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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar grönboken och uppmanar kommissionen att utforma en 
klar och tydlig strategi för användning av marknadsbaserade styrmedel i syfte att 
fastställa priset på miljöskador och åtgärda härmed sammanhängande brister hos 
marknaderna. Strategin bör omfatta beskattning, en översyn av EU:s system för handel 
med utsläppsrätter samt handelspolitik och teknikpolitik.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid utformandet av sin 
genomförandestrategi för marknadsbaserade styrmedel överväga och förbereda en 
ingående rapport om hur effektiva de regleringsinstrument är som EU använder i 
miljöfrågor i dag för att se efter inom vilka områden nuvarande lagstiftning med fördel 
kunde ersättas av marknadsbaserade styrmedel.

3. Europaparlamentet konstaterar att marknadsbaserade styrmedel kommer att spela en 
nyckelroll när det gäller att uppnå EU:s mål om att 20 procent av energikonsumtionen 
ska täckas med energi från förnybara källor senast 2020.

4. Europaparlamentet betonar behovet av att tillämpa principerna om bättre lagstiftning 
på användningen av marknadsbaserade styrmedel och undvika överlappande och 
komplexa styrmedel. Parlamentet stöder en ändring av rådets direktiv 2003/96/EG av 
den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av 
energiprodukter och elektricitet1 (”direktivet om energibeskattning”) som skulle 
garantera att de som deltar i EU:s system för handel med utsläppsrätter inte betalar 
två gånger för sina utsläppsrätter, både genom handel och beskattning.

5. Europaparlamentet begär att inkomster som genereras genom marknadsbaserade 
styrmedel återinvesteras i program som främjar miljömål och lindrar effekterna på 
konkurrenskraften och samhället. Parlamentet anser att inkomsterna från 
utauktionering av utsläppsrätter inom ramen för EU:s system för handel med 
utsläppsrätter skulle kunna vara en viktig källa till framtida EU-medel.

6. Europaparlamentet framhåller fördelarna med reformer av miljöbeskattningen och 
uppmanar medlemsstaterna att genomföra sådana reformer för att lindra bland annat
energifattigdomen och främja tekniker med låga koldioxidutsläpp samt tekniker för
energibesparing, energieffektivitet och förnybar energi.

7. Europaparlamentet konstaterar att en ökad samordning av miljöskatterna i EU och 
utbyte av bästa praxis kommer att underlätta reformerna. Parlamentet stöder särskilt 
förslag om att tillåta medlemsstaterna att sänka mervärdesskattesatserna eller erbjuda 
skatteavdrag för energieffektiva produkter och energisparande material. Parlamentet 

                                               
1 EUT L 283, 31.10.2003, s. 51.
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betonar dock att medlemsstaterna bör besluta vad som är lämpligt för deras egna 
skattesystem.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare utreda möjligheterna att 
använda gränsskatter för att uppmuntra EU:s handelspartner att minska utsläppen, och 
att ta itu med den inverkan som EU:s unilaterala åtgärder har på konkurrenskraften.
Parlamentet anser att gränsskatter bör betraktas som ett seriöst alternativ om man inte 
genom förhandlingar lyckas nå en omfattande internationell överenskommelse om 
klimatförändringar efter 2012.
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