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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. víta zelenú knihu; naliehavo vyzýva Komisiu, aby vyvinula jasnú stratégiu pre 
využívanie trhovo orientovaných nástrojov na vyčísľovanie environmentálnych škôd a 
nápravu súvisiacich zlyhaní trhu vrátane zdaňovania, hodnotenia systému obchodovania 
s emisnými kvótami EÚ, obchodnej a technologickej politiky;

2. vyzýva Komisiu, aby pri vypracúvaní vykonávacej stratégie pre trhovo orientované 
nástroje zvážila a pripravila komplexnú správu o účinnosti regulačných nástrojov 
v oblasti životného prostredia, ktoré v súčasnosti EÚ používa, s cieľom určiť, v akých 
oblastiach by bolo vhodné nahradiť existujúce právne predpisy trhovo orientovanými 
nástrojmi;

3. poznamenáva, že trhovo orientované nástroje zohrajú kľúčovú úlohu v plnení cieľa EÚ, 
podľa ktorého má energia pochádzajúca z obnoviteľných zdrojov do roku 2020 
predstavovať 20 % celkovej spotreby energie;

4. zdôrazňuje potrebu uplatniť pri využívaní trhovo orientovaných nástrojov zásady lepšej 
regulácie a vyhýbať sa presahujúcim a zložitým nástrojom; podporuje pozmenenie a 
doplnenie smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho 
rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny1 (smernica o 
zdaňovaní energií), ktoré by zabezpečilo, že účastníci systému obchodovania s emisnými 
kvótami EÚ nebudú musieť platiť za svoje emisie dvakrát, a to pri obchodovaní, ako aj 
pri zdanení; 

5. žiada, aby sa príjmy z trhovo orientovaných nástrojov použili ako investície do 
programov, ktoré podporujú environmentálne ciele a zmierňujú akýkoľvek dosah na 
konkurencieschopnosť a akékoľvek spoločenské vplyvy; domnieva sa, že príjmy z aukcií 
(v rámci) systému obchodovania s emisnými kvótami EÚ by mohli byť hlavným zdrojom 
financovania EÚ v budúcnosti; 

6. poukazuje na prínosy reformy environmentálnej dane; vyzýva členské štáty, aby takéto 
reformy použili okrem iného na zmiernenie energetickej chudoby a podporu 
nízkouhlíkových technológií, úspory energie, energetickej účinnosti a technológií 
využívajúcich obnoviteľné zdroje energie;

7. konštatuje, že intenzívnejšia koordinácia EÚ v oblasti environmentálnych daní a 
vzájomná výmena osvedčených postupov uľahčia reformu podporuje najmä návrhy, ktoré 
umožnia členským štátom znížiť sadzby DPH alebo ponúknuť daňové úľavy za 
energeticky účinné výrobky a materiály šetriace energiu; zdôrazňuje však, že členské 
štáty by mali sami rozhodnúť o tom, čo je vhodné pre ich daňové systémy; 

                                               
1  Ú. v. EÚ L 283, 31. 10. 2003, s. 51.
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8. vyzýva Komisiu, aby preskúmala ďalšie možnosti využitia ciel s cieľom podporiť 
obchodných partnerov EÚ v tom, aby znižovali emisie, a v záujme riešenia dosahu 
jednostranného kroku EÚ na konkurencieschopnosť; domnieva sa, že ak rokovania 
nepovedú k uzavretiu komplexnej medzinárodnej dohody o zmene klímy po roku 2012, 
clá by mali byť reálnou možnosťou.
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