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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

1. pritaria žaliajai knygai; ragina Komisiją parengti aiškią strategiją, kaip naudoti rinkos 
priemones siekiant įkainoti aplinkos žalą ir ištaisyti su tuo susijusius rinkos trūkumus, 
apimančius apmokestinimą, ES dujų išmetimo leidimų prekybos sistemos (ILPS) peržiūrą, 
prekybą ir technologijų politiką;

2. ragina Komisiją, rengiant savo rinkos priemonių įgyvendinimo strategiją, apsvarstyti ir 
parengti išsamią šiuo metu ES naudojamų aplinkosaugos reguliavimo priemonių 
veiksmingumo ataskaitą, siekiant nustatyti, kuriose srityse tiktų esamus teisės aktus 
pakeisti rinkos priemonėmis;

3. pažymi, kad rinkos priemonės atliks svarbų vaidmenį siekiant, kad iki 2020 m. 
atsinaujinančios energijos dalis sudarytų 20 proc. bendro sunaudojamos energijos kiekio;

4. pabrėžia, kad būtina taikyti geresnio reglamentavimo principus, nustatant kaip naudoti 
rinkos priemones, ir vengti iš dalies sutampančių ir sudėtingų priemonių; pritaria 2003 m. 
spalio 27 d. Tarybos direktyvos 2003/96/EB, pakeičiančios Bendrijos energetikos 
produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą,1 (Energijos mokesčių direktyva), 
pakeitimui, kuriuo būtų užtikrinama, kad ES ILPS dalyviai, vykdant prekybą ir taikant 
mokesčius, nemokės du kartus už savo dujų išmetimą;

5. ragina, kad pajamos, gautos naudojant rinkos priemones, būtų reinvestuojamos į 
programas, pagal kurias remiami aplinkos tikslai ir mažinamas bet koks pavojus 
konkurencingumui ar socialinis pavojus; įsitikinęs, kad ES ILPS aukciono pajamos galėtų 
būti pagrindinis ES finansavimo šaltinis ateityje;

6. atkreipia dėmesį į aplinkos mokesčių reformų naudą; ragina valstybes nares inter alia
įgyvendinti reformas, skirtas energijos stygiui mažinti ir mažai anglies dioksido 
išskiriančioms technologijoms ir energijos taupymo, efektyvaus energijos naudojimo bei 
atsinaujinančių energijos šaltinių technologijoms remti;

7. pažymi, kad didesnis ES aplinkos mokesčių koordinavimas ir dalijimasis geriausiąja 
patirtimi palengvintų reformą; ypač remia pasiūlymus leisti valstybėms narėms mažinti 
PVM tarifus arba siūlyti mokesčių lengvatas už energiją taupančius produktus; pabrėžia, 
kad valstybės narės turėtų nuspręsti, kas labiausiai tinka jų mokesčių sistemoms;

8. ragina Komisiją išsamiau išnagrinėti pasienyje renkamų mokesčių naudojimo klausimą 
siekiant paskatinti ES prekybos partnerius mažinti dujų išmetimą ir spręsti vienašalių ES 
pastangų poveikio konkurencingumui klausimą; įsitikinęs, kad turėtų būti rimtai 

                                               
1  OL L 283, 2003 10 31, p. 51.
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svarstoma galimybė nuo 2012 m. pasienyje rinkti mokesčius, jeigu derybomis 
nepasiekiama išsamaus tarptautinio susitarimo dėl klimato kaitos.
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