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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

attiecībā uz Zaļo grāmatu par tirgus instrumentu izmantošanu vides politikā un ar vidi 
saistītā politikā
(2007/2203(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Zaļo grāmatu par tirgus instrumentu izmantošanu vides politikā un ar vidi 
saistītā politikā (COM(2007)0140),

– ņemot vērā Briseles Eiropadomes (2007. gada 8. un 9. marts) prezidentūras secinājumus, 
tostarp I pielikumā iekļauto Enerģētikas politiku Eiropai,

– ņemot vērā Eiropas Vides aģentūras ziņojumu „Tirgus izmantošana vides politikas 
izmaksu lietderības nodrošināšanai” (Nr. 1/2006),

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Ekonomikas un monetārās 
komitejas atzinumus (A6-0000/2007),

Eiropas Savienības mērķi vides jomā un konteksts

A. tā kā dati par klimata pārmaiņām liek aktīvi rīkoties, lai samazinātu šīs parādības sekas un 
tā kā Eiropadome ir noteikusi mērķi samazināt CO2 emisiju līdz 2020. gadam vismaz par 
20 % un līdz 2050. gadam par 60 %, kā arī to, ka 20 % no patērētās enerģijas ir jābūt 
atjaunīgajai enerģijai un līdz 2020. gadam ir par 20 % jāpalielina energoefektivitāte;

B. ņemot vērā piesārņojuma daudzveidību un dabas resursu izsīkšanas draudus;

C. ņemot vērā daudzu dzīvnieku un augu sugu izzušanas draudus un Eiropas Savienības 
noteikto mērķi līdz 2010. gadam apstādināt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos;

D. ņemot vērā, ka Eiropas Savienībā pakāpeniski pieaug īpaši ar preču pārvadāšanu saistīta 
satiksme un līdz ar to palielinās enerģijas patēriņš;

E. tā kā starp dalībvalstīm pastāv būtiskas atšķirības gan vides nodokļu jomā (starp 2 un 5 % 
no dalībvalstu IKP), gan tirgus instrumentu izmantošanā un tā kā vides nodokļu daļa 
dalībvalstu IKP ir samazinājusies kopš pieciem gadiem;

F. tā kā nodokļi par enerģiju šobrīd sasniedz 76 % un transporta nodokļi 21 % no vides 
nodokļiem;

G. tā kā mājsaimniecībām ir jāsedz lielākā vides nodokļu daļa, lai gan lielākie enerģijas un 
transporta pakalpojumu patērētāji ir citas saimniecības nozares;
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H. tā kā prognozēm klimata pārmaiņu globālo seku jomā vajadzētu izraisīt ne vien to, ka 
izaugsme vairs netiek saistīta ar ražošanu un patēriņa veidiem, bet arī mūsu attīstības 
modeļa maiņu.

Zaļās grāmatas kritika

1. atzinīgi vērtē atsauci uz principu „piesārņotājs maksā”, bet pauž nožēlu par vājo saikni ar 
tirgus instrumentiem, kas paredzēti vides atbalstam;

2. pauž nožēlu, ka Zaļā grāmata ir vērsta galvenokārt uz atmosfēras piesārņojumu un globālo 
sasilšanu, aizmirstot par ražošanas un izplatīšanas procesu, kā arī par patēriņa veidu 
kopuma ietekmi uz vidi;

3. pauž nožēlu, ka pārāk virspusīgi skarta starptautiskā dimensija;

Principi

4. atzīst, ka vides politikā izmantojamie tirgus instrumenti ir līdzeklis, kurš sniedz iespēju ar 
samērīgām izmaksām sasniegt vides mērķus; uzsver, ka tie nevar aizstāt tiesību aktus 
vides jomā, ar kuriem noteikti sasniedzamie mērķi un ievērojamās normas un ka to 
efektivitāte ir atkarīga no to izmantošanas veida un no to saderības ar citiem 
instrumentiem;

5. uzsver, ka tirgus instrumentiem ir jābūt ekonomiski un sociāli pieņemamiem, īpaši 
attiecībā uz tām personām, kuru ienākumi ir zemāki par dalībvalsts vidējo algu;

6. uzskata, ka likmju progresivitāte un to pakāpeniska paaugstināšanās laika gaitā ir principi, 
kas jāpiemēro to īstenošanā;

7. uzsver, ka vides nodokļiem ir liela nozīme vides jomā nosprausto mērķu sasniegšanā un 
ka dažus pasākumus ir nepieciešams harmonizēt Eiropas līmenī, lai novērstu 
saimnieciskus traucējumus starp uzņēmumiem un teritorijām;

8. uzskata, ka Eiropas finansiālos pasākumus nevar attiecināt tikai uz atļauju vai kvotu 
tirdzniecības sistēmām, jo šīs sistēmas nav vispilnīgāk piemērotas atsevišķu emisiju 
samazinājuma panākšanai;

9. atgādina, ka neskatoties uz vienprātību nodokļu jomā, līgumos ir paredzēta ciešākas 
sadarbības iespēja un ka pastāv arī atklātā koordinācijas metode; tāpēc aicina dalībvalstis 
turpināt darbu vides nodokļu jomā Eiropas līmenī, lai novērstu jebkādu nodokļu 
dempingu;

10. atbalsta darbaspēka nodokļu samazināšanu, bet uzsver, ka tā nav saistīta tikai ar vides 
nodokļu reformu; uzskata, ka tā ir jāiekļauj vispārējā nodokļu reformā, kuras mērķis ir 
taisnīgāks sadalījums starp nodarbinātajiem, patērētājiem, uzņēmumiem, kapitāla 
ienākumiem un finanšu pakalpojumiem, lai sasniegtu vides un sociālā taisnīguma mērķus;

11. uzskata, ka cenu paaugstināšana līdzeklis, ar ko var ietekmēt ražošanas un patēriņa veidus, 
kā arī dažu transporta veidu izmantošanu; tomēr uzsver, ka šāda pasākuma ietekme var 
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būt ierobežota, jo dažās nozarēs trūkst elastības;

12. uzskata, ka, ieviešot tirgus instrumentus, kas izraisa cenu paaugstināšanos, no šā tirgus 
nedrīkst izstumt personas, kuru ienākumi ir zemāki par vidējo algu, un ka ir nepieciešams 
paralēli ieviest kompensējošus pasākumus šim slānim;

13. uzsver nepieciešamību iegūt precīzus datus par produktu dzīves ciklu un veidu, lai būtu 
iespējams izvēlēties efektīvākos pasākumus;

Nozarei atbilstošu instrumentu izvēle

14. pauž nožēlu par CO2 emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tiesību aktu pārskatīšanas 
aizkavēšanos; uzskata, ka, veicot šo pārskatīšanu, par velti piešķirto CO2 kvotu daļa ir 
ievērojami jāsamazina;

15. atgādina, ka transporta un celtniecības nozarē ir koncentrēta liela daļa enerģijas un CO2
emisiju pieprasījuma, kas nav iekļauta CO2 emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā;

16. uzskata, ka Kopienas tiesību aktu pārskatīšanai energoproduktu un smagkravas 
transportlīdzekļu (Eurovignette) nodokļu jomā būtu jānotiek vienlaikus, lai vides nodokļi 
nekavējoties ietekmētu dažādas ekonomikas jomas;

17. domā, ka ir nepieciešams noteikt par obligātu „Eurovignette” direktīvas1 piemērošanu 
visās dalībvalstīs, lai nodrošinātu labāku ārējo izmaksu internacionalizāciju; uzskata, ka šī 
direktīva ir jāattiecina uz visu ceļu tīklu, lai novērstu satiksmes pārorientāciju uz ceļiem, 
kuri nav iekļauti „Eurovignette” direktīvā;

18. uzskata, ka, pārskatot tiesību aktus energoproduktu nodokļu jomā, ir jāpaaugstina 
minimālās nodokļu likmes transportam, kas tiek izmantots rūpniecībā un tirdzniecībā; 
atbalsta nodokļu dalīšanu enerģētikas un vides daļās, balstoties uz CO2 emisiju līmeni; 
uzsver, ka ir jāpieņem lēmums par likmju svārstību joslu, ietverot paaugstinātu minimālo 
likmi, lai novērstu traucējumus starp dalībvalstīm;

19. aicina Komisiju un dalībvalstis atcelt izņēmumus un atbrīvojumus, kas paredzēti direktīvā 
par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem2 un apsvērt iespēju nākotnē nevienu no enerģijas 
veidiem neatbrīvot no nodokļa;

20. uzskata, ka celtniecības nozarē pastāv plašas perspektīvas un aicina dalībvalstis stiprināt 
tās atvieglojumu stratēģijas, kuru mērķis ir nodrošināt enerģijas pieprasījuma un CO2
emisiju samazināšanos; uzsver, ka būtiski ir atbalstīt pasīvo māju un „energopozitīvo” 

                                               
1 Direktīva 93/89/EEK par dalībvalstu nodokļu piemērošanu dažiem kravu pārvadāšanai izmantojamo 
transportlīdzekļu veidiem un par nodevu un lietošanas maksas noteikšanu noteiktai infrastruktūrai (OV L 279, 
12.11.1993., 32. lpp.).
2 Padomes Direktīva 2003/96/EK (2003. gada 27. oktobris), kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu 
uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai (OV L 283, 31.10.2003., 51. lpp).
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māju attīstību;

21. ierosina, lai kompensēšanas instrumenti, kas radušies, iedvesmojoties no Kioto protokola, 
būtu atvērti finansējumam, kura avots ir energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi sociālo 
mājokļu jomā;

Īpaši instrumenti un jomas

22. uzskata, ka vidi nelabvēlīgi ietekmējošo subsīdiju reformu nevar attiecināt vienīgi uz 
KLP;

23. cer, ka Komisija, pārskatot Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu vides 
aizsardzībai, patiešām ņems vērā nepieciešamību mainīt ražošanas, pārvietošanās, 
transporta un patēriņa veidus;

24. uzskata, ka pazeminātas PVN likmes ieviešana ekoloģiskiem produktiem ir stingri 
jāpārrauga, lai tā patērētājiem dotu patiesu labumu un tai ir jāparedz papildu pasākumi, 
piemēram, bioloģiskās lauksaimniecības marķējumi un sistēma, kas ļautu viegli salīdzināt 
produktus;

25. neatbalsta atļauju tirdzniecības sistēmas ieviešanu bioloģiskās daudzveidības jomā un 
attiecībā uz NOx un SO2;

26. prasa, lai Komisija paredz savās iniciatīvās dalībvalstu pieņemto pastāvošo mehānismu 
uzturēšanu, lai veicinātu atjaunīgās enerģijas attīstību; uzskata, ka ir nepieciešams papildu 
novērtējums īpaši saistībā ar biodegvielu dzīves ciklu;

Starptautiskā dimensija

27. atbalsta korekcijas instrumenta ieviešanu, izmantošanai uz robežas, lai sasniegtu CO2
emisiju samazināšanas mērķi un saglabātu Eiropas Savienības saimniecisko 
konkurētspēju; aicina Komisiju, lai sniegtu ziņojumu par šā instrumenta pieņemšanu un 
sagatavotu likumdošanas priekšlikumu, balstīties uz dažās dalībvalstīs notiekošajiem 
pētījumiem;

28. uzskata, šajā instrumentā ir jāņem vērā labākās pieejamās tehnikas un tam ir jābūt 
labvēlīgam trešām valstīm, bet īpaši jaunattīstības valstīm, lai tas iegūtu starptautisku 
atbalstu,;

o

o        o

29. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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Eiropas Savienība jo īpaši aktīvi darbojas vides aizsardzības jomā un pēc savas iniciatīvas ir 
organizējusi apspriedes un īstenojusi pasākumus gan ES teritorijā, gan starptautiskā mērogā, 
piemēram, Kioto Protokolu. Eiropas Savienības vēsture, kā arī attīstība rūpniecības un 
ekonomikas jomā liek ES uzņemties šo atbildību un mums — sniegt priekšzīmi un uzņemties 
iniciatīvu vides politikas jomā.

Atzinīgi jāvērtē arī tas, ka ir izveidota Eiropas Parlamenta Pagaidu komiteja klimata pārmaiņu 
jautājumos.

Patlaban vides aizsardzības jomā pastāv paaugstinātas prasības, jo lai apkarotu klimata 
pārmaiņas ir jāīsteno daudz intensīvāki pasākumi nekā iepriekš tika paredzēts.

Šajā saistībā ir jāsaprot, ka mūsu sabiedrība ir balstīta uz labklājības līmeņa paaugstināšanu, 
tādējādi nodrošinot ekonomisko un sociālo progresu. Labklājības līmeņa palielināšana 
vienmēr ir bijusi atkarīga no izejvielu un enerģijas plūsmas pieauguma.
Tomēr izrādās, ka šādu formulu turpmāk piemērot vairs nevar — daudzu dabas resursu 
izsīkšana īsā, vidēji ilgā vai ilgā termiņā radīs pastāvīgu to iegādes vai apstrādes izmaksu 
pieaugumu, kā arī pieaugošu pieprasījumu starptautiskā līmenī.

Jācīnās arī par bioloģiskās daudzveidības atjaunošanu, un šīs cīņas mērķis ir ne vien saglabāt 
„dabas muzeju”, bet arī saglabāt un atjaunot tos dzīvībai būtiskos „pakalpojumus”, ko mums 
sniedz ekosistēmas. Uz spēles ir likts lauksaimniecības ražīgums un kvalitāte, kā arī gaisa, 
ūdens, augsnes u.tml. kvalitāte.

Patlaban ar cilvēka darbību saistītās vides tēriņi, jo īpaši rūpniecības un ekonomikas jomā, 
tehniskā valodā runājot — ārējās izmaksas, pārāk maz vai gandrīz nemaz netiek ņemti vērā.

Eiropas Savienība ir apņēmusies labāk pārvaldīt cilvēka darbības ietekmi uz vidi, labi apzinās 
vajadzību dažādot rīcības instrumentus, lai sasniegtu pašas izvirzītos mērķus.

Tādēļ līdztekus izstrādāto tiesību aktu klāstam, kā arī pašas izvirzītajiem mērķiem un 
noteiktajām normām, Eiropas Savienība ir ieviesusi citus līdzekļus, ar kuru palīdzību var 
uzlabot situāciju vides jomā. Šo papildu instrumentu starpā var minēt saistībā ar subsīdijām 
piešķirto finansiālo atbalstu, budžeta daļu, kas Septītā pamatprogrammā pētniecības, 
tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem paredzēta pētniecības un ekotehnoloģiju 
atbalstam, lai sekmētu ilgtspējīgu attīstību, kā arī īstenotu komunikācijas kampaņas un 
preventīvus pasākumus.
Turklāt Eiropas Savienība jau ir izpētījusi tirgus instrumentus, kuriem patlaban jāpievērš īpaša 
uzmanība, un saistībā ar šiem instrumentiem ir jāizstrādā jauni priekšlikumi.
ES, kurai ir arī liela pieredze atsevišķās dalībvalstīs, jau tagad šajā jomā var piedāvāt 
Kopienas pieeju, uzsākot jaunus pasākumus un veicinot labas prakses apmaiņu dalībvalstu 
starpā. Šādas Kopienas politikas īstenošanai neapšaubāmi būs nepieciešams visu dalībvalstu 
atbalsts, kā arī vajadzēs pārliecināt tās atsevišķās valstis, kuras neatbalsta nodokļu 
saskaņošanu, vai, ja tas neizdosies, tad šī politika būs jāīsteno, izmantojot ciešāku dalībvalstu 
sadarbību.
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Galvenie instrumenti, ar kuriem mēs saskaramies atkarībā no attiecīgās darbības nozares, ir 
finansiāli atvieglojumi un nodokļi. Referente labi apzinās, ka sīkāk ir jāskata vairāki 
jautājumi, piemēram, par atkritumiem, ūdens politiku, augsni u.tml., tomēr galveno uzmanību 
viņa vēlējās pievērst prioritārām nozarēm un izklāstīt tos principus, kas attiecas uz tirgus 
instrumentiem vides politikā un ar vidi saistītā politikā.
Patlaban Kopienas līmenī viens no retajiem tirgus instrumentiem ir CO2 emisiju kvotu 
tirdzniecības sistēma; tuvākajā laikā tas ir jāpārskata, lai uzlabotu tā efektivitāti.
Ir jāsecina, ka dalībvalstīs vides nodokļi ir ļoti atšķirīgi un tiem ir tendence samazināties.
Eiropas Savienībā, kurā bija 15 dalībvalstis, 2004. gadā no vides nodokļiem gūtie ienākumi 
vidēji sasniedza 2,9 % no IKP, un no 1999. līdz 2004. gadam šis jau tā zemais līmenis 
samazinājās par 6,5 %. Tādēļ šis vidējais līmenis ir jāpalielina un jāsamazina atšķirības 
dalībvalstu starpā.

Referente labi apzinās, ka nodokļu jomā paredzēts vienprātīgs balsojums, tomēr viņa uzsver, 
ka pastāv pretrunas starp vides apdraudējuma starptautiskā rakstura atzīšanu un status quo
vides nodokļu jomā Kopienas līmenī.
Šādā situācijā priekšroka tiek dota valsts līmeņa risinājumiem un rodas konkurences 
kropļošanas risks dalībvalstu uzņēmumu starpā. Attiecībā uz konkurētspēju referente vaino arī 
negodīgu nodokļu konkurenci un nodokļu likmju pastāvīgas pazemināšanās spiedienu, kas var 
negatīvi ietekmēt valsts finansējuma ilgtspējību un atbalstu valsts politikas jomās, tostarp 
vides jomā.

Tā kā nodokļu jomā nav vērojams progress, atļauju vai kvotu tirdzniecības sistēmas būs 
vienīgie pieejamie Kopienas instrumenti. Ja CO2 kvotu tirdzniecības sistēma ļauj samazināt 
CO2 emisijas, problemātiska ir šīs sistēmas piemērošana un efektivitāte citās nozarēs.
Atsevišķu siltumnīcefekta gāzu un citu gaisu piesārņojošu gāzu, piemēram, NOX un SO2,
emisijas tiešām ir saistītas ar vietējiem apstākļiem. Arī bioloģiskās daudzveidības 
kompensācijas sistēma nešķiet pieņemama. Tās pamatā ir īpašas dabas zonas ex nihilo 
izveide, kas ir kā kompensācija par citas šādas zonas iznīcināšanu un degradāciju, kas 
notikusi, lai īstenotu saimniecisku vai mājokļu projektu. Šāda kompensācija ir šķietama, jo šīs 
divas zonas nav ekvivalentas.
Lai tirgus instrumenti būtu efektīvi, tiem jābūt savstarpēji papildinošiem, turklāt tiem 
jāpapildina citi instrumenti, jāizprot to nozīmīgums, un tie jāakceptē pilsoņiem; šos 
instrumentus nedrīkst uztvert vienīgi kā ES noteiktu papildu ierobežojumu.

Lai mudinātu ES iedzīvotājus izvēlēties videi nekaitīgu dzīvesveidu un patēriņa ieradumus un 
samazinātu cilvēka darbības ietekmi uz ekosistēmām, ir jānodrošina arī tas, lai pilsoņiem būtu 
pieejama šāda izvēle. Nevar, piemēram, sodīt darbinieku par ierašanos darbavietā ar 
personīgo automašīnu, ja nav nodrošināta iespēja izmantot sabiedrisko transportlīdzekli.

Turklāt, lai sabiedrība sociāli pieņemtu pasākumus, tiem jābūt pakāpeniskiem, un nedrīkst 
ciest tās mājsaimniecības, kas atrodas finansiāli sarežģītā situācijā. Ja nodokļi par precēm un 
pakalpojumiem jāpiemēro ar zināmu piesardzību, ir iespējami citi risinājumi, piemēram, 
vispārēja nodokļu līdzsvarošana noregulēšana, pamatojoties uz solidaritātes un sociālā 
taisnīguma principu, lai sasniegtu ES mērķus vides jomā. Tiešām ir konstatēts, ka liela daļa no 
uzņēmumu un kapitāla ienākumu nodokļu sloga tiek uzlikta mājsaimniecībām un vairāk tas 
iespaido ienākumus, kas gūti no mazāk apmaksāta darba.
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Tomēr tirgus instrumenti neaprobežojas ar nodokļiem; dalībvalstis ir ieviesušas arī citus 
instrumentus, piemēram, enerģijas taupības sertifikātus vai „zaļās” enerģijas sertifikātus. Ir 
iezīmējušies jauni virzieni, kas jānovērtē gan vides, gan sociālajā un ekonomikas aspektā.
Runājot par ES un tās dalībvalstu konkurētspēju, ir jāatzīmē, ka atsevišķas politikas jomas, jo 
īpaši kravas transporta politika, kļūs efektīvāka, ja to ieviesīs Eiropas līmenī. Jānorāda, ka 
atsevišķu dalībvalstu noteiktie autotransporta nodokļi tiešām nesamazina preču pārvadājumus 
Eiropas līmenī, bet veicina pārvadājumu pārvietošanu uz tādiem maršrutiem, kas nav aplikti 
ar nodokļiem. Saistībā ar iekšējo tirgu Eiropas Savienībai vēlreiz jāapsver savs brīvas 
konkurences definīcijas izmantojums un tirgū priekšroka jādod vides pieejai.
ES pietiekami apzinās draudus un izprot problemātiku, kas tai jārisina, proti, saistībā ar klimata 
pārmaiņām, lai paredzētu un laikus novērstu iespējamās politiskās neveiksmes, ar kurām tā 
saskaras patlaban. Nesen ASV zinātnieki veica pētījumu un norādīja, ka salīdzinājumā ar 
1990. gadu CO2 izmešu apjoms palielinājies par 35 %; ja šie skaitli ir patiesi, tas ir ļoti slikts 
signāls attiecībā uz Kioto Protokola mērķi līdz 2012. gadam samazināt CO2 emisijas par 5 %.

Referente labi apzinās, kādas ir grūtības ieviest risinājumus starptautiskā līmenī, lai efektīvi 
cīnītos pret klimata pārmaiņām. Eiropas Savienībai ir jālīdzsvaro turpmākie CO2 emisiju 
samazināšanas pasākumi, emisiju līmeņa pazeminājums starptautiskā līmenī un starptautiskās 
tirdzniecības noteikumi, jo īpaši par tirdzniecības partneru nediskriminēšanu. Šķiet, ka 
pieņemams risinājums ir ziņojumā atbalstītā un dažu dalībvalstu plānotā korekcijas nodokļa 
ieviešanu, izmantošanai uz robežas, tāpēc tas ir jāatbalsta visām dalībvalstīm un Komisijai.
Šis nodoklis varētu atšķirties ar dažiem noteikumiem, ko paredz Vispārējā vienošanās par 
tarifiem un tirdzniecību, tomēr Komisijai ir jāievēro PTO nolikums. Tajā ir noteikts, ka PTO 
dalībnieki var īstenot tādus pasākumus, tostarp protekcionistiskus pasākumus, kas vajadzīgi, 
lai aizsargātu cilvēku veselību un dzīvību, kā arī dzīvniekus un augus, vai kas attiecas uz 
izsmeļamo dabas resursu saglabāšanu.
Ņemot vērā aprēķinus par ietekmi uz dabu pasaules mērogā, ko rada klimata pārmaiņas un, 
precīzāk, cilvēka darbība, kā arī sekas uz cilvēka veselību, ir ne vien jānodala izaugsme un 
resursu izmantošana, ražošanas un patērēšanas veidi, bet arī jāmaina mūsu attīstības modelis.
Atbilstīgi tam mums ir jāvirzās uz citu Rietumu sabiedrības eksistences modeli.
Jautājumi, kas mums sev jāuzdod, ir šādi: kāds cits scenārijs vai politika jāīsteno, lai sasniegtu 
pašu izvirzītos mērķus? Vai ir iespējams nemainīt dzīvesveidu, nesamazināt ne ražošanu, ne 
patēriņu un atrisināt vides problēmas, ar kurām saskaramies patlaban?


	691625lv.doc

