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1.6.2022 A9-0160/186

Grozījums Nr. 186
Malin Björk, Marisa Matias, José Gusmão, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace, Clare 
Daly
grupas “The Left” vārdā

Ziņojums A9-0160/2022
Mohammed Chahim
Oglekļa ievedkorekcijas mehānisms
(COM(2021)0564 – C9-0328/2021 – 2021/0214(COD))

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Lai palīdzētu izpildīt Savienības 
saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu, 
ieņēmumi no OIM sertifikātu pārdošanas 
būtu jāpiešķir, lai atbalstītu vismazāk 
attīstīto valstu un globālo dienvidu valstu 
centienus panākt to rūpniecības 
dekarbonizāciju.

Or. en
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1.6.2022 A9-0160/187

Grozījums Nr. 187
Malin Björk, Clare Daly, Mick Wallace, Nikolaj Villumsen
grupas “The Left” vārdā

Ziņojums A9-0160/2022
Mohammed Chahim
Oglekļa ievedkorekcijas mehānisms
(COM(2021)0564 – C9-0328/2021 – 2021/0214(COD))

Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Tā kā OIM mērķis ir veicināt 
tīrākus ražošanas procesus, ES ir gatava 
kopā ar valstīm ar zemiem un vidējiem 
ienākumiem strādāt pie to ražošanas nozaru 
dekarbonizācijas. Turklāt Savienībai 
mazāk attīstītajām valstīm būtu jāsniedz 
nepieciešamā tehniskā palīdzība, lai tām 
atvieglotu pielāgošanos jaunajām 
saistībām, kas noteiktas ar šo regulu.

(55) Tā kā OIM mērķis ir veicināt 
tīrākus ražošanas procesus, ES ir gatava 
kopā ar valstīm ar zemiem un vidējiem 
ienākumiem strādāt pie to ražošanas nozaru 
dekarbonizācijas. Turklāt Savienībai 
mazāk attīstītajām valstīm būtu jāsniedz 
nepieciešamā tehniskā palīdzība, lai tām 
atvieglotu pielāgošanos jaunajām 
saistībām, kas noteiktas ar šo regulu. Lai 
gan ieņēmumi, kas gūti no OIM 
sertifikātu pārdošanas, tiks ieskaitīti 
Savienības budžetā kā vispārēji ienākumi 
un tos nevajadzētu iezīmēt nekādiem 
konkrētiem Savienības budžeta 
izdevumiem, ņemot vērā Savienības 
budžetam piemērojamo universāluma 
principu, Savienībai būtu jāfinansē 
vismazāk attīstīto valstu centieni 
dekarbonizēto to ražošanas rūpniecību ar 
tādu summu gadā, kas atbilst vismaz OIM 
sertifikātu pārdošanas ieņēmumu 
līmenim. Šāds finansējums būtu 
jānodrošina kā finansiāls atbalsts, kuru 
Savienība sniedz starptautiskajam klimata 
finansējumam un attiecīgajām 
ģeogrāfiskajām programmām, kā arī 
tematiskajai programmai Kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instruments “Eiropa pasaulē”, 
kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) 2021/9471a 
papildus NDICI – “Eiropa pasaulē” 
paredzētajām budžeta apropriācijām. 
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Nepieciešamās izmaiņas šā instrumenta 
budžeta apropriācijās līdz 2027. gadam 
būtu jāievieš, piemērojot ES gadskārtējo 
budžeta procedūru, bet pēc tam jāiekļauj 
nākamajā ES daudzgadu finanšu shēmā.
_________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2021/947 (2021. gada 
9. jūnijs), ar ko izveido Kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instrumentu “Eiropa 
Pasaulē”, groza un atceļ Eiropas 
Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 466/2014/ES un atceļ Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
2017/1601 un Padomes Regulu (EK, 
Euratom) Nr. 480/2009 (OV L 209, 
14.6.2021., 1. lpp.).

Or. en
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1.6.2022 A9-0160/188

Grozījums Nr. 188
Malin Björk, José Gusmão, Marisa Matias, Clare Daly, Mick Wallace, Nikolaj 
Villumsen
grupas “The Left” vārdā

Ziņojums A9-0160/2022
Mohammed Chahim
Oglekļa ievedkorekcijas mehānisms
(COM(2021)0564 – C9-0328/2021 – 2021/0214(COD))

Regulas priekšlikums
55.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55a) Ieņēmumi, kas gūti no OIM 
sertifikātu pārdošanas, būtu jānovirza 
vismazāk attīstītajām valstīm, lai 
finansētu pielāgošanos klimata 
pārmaiņām un to mazināšanu, tostarp 
atbalstot to nozaru dekarbonizāciju; 
ieņēmumi būtu jāpiešķir ANO klimata 
fondiem, īpašam klimata fondam kā daļai 
no Savienības attīstības palīdzības un 
jāizmanto, lai palielinātu izdevumus 
klimata jomā Savienības budžeta 
Pirmspievienošanās palīdzības 
instrumentā III un instrumenta “Globālā 
Eiropa” attiecīgajās ģeogrāfiskajās un 
tematiskajās programmās.

Or. en
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1.6.2022 A9-0160/189

Grozījums Nr. 189
Malin Björk, Marisa Matias, José Gusmão, Nikolaj Villumsen, Clare Daly, Mick 
Wallace
grupas “The Left” vārdā

Ziņojums A9-0160/2022
Mohammed Chahim
Oglekļa ievedkorekcijas mehānisms
(COM(2021)0564 – C9-0328/2021 – 2021/0214(COD))

Regulas priekšlikums
24.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24.a pants
No OIM sertifikātu pārdošanas gūtie 

ieņēmumi
1. Ieņēmumi, ko gūst, pārdodot OIM 
sertifikātus, ir iekšējie piešķirtie ieņēmumi 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES, Euratom) 
2018/10461a 21. panta 3. punktu. Tos 
piešķir OIM iestādes darbības un 
uzturēšanas izmaksu segšanai. Visus 
ieņēmumus, kas atlikuši pēc minēto 
izmaksu segšanas, piešķir, lai finansētu 
ražošanas nozaru dekarbonizāciju 
vismazāk attīstītajās valstīs un sniegtu 
ieguldījumu citos starptautiskajos klimata 
finansēšanas instrumentos papildus 
esošajām NDICI paredzētajām budžeta 
apropriācijām.
2. Lai izpildītu Savienības mērķus un 
starptautiskās saistības, piemēram, tās, 
kas noteiktas PTO nolīgumos un Parīzes 
nolīgumā, tiek sniegts finansiāls atbalsts 
vismazāk attīstīto valstu centieniem 
virzībā uz to ražošanas nozaru 
dekarbonizāciju, tostarp pastiprinot ES 
ieguldījumu starptautiskajā klimata 
finansējumā pielāgošanās jomā 
(UNFCCC Pielāgošanās fonds) un īpašu 
jaunu fondu Kaimiņattiecību, attīstības 
un starptautiskās sadarbības instrumentā, 
lai atbalstītu valstis ar zemiem un 
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vidējiem ienākumiem, kuras OIM skar 
visvairāk. Jaunajam finansiālajam 
atbalstam būtu jāatbilst attīstības 
efektivitātes principiem, tam būtu 
jāpapildina esošais atbalsts un jābūt 
vismaz ekvivalentam no OIM sertifikāta 
pārdošanas gūto ieņēmumu finansiālajai 
vērtībai.
3. Lai nodrošinātu no OIM sertifikātu 
pārdošanas gūto ieņēmumu izmantošanas 
pārredzamību, Komisija katru gadu ziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei par to, 
kā ir izmantots no OIM sertifikātu 
pārdošanas gūto ieņēmumu finansiālās 
vērtības ekvivalents un kā tas ir veicinājis 
nozaru dekarbonizāciju vismazāk 
attīstītajās valstīs un klimata pārmaiņu 
novēršanu jaunattīstības valstīs.
_________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. 
gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, 
ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 
1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 
1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 
1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 
223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu 
Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 
30.7.2018., 1. lpp.).

Or. en
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1.6.2022 A9-0160/190

Grozījums Nr. 190
Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace, Clare Daly, Petros Kokkalis
grupas “The Left” vārdā

Ziņojums A9-0160/2022
Mohammed Chahim
Oglekļa ievedkorekcijas mehānisms
(COM(2021)0564 – C9-0328/2021 – 2021/0214(COD))

Regulas priekšlikums
31. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a No dienas, kad OIM sāk piemērot 
saskaņā ar 36. panta 3. punktu, 
bezmaksas kvotas neiedala saistībā ar 
I pielikumā minēto preču ražošanu 
Savienībā.
Atkāpjoties no šā punkta pirmās daļas, 
līdz 2027. gada 31. decembrim šādu preču 
ražošanai iedala bezmaksas kvotas 
samazinātā apmērā. Piemēro OIM 
koeficientu, ar ko samazina šo preču 
ražošanai iedalāmās bezmaksas kvotas. 
OIM koeficientam jābūt vienādam ar 
100 % laikposmā no 2023. gada 
1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim, 
60 % 2025. gadā, 30 % 2026. gadā un 
2027. gadā jāsasniedz 0 %.
Bezmaksas kvotu samazinājumu ik gadu 
aprēķina kā vidējo pieprasījuma īpatsvaru 
pēc bezmaksas kvotām par regulas 
I pielikumā uzskaitīto preču ražošanu 
salīdzinājumā ar aprēķināto kopējo 
pieprasījumu pēc bezmaksas kvotām 
visām iekārtām attiecīgajā periodā, kas 
minēts Direktīvas 2003/87/EK 11. panta 
1. punktā. Piemēro OIM koeficientu.

Or. en
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1.6.2022 A9-0160/191

Grozījums Nr. 191
Malin Björk, Marisa Matias, José Gusmão, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace, Clare 
Daly, Petros Kokkalis
grupas “The Left” vārdā

Ziņojums A9-0160/2022
Mohammed Chahim
Oglekļa ievedkorekcijas mehānisms
(COM(2021)0564 – C9-0328/2021 – 2021/0214(COD))

Regulas priekšlikums
31. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Kvotas, ko iegūst, samazinot 
bezmaksas iedali, izsola, un izsolē gūtos 
ieņēmumus piešķir, lai atbalstītu vismazāk 
attīstīto valstu un globālo dienvidu valstu 
rūpniecības dekarbonizācijas centienus, 
cita starpā izmantojot ANO Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām 
(UNFCCC) mehānismu.

Or. en


