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JAVASLATOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába 
foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. emlékeztet arra, hogy az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus 
(CBAM) már régen felmerült mint az uniós költségvetés egyik lehetséges, tényleges és 
zöld saját bevételi forrása, és az új saját forrásokra vonatkozóan a Parlament szeptember 
16-i jogalkotási állásfoglalásában előnyben részesített lehetőségek között is szerepelt1;

2. elismeri, hogy a CBAM elsődleges céljai az éghajlat védelme, a kibocsátásáthelyezési 
dilemma enyhítése, az egyenlő versenyfeltételek biztosítása a szén-dioxid-mentesítési 
költségek tekintetében, az alacsony szén-dioxid-kibocsátást eredményező termékek és 
eljárások iránti kereslet növelése, a verseny és a kereskedelem torzulásának megelőzése, 
valamint az uniós iparágak versenyképességének megőrzése; hangsúlyozza, hogy a 
CBAM segíteni fogja az EU-t abban, hogy teljesítse éghajlat-politikai célkitűzéseit, 
ugyanakkor egyenlő versenyfeltételeket biztosítson a nemzetközi kereskedelemben, 
csökkentve a termelésnek a kevésbé ambiciózus környezetvédelmi szabályozással 
rendelkező harmadik országokba történő kihelyezését, és tiszteletben tartva a 
„szennyező fizet” elvet, azzal a céllal, hogy a világ többi részét is ösztönözze 
klímavédelmi fellépések végrehajtására a Párizsi Megállapodással és az európai zöld 
megállapodással összhangban; úgy véli, hogy a CBAM bevezetése végső soron az 
innováció és a környezetbarátabb technológiákba való beruházás növekedését 
eredményezné; hangsúlyozza továbbá, hogy a CBAM-et a legmagasabb szintű 
környezetvédelmi integritást szem előtt tartva kell megtervezni;

3. felszólítja a Bizottságot, hogy a jogalkotási javaslat előterjesztése előtt végezze el a 
CBAM végrehajtására vonatkozó különböző tervek alapos hatásvizsgálatát; kéri, hogy 
ez a hatásvizsgálat kezdettől fogva vegye figyelembe a különböző forgatókönyveket – 
például annak lehetőségét, hogy a jelenleg és a jövőben a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer (ETS) hatálya alá tartozó valamennyi ágazatra kiterjedjen –, valamint azon 
ágazatok sajátosságait, amelyekre a mechanizmus kiterjedhet; elengedhetetlennek tartja, 
hogy az értékelés során mérjék fel, hogy a mechanizmus különböző formában 
megvalósuló változatai hogyan befolyásolnák a mechanizmus ÜHG-kibocsátások 
csökkentésére való képességét, értékeljék azoknak az uniós ipari ágazatra – különösen a 
kkv-kra – és az uniós exportőrök versenyképességére gyakorolt gazdasági és szociális 
következményeit, valamint a harmadik országok és beszállítóik által az uniós 
ágazatokkal szemben hozott lehetséges ellenintézkedéseket; ugyanakkor úgy véli, hogy 
az erőteljes szén-dioxid-mentesítési ösztönzők fenntartása és az uniós áruk számára a 
harmadik országok piacain egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében a 
hatásvizsgálatnak meg kell fel kell mérnie az export-visszatérítések előnyeit és 
valószínűsíthető következményeit (ideértve a fokozatos bevezetés esetén várhatókat is) 
a CBAM hatálya alá tartozó és azon kívül eső ágazatokban, valamint hogy azok 
mennyiben egészítik ki a kibocsátáskereskedelmi rendszer keretében hozott 
kibocsátásáthelyezési intézkedéseket; hangsúlyozza, hogy értékelni kell az egyes 
lehetőségeknek a fogyasztók – különösen a kiszolgáltatottabb csoportok – 

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0220.
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életszínvonalára gyakorolt hatását, valamint a bevételekre gyakorolt hatását; felszólítja 
a Bizottságot, hogy a hatásvizsgálatba foglalja bele a CBAM-ből mint saját forrásból 
származó bevétel uniós költségvetést érintő következményeit is, a választott 
kialakítástól és módozatoktól függően; 

4. hangsúlyozza a belső piaci torzulások, valamint az EU-val szembeni protekcionista 
intézkedések elkerülésének fontosságát; megjegyzi, hogy az EU éghajlatváltozás 
mérséklésére való nagyobb mértékű törekvése a kibocsátásáthelyezés kockázatának 
növekedéséhez vezet a harmadik országokban alkalmazott, kevésbé szigorú 
környezetvédelmi normák és kevésbé ambiciózus éghajlat-politika miatt; ezért sürgeti a 
Bizottságot, hogy ennek megfelelően minden politikájában biztosítsa a 
kibocsátásáthelyezés elleni teljes körű védelmet; a Kereskedelmi Világszervezettel 
összeegyeztethető, megkülönböztetésmentes és progresszív mechanizmust javasol, és 
határozottan ösztönzi a Bizottságot, hogy maradjon nyitott egy olyan többoldalú 
megközelítésre, amely hatékonyan hozzájárulhat a Párizsi Megállapodással 
összhangban tett globális éghajlat-politikai fellépésekhez, és amely segíthet elkerülni az 
uniós gazdasággal szembeni megtorlást; ugyanakkor sürgeti a Bizottságot, hogy 
törekedjen olyan többoldalú WTO-reformokra, amelyek összhangba hozzák a 
nemzetközi kereskedelmi jogot a Párizsi Megállapodás céljaival; úgy véli, hogy 
tekintettel a világméretű járványra és az abból eredő gazdasági válságokra, egyre inkább 
elengedhetetlenné válik olyan nemzetközi politikák kidolgozása, amelyek össze tudják 
egyeztetni a halaszthatatlan éghajlat-politikai intézkedéseket az ipari 
versenyképességgel és a tisztességes kereskedelemmel;

5. elismeri, hogy a CBAM-et vagy a jelenlegi vámrendszer kiterjesztéseként, vagy az ETS 
meglévő keretén belüli kiegészítő rendszerként lehetne végrehajtani; hangsúlyozza, 
hogy mindkét megközelítés teljes mértékben összhangban lehet a saját forrásokra 
vonatkozó kezdeményezéssel; kiemeli, hogy az ágazatokra, az anyagokra és a szén-
dioxid-árakra vonatkozó ETS-szabványok szerint központosított utóbbi modell 
megkönnyítené az uniós és nem uniós termékekre vonatkozó egyenértékű szén-dioxid-
árazás kialakítását, és ezáltal tisztességes és egyenlő versenyfeltételeket biztosítana a 
nemzetközi kereskedelemben, továbbá garantálná a WTO-jogszabályokkal, és 
különösen az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény III. cikkével való 
összeegyeztethetőséget; rámutat arra, hogy bár a végleges mechanizmusnak végül ki 
kell terjednie a behozatal lehető legszélesebb körére, a CBAM kezdeti kialakítása 
korlátozódhat a gazdaság bizonyos, a hatásvizsgálat alapján kiválasztott ágazataira;

6. emlékeztet arra, hogy a Parlament, a Tanács és a Bizottság a költségvetési fegyelemről, 
a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodásban, valamint az új saját 
forrásokról és az új saját források bevezetésére vonatkozó ütemtervről szóló 
intézményközi megállapodásban új saját források – többek között a CBAM – 
létrehozásáról állapodott meg a következő többéves pénzügyi keret során; 
hangsúlyozza, hogy a CBAM mechanizmusból származó bevételek uniós 
költségvetésbe történő csatornázása segítene enyhíteni a költségvetési 
egyenértékűséggel kapcsolatos problémákat, és biztosítaná a tagállamok közötti 
igazságos hatásmegosztást, valamint biztosítaná a minimális adminisztratív 
költségekkel járó egyszerű struktúrát; ezért arra a következtetésre jut, hogy a bevételek 
uniós saját forrásként való meghatározása csökkentené a GNI-alapú hozzájárulások 
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arányát az EU költségvetésének finanszírozásában, és így elősegítené a CBAM 
hatásának valamennyi tagállam közötti igazságos megosztását; úgy véli, hogy az 
alacsonyabb GNI-hozzájárulásoknak köszönhető nemzeti szintű megtakarítások növelni 
fogják a tagállamok költségvetési mozgásterét; hangsúlyozza, hogy a mechanizmus 
végrehajtását az energiaigényes iparágak számára nyújtott, környezeti szempontból 
káros támogatások, különösen az általuk felhasznált energiára vonatkozó 
adómentességek és adókedvezmények megszüntetésének kell kísérnie;

7. üdvözli, hogy amennyiben a CBAM az intézményközi megállapodásnak megfelelően 
saját forrás alapjául fog szolgálni, ez az uniós költségvetés bevételi oldalát jobban hozzá 
fogja igazítani az olyan stratégiai politikai célkitűzésekhez, mint az európai zöld 
megállapodás, az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a körforgásos gazdaság és a 
méltányos átállás, és ezáltal hozzá fog járulni járulékos előnyök, ösztönzők és uniós 
hozzáadott érték megteremtéséhez; úgy véli, hogy a CBAM bevételei jellegüknél és 
eredetüknél fogva szigorúan az uniós szintű éghajlat-politikához, a külső határokhoz és 
a kereskedelempolitikához kapcsolódnának, és ez kiváló alapot jelent ahhoz, hogy az 
EU saját forrásai legyenek; hangsúlyozza, hogy a CBAM-ből származó bevételeket 
ezért a környezeti integritás érdekében nem szabad felhasználni olyan politikák vagy 
fellépések támogatására, amelyek ellentétesek a Párizsi Megállapodással és az európai 
zöld megállapodás célkitűzéseivel;

8. hangsúlyozza, hogy az érintett behozatalhoz tartozó ÜHG-kibocsátást olyan átlátható és 
megbízható termékspecifikus referenciaértékek alapján kell elszámolni, amelyek 
megfelelnek az egyes termékekhez tartozó átlagos globális ÜHG-kibocsátásnak, 
figyelembe véve az eltérő kibocsátási intenzitású, különböző termelési módszereket; 
úgy ítéli meg, hogy a behozatal szén-dioxid-árazásának figyelembe kell vennie a 
villamosenergia-hálózat országspecifikus szén-dioxid-intenzitását is;

9. tudomásul veszi azokat az óvatos becsléseket, melyek alapján a mechanizmusból 
származó éves bevétel az új eszköz alkalmazási körétől és kialakításától függően 5 és 14 
milliárd EUR közé tehető; kiemeli, hogy az uniós költségvetés mindenképp 
egyedülállóan alkalmas a bevételingadozások, sőt a hosszú távú regresszív hatások 
elnyelésére;

10. elkötelezett annak biztosítására, hogy a CBAM-alapú saját forrás egy olyan sajátforrás-
kosár részét képezze, amely elegendő legalább a Helyreállítási Eszköz keretében felvett 
hitel tőke- és kamattörlesztéséhez szükséges összes várható kiadás fedezésére, 
tiszteletben tartva az egyetemesség elvét; emlékeztet továbbá arra, hogy a törlesztési 
tervből származó bármely többletnek továbbra is az uniós költségvetésben kell 
maradnia általános bevételként; hangsúlyozza, hogy a CBAM-bevételeknek adott 
kiadásokhoz rendelése ellentétes lenne az intézményközi megállapodással, a saját 
forrásokról szóló határozattal és a költségvetési rendelettel;

11. emlékeztet arra, hogy az intézményközi megállapodás szerinti bevezetésükre vonatkozó 
ütemtervben meghatározott új saját források kosarának bevezetése elősegítheti, hogy a 
kiadások uniós szinten még inkább a kiemelt területekre és a közös közjavakra 
összpontosuljanak, a nemzeti kiadásokhoz képest jelentős hatékonyságnövekedéssel; 
emlékeztet arra, hogy ha a három intézmény egyike nem tartja be az intézményközi 
megállapodásban megállapított feltételeket, akkor a többi intézmény jogorvoslattal élhet 
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vele szemben;

12. felszólítja az intézményeket, hogy aktívan kövessék nyomon az ügy alakulását, 
tiszteletben tartva az új saját források bevezetésére vonatkozó, intézményközi 
megállapodásban rögzített ütemterv szellemét és betűjét, amely előírja, hogy a szóban 
forgó új saját forrásnak legkésőbb 2023. január 1-jén hatályba kell lépnie.
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