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PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad Europos Sąjunga (ES) labai vėluoja naudoti ir gaminti biodegalus, o tai yra 
labai svarbios tarptautinės prekybos sudėtinės dalys;

2. pabrėžia, kad gerai paruošta ilgalaikio biomasės naudojimo veiksmų skatinimo strategija 
gali būti labai naudinga ir padėti mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, 
vystyti naujas prekių realizavimo rinkas pertvarkant žemės ūkio produktų, ypač antrosios 
kartos biodegalų gamybą, mažinti energetinę ES priklausomybę, skatinti augimą ir 
užimtumą ir ES, ir kituose pasaulio regionuose, ypač besivystančiose šalyse;

3. mano, kad, siekiant šių tikslų, turėtų būti plėtojama Europos biodegalų pramonei skirta 
politika ir skatinama didinti šių produktų naudojimą ES; vis dėlto pabrėžia, jog 
neapgalvotas, nekontroliuojamas ir intensyvus biodegalų auginimas, gamyba ir importas 
gali turėti neatitaisomų padarinių aplinkai;   

4. pažymi, kad importuoti bioetanolį yra geras sprendimas poveikio klimatui požiūriu; 

5. pažymi, kad dabar biodegalais prekiaujama pasaulinėse rinkose ir kad Europos Sąjunga
šioje srityje dar nėra ekonomiškai nepriklausoma; vis dėlto mano, kad absoliučią 
pirmenybę reikia teikti vidaus produkcijos propagavimui; 

6. pabrėžia, kad tarp būtinų išankstinių sąlygų vystant stiprią ir dinamišką Europos 
biodegalų pramonę, yra sąlyga, kad būtina, norint užtikrinti ES pagamintų biodegalų 
konkurencingumą, sukurti tinkamą ir suderintą prekybos, akcizų ir muitų sistemą; 

7. mano, kad pagal Europos strategiją siekiant tvarios plėtros, ypač energetikos sektoriuje, 
tam tikram laikotarpiui reikėtų nustatyti priimtiną bioetanolio importo į ES skvarbos 
koeficientą ir nustatant jį atsižvelgti į laipsnišką Bendrijos produkcijos vystymą, ir kad 
atsižvelgiant į vystymo politikos imperatyvą, minėtasis koeficientas turėtų būti 
nustatomas atsižvelgiant į prekybos ir muitų politiką;

8. pažymi, kad esamomis sąlygomis ES bioetanolio gamybos sąnaudos didesnės, nei 
daugelyje kitų pagrindinių šalių gamintojų, įskaitant Braziliją ir Jungtines Valstijas; vis 
dėlto nurodo, kad šios šalys konkurencingos dėl gausaus ilgalaikio subsidijų skyrimo ir 
visuomenės remiamų programų, taip pat kad, pavyzdžiui, Brazilijos konkurencingumo 
pagrindas – ginčytina socialinė ir aplinkosaugos praktika; 

9. mano, kad kai imamasi priemonių bioetanolio paklausai ES skatinti, kai kuriais atvejais 
būtinai naudojamos valstybės lėšos arba daroma įtaka Bendrijos ir jos valstybių narių 
biudžetams, o atliekant tokius veiksmus negalima teikti pirmenybės tiktai 
importuojamiems produktams;

10. pabrėžia būtinybę apvarstyti, ar Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) derybų dėl 
prieigos prie žemės ūkio rinkos metu bioetanolis būtų pagrįstai vertinamas kaip jautrioji 
prekė, ir, jei būtų priimtas atitinkamas sprendimas, netaikyti jam numatytų tarifų 
mažinimo formulių;

11. ragina Komisiją kuo griežčiausiai atmesti bet kokius PPO derybų prekybos ir aplinkos 
klausimais metu pateiktus pasiūlymus įtraukti bioetanolį į aplinkos tausojamųjų produktų, 
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kuriems panaikinami arba sumažinami muito mokesčiai, sąrašą;
12. pažymi, kad kai kurios besivystančios šalys turi puikių galimybių konkuruoti su viso 

pasaulio šalimis biodegalų gamybos ir pardavimo srityje, tačiau kartu reikia nustatyti tam 
tikrus degalų kokybės standartus; mano, kad, norint sukurti tikrą pasaulinę rinką, reikia 
pašalinti techninio ar kitokio pobūdžio komercines kliūtis; 

13.
ragina Komisiją atsargiai vesti derybas dėl mūsų MERCOSUR šalių partnerių pateikiamų 

prašymų dėl bioetanolio privilegijuoto patekimo į Bendrijos rinką ES ir šios zonos 
dvišalių derybų metu;

mano, jog būtina, kad visi su energetikos rinka susiję klausimai tarptautiniu lygmeniu būtų 
aptariami tokiuose daugiašaliuose forumuose kaip PPO, kad būtų užtikrintas didesnis 
skaidrumas, ir kad, kaip numatyta būsimojoje bendrojoje energetikos politikoje, 
pirmiausia būtų atsižvelgiama į Sąjungos bendrąjį interesą;

14. mano, kad taikant Bendrųjų lengvatų sistemas (BLS ir BLS+) reikia siekti vieno tikslo –
labiausiai pažeidžiamų šalių ekonominės plėtros, o bioetanolio gamybos srityje laikytis 
būsimos bendrosios energetikos politikos tikslų, ir ragina Komisiją, esant reikalui, 
visuomet imtis atitinkamų gradavimo priemonių, remiantis kriterijais, numatytais 2005 
m. birželio 27 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 980/2005 dėl bendrųjų tarifų lengvatų 
sistemos taikymo1;

15. pritaria Komisijos pastangoms remti biodegalų pramonę besivystančiose šalyse ir šioje 
srityje potencialą turinčiuose regionuose, kur vietos produkcija galėtų padėti ilgam laikui 
sumažinti skurdą; vis dėlto mano, kad ši politika turėtų būti darni ir kad šiomis 
pastangomis visų pirma turėtų būti siekiama patenkinti šių šalių vidinius energetikos 
poreikius, o ne išimtinai susitelkti dėmesį į jų eksporto pajėgumų vystymą; 

16. mano, kad visuose partnerystės, laisvos prekybos ir lengvatiniuose susitarimuose Europos 
Sąjunga turėtų pabrėžti atvirų biodegalų rinkų formavimąsi; mano, kad skaidrios, 
integruotos ir atviros nacionalinės, Europos ir tarptautinės rinkos užtikrins ilgalaikę 
tvariąją sektoriaus plėtrą; ragina Komisiją tuo remiantis vertinti visus lengvatinius šios 
srities susitarimus;

17. ragina daugiau dėmesio atsižvelgiant į politikos ir ekonomikos klausimus skirti 
bendradarbiavimui ir biodegalų rinkų integracijai Europos Sąjungoje ir kaimyninėse 
Europos šalyse, ypač specialių partnerystės susitarimų pagrindu;  

18. ragina Komisiją atidžiai ištirti galimybę jungtinėje nomenklatūroje sukurti atskirą 
specialią bioetanolio ir bioetanolio pagrindu sukurtų produktų tarifo poziciją ar sudėtinę 
poziciją, kad būtų galima geriau suvokti tikrąją importo statistiką ir užtikrinti, kad būtų 
taikoma atitinkama muito kategorija;

19. skatina Komisiją ir valstybes nares būti itin budrias sukčiavimo ar bioetanoliui taikomų 
muito mokesčių vengimo klausimu ir ypač prižiūrėti, kad būtų laikomasi nustatytų 
taisyklių bei tarifų klasifikacijos ir neleisti piktnaudžiauti tam tikrais muito mokėjimo 
laikino atidėjimo režimais;

20. pabrėžia, jog Bendrijos įmonės prireikus gali pasinaudoti prekybos gynybos priemonėmis 
(antidempingo ir antisubsidijų teismo procesai ir apsauga) tam, kad apsigintų nuo 
nesąžiningos ar pernelyg didelės importo konkurencijos; pabrėžia, kad sąvoka 

  
1 OL L 169, 2005 6 30, p. 1.
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„akivaizdus vėlavimas kuriant pramonę“ ypač tiesiogiai susijusi su besikuriančia 
pramone, pvz., bioetanolio pramone, kai nustatoma žala vykstant minėtiesiems teismo 
procesams; 

21. ragina Komisiją iki 2007 m. balandžio 1 d. pateikti pranešimą apie bioetanolio gamybos ir 
eksporto sąlygas ES nepriklausančiose šalyse, kuriose bioetanolio pagaminama 
daugiausia, kad Parlamentas galėtų įvertinti, ar šių šalių importuojami produktai 
sąžiningai konkuruoja su Bendrijos produktais; ragina, kad šiame pranešime dėmesys 
būtų sutelkiamas į subsidijų programas ir kitokią valstybės paramą socialiniais ir su 
aplinka susijusiais šios pramonės veiklos aspektais;

22. ragina Komisiją, ypač remiantis Aplinkos ir saugumo pasaulinės stebėsenos sistema 
(GMES), sukurti biodegalų sertifikavimo sistemą, kuri būtų naudojama ES, siekiant 
užtikrinti, kad jų gamyba atitiktų galiojančius aplinkos apsaugos standartus ir kad šie 
produktai neturėtų jokio neigiamo poveikio aplinkai;

23. ragina Komisiją parengti sertifikavimo tvarką, pagal kurią būtų leidžiama tausojamoji 
biodegalų gamyba, neatsižvelgiant į tai, ar šie biodegalai būtų gaminami Europos 
Sąjungoje, ar importuojami; 

24. pabrėžia, jog ES, nustatydama aplinkos ir socialinės apsaugos normas, rodo pavyzdį 
pasaulio mastu, ir skatina Komisiją remti šias normas prekiaujant su trečiosiomis šalimis, 
kad būtų galima kiek galima daugiau padidinti biodegalų gamybos ilgalaikiškumą ir 
racionalizuoti biodegalų gamybos sąnaudas šiose šalyse;

25. mano, kad Komisija ypatingą dėmesį turėtų skirti logistikos lygmeniui, įskaitant 
pasaulinę logistiką ir saugumą; mano, kad į tai reikia atsižvelgti ES energijos išteklių 
tvarumo poveikio vertinime; ragina Komisiją tokį vertinimą atlikti laiku; 

26. ragina Komisiją išaiškinti valstybės paramos teikimo taisykles ir skatinti atleisti nuo 
mokesčių, siekiant remti biodegalų gamybos plėtrą ES;

27. džiaugiasi, kad Komisija pabrėžia Bendrijos javų intervencinių atsargų sunaudojimo 
svarbą gaminant bioenergiją; atkreipia dėmesį į tai, kad taip bus galima sumažinti 
eksportui skirtų intervencinių javų kiekį ir taip ES galės lengviau įvykdyti PPO prisiimtus 
įsipareigojimus; todėl ragina Komisiją rasti atitinkamų skatinamųjų priemonių, kad būtų 
užtikrinta, jog kaip galima didesnis kiekis intervencinių javų būtų sunaudota šiuo būdu;

28. mano, kad Europos žemės ūkio fondo veikla turėtų būti išplėsta, kad apimtų skatinimą 
naudoti biomasę energijos gamybos tikslais, ir kad vadovaujantis paramos tokios srities 
gamybai skyrimo tvarka, didžiausią garantuotą plotą reikėtų padidinti iki daugiau kaip 1,5 
milijono ha;

29. mano, jog siekiant užtikrinti, kad dirbami plotai būtų panaudojami efektyviai ir 
ekonomiškai, pirmenybė Europos Sąjungoje turėtų būti teikiama tolesniems nemaistinių 
augalų moksliniams tyrimams; 

30. mano, kad Komisija turėtų pakartotinai apsvarstyti visus veiksmų planus ir direktyvas, 
atsižvelgiant į racionalią bioenergetikos ir biodegalų gamybą ir panaudojimą, ir kad tai 
turėtų būti daugiausia daroma augalininkystės, miškininkystės ir atliekų tvarkymo srityse; 

31. mano, kad būtinybė gaminti biodegalus gali būti suvokiama tiktai kaip dalis logiškos ir 
praktiškos maisto produktų gamybos ir energijos srities jungties; šie veiksmai ypač 
aktualūs, atsižvelgiant į būsimą pasaulinį maisto gamybos stygių; ragina Komisiją iškelti 
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šį klausimą tarptautinėse derybose.
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