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PASIŪLYMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, jog jau seniai siekiama, kad pasienio anglies dioksido korekcinis mechanizmas 
(angl. CBAM) taptų vienu iš tikrų žalių ES biudžeto nuosavų pajamų šaltinių, ir rugsėjo 
16 d. Parlamento teisėkūros rezoliucijoje1 toks mokestis buvo nurodytas kaip viena iš 
prioritetinių naujų nuosavų išteklių galimybių;

2. pripažįsta, kad pagrindiniai CBAM tikslai turi būti - apsaugoti klimatą, sušvelninti 
anglies dioksido nutekėjimo dilemą, sudaryti vienodas sąlygas priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimo sąnaudoms ir padidinti mažo anglies dioksido kiekio produktų 
ir procesų paklausą, taip pat užkirsti kelią konkurencijos ir prekybos iškraipymams bei 
apsaugoti ES pramonės konkurencingumą; pabrėžia, kad pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmas padės ES siekti savo kovos su klimato kaita tikslų, kartu 
užtikrinant vienodas sąlygas tarptautinės prekybos srityje, mažinant gamybos perkėlimą 
į trečiąsias šalis, kuriose taikomas ne toks griežtas klimato srities reguliavimas, kartu 
laikantis principo „teršėjas moka“, siekiant paskatinti likusį pasaulį imtis klimato 
politikos veiksmų pagal Paryžiaus susitarimą ir Europos žaliąjį kursą; mano, kad 
galimas CBAM įvedimo rezultatas būtų daugiau inovacijų ir investicijų į 
ekologiškesnes technologijas; pabrėžia, kad bet koks CBAM turi būti kuriamas 
atsižvelgiant į didžiausią aplinkosauginį naudingumą ir paskirtį;

3. ragina Komisiją prieš pateikiant pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto 
atlikti išsamų įvairių CBAM įgyvendinimo modelių poveikio vertinimą; ragina, kad 
atliekant šį poveikio vertinimą nuo pat pradžių būtų atsižvelgiama į įvairius scenarijus, 
pvz., galimybę apimti visus esamus ir būsimus prekybos apyvartiniais taršos leidimais 
sistemos (ATLPS) sektorius ir konkrečias sektorių, kuriems galėtų būti taikomas 
mechanizmas, ypatybes; mano, kad atliekant vertinimą būtina įvertinti įvairių modelių 
poveikį jų gebėjimui mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, jų 
ekonomines ir socialines pasekmes ES pramonės sektoriui, ypatingą dėmesį skiriant 
MVĮ, ES eksportuotojų konkurencingumui ir galimas trečiųjų šalių ir jų tiekėjų 
atsakomąsias priemones ES pramonės sektorių atžvilgiu; taip pat mano, kad siekiant 
išlaikyti stiprias priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo paskatas ir užtikrinti 
vienodas sąlygas ES prekėms trečiųjų šalių rinkose, poveikio vertinime taip pat turėtų 
būti išnagrinėti eksporto nuolaidų (įskaitant laipsnišką jų taikymą) privalumai ir 
tikėtinos pasekmės sektoriuose, kuriems taikoma CBAM , ir jų papildomumas su 
anglies dioksido nutekėjimo priemonėmis pagal apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą; pabrėžia, kad svarbu įvertinti kiekvienos galimybės poveikį vartotojų, visų 
pirma priklausančių pažeidžiamesnėms grupėms, gyvenimo lygiui, taip pat jų poveikį 
pajamoms; ragina Komisiją taip pat į poveikio vertinimą įtraukti pajamų, gautų iš 
CBAM, kaip nuosavų išteklių, poveikį ES biudžetui, atsižvelgiant į pasirinktą modelį ir 
būdus; 

4. pabrėžia, kad svarbu vengti vidaus rinkos iškraipymų, taip pat ES atžvilgiu taikomų 
protekcionistinių priemonių; pažymi, kad didesni ES užmojai klimato kaitos srityje 

1 Priimti tekstai, P9_TA-PROV(2020)0220.
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lemia didesnę anglies dioksido nutekėjimo riziką dėl žemesnių aplinkos standartų ir 
nepakankamų plataus užmojo veiksmų klimato kaitos srityje trečiosiose šalyse; todėl 
primygtinai ragina Komisiją visose savo politikos srityse atitinkamai užtikrinti visišką 
apsaugą nuo anglies dioksido nutekėjimo; siūlo sukurti su Pasaulio prekybos 
organizacija suderintą, nediskriminacinį ir pažangų mechanizmą ir primygtinai ragina 
Komisiją ir toliau laikytis daugiašalio požiūrio, kuriuo būtų galima veiksmingai prisidėti 
prie pasaulinių klimato politikos veiksmų pagal Paryžiaus susitarimą, kuriuo būtų 
galima išvengti atsakomųjų veiksmų prieš ES ekonomiką; tuo pat metu primygtinai 
ragina Komisiją vykdyti daugiašales PPO reformas, kuriomis bus siekiama, kad 
tarptautinė prekybos teisė atitiktų Paryžiaus susitarimo tikslus; mano, kad, atsižvelgiant 
į pasaulinę pandemiją ir su ja susijusias ekonomikos krizes, tampa dar svarbiau plėtoti 
tarptautinę politiką, kuria būtų galima suderinti klimato politikos veiksmus su pramonės 
konkurencingumu ir sąžininga prekyba;

5. pripažįsta, kad CBAM galėtų būti įgyvendintas įtraukiant jį į dabartinę muitų sistemą 
arba juo galėtų būti papildyta dabartinė ATLPS; pabrėžia, kad abu požiūriai galėtų 
visiškai atitikti nuosavų išteklių iniciatyvą; pabrėžia, kad pastarasis modelis, orientuotas 
į ATLPS sektorių, žaliavų ir anglies dioksido kainų standartus, sudarytų palankesnes 
sąlygas nustatyti vienodą ES ir ne ES produktų anglies kainodarą ir taip būtų užtikrintos 
vienodos sąlygos tarptautinės prekybos srityje ir suderinamumą su PPO teise, ypač su 
Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) III straipsniu; atkreipia 
dėmesį į tai, kad nors galutinis mechanizmas galiausiai turėtų apimti kuo įvairesnį 
importą, pradinis CBAM modelis galėtų būti taikomas tik tam tikriems ekonomikos 
sektoriams, pasirinktiems remiantis poveikio vertinimu;

6. primena, kad Parlamentas, Taryba ir Komisija, sudarę Tarpinstitucinį susitarimą dėl 
biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų 
valdymo (TIS), taip pat dėl nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų 
išteklių nustatymo, susitarė, įgyvendinant kitą daugiašalę finansinę programą (DFP), 
kurti naujus nuosavus išteklius, įskaitant CBAM; pabrėžia, kad CBAM generuojamus 
finansinius srautus priskyrus ES biudžetui būtų galima sušvelninti fiskalinio 
lygiavertiškumo srityje kylančias problemas ir užtikrinti, kad poveikis būtų teisingai 
paskirstytas visose valstybėse narėse, taip pat užtikrinti sklandžią struktūrą su 
minimaliomis papildomomis administracinėmis išlaidomis; todėl daro išvadą, kad 
pajamas apibrėžus kaip ES nuosavus išteklius, būtų sumažinta BNP pagrįstų įnašų į ES 
biudžetą dalis, kad padėtų teisingai paskirstyti CBAM poveikį visose valstybėse narėse; 
mano, kad bet kokios sutaupytos lėšos nacionaliniu lygmeniu dėl mažesnių BNP įnašų 
padidins valstybių narių fiskalines galimybes; pabrėžia, kad įgyvendinant šį 
mechanizmą reikėtų panaikinti aplinkai kenksmingas subsidijas, kurios teikiamos 
energijai imliems pramonės sektoriams, visų pirma kalbant apie atleidimo nuo mokesčių 
priemones ir energijai imlių pramonės sektorių naudojamai energijai taikomas mokesčių 
lengvatas;

7. palankiai vertina tai, kad, jei CBAM bus naudojamas kaip nuosavų išteklių pagrindas, 
remiantis Tarpinstituciniu susitarimu, ES biudžeto pajamos bus labiau suderintos su 
strateginiais politikos tikslais, pvz., Europos žaliuoju kursu, kova su klimato kaita, 
žiedine ekonomika ir teisinga pertvarka, o tai padėtų gauti papildomos naudos, didinti 
paskatas ir ES pridėtinę vertę; mano, kad CBAM pajamų pobūdis ir kilmė būtų griežtai 
susiję su klimato politika, išorės sienomis ir prekybos politika ES lygmeniu, todėl jos 
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būtų itin tinkamos naudoti kaip ES nuosavų išteklių pagrindas; pabrėžia, kad tokiu būdu 
iš CBAM gautos pajamos nebūtų naudojamos siekiant užtikrinti aplinkosauginį 
naudingumą siekiant subsidijuoti politiką ar veiksmus, prieštaraujančius Paryžiaus 
susitarimui ir Europos žaliojo kurso tikslams;

8. pabrėžia, kad atitinkamas importo išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) 
kiekis turėtų būti nustatytas remiantis skaidriais ir patikimais konkretiems produktams 
taikomais santykiniais taršos rodikliais, atitinkančiais bendrą vidutinį atskirų produktų 
išmetamą ŠESD kiekį, kartu atsižvelgiant į skirtingus gamybos metodus, kurių 
išmetamas teršalų kiekis skiriasi; mano, kad nustatant importuojamo anglies dioksido 
kainą taip pat reikėtų atsižvelgti į konkrečiai šaliai būdingą elektros energijos tinklo 
taršos anglies dioksidu intensyvumą;

9. atkreipia dėmesį į įvairų apdairų pajamų prognozavimą – nuo 5 iki 14 mlrd. EUR per 
metus, priklausomai nuo naujos priemonės taikymo srities ir struktūros; pabrėžia, kad 
ES biudžetas bet kuriuo atveju itin gerai pritaikytas pajamų svyravimams ar net 
ilgalaikiam regresyviam poveikiui neutralizuoti;

10. yra pasiryžęs užtikrinti, kad CBAM pagrįsti nuosavi ištekliai būtų nuosavų išteklių 
krepšelio dalis, kurios pakaktų bendrų numatomų išlaidų, susijusių su pagrindinės 
sumos ir skolinimosi palūkanų, patirtų pagal „Next Generation EU“ priemonę, 
grąžinimo išlaidoms padengti, kartu laikantis universalumo principo; be to, primena, 
kad bet koks lėšų grąžinimo plano perteklius vis tiek turi likti ES biudžete kaip 
bendrosios pajamos; pabrėžia, kad bet kokiu CBAM pajamų skyrimu būtų 
prieštaraujama Tarpinstituciniam susitarimui, Sprendimui dėl nuosavų išteklių ir 
Finansiniam reglamentui;

11. pabrėžia, kad sukūrus naujus nuosavus išteklius, kaip numatyta Veiksmų gairėse dėl 
naujų nuosavų išteklių nustatymo pagal Tarpinstitucinį susitarimą, galėtų būti sudarytos 
palankesnės sąlygos Sąjungos lygmeniu išlaidas skirti prioritetinėms sritims ir 
bendroms viešosioms gėrybėms ir taip pasiekti didelį veiksmingumą, palyginti su 
nacionalinėmis išlaidomis; primena, kad jeigu viena iš trijų institucijų nesilaikys bent 
vienos iš Tarpinstituciniame susitarime nustatytų sąlygų, kitos institucijos galės jį 
teisiškai užginčyti;

12. ragina institucijas aktyviai laikytis naujų nuosavų išteklių nustatymo pagal 
Tarpinstitucinį susitarimą veiksmų plano, kuriame nustatyta, kad šie nauji nuosavi 
ištekliai turi įsigalioti ne vėliau kaip 2023 m. sausio 1 d., nuostatų ir principų.
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