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PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi rinkos priemonės sudarytos iš svarbių elementų, skirtų įgyvendinti principą 
„teršėjas moka“ ir apskritai ekonomiškai atsižvelgti į nematomas gamybos ir vartojimo 
sąnaudas, kylančias dėl žmonių sveikatos ir aplinkos blogėjimo;

B. kadangi subsidijų aplinkai kenksmingai veiklai reforma gali prisidėti sprendžiant klimato 
kaitos problemas, skatinant tvarų vystymąsi ir saugant tarptautinį ES konkurencingumą;

1. mano, kad atsižvelgiant į 2007 m. pavasarį Briuselyje vykusios Europos Vadovų Tarybos 
priimtą susitarimą iki 2020 m. bent 20 %, palyginti su 1990 m. rodikliais1, sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų reikės, kad 27 ES valstybės narės skirtų papildomų 
bendrų lėšų, kurios, kaip suskaičiuota, turėtų sudaryti nuo –0,19 iki –0,24 proc. BVP per 
metus;

2. pažymi, kad Europos ekonomika sudaro daugiau nei 35 proc. pasaulio ekologinių prekių 
rinkos ir kad Europos įmonių padėtis gera ir jos gali pasinaudoti pasauline ekologine 
ekonomika – tai kompensuos bent dalį poveikio bendrajam vidaus produktui;

3. pažymi, kad rinkos priemonės apima daug būdų konkretiems tikslams siekti –
perduodamus leidimus, kuriais siekiama sumažinti taršą (pavyzdžiui, išmetamą CO2 
kiekį); ekologinius mokesčius, kuriais siekiama pakeisti kainas ir atitinkamai gamintojų ir 
vartotojų elgesį; ekologines rinkliavas, skirtas aplinkosaugos tarnybų išlaidoms padengti; 
aplinkosaugos subsidijas, skirtas švaresnių technologijų plėtrai remti, ir kt.;

4. pažymi, kad iš pastarųjų metų patirties galima spręsti, jog dabar svarbu ne „kokia 
priemonė geriausia“, o „koks priemonių derinys geriausias“;

5. pabrėžia, kad sukūrus priemonių derinius taps lengviau optimaliai naudotis rinkos 
priemonėmis; šiuo atžvilgiu mano, kad RP gali labai padėti siekti Lisabonos darbotvarkės 
tikslų;

6. primena, kad Komisijai atlikus tyrimus nustatyta, kad Kioto tikslų siekimas gali kainuoti 
apie 6,8 mlrd. eurų, tačiau naudojant ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) 
išmetimo leidimų prekybos sistemą (ILPS) metines išlaidas įmanoma sumažinti iki 2,9–
3,7 mlrd. eurų;

7. mano, kad energetikos ir klimato politikos priemonės, dėl kurių, remiantis bendrąja 
koncepcija, sprendžiama ES ir valstybių narių lygmeniu, turi būti suderintos su tikslais, 
dėl kurių buvo susitarta Lisabonoje ir Geteborge;

8. primena, kad energijos mokesčių direktyvoje numatyta, jog tam tikromis aplinkybėmis 
apmokestinimas gali būti visiškai arba iš dalies pakeistas alternatyviomis rinkos 
priemonėmis, įskaitant ir ES ILPS;

                                               
1 1990 m. duomenimis, buvo 4266,4 mln. tonų CO2 ekv. (ES 15) ir 1104,4 mln. tonų CO2 ekv. (ES 10).
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9. mano, kad rinkos priemonės – tinkamas ir veiksmingas būdas išorės poveikiui įtraukti –
turėtų būti naudojamos gerokai dažniau, tačiau jos neturėtų pakeisti administracinių 
priemonių, o tik jas papildyti;

10. ragina aktyviau naudoti rinkos priemones aplinkosaugos tikslams atskirose valstybėse 
narėse ir visoje Europos Sąjungoje pasiekti, tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad dėl 
valstybių narių taikomų mokesčių dydžio nebūtų iškraipoma konkurencija;

11. pabrėžia, kad atsižvelgiant į mažą paklausos elastingumą apmokestinant sunaudojamą 
kurą reikėtų didinti politiškai probleminę mokesčių naštą vartotojams, norint akivaizdžiai 
sumažinti išmetamųjų dujų kiekį1;

12. sutinka su Komisijos analize, kad ES išmetimo leidimų prekybos sistema yra 
rentabiliausia, jautri paklausai ir objektyvi, rinka paremta priemonė, sukurta šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimui sumažinti ir nustatyta Tarybos2;

13. taigi ragina Komisiją stiprinti ES ILPS palaipsniui mažinant viršutinę ribą ir išplėsti 
sistemą įtraukiant pirmosios pakopos teršėjus – tai būtų pagrindinės priemonės siekiant 
2020 m. tikslų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

14. mano, kad energijos apmokestinimas turi likti antrinė šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
mažinimo priemonė, skirta toms išlakoms , kurių tiesiogiai ar netiesiogiai negali paveikti 
ES ILPS;

15. džiaugiasi, kad kuriamos apmokestinimą ir išmetimo leidimų prekybos sistemas 
papildančios finansinės priemonės – vis plačiau taikomos ekologinės ir (arba) etinės 
investicijos, ekologinės obligacijos, kuriomis skatinamas sąmoningumas ir rinkoje 
investuotojams sudaroma galimybė pasirinkti;

16. pripažįsta, kad rizikos kapitalas ir privataus kapitalo įmonės atlieka svarbų vaidmenį 
investuojant į mažai anglies junginių išmetančių technologijų sritį;

17. pritaria Komisijai, kad subsidijų aplinkai kenksmingai veiklai pašalinimas yra būtina 
priemonė tvariam vystymuisi, ypač ES valstybių ir vyriausybių vadovų patvirtintiems 
integruotos klimato kaitos mažinimo ir energetikos darbotvarkės tikslams pasiekti;

18. mano, kad reikia apsvarstyti Komisijos rengiamą ES ILPS poveikio įvertinimą, ir yra 
įsitikinęs, kad bendra ES mastu nustatyta viršutinė riba, Komisijai kas trejus metus iki 
2020 m. rengiant išmetamųjų dujų leidimų aukcioną, yra viena iš galimybių, kurią reikia 
atidžiau panagrinėti deramai apsvarsčius, kaip panaudoti leidimų aukciono pajamas 

                                               
1 Su aplinkos apsauga susijusių mokesčių ekonomika, 3.1 lentelė „Benzino ir dyzelino pardavimas ir mokesčiai 
EBPO šalyse 1994–2004 m.“.
2 Pavyzdžiui, energijos sritis išlieka pagrindiniu sektoriumi, kuriame reikia mažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimą. ä i sritis apima 66 proc. viso pasaulinio suma˛inimo, palyginti su pradiniais duomenimis iki 
2030 m. Daugiausia CO2 išlakų atsiranda gaminant elektros energiją, ir į tai atsižvelgta nustatant ES ILPS. Kitos 
priemonės, pvz., elektros rinkos liberalizavimas, įskaitant tai, kad naudotojas gali pasirinkti tiekėją, prisidėtų prie 
to paties tikslo.
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(ŠESD išmetimui sumažinti, moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai finansuoti ir kt.), 
užtikrinant, kad perskirstymas būtų palankus valstybėms narėms, kurios ėmėsi veiksmų 
ŠESD išmetimui sumažinti ir todėl dabar teršia mažiau, ir deramai atsižvelgiant į 
valstybės pagalbos taisykles;

19. šiuo atžvilgiu pabrėžia, kaip svarbu skatinti kurti visuotinę anglies junginių išmetimo 
leidimų prekybos rinką siekiant ekonomiškai ir iš esmės sumažinti teršalų išmetimą, ir 
teigia, kad pabrėžiant ES ILPS viršutinę ribą kaip svarbiausią Europos priemonę teršalų 
išmetimo mažinimo tikslams pasiekti bus daroma įtaka šios visuotinės rinkos kūrimui 
Europos Sąjungoje – panašios kaip sėkmingai veikiančios finansų rinkos;

20. mano, kad svarbu skatinti ES prekybos partnerius imtis veiksmingų priemonių ŠESD 
išmetimui sumažinti ir abipusiu sutarimu nustatyti palyginamas normas, tačiau jeigu 
negalima pasiekti tokio susitarimo, ragina Komisiją sukurti reikiamas paskatas, 
pavyzdžiui, anglies junginių išmetimo vienodinimo sistemas; pripažįsta, kad būtų geriau 
ne derinti pasienio mokesčius prekybos partnerių konkurencijos iškraipymui kompensuoti, 
o nustatyti privalomus tarptautinius atskaitos rodiklius ir įsipareigojimus, apimančius 
visus konkurencijai jautrius sektorius;

21. ragina Komisiją inicijuoti išsamią esamų mokesčių ir subsidijų apžvalgą siekiant įvertinti 
jų veiksmingumą mažinant ŠESD išmetimą;

22. ragina aktyviau naudoti rinkos priemones bendriems aplinkosaugos politikos tikslams 
visoje Europos Sąjungoje pasiekti ir ypač išorės sąnaudoms įtraukti; siūlo, pavyzdžiui, 
panaudoti labiau su rinka susietas priemones pastatų energetiniam efektyvumui ir 
šiluminiam izoliavimui skatinti;
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