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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja zeleno knjigo; in poziva Komisijo, naj razvije jasno strategijo o uporabi tržnih 
instrumentov, da oceni okoljsko škodo in odpravi tržne nepopolnosti ter pri tem zajame 
obdavčenje, pregled sistema EU za trgovanje z emisijami, trgovinsko in tehnološko 
politiko;

2. poziva Komisijo, naj pri pripravi strategije izvajanja za tržne instrumente upošteva in 
pripravi obširno poročilo o učinkovitosti okoljskih ureditvenih instrumentov, ki jih 
trenutno uporablja EU, da ugotovi, kje bi bilo primerno nadomestiti obstoječo zakonodajo 
s tržnimi instrumenti; 

3. ugotavlja, da bodo tržni instrumenti imeli ključno vlogo pri uresničevanju cilja EU, to je 
20 % delež obnovljive energije v skupni porabi energije do leta 2020;

4. poudarja potrebo, da je pri tržnih instrumentih treba uporabljati načela boljše ureditve ter 
preprečiti prekrivajoče se in kompleksne instrumente; podpira spremembo direktive Sveta 
2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev 
energentov in električne energije1 (direktiva o obdavčitvi energije), ki bi zagotovile, da 
udeleženci sistema EU za trgovanje z emisijami pri trgovanju in obdavčenju ne plačujejo 
dvakrat za svoje emisije; 

5. poziva, naj se prihodki iz tržnih instrumentov namenijo programom, ki podpirajo 
okoljske cilje in blažijo vpliv na konkurenčnost kot tudi socialni vpliv; meni, da bi 
prihodki iz licitiranja pravic v evropskem sistemu za trgovanje pravic v prihodnosti lahko 
postali ključni vir financiranja EU; 

6. ugotavlja koristi reform okoljskega davka; poziva države članice, naj izvedejo omenjene 
reforme, da med drugim ublažijo energetsko revščino in spodbujajo nizko ogljične 
tehnologije, prihranke energije, energetsko učinkovitost in obnovljive tehnologije;

7. ugotavlja, da bo tesnejše sodelovanje EU glede okoljskih davkov in izmenjave najboljših 
praks olajšalo reformo; še posebej podpira predloge, da države članice znižajo stopnjo 
davka na dodano vrednost ali ponudijo davčne olajšave za energetsko učinkovite 
proizvode in energetsko varčne materiale; poudarja pa, da morajo države članice odločiti, 
kaj je primerno za njihove davčne sisteme;

8. poziva Komisijo, naj nadalje preuči področje uporabe mejnih davkov, da trgovinske 
partnerje EU spodbudi k zmanjšanju emisij, in obravnava vpliv enostranskega ukrepa EU 
na konkurenčnost; meni, da je treba o mejnih davkih kot resni možnosti temeljito 
premisliti, če s pogajanji ne bo dosežen celovit mednarodni sporazum o podnebnih 
spremembah po letu 2012.

                                               
1  UL L 283, 31.10.2003, str. 51.
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