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IEROSINĀJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības 
un pārtikas nekaitīguma komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā tirgus instrumenti ir svarīgi instrumenti, kas paredzēti, lai īstenotu principu 
„piesārņotājs maksā” un — plašākā nozīmē — lai rentabli ņemtu vērā slēptās izmaksas, 
ko cilvēka veselībai un videi rada ražošana un patēriņš;

B. tā kā videi kaitīgo subsīdiju reforma var palīdzēt risināt ar klimata pārmaiņām saistītas 
problēmas, veicināt ilgtspējīgu attīstību un saglabāt ES starptautisko konkurētspēju,

1. uzskata, ka visām 27 ES dalībvalstīm būs kopīgi jāpieliek vairāk pūļu, lai pildītu Briseles 
Eiropadomes 2007. gada pavasara sanāksmē panākto vienošanos līdz 2020. gadam vismaz 
par 20 % samazināt ES siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas salīdzinājumā ar 1990. gada 
apjomiem1, jo šis samazinājums tiek lēsts no -0,19 % līdz -0,24 % apmērā no IKP gadā;

2. atzīmē, ka ekoloģisko preču tirdzniecības ziņā Eiropas valstis veido 35 % no pasaules 
tirgus un tāpēc Eiropas uzņēmumiem ir visas iespējas izdevīgi izmantot videi draudzīgu 
globālo ekonomiku, un ka tas vismaz daļēji līdzsvaro ietekmi uz IKP;

3. atzīmē, ka tirgus instrumenti ir īpašu mērķu īstenošanai paredzēti dažādi instrumenti, 
piemēram, tirgojamas emisiju atļaujas, kas paredzētas, lai samazinātu piesārņojumu 
(piemēram, CO2 emisijas); vides nodokļi, kas paredzēti, lai mainītu cenas un tādējādi arī 
ražotāju un patērētāju uzvedību; vides nodevas, kas paredzētas, lai segtu ar vidi saistītu 
pakalpojumu izmaksas; vides nozares subsīdijas, kas paredzētas videi saudzīgāku 
tehnoloģiju izstrādes atbalstam utt.;

4. norāda, ka pēdējo gadu pieredze liecina: jautājums „ kurš ir labākais instruments ” ir 
kļuvis par jautājumu „kurš ir labākais instrumentu kopums”;

5. uzsver, ka instrumentu kopumu izveide palīdzēs optimāli izmantot tirgus instrumentus; 
šajā sakarā uzskata, ka tirgus instrumenti var ievērojami veicināt Lisabonas stratēģijas 
mērķu sasniegšanu;

6. atgādina, ka, saskaņā ar Komisijas veiktajiem pētījumiem, Kioto Protokola mērķu 
sasniegšana izmaksātu 6,8 miljardus EUR, bet ar ES Siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas (ES ETS) palīdzību šo pašu mērķi varētu sasniegt par maksu, kas 
nepārsniedz 2,9–3,7 miljardus EUR gadā;

7. uzskata, ka pasākumi enerģētikas un klimata jomā, kas pieņemti, veidojot vispārēju 
koncepciju ES un dalībvalstu līmenī, ir jāsaskaņo ar Lisabonā un Gēteborgā noteiktajiem 
mērķiem;

8. atgādina — Enerģijas nodokļu sistēmas direktīvā ir noteikts, ka ar zināmiem 
nosacījumiem nodokļu uzlikšanu pilnībā vai daļēji var aizstāt alternatīvi tirgus 

                                               
1 Attiecīgie 1990. gada apjomi bija 4266,4 miljoni tonnu CO2 ekv. (ES-15) un 1104,4 miljoni tonnu CO2 ekv. 
(ES-10).
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instrumenti, tai skaitā jo īpaši ES ETS;

9. uzskata, ka tirgus instrumenti ir piemēroti un efektīvi līdzekļi ārējās iedarbības 
internalizēšanai, kurus vajadzētu izmantot daudz biežāk, taču tie var papildināt, nevis 
aizstāt regulatīvos instrumentus;

10. prasa vairāk izmantot tirgus instrumentus, lai sasniegtu vides politikas mērķus katrā 
dalībvalstī un Eiropas Savienībā kopumā; taču šajā sakarā ir jānodrošina, lai dalībvalstu 
pilnvaras nodokļu jautājumos nekļūst par iemeslu konkurences izkropļojumiem;

11. norāda, ka, rēķinoties ar ļoti ierobežotām izvēles iespējām attiecībā uz degvielas patēriņa 
aplikšanu ar nodokli, nāktos pieņemt politiski problemātisku lēmumu par nodokļu sloga 
palielināšanu patērētājiem, lai nodrošinātu emisiju vērā ņemamu samazināšanos1;

12. ir vienisprātis ar Komisiju, kuras veiktā analīze liecina, ka ES ETS ir izmaksu ziņā 
efektīvākais un objektīvākais tirgus instruments, kas reaģē uz pieprasījumu un kas ir 
pieejams, lai nodrošinātu Eiropadomes noteikto SEG emisiju samazinājumu2;

13. tāpēc mudina Komisiju stiprināt ES ETS, nosakot emisiju maksimālo apjomu, kas tiek 
pakāpeniski samazināts, un to attiecināt uz visiem pirmās pakāpes piesārņotājiem, šo 
sistēmu izvēloties par galveno līdzekli, lai sasniegtu 2020. gadam noteiktos mērķus SEG 
emisiju samazināšanas ziņā;

14. uzskata, ka energoresursu aplikšanai ar nodokli joprojām ir jābūt sekundāram SEG 
emisiju samazināšanas papildu līdzeklim, ko piemēro tikai tām emisijām, kuras ne tieši, 
nedz netieši nevar ietekmēt ar ES ETS palīdzību;

15. atzinīgi vērtē jaunu finansēšanas instrumentu izveidi papildus nodokļu uzlikšanai un 
emisiju tirdzniecības shēmām, jo īpaši to, ka ir pieejams aizvien vairāk videi 
labvēlīgu/ētisku investīciju, piemēram, „zaļās” obligācijas, ka tiek veidota labāka izpratne 
un ka investoriem tiek nodrošinātas tirgus izvēles iespējas;

16. atzīst, ka riska kapitāls un privātā kapitāla uzņēmumi veicina ieguldījumus zemas oglekļa 
emisijas tehnoloģiju jomā;

17. piekrīt Komisijai, ka videi kaitīgo subsīdiju atcelšana ir nozīmīgs papildu pasākums, lai 
nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un, jo īpaši, lai sasniegtu mērķus, ko ES dalībvalstu un 
valdību vadītāji noteikuši attiecībā uz integrēto darba programmu klimata pārmaiņu un 
enerģētikas jomā;

                                               
1 Ar dabas resursiem saistīto nodokļu ekonomika, 3.1. attēls „Benzīna un dīzeļdegvielas realizācija un tiem 
uzliktie nodokļi ESAO Eiropas valstīs (1994–2004)”.
2 Piemēram, enerģētikas nozarei joprojām ir galvenā nozīme SEG emisiju samazināšanas ziņā. Līdz 
2030. gadam minētā nozare nodrošinās aptuveni 66 % no kopējā emisiju samazinājuma, salīdzinot ar atskaites 
vērtību. Vairuma elektroenerģijas ražotāju radītie CO2 emisiju apjomi pašlaik ir ES ETS pārziņā. To pašu mērķi 
palīdzētu sasniegt arī citi pasākumi, piemēram, elektroenerģijas tirgus liberalizācija, tai skaitā attiecībā uz 
patērētāja tiesībām izvēlēties piegādātāju.
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18. atkarībā no tā, kā tiks vērtēts Komisijas gaidāmais ziņojums par ES ETS ietekmes 
novērtējumu, uzskata, ka vienota emisiju maksimālā apjoma noteikšana ES mērogā, 
Komisijai laikposmā līdz 2020. gadam reizi trijos gados nodrošinot pilnīgi visu kvotu 
pārdošanu izsolē, ir viena no iespējām, kas jāturpina pētīt, pienācīgi apsverot 
piesārņošanas atļauju izsoles rezultātā gūto ieņēmumu izlietojumu (SEG emisiju 
samazināšanai, pētniecības un izstrādes finansēšanai u. c.), kā arī vienlaikus nodrošinot 
kvotu pārdali par labu tām dalībvalstīm, kuras, pateicoties centieniem samazināt SEG 
emisijas, piesārņo mazāk, un pilnībā ievērojot valsts atbalsta noteikumus;

19. šai ziņā uzsver, ka ir svarīgi veicināt oglekļa globālā tirgus izveidi, lai rentabli nodrošinātu 
vajadzīgo — emisiju iespaidīgu samazinājumu, un norāda, ka, akcentējot saskaņā ar 
ES ETS noteiktu maksimālo emisiju apjomu kā Eiropas primāro mehānismu emisiju 
samazināšanas mērķu sasniegšanai, tiks ietekmēta šī globālā tirgus izveide Eiropas 
Savienībā, papildinot jau esošos veiksmīgos finanšu tirgus;

20. uzskata, ka ir svarīgi mudināt ES tirdzniecības partnerus veikt efektīvus pasākumus, lai 
samazinātu SEG emisijas un izstrādātu salīdzināmus un savstarpēji atzītus standartus, bet 
gadījumā, ja to nav iespējams panākt, mudina Komisiju izstrādāt vajadzīgos stimulus, 
piemēram, oglekļa emisiju apjoma pielīdzināšanas mehānismus; atzīst, ka, cenšoties 
kompensēt tirdzniecības partneru nevienlīdzīgo stāvokli, priekšroka būtu dodama nevis 
robežšķērsošanas nodokļa pielāgojumu iespējamai pieņemšanai, bet gan obligātiem 
starptautiskiem kritērijiem un saistībām, kuri attiecas uz visām konkurencei pakļautajām 
nozarēm;

21. aicina Komisiju sākt pamatīgi pārskatīt spēkā esošos nodokļus un subsīdijas, lai novērtētu, 
cik tie ir iedarbīgi SEG emisiju samazināšanas ziņā;

22. prasa visā ES vairāk izmantot tirgus instrumentus, lai sasniegtu vispārējos vides politikas 
mērķus un lai jo īpaši nodrošinātu ārējo izmaksu internalizēšanu; ierosina, piemēram, 
izmantot vairāk tirgus instrumentus, lai veicinātu energoefektivitāti un ēku siltumizolāciju.
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