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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības 
un enerģētikas komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. konstatē, ka ES ir pieļāvusi būtisku kavēšanos biodegvielas izmantošanas un ražošanas 
jomā, kam ir izšķirīga nozīme starptautiskajā tirdzniecībā;

2. uzsver izšķirīgo devumu, ko efektīva stratēģija biomasas ilgtspējīgas izmantošanas 
veicināšanai var dot, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas, attīstītu jaunas tirgus 
iespējas ar lauksaimniecības produktu un īpaši otrās paaudzes biodegvielas rūpnieciskās 
pārstrādes palīdzību, padarītu ES enerģētiski mazāk atkarīgu, kā arī veicinātu izaugsmi un 
nodarbinātību gan ES, gan citās pasaules daļās, īpaši jaunattīstības valstīs;

3. uzskata, ka šo mērķu sasniegšanai ir jāizstrādā politika par Eiropas biodegvielas nozares 
attīstību un jāpalielina šādu produktu izmantošana Eiropas Savienībā; tomēr norāda uz 
risku par neatgriezenisku ietekmi uz vidi, ko var izraisīt biodegvielas vieglprātīga, 
nekontrolēta un intensīva audzēšana, ražošana un ievešana;

4. konstatē, ka ievestais bioetanols ir laba izvēle no klimata pārmaiņu perspektīvas;
5. konstatē, ka biodegvielu pašlaik pārdod pasaules tirgū un ka ES šajā jomā vēl nav 

pašpietiekama; tomēr uzskata, ka vietējās ražošanas veicināšanai jābūt absolūtai 
prioritātei;

6. uzsver, ka citu nosacījumu vidū, kuri ir nepieciešami Eiropas biodegvielas nozares 
straujai un dinamiskai attīstībai, būtisks faktors ir tādas atbilstīgas un konsekventas 
sistēmas izveidošana tirdzniecībai, akcīzei un muitai, kura nodrošinātu ES ražotās 
biodegvielas konkurētspēju;

7. uzskata, ka bioetanola importam ES ir jānosaka pieņemams ievešanas apjoms noteiktā 
laika posmā, ņemot vērā Kopienas ražošanas pakāpenisku attīstību, kas atbilst Eiropas 
stratēģijai par ilgtspējīgu attīstību, īpaši enerģētikas nozarē, un ka tirdzniecības un muitas 
politika ir jāsaskaņo ar minētā apjoma ievērošanu, ņemot vērā attīstības politikas 
prasības;

8. konstatē, ka bioetanola ražošanas izmaksas ES pašlaik ir augstākas, nekā vairākās citās 
vadošajās ražotājvalstīs, tostarp Brazīlijā un Savienotajās Valstīs; tomēr uzsver, ka šo 
valstu konkurētspēja balstās uz milzīga apmēra ilggadējām subsīdijām un valsts atbalsta 
programmām, kā arī, piemēram, attiecībā uz Brazīliju, uz apšaubāmu praksi gan no 
sociālās, gan vides perspektīvas;

9. uzskata, ka attiecībā uz pasākumiem bioetanola pieprasījuma veicināšanai ES atsevišķos 
gadījumos ir nepieciešams izmantot valsts naudu vai arī šie pasākumi ietekmē Kopienas 
un tās dalībvalstu budžetu, un šādu pasākumu īstenošanā nav jāpaļaujas vienīgi uz 
importu;

10. uzsver, ka Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO) notiekošajās sarunās par pieeju 
lauksaimniecības tirgum uz bioetanolu jāattiecina paaugstināta riska ražojuma statuss un 
jāpanāk, ka tam nepiemēro paredzamās tarifu samazinājuma formulas;

11. aicina Komisiju kategoriski noraidīt jebkuru priekšlikumu, kas PTO sarunās par 
tirdzniecību un vidi paredz bioetanolu iekļaut tā saukto ekoloģisko produktu sarakstā, uz 
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kuriem var attiecināt muitas nodokļu atcelšanu vai samazināšanu;
12. konstatē, ka dažām jaunattīstības valstīm ir izcila pasaules mēroga konkurētspēja

biodegvielas ražošanā un tirdzniecībā, tomēr tajā pašā laikā jānosaka daži degvielas 
kvalitātes standarti; uzskata, ka jāatceļ arī tehniskie un citi tirdzniecības šķēršļi, lai varēt 
izveidoties kārtīgs pasaules līmeņa tirgus;

13. aicina Komisiju ievērot piesardzību sarunās par preferenciālu piekļuvi Kopienas 
bioetanola tirgum, kuru vēlas saņemt mūsu Mercosur partneri divpusējās ES un šo valstu 
zonas reģionālās sarunās; uzskata, ka visi jautājumi par starptautiskajiem enerģijas 
tirgiem ir jāpārrunā daudzpusējos forumos, piemēram, PTO, lai nodrošinātu maksimālu 
pārredzamību, un ka Eiropas Savienības vispārējās interesēs ir jāizmanto priekšrocība 
rīkoties saskaņā ar turpmāko kopējo enerģētikas politiku;

14. uzskata, ka vispārējo preferenču sistēmas (VPS) un VPS+ piemērošanai jāsekmē mazāk 
aizsargāto valstu tautsaimniecības attīstības mērķis un saistībā ar bioetanola ražošanu arī 
jāatbilst turpmākās kopējās enerģētikas politikas mērķiem, un aicina Komisiju vienmēr, 
kad nepieciešams, piemērot atbilstīgus gradācijas mehānismus, ņemot vērā Padomes 
2005. gada 27. jūnija Regulā (EK) Nr. 980/2005 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas 
piemērošanu1 izklāstītos kritērijus;

15. atbalsta Komisijas centienus sekmēt biodegvielas rūpniecību jaunattīstības valstīs un 
reģionos, kuriem ir potenciāls šajā jomā un kuros vietējā ražošana varētu palīdzēt 
samazināt nabadzību uz ilgu laiku; tomēr uzskata, ka šādai politikai jābūt līdzsvarotai un 
prioritāte jādod attiecīgo valstu vietējo enerģētikas vajadzību apmierināšanai, nevis 
jākoncentrējas vienīgi uz eksporta jaudas veicināšanu; 

16. uzskata, ka ES visos partnerības, brīvās tirdzniecības un preferenču nolīgumos lielāks 
uzsvars jāliek uz biodegvielas brīvo tirgu izveidi; uzskata, ka pārredzami, integrēti un 
brīvi valstu, Eiropas un starptautiskie tirgi nodrošinās nozares noturīgu attīstību 
ilgtermiņā; aicina Komisiju, paturot prātā iepriekš minēto, izvērtēt visus preferenču 
nolīgumus;

17. aicina pievērst lielāku politisku un tautsaimniecisku uzmanību ES un tās Eiropas 
kaimiņvalstu biodegvielas tirgu sadarbībai un integrācijai, sevišķi saistībā ar īpašajiem 
partnerības nolīgumiem;  

18. aicina Komisiju rūpīgi izvērtēt iespēju kombinētajā muitas tarifa un statistikas 
nomenklatūrā ieviest īpašu pozīciju vai apakšpozīciju bioetanolam un bioetanola 
produktiem, lai labāk izprastu ievedumu patieso statistiku un nodrošinātu atbilstīgas 
muitas klasifikācijas piemērošanu;

19. mudina Komisiju un dalībvalstis būt īpaši vērīgām attiecībā uz krāpšanas mēģinājumiem 
vai centieniem izvairīties no bioetanolam piemērojamā ievedmuitas nodokļa maksāšanas, 
tostarp nodrošinot preču izcelsmes un tarifa klasifikācijas noteikumu ievērošanu, kā arī 
novēršot atsevišķu muitas atlikšanas režīmu pārkāpumus;

20. norāda uz to, ka Kopienas ražotāji vajadzības gadījumā var izmantot tirdzniecības 
aizsardzības instrumentus (antidempiga un antisubsidēšanas procedūras, kā arī 
aizsardzības pasākumus), lai sevi aizsargātu no negodīgas un pārmērīgas ievedumu 
konkurences; norāda, ka jēdziens „par nozares izveidošanās materiālo kavēšanu” īpaši 

  
1 OV L 169, 30.06.2006., 1. lpp.
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attiecas uz pavisam jaunām nozarēm, piemēram, bioetanola nozari, izvērtējot kaitējumu 
šādās procedūrās; 

21. aicina Komisiju līdz 2007. gada 1. aprīlim iesniegt ziņojumu par bioetanola ražošanas un 
eksporta nosacījumiem galvenajās ražotājvalstīs ārpus ES, lai Parlaments varētu izvērtēt, 
cik godīga ir konkurence starp Kopienas ražoto un no šīm valstīm ievesto bioetanolu; 
aicina šajā ziņojumā izvērtēt arī subsīdiju piešķiršanas programmas un valsts intervences 
citus veidus, kā arī šīs nozares darbības sociālos un vides aspektus;

22. aicina Komisiju izveidot sertifikācijas sistēmu ES izmantotajai biodegvielai, lai 
nodrošinātu ražošanas atbilstību spēkā esošajiem vides standartiem, kā arī to, ka šī 
ražošana neatstāj negatīvas sekas attiecībā uz vidi, īpaši ievērojot Eiropas programmu 
„Globālā vides un drošības uzraudzība” (GMES);

23. aicina Komisiju izstrādāt sertificēšanas kārtību, ar kuru ļauj biodegvielas ilgtspējīgu 
ražošanu neatkarīgi no tā, vai šo degvielu ražo vai ieved ES;

24. norāda, ka ES ir vadībā pasaulē vides un sociālās aizsardzības standartu izveidē, un 
mudina Komisiju sekmēt šos standartus tirdzniecībā ar trešām valstīm, lai cik iespējams 
palielinātu biodegvielas ražošanas ilgtspēju un racionalizētu biodegvielas ražošanas 
izmaksas šajās valstīs;

25. uzskata, ka Komisijai īpaša uzmanība jāpievērš loģistikas jautājumiem, īpaši vispasaules 
loģistikai un drošībai; uzskata, ka šie jautājumi jāņem vērā arī ES ietekmes uz ilgtspēju 
novērtējumos; aicina Komisiju izvērtējumu sagatavot savlaicīgi;

26. aicina Komisiju  precizēt noteikumus par valsts atbalstu un veicināt atbrīvojumus no 
nodokļiem, lai atbalstītu biodegvielas attīstīšanu ES;

27. atzinīgi vērtē to, ka Komisija uzsver Kopienas intervences labības krājumu izmantošanas 
nozīmi bioenerģijas ražošanā; uzsver, ka tādējādi būs iespējams samazināt intervences 
labības izvedamo daudzumu, tādējādi ES atvieglojot to saistību izpildi, kuras tā ir 
uzņēmusies PTO; tāpēc aicina Komisiju izstrādāt pienācīgus stimulus, lai nodrošinātu 
intervences labības cik iespējams liela apjoma izmantošanu šādā veidā;

28. uzskata, ka jāpaplašina Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda darbība, lai 
aptvertu biomasas izmantošanas sekmēšanu enerģijas ražošanā, kā arī līdz pat vairāk nekā 
1,5 miljoniem hektāru palielinātu noteikto maksimālo garantēto platību, kura ir noteikta 
šādas ražošanas atbalsta shēmās;

29. uzskata, ka prioritāte ir turpmākai pētniecībai nepārtikas augu jomā ES, lai nodrošinātu 
kultivēto apgabalu efektīvu un tautsaimniecisku izmantošanu;

30. uzskata, ka Komisijai atkārtoti jāizskata visi rīcības plāni un direktīvas, lai nodrošinātu 
bioenerģijas un biodegvielas racionālu ražošanu un izmantošanu, un ka tas jādara 
galvenokārt augkopības, mežsaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas jomās;

31. uzskata, ka biodegvielas ražošanas nepieciešamību var skatīt vienīgi kā daļu no pārtikas 
ražošanas un enerģijas izmantošanas saprātīga un reāla apvienojuma; tas ir īpaši būtiski, 
ņemot vērā nepietiekamo pārtikas ražošanu visā pasaulē nākotnē; aicina Komisiju šo 
jautājumu izvirzīt starptautiskās diskusijās.
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