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IEROSINĀJUMI

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

1. atzinīgi vērtē šo Zaļo grāmatu; mudina Komisiju izstrādāt skaidru stratēģiju, kā izmantot 
tirgus instrumentus (TI), lai finansiāli vērtētu kaitējumu videi un novērstu ar to saistītās 
tirgus nepilnības, kura ietver nodokļu politiku, ES emisiju tirdzniecības sistēmas (ETS) 
pārskatīšanu, tirdzniecību un politiku tehnoloģiju jomā;

2. aicina Komisiju, izstrādājot stratēģiju TI ieviešanai, izvērtēt un sagatavot vispusīgu 
ziņojumu par ES patlaban izmantoto reglamentējošo instrumentu efektivitāti vides jomā, 
lai noskaidrotu, kurās jomās būtu lietderīgi spēkā esošos tiesību aktus aizstāt ar TI;

3. atzīmē, ka TI būs izšķiroša loma, lai sasniegtu ES mērķi līdz 2020. gadam nodrošināt, ka 
atjaunīgā enerģija veido 20 % no kopējā enerģijas patēriņa;

4. uzsver, ka ir jāuzlabo principi, saskaņā ar kuriem reglamentē TI izmantošanu, un 
jāizvairās no sakrītošiem un sarežģītiem instrumentiem; piekrīt, ka ir jāizdara grozījumi 
Padomes 2003. gada 27. oktobra Direktīvā 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas 
noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai1 (Enerģijas 
nodokļu direktīvā), lai ES ETS dalībniekiem par emisijām nebūtu jāmaksā divreiz —
iesaistoties emisiju tirdzniecībā un maksājot nodokļus; 

5. aicina atkārtoti ieguldīt TI ieņēmumus programmās, kas palīdz sasniegt mērķus vides 
jomā un mazina ietekmi uz konkurētspēju un sociālo jomu; uzskata, ka ES ETS izsoles 
ieņēmumi nākotnē varētu kļūt par galveno ES ieguldījumu avotu; 

6. atzīmē dabas resursu nodokļu reformas priekšrocības; aicina dalībvalstis īstenot šo 
reformu tā, lai, cita starpā, mazinātu energoresursu deficītu un atbalstītu tehnoloģijas ar 
zemu oglekļa patēriņu, augstu energoefektivitāti un atjaunīgo energoresursu izmantošanu;

7. atzīmē, ka dabas resursu nodokļu saskaņošana un paraugprakses piemēru apmaiņa 
Eiropas Savienībā atvieglos reformas norisi; jo īpaši atbalsta priekšlikumus atļaut 
dalībvalstīm samazināt PVN likmi vai ieviest nodokļa atlaides energoefektīviem 
produktiem un energotaupīgiem materiāliem; tomēr uzsver, ka katrai dalībvalstij pašai 
jālemj, kas ir piemērots tās nodokļu sistēmai; 

8. aicina Komisiju sīkāk izpētīt iespējas izmantot maksājumus uz robežas, lai mudinātu ES 
tirdzniecības partnerus samazināt emisijas un mazinātu ES vienpusējas rīcības ietekmi uz 
konkurētspēju; uzskata, ka nodevas uz robežas ir uzskatāmas par nopietnu risinājumu, ja 
neizdosies panākt vispusīgu starptautisku vienošanos par klimata pārmaiņām pēc 
2012. gada.

                                               
1  OV L 283, 31.10.2003., 51. lpp.



PE396.745v02-00 4/4 AD\705018LV.doc

LV

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums 24.1.2008
Galīgais balsojums +:

–:
0:

43
  1
  0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Renato Brunetta, Philippe Busquin, 
Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Dragos Florin David, Den 
Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Rebecca Harms, 
Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Romana Jordan Cizelj, 
Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eugenijus 
Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, 
Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, 
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera 
Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta 
Thomsen, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-
Quadras, Dominique Vlasto

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Neena Gill, Lambert van Nistelrooij, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, 
John Purvis, Esko Seppänen, Vladimir Urutchev

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas 
bija klāt galīgajā balsošanā


	705018lv.doc

