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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πράσινη βίβλο για τα αγορακεντρικά μέσα για το περιβάλλον και την 
εξυπηρέτηση αντίστοιχων πολιτικών επιδιώξεων
(2007/2203(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πράσινη βίβλο σχετικά με τα αγορακεντρικά μέσα για το περιβάλλον 
και την εξυπηρέτηση αντίστοιχων πολιτικών επιδιώξεων (COM(2007)0140),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των 
Βρυξελλών (8/9 Μαρτίου 2007), περιλαμβανομένης της ενεργειακής πολιτικής για την 
Ευρώπη στο παράρτημα Ι,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος με τίτλο «Using 
the market for cost-effective environmental policy» (Χρησιμοποιώντας την αγορά για μια 
περιβαλλοντική πολιτική αποδοτική σε σχέση με το κόστος) (αριθ. 1/2006),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας και της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων
(A6-0000/2007),

Περιβαλλοντικοί στόχοι της Ένωσης και πλαίσια

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα σχετικά με την αλλαγή του κλίματος καθιστούν 
απαραίτητη την ανάληψη ενεργού δράσης για τον περιορισμό των επιπτώσεων του 
φαινομένου αυτού, ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ορίσει ως ελάχιστο στόχο τη 
μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020 και κατά 60% έως το 2050, καθώς και 
ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει θέσει ως στόχο να αυξηθεί στο 20% επί της συνολικής 
ενεργειακής κατανάλωσης το μερίδιο της ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες 
πηγές και να βελτιωθεί κατά 20% η ενεργειακή αποδοτικότητα έως το 2020,

Β. λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες μορφές ρύπανσης και τον κίνδυνο εξάντλησης των 
φυσικών πόρων,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης πολλών ζωικών ή φυτικών ειδών και 
τον στόχο που έχει θέσει η Ένωση για αναχαίτιση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως 
το 2010,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ένωση αυξάνεται ολοένα και περισσότερο η κυκλοφορία
που σχετίζεται με τις μεταφορές, κυρίως εμπορευμάτων, όπως και η προκύπτουσα 
ενεργειακή κατανάλωση,
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Ε. λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών, τόσο σε σχέση με 
την περιβαλλοντική φορολογία (από 2 έως 5% του ΑΕγχΠ των κρατών μελών) όσο και σε 
σχέση με τη χρήση των αγορακεντρικών μέσων· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι το 
μερίδιο των περιβαλλοντικών φόρων επί των ΑΕγχΠ των κρατών μελών έχει μειωθεί την 
τελευταία πενταετία,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φόροι επί της ενέργειας αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το 
76% της περιβαλλοντικής φορολογίας και οι φόροι επί των μεταφορών το 21%,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νοικοκυριά επωμίζονται το μεγαλύτερο μέρος των 
περιβαλλοντικών φόρων, τη στιγμή που οι μεγαλύτεροι καταναλωτές ενέργειας και οι 
μεγαλύτεροι χρήστες των μεταφορών είναι οι υπόλοιποι οικονομικοί τομείς,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβλέψεις όσον αφορά τις παγκόσμιες επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος δεν πρέπει απλώς να οδηγήσουν στην αποσύνδεση της ανάπτυξης 
και των προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης, αλλά και στην αλλαγή του ευρωπαϊκού 
μοντέλου ανάπτυξης,

Κριτική επί της πράσινης βίβλου

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναφορά στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», αλλά 
εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη ισχυρής διασύνδεσης με τα αγορακεντρικά 
μέσα για το περιβάλλον·

2. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η πράσινη βίβλος επικεντρώνεται 
ουσιαστικά στην ατμοσφαιρική ρύπανση και την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, 
και αγνοεί τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο του συνόλου των διαδικασιών παραγωγής και 
διανομής και των προτύπων κατανάλωσης·

3. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την απλώς επί τροχάδην αναφορά που γίνεται στη 
διεθνή διάσταση·

Αρχές

4. αναγνωρίζει ότι τα αγορακεντρικά μέσα για το περιβάλλον είναι ένα από τα είδη των 
μέσων για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων με λογικό κόστος· υπογραμμίζει ότι τα 
μέσα αυτά δεν δύνανται να υποκαταστήσουν την περιβαλλοντική νομοθεσία που ορίζει 
τους προς επίτευξη στόχους και τους προς τήρηση κανόνες, καθώς και ότι η 
αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από τη συνάρθρωση και τη συμπληρωματικότητά 
τους με άλλα μέσα·

5. υπογραμμίζει ότι τα αγορακεντρικά μέσα πρέπει να είναι οικονομικώς και κοινωνικώς 
αποδεκτά, κυρίως για τα άτομα με εισοδήματα χαμηλότερα από το διάμεσο εισόδημα σε 
κάθε κράτος μέλος·

6. εκτιμά ότι η κλιμάκωση των συντελεστών και η σταδιακή αύξησή τους με την πάροδο 
του χρόνου πρέπει να αποτελέσουν μια από τις αρχές της εφαρμογής τους·
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7. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο της περιβαλλοντικής φορολογίας για την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων και την ανάγκη εναρμόνισης ορισμένων μέτρων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την αποφυγή οικονομικών στρεβλώσεων μεταξύ των επιχειρήσεων και 
μεταξύ των διαφόρων περιοχών·

8. εκτιμά ότι τα ευρωπαϊκά φορολογικά μέτρα δεν μπορούν να περιοριστούν στα συστήματα 
ανταλλαγών αδειών ή ποσοστώσεων, καθώς τα συστήματα αυτά δεν είναι τα πλέον 
πρόσφορα για την επίτευξη των στόχων μείωσης ορισμένων εκπομπών·

9. υπενθυμίζει ότι, παρά την ομοφωνία που απαιτείται επί των φορολογικών ζητημάτων, οι 
Συνθήκες προσφέρουν τη δυνατότητα της ενισχυμένης συνεργασίας και ότι υπάρχει η 
ανοικτή μέθοδος συντονισμού· καλεί, κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη να προχωρήσουν 
όσον αφορά την περιβαλλοντική φορολογία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να 
αποτρέψουν κάθε φορολογικό ντάμπινγκ·

10. στηρίζει τη μείωση της φορολόγησης της εργασίας αλλά υπογραμμίζει ότι δεν συνδέεται 
μόνο με τη μεταρρύθμιση της περιβαλλοντικής φορολογίας· φρονεί ότι η μείωση αυτή 
πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο μιας συνολικής μεταρρύθμισης της φορολογίας που θα 
στοχεύει σε μια πιο δίκαιη κατανομή μεταξύ των εργαζομένων, των καταναλωτών, των 
επιχειρήσεων, των εισοδημάτων από κεφάλαιο και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 
με σκοπό την επίτευξη των στόχων για το περιβάλλον και την κοινωνική δικαιοσύνη·

11. εκτιμά ότι η αύξηση των τιμών είναι ένα μέσο επηρεασμού των προτύπων παραγωγής και 
κατανάλωσης, καθώς και των προτύπων χρήσης ορισμένων τρόπων μεταφοράς· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι ο αντίκτυπος ενός τέτοιου μέτρου μπορεί να περιοριστεί λόγω 
της μικρής ελαστικότητας ορισμένων τομέων·

12. εκτιμά ότι η θέσπιση αγορακεντρικών μέσων που μεταφράζονται σε αύξηση των τιμών 
δεν πρέπει να οδηγεί τα άτομα με εισοδήματα χαμηλότερα από το διάμεσο εισόδημα σε 
αποκλεισμό από την εκάστοτε αγορά και ότι είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν 
παραλλήλως μέτρα αντιστάθμισης για τις κατηγορίες αυτές, 

13. υπογραμμίζει την ανάγκη απόκτησης συγκεκριμένων δεδομένων σχετικά με τον 
αντίκτυπο του κύκλου ζωής των προϊόντων και των τρόπων ζωής, προκειμένου να 
προωθηθούν τα πιο αποτελεσματικά μέτρα·

Ποια μέσα για ποιον τομέα;

14. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την ανακοινωθείσα καθυστέρηση της αναθεώρησης της 
νομοθεσίας σχετικά με το σύστημα ανταλλαγών ποσοστώσεων εκπομπών CO2· εκτιμά ότι 
στο πλαίσιο της αναθεώρησης αυτής πρέπει να μειωθεί σημαντικά το μερίδιο των 
ποσοστώσεων CO2 που εκχωρείται δωρεάν·

15. υπενθυμίζει ότι οι τομείς των μεταφορών και των κατασκευών αντιπροσωπεύουν ένα 
μεγάλο μέρος της ενεργειακής ζήτησης και των εκπομπών CO2 που δεν καλύπτονται από 
το σύστημα ανταλλαγών ποσοστώσεων εκπομπών CO2·
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16. εκτιμά ότι οι διαδικασίες αναθεώρησης των κοινοτικών νομοθετημάτων σχετικά με τη 
φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και τη φορολογία των βαρέων φορτηγών 
οχημάτων (ευρωπαϊκό σήμα τέλους κυκλοφορίας) θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν από 
κοινού, προκειμένου η περιβαλλοντική φορολογία να οδηγήσει στην ταχεία αλλαγή των 
συμπεριφορών των διαφόρων οικονομικών τομέων,

17. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να καταστεί υποχρεωτική η εφαρμογή της οδηγίας για το 
ευρωπαϊκό σήμα τέλους κυκλοφορίας1 σε όλα τα κράτη μέλη με σκοπό την καλύτερη
εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους· εκτιμά ότι για να αποφευχθεί η μετατόπιση της 
κυκλοφορίας προς οδούς που εξαιρούνται από την οδηγία για το ευρωπαϊκό σήμα τέλους 
κυκλοφορίας, η οδηγία αυτή θα έπρεπε να επεκταθεί στο σύνολο του οδικού δικτύου·

18. εκτιμά ότι, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της νομοθεσίας σχετικά με τη φορολογία των 
ενεργειακών προϊόντων, θα έπρεπε να αυξηθεί ο ελάχιστος φορολογικός συντελεστής 
στον τομέα των μεταφορών για βιομηχανικό ή εμπορικό σκοπό· στηρίζει τη 
διαφοροποίηση της φορολόγησης ως προς την ενέργεια και το περιβάλλον βάσει του 
επιπέδου εκπομπών CO2· υπογραμμίζει ότι για την αποφυγή των στρεβλώσεων μεταξύ 
των κρατών μελών, θα έπρεπε να υιοθετηθεί ένα περιθώριο διακύμανσης των 
συντελεστών, περιλαμβανομένου ενός αυξημένου ελάχιστου συντελεστή·

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταργήσουν τις παρεκκλίσεις και τις 
απαλλαγές που περιέχονται στην οδηγία σχετικά με τη φορολογία των ενεργειακών 
προϊόντων2 και να εξετάσουν το ενδεχόμενο να μην απαλλάσσεται στο μέλλον από τους 
φόρους κανένα είδος ενέργειας·

20. εκτιμά ότι ο τομέας των κατασκευών προσφέρει ισχυρές προοπτικές και καλεί τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν τις πολιτικές παροχής κινήτρων για την επίτευξη του στόχου της 
μείωσης της ενεργειακής ζήτησης και του CO2· υπογραμμίζει τη σημασία της στήριξης 
της ανάπτυξης κατοικιών παθητικής και καθαρής θετικής ενέργειας·

21. προτείνει να ανοίξουν στις χρηματοδοτήσεις έργων βελτίωσης της ενεργειακής 
αποδοτικότητας στον τομέα της κοινωνικής στέγασης μηχανισμοί αντιστάθμισης 
εμπνεόμενοι από εκείνους του πρωτοκόλλου του Κιότο·

Μέσα και συγκεκριμένοι τομείς

22. εκτιμά ότι η μεταρρύθμιση των επιβλαβών για το περιβάλλον επιδοτήσεων δεν πρέπει να 
περιοριστεί στην ΚΓΠ·

                                               
1 Οδηγία 93/89/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 1993 σχετικά με την εφαρμογή, εκ μέρους των 
κρατών μελών, των φόρων επί ορισμένων οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για οδική μεταφορά 
εμπορευμάτων, καθώς και των διοδίων και τελών χρήσης που εισπράττονται για τη χρησιμοποίηση ορισμένων 
έργων υποδομής (ΕΕ L 279 της 12.11.1993, σελ. 32).
2 Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε την αναδιάρθρωση του 
κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ L 283 της 
31.10.2003, σελ. 51).
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23. προσδοκά από την Επιτροπή ότι η αναθεώρηση των κοινοτικών προσανατολισμών για τις 
κρατικές ενισχύσεις υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος θα λάβει πραγματικά υπόψη 
την ανάγκη αλλαγής των προτύπων παραγωγής, κυκλοφορίας, μεταφοράς και 
κατανάλωσης·

24. εκτιμά ότι η θέσπιση ενός μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για τα οικολογικά προϊόντα 
πρέπει να συνοδεύεται από ένα αυστηρό πλαίσιο, ώστε να ωφελεί πραγματικά τους 
καταναλωτές, καθώς και από συμπληρωματικούς μηχανισμούς, όπως το οικολογικό σήμα 
και ένα σύστημα που θα επιτρέπει την εύκολη σύγκριση των προϊόντων·

25. τάσσεται κατά της δημιουργίας ενός συστήματος ανταλλαγών αδειών στον τομέα της 
βιοποικιλότητας και όσον αφορά τις ενώσεις NOx και το SO2·

26. ζητεί από την Επιτροπή να προβλέψει στις πρωτοβουλίες της τη διατήρηση των 
σημερινών μηχανισμών που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη για τη στήριξη της ανάπτυξης 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· εκτιμά ότι απαιτούνται συμπληρωματικές 
αξιολογήσεις, κυρίως όσον αφορά τους κύκλους ζωής των βιοκαυσίμων·

Η διεθνής διάσταση

27. στηρίζει τη θέσπιση ενός μέσου τελωνειακής φορολογικής ρύθμισης με σκοπό την 
επίτευξη των στόχων της μείωσης των εκπομπών CO2 και της διατήρησης της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να στηριχθεί στις 
μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε ορισμένα κράτη μέλη προκειμένου να εκπονήσει 
έκθεση σχετικά με τη θέσπιση αυτού του μέσου, καθώς και να προετοιμάσει νομοθετική 
πρόταση·

28. εκτιμά ότι, για να τύχει αποδοχής σε διεθνές επίπεδο, το μέσο αυτό θα έπρεπε να 
λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και να παραμένει ευνοϊκό προς τις 
τρίτες χώρες, κυρίως τις αναπτυσσόμενες χώρες·

o

o        o

29. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει ιδιαίτερα ενεργό ρόλο όσον αφορά το περιβάλλον και 
έχει υλοποιήσει πολυάριθμες πρωτοβουλίες προβληματισμού και ανάληψης δράσης στο 
έδαφός της, καθώς και σε διεθνές επίπεδο, όπως το Πρωτόκολλο του Κιότο. Δεδομένης της 
ιστορίας της και της βιομηχανικής και οικονομικής της ανάπτυξης, η Ένωση καλείται να 
αναλάβει στην ευθύνη αυτή και εμείς καλούμαστε να δώσουμε το παράδειγμα και να 
διαδραματίσουμε τον ρόλο του πρωτοπόρου όσον αφορά την περιβαλλοντική πολιτική. 
Πρέπει, εξάλλου, να χαιρετίσουμε τη σύσταση στους κόλπους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της Προσωρινής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος.
Σήμερα, οι απαιτήσεις όσον αφορά την περιβαλλοντική πολιτική έχουν αυξηθεί, καθώς η 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος απαιτεί πολύ ισχυρότερες δράσεις από αυτές που 
έχουν προβλεφθεί έως σήμερα.

Για τον λόγο αυτόν, οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι οι κοινωνίες μας λειτουργούν έχοντας 
τη δημιουργία πλούτου ως πρότυπο οικονομικής και κοινωνικής προόδου. Αυτός ο 
πλουτισμός ανέκαθεν εξαρτιόταν από τις αυξανόμενες ροές υλών και ενέργειας.
Σήμερα, όμως, αποκαλύπτεται ότι η εξίσωση αυτή δεν μπορεί πλέον να διατηρηθεί: η 
εξάντληση πολλών φυσικών πόρων σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα θα επιφέρει τη διαρκή αύξηση του κόστους απόκτησης ή εκμετάλλευσής τους και 
αυξημένη ζήτηση σε διεθνές επίπεδο.
Πρέπει, επίσης, να αγωνιστούμε για την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, καθώς ο αγώνας 
αυτός δεν έχει ως στόχο τη διατήρηση ενός ζωντανού μουσείου, αλλά τη διατήρηση ή την 
αποκατάσταση των ζωτικών «υπηρεσιών» που μας παρέχουν τα οικοσυστήματα. Αυτό που 
διακυβεύεται είναι το επίπεδο και η ποιότητα των γεωργικών σοδειών, η ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα, των υδάτων, των εδαφών κ.λπ.

Σήμερα, το περιβαλλοντικό κόστος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, κυρίως των 
βιομηχανικών και οικονομικών, δηλαδή, σύμφωνα με μια πιο τεχνική ορολογία, το εξωτερικό 
κόστος, λαμβάνεται κατά το μάλλον ή ήττον υπόψη. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφασισμένη να ελέγξει καλύτερα τον αντίκτυπο των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, αντελήφθη την ανάγκη διαφοροποίησης των μέσων δράσης 
της για την επίτευξη των στόχων που η ίδια έχει θέσει. 

Για τον λόγο αυτόν, παράλληλα με το οπλοστάσιο των νομοθετικών κειμένων που έχει 
θεσπίσει και των στόχων και των κανόνων που έχει ορίσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
θεσπίσει και άλλα μέσα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος. 
Ανάμεσα σε αυτά τα συμπληρωματικά εργαλεία, μπορούμε να αναφέρουμε, μεταξύ άλλων,
τις χρηματοδοτικές ενισχύσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο των επιδοτήσεων, το τμήμα του 
προϋπολογισμού του 7ου προγράμματος-πλαισίου Ε&ΤΑ που προορίζεται για τη στήριξη της 
έρευνας και των οικολογικών τεχνολογιών υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και τις 
εκστρατείες επικοινωνίας και τις δράσεις πρόληψης.

Εξάλλου, τα αγορακεντρικά μέσα είναι ένα εργαλείο που έχει ήδη διερευνηθεί από την ΕΕ 
και πρέπει σήμερα να αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής και νέων προτάσεων.
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Συγκεκριμένα, η ΕΕ, με τα εφόδια των εμπειριών ορισμένων κρατών μελών, είναι σήμερα σε 
θέση να προτείνει μια κοινοτική προσέγγιση στον τομέα αυτόν, δημιουργώντας νέους 
μηχανισμούς και προωθώντας τις ανταλλαγές ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών. 
Αυτή η κοινοτική πολιτική θα πρέπει βεβαίως να λάβει την έγκριση όλων των κρατών μελών 
και να πείσει ορισμένα εξ αυτών που εκφράζουν επιφυλάξεις όσον αφορά τη φορολογική 
εναρμόνιση ή, σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να είναι δυνατή η υλοποίησή της μέσω 
ενισχυμένων συνεργασιών μεταξύ των κρατών μελών.
Τα βασικά μέσα που θα εξετάσουμε σε συνάρτηση με τους τομείς δραστηριότητας που 
καλύπτουν είναι τα φορολογικά κίνητρα και οι φόροι. Η εισηγήτρια αντιλαμβάνεται πλήρως 
την ανάγκη να εξεταστούν διεξοδικότερα κάποια ζητήματα όπως τα απόβλητα, η πολιτική 
των υδάτων, τα εδάφη κ.λπ., αλλά θέλησε να επικεντρωθεί στους τομείς προτεραιότητας και 
να αντλήσει από αυτούς τις αρχές που αφορούν τα αγορακεντρικά μέσα για το περιβάλλον 
και τις αντίστοιχες πολιτικές.
Σήμερα, σε κοινοτικό επίπεδο, ένα από τα σπάνια αγορακεντρικά μέσα είναι το σύστημα 
ανταλλαγών ποσοστώσεων εκπομπών CO2· το μέσο αυτό πρέπει σύντομα να αναθεωρηθεί,
ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά του.

Στα κράτη μέλη, πρέπει να σημειωθεί ότι η περιβαλλοντική φορολογία είναι ιδιαίτερα 
ετερογενής και παρουσιάζει πτωτικές τάσεις. Το 2004, τα έσοδα που βασίζονταν σε 
περιβαλλοντικούς φόρους ανέρχονταν κατά μέσο όρο στο 2,9% του ΑΕγχΠ στην Ευρώπη 
των 15 και το ποσοστό αυτό, ήδη χαμηλό, μειώθηκε κατά 6,5% το διάστημα 1999-2004. Για 
τον λόγο αυτόν, είναι απαραίτητο να αυξηθεί αυτό το μέσο επίπεδο και να μειωθούν οι 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών.

Η εισηγήτρια έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι επί φορολογικών ζητημάτων 
επιβάλλεται η ψηφοφορία με ομοφωνία, αλλά επιθυμεί να υπογραμμίσει ένα ορισμένο 
παράδοξο που παρατηρείται μεταξύ της αναγνώρισης του διακρατικού χαρακτήρα των 
απειλών κατά του περιβάλλοντος και του status quo όσον αφορά την περιβαλλοντική 
φορολογία σε κοινοτικό επίπεδο.
Η κατάσταση αυτή ευνοεί την εφαρμογή εθνικών λύσεων και συνεπάγεται κινδύνους 
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων των κρατών μελών. Για λόγους 
ανταγωνιστικότητας, προκαλεί επίσης αθέμιτο φορολογικό ανταγωνισμό και συμπίεση των 
φορολογικών συντελεστών που θα μπορούσε τελικά να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών και τη στήριξη των δημόσιων πολιτικών, μεταξύ άλλων και στον 
τομέα του περιβάλλοντος.
Απουσία προόδου στον τομέα της φορολογίας, τα συστήματα ανταλλαγών αδειών ή 
ποσοστώσεων θα είναι τα μόνα διαθέσιμα κοινοτικά μέσα. Παρότι το σύστημα ανταλλαγής
ποσοστώσεων CO2 επιτρέπει την επίτευξη των στόχων της μείωσης των εκπομπών CO2, είναι 
αμφίβολη η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητά του σε άλλους τομείς. Και τούτο διότι οι 
εκπομπές ορισμένων αερίων του θερμοκηπίου ή άλλων ρυπογόνων αερίων όπως τα NOx και 
το SO2 συνδέονται με τις τοπικές συνθήκες. Σε ό,τι αφορά τη βιοποικιλότητα, το σύστημα 
αντιστάθμισης της βιοποικιλότητας δεν φαίνεται πως είναι αποδεκτό. Βασίζεται στην εκ του 
μηδενός δημιουργία μιας ιδιαίτερης φυσικής ζώνης όταν καταστρέφεται ή υποβαθμίζεται μια 
άλλη για την υλοποίηση ενός οικονομικού ή οικιστικού σχεδίου. Αυτή η αντιστάθμιση είναι 
απατηλή, διότι δεν μπορεί να υπάρξει ισοδυναμία μεταξύ των δύο περιοχών.
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Για να είναι αποτελεσματικά τα αγορακεντρικά μέσα, είναι απαραίτητο να είναι 
συμπληρωματικά αφενός μεταξύ τους και αφετέρου με άλλα μέσα, να γίνει κατανοητό το 
πεδίο εφαρμογής τους, καθώς και να γίνουν αποδεκτά από τους πολίτες· δεν θα πρέπει να 
θεωρούνται απλώς ως μια πρόσθετη υποχρέωση επιβαλλόμενη από την ΕΕ.

Για να παρακινηθούν οι Ευρωπαίοι να υιοθετήσουν τρόπους ζωής και κατανάλωσης που θα 
σέβονται το περιβάλλον και να μειώσουν τον αντίκτυπο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 
στα οικοσυστήματα, πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες έχουν στη διάθεσή τους 
τέτοιες επιλογές. Δεν επιτρέπεται, επί παραδείγματι, να τιμωρείται ένας εργαζόμενος που 
είναι υποχρεωμένος να μεταβαίνει στον τόπο εργασίας του με το όχημά του όταν δεν έχει στη 
διάθεσή του δημόσιο μέσο μεταφοράς.

Επιπλέον, για να είναι κοινωνικώς αποδεκτές, οι προσπάθειες πρέπει να έχουν κλιμακούμενο 
χαρακτήρα και να μην επιβαρύνουν τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική 
κατάσταση. Και παρότι οι φόροι επί των προϊόντων και των υπηρεσιών πρέπει να αποτελούν 
αντικείμενο προσεκτικών χειρισμών, είναι δυνατές άλλες λύσεις, όπως επί παραδείγματι η 
επανεξισορρόπηση της φορολογίας εν γένει βάσει των αρχών της αλληλεγγύης και της 
κοινωνικής δικαιοσύνης, προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της Ένωσης. 
Πράγματι, παρατηρούμε ότι ένα μεγάλο μέρος της φορολογικής επιβάρυνσης των 
επιχειρήσεων και των εισοδημάτων από το κεφάλαιο μεταφέρθηκε προς τα νοικοκυριά και 
βαρύνει περισσότερο τα εισοδήματα από εργασία που αμείβεται λιγότερο.
Τα αγορακεντρικά μέσα δεν περιορίζονται, ωστόσο, στη φορολογία· τα κράτη μέλη έχουν 
δημιουργήσει και άλλα μέσα, όπως τα πιστοποιητικά εξοικονόμησης ενέργειας ή τα 
πιστοποιητικά οικολογικής ενέργειας. Υπάρχουν νέες προσεγγίσεις που θα πρέπει να 
αποτελέσουν, συνεπώς, αντικείμενο μελέτης επιπτώσεων τόσο σε περιβαλλοντικό επίπεδο 
όσο και σε κοινωνικό αλλά και σε οικονομικό επίπεδο.

Από την πλευρά της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και των κρατών μελών της, πρέπει να 
σημειωθεί ότι ορισμένες πολιτικές, ιδίως στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών, θα 
γίνουν πιο αποτελεσματικές εάν θεσπιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρατηρούμε, πράγματι, 
ότι οι φόροι που επιβάλλονται από κάποια κράτη μέλη στις οδικές μεταφορές δεν περιορίζουν 
τις μετακινήσεις εμπορευμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά προκαλούν τη μετατόπιση της 
κυκλοφορίας σε οδούς που δεν υπόκεινται σε φορολογία. Στο πλαίσιο της εσωτερικής 
αγοράς, η ΕΕ οφείλει να επανεξετάσει την προσέγγισή της όσον αφορά την έννοια του 
ελεύθερου ανταγωνισμού και να προωθήσει την περιβαλλοντική προσέγγιση στην αγορά.

Η ΕΕ έχει τεθεί σε εγρήγορση και γνωρίζει καλά την πρόκληση που καλείται να 
αντιμετωπίσει όσον αφορά το ζήτημα της αλλαγής του κλίματος, και έτσι είναι σε θέση να 
προβλέψει και να προλάβει πιθανές αποτυχίες των πολιτικών που εφαρμόζει σήμερα. Μια 
μελέτη που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα από αμερικανούς επιστήμονες αποκαλύπτει ότι η
έκλυση CO2 έχει αυξηθεί κατά 35% σε σχέση με το 1990· εάν τα στοιχεία αυτά 
επιβεβαιωθούν, θα πρόκειται για ένα πολύ δυσοίωνο σημάδι σε σχέση με τον στόχο της 
μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 5% που θα πρέπει να επιτευχθεί έως το 2012 στο πλαίσιο 
του πρωτοκόλλου του Κιότο.

Η εισηγήτρια έχει πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που συνεπάγεται η θέσπιση λύσεων σε 
διεθνές επίπεδο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Η Ένωση 
οφείλει να συνδυάσει τη συνέχιση των προσπαθειών της για τη μείωση των εκπομπών CO2, 
τον περιορισμό των εκπομπών σε διεθνές επίπεδο και τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου, 
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κυρίως τη μη διάκριση των εμπορικών εταίρων. Η τελωνειακή φορολογική ρύθμιση που 
προβλέπεται από ορισμένα κράτη μέλη και όπως στηρίζεται στην έκθεση φαίνεται πως 
προσφέρει μια αποδεκτή λύση και πρέπει, για τον λόγο αυτόν, να λάβει τη στήριξη όλων των 
κρατών μελών και της Επιτροπής. Ο φόρος αυτός ενδέχεται να έλθει σε αντίθεση με 
ορισμένες διατάξεις της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, αλλά η Επιτροπή οφείλει
να εκμεταλλευθεί το καταστατικό του ΠΟΕ. Το καταστατικό ορίζει ότι τα μέλη του ΠΟΕ 
μπορούν να λαμβάνουν μέτρα, μεταξύ άλλων και προστατευτικά, για την προστασία της 
υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων ή τη διαφύλαξη των φυτών, ή και μέτρα 
που σχετίζονται με τη διατήρηση των εξαντλήσιμων φυσικών πόρων.
Οι προβλέψεις όσον αφορά τις παγκόσμιες επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και 
γενικότερα των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στην κατάσταση της φύσης και κατ’ επέκταση 
στην ανθρώπινη υγεία δεν πρέπει να οδηγήσουν μόνο στην αποσύνδεση της ανάπτυξης, της 
εκμετάλλευσης των πόρων και των προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης, αλλά και στην 
αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης που ακολουθούμε. Αυτή η διαπίστωση πρέπει να μας 
οδηγήσει στην οργάνωση της μετάβασης προς ένα άλλο μοντέλο ύπαρξης των δυτικών 
κοινωνιών μας. 

Τα ερωτήματα που πρέπει, λοιπόν, να θέσουμε είναι τα εξής: ποιο άλλο σενάριο, ποιες άλλες 
πολιτικές πρέπει να θεσπίσουμε για την επίτευξη των στόχων μας; Είναι δυνατόν να μην 
αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας, να μην μειώσουμε ούτε την παραγωγή ούτε την κατανάλωση 
και ταυτόχρονα να αντεπεξέλθουμε στις περιβαλλοντικές προκλήσεις τις οποίες καλούμαστε 
να αντιμετωπίσουμε;
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