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IEROSINĀJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina, ka oglekļa ievedkorekcijas mehānisms (CBAM) jau ilgi ticis uzskatīts par 
patiesu un zaļu ES budžeta pašu ieņēmumu iespējamo avotu un tas bija iekļauts to 
izraudzīto jauno pašu resursu grozā, kuri minēti Parlamenta šī gada 16. septembra 
normatīvajā rezolūcijā1;

2. atzīst, ka CBAM galvenajiem mērķiem ir jābūt šādiem: aizsargāt klimatu, mazināt 
oglekļa emisiju pārvirzes dilemmu, nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
dekarbonizācijas izmaksu jomā un palielināt pieprasījumu pēc zema oglekļa satura 
produktiem un procesiem, kā arī novērst konkurences un tirdzniecības izkropļojumus un 
saglabāt ES rūpniecības nozaru konkurētspēju; uzsver, ka CBAM palīdzēs ES sasniegt 
mērķus klimata jomā, vienlaikus nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
starptautiskajā tirdzniecībā, mazinot ražošanas pārcelšanu uz ārzonām trešās valstīs ar 
mazāk vērienīgu vides regulējumu un ievērojot “piesārņotājs maksā” principu, lai 
mudinātu pārējās pasaules valstis īstenot rīcību klimata jomā saskaņā ar Parīzes 
nolīgumu un Eiropas zaļo kursu; uzskata, ka CBAM ieviešanas rezultātā varētu panākt 
vairāk inovāciju un investīciju zaļākās tehnoloģijās; turklāt uzsver, ka CBAM ir 
jāizstrādā atbilstoši augstākajiem ekoloģiskās integritātes standartiem;

3. aicina Komisiju pirms tiesību akta priekšlikuma iesniegšanas veikt dažādu CBAM 
īstenošanas modeļu rūpīgu ietekmes novērtējumu; prasa šādā ietekmes novērtējumā jau 
no paša sākuma ņemt vērā dažādus scenārijus, piemēram, iespēju aptvert visas 
pašreizējās un paredzamās emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) nozares, kā arī 
to nozaru īpatnības, uz kurām šis mehānisms varētu attiekties; uzskata, ka novērtējumā 
ir obligāti jānovērtē dažādu modeļu ietekme uz to spēju samazināt SEG emisijas, to 
ekonomiskā un sociālā ietekme uz ES rūpniecības nozari, īpaši attiecībā uz MVU, ES 
eksportētāju konkurētspēja un iespējamie trešo valstu un to piegādātāju pretpasākumi, 
kas vērsti pret ES rūpniecību; vienlaikus uzskata — lai saglabātu spēcīgus 
dekarbonizācijas stimulus un nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES 
precēm trešo valstu tirgos, ietekmes novērtējumā būtu jāizskata arī eksporta atlaižu 
(tostarp pakāpeniskas ieviešanas) priekšrocības un iespējamās sekas nozarēs, uz kurām 
attiecas vai neattiecas CBAM, kā arī to papildināmība ar ETS sistēmā paredzētajiem 
oglekļa emisiju pārvirzes pasākumiem; uzsver, cik svarīgi ir novērtēt katras iespējas 
ietekmi uz patērētāju, jo īpaši neaizsargātāko grupu, dzīves līmeni, kā arī ietekmi uz 
viņu ieņēmumiem; aicina Komisiju ietekmes novērtējumā iekļaut arī to, kā ES budžetu 
ietekmē pašu resursu ieņēmumi no CBAM atkarībā no mehānismam izvēlētās struktūras 
un kārtības; 

4. uzsver, ka ir svarīgi nepieļaut iekšējā tirgus izkropļojumus, kā arī protekcionisma 
pasākumus, kas vērsti pret ES; norāda, ka ES augstākie mērķi klimata pārmaiņu jomā 
palielina oglekļa emisiju pārvirzes risku, jo trešās valstīs vides standarti ir zemāki un 
trūkst vērienīgu pasākumu klimata jomā; tādēļ mudina Komisiju attiecīgi nodrošināt 
pilnīgu aizsardzību pret oglekļa emisiju pārvirzi visās politikas jomās; ierosina izveidot 

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0220.
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Pasaules Tirdzniecības organizācijai pielāgotu, nediskriminējošu un progresīvu 
mehānismu un stingri mudina Komisiju saglabāt atvērtību daudzpusējai pieejai, kas var 
efektīvi veicināt globālo rīcību klimata jomā saskaņā ar Parīzes nolīgumu un kas varētu 
novērst ES ekonomikai kaitējošus pretpasākumus; mudina Komisiju tajā pašā laikā 
turpināt daudzpusējas PTO reformas, kas starptautiskās tirdzniecības tiesības saskaņo ar 
Parīzes nolīguma mērķiem; uzskata, ka, ņemot vērā globālo pandēmiju un tai sekojošās 
ekonomikas krīzes, ir vēl jo svarīgāk izstrādāt starptautisku politiku, kas klimata 
politikas mērķus var saskaņot ar rūpniecības konkurētspēju un godīgu tirdzniecību;

5. atzīst, ka CBAM ir iespējams ieviest vai nu kā pašreizējā muitas nodokļu režīma 
paplašinājumu, vai arī kā papildu shēmu pašreizējā ETS satvara ietvaros; uzsver, ka 
abas pieejas varētu pilnībā saskaņot ar pašu resursu iniciatīvu; uzsver, ka pēdējais 
minētais modelis, kas centralizēts atbilstoši ETS nozaru, materiālu un oglekļa cenu 
standartiem, veicinās līdzvērtīgu oglekļa cenu noteikšanu ES un trešo valstu produktiem 
un tādējādi garantēs vienlīdzīgus konkurences apstākļus starptautiskajā tirdzniecībā un 
saskaņotību ar PTO tiesībām, jo īpaši ar Vispārējās vienošanās par tarifiem un 
tirdzniecību (GATT) III pantu; norāda — lai gan galīgajam mehānismam galu galā būtu 
jāaptver pēc iespējas plašāks importa klāsts, sākotnējo CBAM modeli varētu attiecināt 
tikai uz dažām ekonomikas nozarēm, kas izvēlētas, pamatojoties uz ietekmes 
novērtējumu;

6. atgādina, ka Parlaments, Padome un Komisija vienojās par jaunu pašu resursu izveidi, 
tostarp par CBAM, nākamās daudzgadu finanšu shēmas (DFS) laikā, noslēdzot Iestāžu 
nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu 
vadību, kā arī jauniem pašu resursiem, tostarp Ceļvedi jaunu pašu resursu ieviešanai 
(Iestāžu nolīgums); uzsver, ka no CBAM gūto finanšu plūsmu iekļaušana ES budžetā 
palīdzētu risināt fiskālās līdzvērtības jautājumus un nodrošinātu taisnīgu ietekmes 
sadalījumu dalībvalstīs, kā arī garantētu racionālu struktūru ar minimālām 
administratīvām izmaksām; tādēļ secina, ka šādu ieņēmumu definēšana par ES pašu 
resursiem samazinātu NKI iemaksu daļu ES budžeta finansēšanā un tādējādi palīdzētu 
taisnīgi sadalīt CBAM ietekmi visās dalībvalstīs; uzskata, ka jebkādi ietaupījumi valsts 
līmenī mazāku NKI iemaksu dēļ palielinās dalībvalstu fiskālo telpu; uzsver, ka 
mehānisma ieviešana būtu jāpapildina ar tādu videi kaitīgu subsīdiju atcelšanu, kuras 
piešķir energoietilpīgām nozarēm, jo īpaši pārtraucot nodokļu atbrīvojumus un 
atvieglojumus enerģijai, ko izmanto energoietilpīgās nozarēs;

7. atzinīgi vērtē to, ka gadījumā, ja CBAM kļūs par pašu resursu pamatu saskaņā ar Iestāžu 
nolīgumu, ES budžeta ieņēmumu daļa tiks vairāk saskaņota ar tādiem stratēģiskajiem 
politikas mērķiem kā Eiropas zaļais kurss, cīņa pret klimata pārmaiņām, aprites 
ekonomika un taisnīga pārkārtošanās un ka tas palīdzēs radīt papildu ieguvumus, 
stimulus un ES pievienoto vērtību; uzskata, ka no CBAM gūtie ieņēmumi to būtības un 
izcelsmes dēļ ir cieši saistīti ar ES līmeņa klimata politiku, ārējām robežām un 
tirdzniecības politiku, un tādēļ tie ir ļoti piemērots ES pašu resursu avots; uzsver, ka 
vides integritātes apsvērumu dēļ no CBAM gūtos ieņēmumus nevajadzētu izmantot, 
tādas politikas vai darbību subsidēšanai, kas ir pretrunā Parīzes nolīgumam un Eiropas 
zaļā kursa mērķiem;

8. uzsver, ka siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju saturs attiecīgajā importā būtu 
jāuzskaita, pamatojoties uz pārredzamiem, uzticamiem un ar produktu saistītiem 
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kritērijiem, kas raksturo atsevišķu produktu vispārējo vidējo SEG emisiju saturu, 
vienlaikus ņemot vērā dažādās ražošanas metodes ar atšķirīgu emisijas intensitāti; 
uzskata, ka, nosakot oglekļa emisiju cenu importam, būtu jāņem vērā arī katras 
konkrētās valsts elektrotīkla oglekļa intensitāte;

9. ņem vērā dažādas piesardzīgās ieņēmumu aplēses 5–14 miljardu EUR apmērā gadā 
atkarībā no jaunā instrumenta darbības jomas un struktūras; uzsver, ka ES budžets 
jebkurā gadījumā ir īpaši piemērots tam, lai absorbētu ieņēmumu svārstības vai pat 
ilgtermiņa regresīvo ietekmi;

10. pauž apņēmību nodrošināt to, ka pašu resursu grozā no CBAM gūto pašu resursu daļa 
būs pietiekama tam, lai ar tiem segtu vispārējos paredzamos izdevumus, kas saistīti ar 
pamatsummas un aizņēmuma procentu atmaksu, kuru paredz Eiropas Atveseļošanas 
instruments, vienlaikus ievērojot universāluma principu; turklāt atgādina, ka jebkuram 
atmaksāšanas plāna pārpalikumam ir nemainīgi jāpaliek ES budžetā kā vispārējiem 
ieņēmumiem; uzsver, ka jebkāda CBAM radīto ieņēmumu mērķiezīmēšana būtu 
pretrunā ar Iestāžu nolīgumu, Lēmumu par pašu resursiem un Finanšu regulu;

11. uzsver, ka jaunu pašu resursu groza ieviešana, kā teikts ceļvedī jaunu pašu resursu 
ieviešanai saskaņā ar Iestāžu nolīgumu, var veicināt Savienības līmeņa izdevumu 
koncentrēšanu uz prioritārajām jomām un kopīgo sabiedrisko labumu, nodrošinot 
augstu efektivitātes pieaugumu salīdzinājumā ar izdevumiem valsts līmenī; atgādina, ka 
gadījumā, ja kāda no trim iestādēm neievēro Iestāžu nolīgumā paredzētos noteikumus, 
citas iestādes var pret to vērsties tiesā;

12. aicina iestādes aktīvi ievērot ceļveža jaunu pašu resursu ieviešanai burtu un garu 
saskaņā ar Iestāžu nolīgumu, kurā noteikts, ka šiem jaunajiem pašu resursiem jāstājas 
spēkā vēlākais līdz 2023. gada 1. janvārim.
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