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1.6.2022 A9-0160/186

Poprawka 186
Malin Björk, Marisa Matias, José Gusmão, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace, Clare 
Daly
w imieniu grupy The Left

Sprawozdanie A9-0160/2022
Mohammed Chahim
Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2
(COM(2021)0564 – C9-0328/2021 – 2021/0214(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Aby pomóc wypełnić zobowiązania 
podjęte przez Unię w porozumieniu 
paryskim, przychody uzyskane ze 
sprzedaży certyfikatów CBAM należy 
przeznaczyć na wsparcie starań państw 
najsłabiej rozwiniętych i państw 
globalnego Południa o zmniejszenie 
emisyjności ich przemysłu.

Or. en
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1.6.2022 A9-0160/187

Poprawka 187
Malin Björk, Clare Daly, Mick Wallace, Nikolaj Villumsen
w imieniu grupy The Left

Sprawozdanie A9-0160/2022
Mohammed Chahim
Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2
(COM(2021)0564 – C9-0328/2021 – 2021/0214(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Ponieważ celem CBAM jest 
wspieranie czystszych procesów produkcji, 
UE jest gotowa do współpracy z krajami 
o niskim i średnim dochodzie na rzecz 
obniżenia emisyjności ich przemysłu 
wytwórczego. Ponadto Unia powinna 
wspierać kraje rozwijające się, udzielając 
im niezbędnej pomocy technicznej, aby 
ułatwić im dostosowanie się do nowych 
obowiązków ustanowionych niniejszym 
rozporządzeniem.

(55) Ponieważ celem CBAM jest 
wspieranie czystszych procesów produkcji, 
UE jest gotowa do współpracy z krajami 
o niskim i średnim dochodzie na rzecz 
obniżenia emisyjności ich przemysłu 
wytwórczego. Ponadto Unia powinna 
wspierać kraje rozwijające się, udzielając 
im niezbędnej pomocy technicznej, aby 
ułatwić im dostosowanie się do nowych 
obowiązków ustanowionych niniejszym 
rozporządzeniem. Chociaż przychody ze 
sprzedaży certyfikatów CBAM wpłyną do 
budżetu Unii jako dochód ogólny i 
zgodnie z zasadą uniwersalności budżetu 
Unii nie powinny być przypisywane do 
żadnych konkretnych wydatków z budżetu 
Unii, Unia powinna finansować starania 
państw najsłabiej rozwiniętych o 
obniżenie emisyjności ich przemysłu 
wytwórczego, przeznaczając na to rocznie 
kwotę odpowiadającą co najmniej 
poziomowi przychodów ze sprzedaży 
certyfikatów CBAM. Środki te należy 
przekazywać w ramach unijnego wsparcia 
finansowego na rzecz międzynarodowego 
finansowania działań klimatycznych oraz 
odpowiednich programów geograficznych 
i programu tematycznego „Globalne 
wyzwania” w Instrumencie Sąsiedztwa 
oraz Współpracy Międzynarodowej i 
Rozwojowej utworzonym rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2021/9471a, jako uzupełnienie 
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dotychczasowych środków budżetowych 
na ISWMR. Niezbędne dostosowania 
przydziału środków budżetowych na ten 
instrument należy przeprowadzić w 
rocznej procedurze budżetowej UE do 
2027 r., a następnie uwzględnić w 
kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych.
_________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2021/947 z 
dnia 9 czerwca 2021 r. ustanawiające 
Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej – 
Globalny Wymiar Europy, zmieniające i 
uchylające decyzję Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 466/2014/UE 
oraz uchylające rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2017/1601 i rozporządzenie Rady (WE, 
Euratom) nr 480/2009 (Dz.U. L 209 z 
14.6.2021, s. 1).

Or. en
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1.6.2022 A9-0160/188

Poprawka 188
Malin Björk, José Gusmão, Marisa Matias, Clare Daly, Mick Wallace, Nikolaj 
Villumsen
w imieniu grupy The Left

Sprawozdanie A9-0160/2022
Mohammed Chahim
Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2
(COM(2021)0564 – C9-0328/2021 – 2021/0214(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55a) Przychody ze sprzedaży 
certyfikatów CBAM powinny być 
kierowane do państw najsłabiej 
rozwiniętych na finansowanie 
przystosowania się do zmiany klimatu i 
łagodzenia jej skutków, w tym na 
wspieranie obniżania emisyjności 
przemysłu tych państw; przychody te 
należy przeznaczyć na fundusze 
klimatyczne ONZ i specjalny fundusz 
klimatyczny w ramach unijnej pomocy 
rozwojowej oraz wykorzystywać je do 
zwiększenia wydatków na działania 
związane z klimatem z Instrumentu 
Pomocy Przedakcesyjnej III wpisanego do 
budżetu Unii oraz z odpowiednich 
programów geograficznych i 
tematycznych Instrumentu na rzecz 
Globalnej Europy.

Or. en
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1.6.2022 A9-0160/189

Poprawka 189
Malin Björk, Marisa Matias, José Gusmão, Nikolaj Villumsen, Clare Daly, Mick 
Wallace
w imieniu grupy The Left

Sprawozdanie A9-0160/2022
Mohammed Chahim
Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2
(COM(2021)0564 – C9-0328/2021 – 2021/0214(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24 a
Przychody ze sprzedaży certyfikatów 

CBAM
1. Przychody ze sprzedaży certyfikatów 
CBAM stanowią wewnętrzne dochody 
przeznaczone na określony cel zgodnie z 
art. 21 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/10461a. Są one przeznaczone na 
pokrycie kosztów funkcjonowania 
i utrzymania urzędu ds. CBAM. 
Przychody pozostałe po pokryciu tych 
kosztów przeznacza się na finansowanie 
obniżania emisyjności przemysłu 
wytwórczego w państwach najsłabiej 
rozwiniętych oraz na wkład do innych 
międzynarodowych instrumentów 
finansowania działań związanych ze 
zmianą klimatu, w uzupełnieniu 
dotychczasowych środków budżetowych 
na ISWMR.
2. Aby osiągnąć cele Unii i wywiązać się z 
zobowiązań międzynarodowych, w tym 
wynikających z umów WTO i 
porozumienia paryskiego, należy wesprzeć 
finansowo starania państw najsłabiej 
rozwiniętych o obniżenie emisyjności ich 
przemysłu wytwórczego oraz zwiększyć 
wkład Unii w międzynarodowe 
finansowanie działań dotyczących 
przystosowania do zmiany klimatu 
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(Fundusz Adaptacyjny UNFCC) i w nowy 
fundusz specjalny w Instrumencie 
Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej mający 
wspierać państwa o niskim i średnim 
dochodzie, w które najbardziej uderzy 
wprowadzenie CBAM. Nowe wsparcie 
finansowe powinno być zgodne z 
zasadami skuteczności rozwoju i 
uzupełniać dotychczasową pomoc, a pod 
względem wartości finansowej jest co 
najmniej równoważne przychodom ze 
sprzedaży certyfikatów CBAM.
3. Aby zapewnić przejrzystość 
wykorzystania przychodów ze sprzedaży 
certyfikatów CBAM, Komisja co roku 
składa Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie z wykorzystania 
równowartości finansowej tych 
przychodów z poprzedniego roku oraz 
wkładu tego finansowania w obniżanie 
emisyjności przemysłu państw najsłabiej 
rozwiniętych oraz w przeciwdziałanie 
zmianie klimatu w krajach rozwijających 
się.
_________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w 
sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, 
zmieniające rozporządzenia (UE) nr 
1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 
1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 
1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 
223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję 
nr 541/2014/UE, a także uchylające 
rozporządzenie (UE, Euratom) nr 
966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

Or. en
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1.6.2022 A9-0160/190

Poprawka 190
Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace, Clare Daly, Petros Kokkalis
w imieniu grupy The Left

Sprawozdanie A9-0160/2022
Mohammed Chahim
Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2
(COM(2021)0564 – C9-0328/2021 – 2021/0214(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Od daty rozpoczęcia stosowania 
CBAM, o której mowa w art. 36 ust. 3, nie 
przydziela się bezpłatnych uprawnień w 
odniesieniu do wytwarzania w Unii 
towarów wymienionych w załączniku I.
Na zasadzie odstępstwa od akapitu 
pierwszego niniejszego ustępu do 31 
grudnia 2027 r. na wytwarzanie tych 
towarów przydziela się mniej bezpłatnych 
uprawnień. Do wytwarzania tych towarów 
stosuje się współczynnik CBAM 
zmniejszający przydział. Współczynnik 
CBAM wynosi 100 % od 1 stycznia 2023 r. 
do 31 grudnia 2024 r., 60 % w 2025 r., 30 
% w 2026 r., 30 % w 2026 r., a w 2027 r. – 
0 %.
Zmniejszenie przydziału bezpłatnych 
uprawnień oblicza się corocznie jako 
średni udział popytu na przydział 
bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do 
wytwarzania towarów wymienionych 
w załączniku I w obliczonym łącznym 
popycie na przydział bezpłatnych 
uprawnień w odniesieniu do wszystkich 
instalacji w odpowiednim okresie, 
o którym mowa w art. 11 ust. 1 dyrektywy 
2003/87/WE. Stosuje się współczynnik 
CBAM.

Or. en
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1.6.2022 A9-0160/191

Poprawka 191
Malin Björk, Marisa Matias, José Gusmão, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace, Clare 
Daly, Petros Kokkalis
w imieniu grupy The Left

Sprawozdanie A9-0160/2022
Mohammed Chahim
Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2
(COM(2021)0564 – C9-0328/2021 – 2021/0214(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Uprawnienia wynikające ze 
zmniejszenia przydziału bezpłatnych 
uprawnień sprzedaje się na aukcji, a 
przychody z aukcji przeznacza się na 
wsparcie starań państw najsłabiej 
rozwiniętych i państw globalnego 
Południa o obniżenie emisyjności ich 
przemysłu, między innymi za 
pośrednictwem mechanizmu finansowego 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC).

Or. en


