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Módosítás 1
Valérie Hayer, Luis Garicano, Nils Torvalds, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nicolae 
Ştefănuță, Olivier Chastel

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy a szén-
dioxid-adó már régen felmerült mint az 
uniós költségvetés egyik lehetséges, 
valóságos és zöld saját bevételi forrása, és 
az új saját forrásokra vonatkozóan a 
Parlament szeptember 16-i jogalkotási 
állásfoglalásában előnyben részesített 
lehetőségek között szerepelt1;

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

_________________ _________________
1 Elfogadott szövegek, P9_TA-
PROV(2020)0220.

1 Elfogadott szövegek, P9_TA-
PROV(2020)0220.

Or. en

Módosítás 2
Angelika Winzig

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy a szén-
dioxid-adó már régen felmerült mint az 
uniós költségvetés egyik lehetséges, 
valóságos és zöld saját bevételi forrása, és 
az új saját forrásokra vonatkozóan a 
Parlament szeptember 16-i jogalkotási 
állásfoglalásában előnyben részesített 
lehetőségek között szerepelt1;

1. emlékeztet arra, hogy a szén-
dioxid-adó 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 is szerepelt1;

_________________ _________________
1 Elfogadott szövegek, P9_TA-
PROV(2020)0220.

1 Elfogadott szövegek, P9_TA-
PROV(2020)0220.
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Or. en

Módosítás 3
Hélène Laporte (ID)

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy a szén-
dioxid-adó már régen felmerült mint az 
uniós költségvetés egyik lehetséges, 
valóságos és zöld saját bevételi forrása, és 
az új saját forrásokra vonatkozóan a 
Parlament szeptember 16-i jogalkotási 
állásfoglalásában előnyben részesített 
lehetőségek között szerepelt1;

1. emlékeztet arra, hogy a szén-
dioxid-adó már régen felmerült mint az 
uniós költségvetés egyik lehetséges, 
tényleges és zöld saját bevételi forrása, bár 
nem állapítottak meg ok-okozati 
összefüggést a meleg éghajlati ciklus és a 
szén-dioxid megnövekedett mennyisége 
között;

_________________
1 Elfogadott szövegek, P9_TA-
PROV(2020)0220.

Or. fr

Módosítás 4
Elisabetta Gualmini

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet a Párizsi Megállapodás 
keretében tett uniós nemzetközi 
kötelezettségvállalásokra; elismeri az 
európai zöld megállapodást, és megjegyzi, 
hogy annak 2050-ig biztosítania kell a 
szén-dioxid-semleges gazdaságra való 
költséghatékony, igazságos, társadalmilag 
befogadó és méltányos átállást;

Or. en
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Módosítás 5
Francisco Guerreiro
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy az importált 
árucikkek karbonintenzitását ellensúlyozó 
mechanizmus (CBAM) elsődleges 
céljának a nemzetközileg hatékony szén-
dioxid-árazási rendszerek lehetővé tételét, 
a kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) 
keretében a kibocsátásáthelyezéssel 
kapcsolatos dilemma enyhítését, valamint 
a verseny és a kereskedelem torzulásának 
megelőzését kell tekinteni; hangsúlyozza, 
hogy a CBAM segíteni fogja az EU-t 
abban, hogy teljesítse éghajlat-politikai 
célkitűzéseit, ugyanakkor egyenlő 
versenyfeltételeket tartson fenn a 
nemzetközi kereskedelemben azzal a céllal, 
hogy a világ többi részét is ösztönözze 
klímavédelmi fellépések végrehajtására a 
Párizsi Megállapodással összhangban;

2. hangsúlyozza, hogy a CBAM 
segíteni fogja az EU-t abban, hogy 
teljesítse éghajlat-politikai célkitűzéseit, 
ugyanakkor egyenlő versenyfeltételeket 
tartson fenn a nemzetközi 
kereskedelemben azzal a céllal, hogy a 
világ többi részét is ösztönözze 
klímavédelmi fellépések végrehajtására a 
Párizsi Megállapodással összhangban;

Or. en

Módosítás 6
Hélène Laporte (ID)

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy az importált 
árucikkek karbonintenzitását ellensúlyozó 
mechanizmus (CBAM) elsődleges céljának 
a nemzetközileg hatékony szén-dioxid-
árazási rendszerek lehetővé tételét, a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) 
keretében a kibocsátásáthelyezéssel 
kapcsolatos dilemma enyhítését, valamint a 
verseny és a kereskedelem torzulásának 

2. elismeri, hogy az importált 
árucikkek karbonintenzitását ellensúlyozó 
mechanizmus (CBAM) elsődleges céljának 
a nemzetközileg hatékony szén-dioxid-
árazási rendszerek lehetővé tételét, a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) 
keretében a kibocsátásáthelyezéssel 
kapcsolatos dilemma enyhítését, valamint a 
verseny és a kereskedelem torzulásának 
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megelőzését kell tekinteni; hangsúlyozza, 
hogy a CBAM segíteni fogja az EU-t 
abban, hogy teljesítse éghajlat-politikai 
célkitűzéseit, ugyanakkor egyenlő 
versenyfeltételeket tartson fenn a 
nemzetközi kereskedelemben azzal a 
céllal, hogy a világ többi részét is 
ösztönözze klímavédelmi fellépések 
végrehajtására a Párizsi Megállapodással 
összhangban;

megelőzését kell tekinteni;

Or. fr

Módosítás 7
Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy az importált 
árucikkek karbonintenzitását ellensúlyozó 
mechanizmus (CBAM) elsődleges céljának 
a nemzetközileg hatékony szén-dioxid-
árazási rendszerek lehetővé tételét, a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) 
keretében a kibocsátásáthelyezéssel 
kapcsolatos dilemma enyhítését, valamint a 
verseny és a kereskedelem torzulásának 
megelőzését kell tekinteni; hangsúlyozza, 
hogy a CBAM segíteni fogja az EU-t 
abban, hogy teljesítse éghajlat-politikai 
célkitűzéseit, ugyanakkor egyenlő 
versenyfeltételeket tartson fenn a 
nemzetközi kereskedelemben azzal a céllal, 
hogy a világ többi részét is ösztönözze 
klímavédelmi fellépések végrehajtására a 
Párizsi Megállapodással összhangban;

2. elismeri, hogy az importált 
árucikkek karbonintenzitását ellensúlyozó 
mechanizmus (CBAM) elsődleges céljának 
a nemzetközileg hatékony szén-dioxid-
árazási rendszerek lehetővé tételét, a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) 
keretében a kibocsátásáthelyezéssel 
kapcsolatos dilemma enyhítését, az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
termékek és eljárások iránti kereslet 
növelését, valamint a verseny és a 
kereskedelem torzulásának megelőzését 
kell tekinteni; hangsúlyozza, hogy a 
CBAM segíteni fogja az EU-t abban, hogy 
teljesítse éghajlat-politikai célkitűzéseit, 
ugyanakkor egyenlő versenyfeltételeket 
tartson fenn a nemzetközi 
kereskedelemben azzal a céllal, hogy a 
világ többi részét is ösztönözze 
klímavédelmi fellépések végrehajtására a 
Párizsi Megállapodással összhangban; úgy 
véli, hogy a végső célnak a 
környezetbarátabb technológiákra 
irányuló innováció és beruházások 
globális szinten történő ösztönzésének, 
valamint egy globális szén-dioxid-árat 



AM\1218392HU.docx 7/32 PE660.345v01-00

HU

tartalmazó globális éghajlat-politika 
kialakításának kell lennie;

Or. en

Módosítás 8
Angelika Winzig, Adam Jarubas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy az importált 
árucikkek karbonintenzitását ellensúlyozó 
mechanizmus (CBAM) elsődleges céljának 
a nemzetközileg hatékony szén-dioxid-
árazási rendszerek lehetővé tételét, a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) 
keretében a kibocsátásáthelyezéssel 
kapcsolatos dilemma enyhítését, valamint 
a verseny és a kereskedelem torzulásának 
megelőzését kell tekinteni; hangsúlyozza, 
hogy a CBAM segíteni fogja az EU-t 
abban, hogy teljesítse éghajlat-politikai 
célkitűzéseit, ugyanakkor egyenlő 
versenyfeltételeket tartson fenn a 
nemzetközi kereskedelemben azzal a 
céllal, hogy a világ többi részét is 
ösztönözze klímavédelmi fellépések 
végrehajtására a Párizsi Megállapodással 
összhangban;

2. elismeri, hogy hogy az importált 
árucikkek karbonintenzitását ellensúlyozó 
mechanizmus (CBAM) elsődleges céljának 
annak kell lennie, hogy egyenlő 
versenyfeltételeket biztosítson a szén-
dioxid-mentesítési költségek tekintetében a 
közvetett szén-dioxid-beáramlás (az EU-
ban elfogyasztott és harmadik 
országokban előállított termékek 
szénlábnyoma) megfelelő árának 
alkalmazásával; a „szennyező fizet” elvvel 
együtt, ezáltal csökkentve az 
üvegházhatást okozó gázok uniós és 
globális kibocsátását, valamint megelőzve 
a verseny és a kereskedelem torzulását, és 
megőrizve az európai iparágak 
versenyképességét; hangsúlyozza, hogy a 
CBAM segíteni fogja az EU-t abban, hogy 
teljesítse éghajlat-politikai célkitűzéseit, 
ugyanakkor egyenlő versenyfeltételeket 
tartson fenn az EU-ban előállított és az 
importált áruk uniós belső piacán, azzal a 
céllal, hogy a világ többi részét is 
ösztönözze klímavédelmi fellépések 
végrehajtására a Párizsi Megállapodással 
összhangban;

Or. en

Módosítás 9
Erik Bergkvist
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy az importált 
árucikkek karbonintenzitását ellensúlyozó 
mechanizmus (CBAM) elsődleges céljának 
a nemzetközileg hatékony szén-dioxid-
árazási rendszerek lehetővé tételét, a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) 
keretében a kibocsátásáthelyezéssel 
kapcsolatos dilemma enyhítését, valamint a 
verseny és a kereskedelem torzulásának 
megelőzését kell tekinteni; hangsúlyozza, 
hogy a CBAM segíteni fogja az EU-t 
abban, hogy teljesítse éghajlat-politikai 
célkitűzéseit, ugyanakkor egyenlő 
versenyfeltételeket tartson fenn a 
nemzetközi kereskedelemben azzal a céllal, 
hogy a világ többi részét is ösztönözze 
klímavédelmi fellépések végrehajtására a 
Párizsi Megállapodással összhangban;

2. elismeri, hogy az importált 
árucikkek karbonintenzitását ellensúlyozó 
mechanizmus (CBAM) elsődleges céljának 
a nemzetközileg hatékony szén-dioxid-
árazási rendszerek lehetővé tételét, a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) 
keretében a kibocsátásáthelyezéssel 
kapcsolatos dilemma enyhítését, valamint a 
verseny és a kereskedelem torzulásának 
megelőzését kell tekinteni; 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 és éghajlat-politikai 
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 összhangban;

Or. en

Módosítás 10
Silvia Modig

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy az importált 
árucikkek karbonintenzitását ellensúlyozó 
mechanizmus (CBAM) elsődleges céljának 
a nemzetközileg hatékony szén-dioxid-
árazási rendszerek lehetővé tételét, a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) 
keretében a kibocsátásáthelyezéssel 

2. elismeri, hogy az importált 
árucikkek karbonintenzitását ellensúlyozó 
mechanizmus (CBAM) elsődleges céljának 
a tisztességtelen verseny 
megakadályozását, a nemzetközileg 
hatékony szén-dioxid-árazási rendszerek 
lehetővé tételét, a kibocsátáskereskedelmi 
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kapcsolatos dilemma enyhítését, valamint a 
verseny és a kereskedelem torzulásának 
megelőzését kell tekinteni; hangsúlyozza, 
hogy a CBAM segíteni fogja az EU-t 
abban, hogy teljesítse éghajlat-politikai 
célkitűzéseit, ugyanakkor egyenlő 
versenyfeltételeket tartson fenn a 
nemzetközi kereskedelemben azzal a céllal, 
hogy a világ többi részét is ösztönözze 
klímavédelmi fellépések végrehajtására a 
Párizsi Megállapodással összhangban;

rendszer (ETS) keretében a 
kibocsátásáthelyezéssel kapcsolatos 
dilemma enyhítését, valamint a verseny és 
a kereskedelem torzulásának megelőzését 
kell tekinteni; hangsúlyozza, hogy a 
CBAM segíteni fogja az EU-t abban, hogy 
teljesítse az európai klímarendelet szerinti 
éghajlat-politikai célkitűzéseit, ugyanakkor 
egyenlő versenyfeltételeket tartson fenn a 
nemzetközi kereskedelemben azzal a céllal, 
hogy a világ többi részét is ösztönözze 
klímavédelmi fellépések végrehajtására a 
Párizsi Megállapodással összhangban, és 
hogy a globális hőmérséklet-emelkedést 
1,5°C-ra lehessen korlátozni;

Or. fi

Módosítás 11
Valérie Hayer, Nils Torvalds, Fabienne Keller, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy az importált 
árucikkek karbonintenzitását ellensúlyozó 
mechanizmus (CBAM) elsődleges céljának 
a nemzetközileg hatékony szén-dioxid-
árazási rendszerek lehetővé tételét, a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) 
keretében a kibocsátásáthelyezéssel 
kapcsolatos dilemma enyhítését, valamint a 
verseny és a kereskedelem torzulásának 
megelőzését kell tekinteni; hangsúlyozza, 
hogy a CBAM segíteni fogja az EU-t 
abban, hogy teljesítse éghajlat-politikai 
célkitűzéseit, ugyanakkor egyenlő 
versenyfeltételeket tartson fenn a 
nemzetközi kereskedelemben azzal a céllal, 
hogy a világ többi részét is ösztönözze 
klímavédelmi fellépések végrehajtására a 
Párizsi Megállapodással összhangban;

2. elismeri, hogy az importált 
árucikkek karbonintenzitását ellensúlyozó 
mechanizmus (CBAM) elsődleges céljának 
a nemzetközileg hatékony szén-dioxid-
árazási rendszerek lehetővé tételét, a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) 
keretében és szükség esetén a közös 
kötelezettségvállalásról szóló rendelet 
figyelembevételével a 
kibocsátásáthelyezéssel kapcsolatos 
dilemma enyhítését, valamint a verseny és 
a kereskedelem torzulásának megelőzését 
kell tekinteni; hangsúlyozza, hogy a 
CBAM segíteni fogja az EU-t abban, hogy 
teljesítse éghajlat-politikai célkitűzéseit, 
ugyanakkor egyenlő versenyfeltételeket 
tartson fenn a nemzetközi 
kereskedelemben azzal a céllal, hogy a 
világ többi részét is ösztönözze 
klímavédelmi fellépések végrehajtására a 
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Párizsi Megállapodással összhangban;

Or. en

Módosítás 12
Roberts Zīle, Bogdan Rzońca

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy az importált 
árucikkek karbonintenzitását ellensúlyozó 
mechanizmus (CBAM) elsődleges céljának 
a nemzetközileg hatékony szén-dioxid-
árazási rendszerek lehetővé tételét, a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) 
keretében a kibocsátásáthelyezéssel 
kapcsolatos dilemma enyhítését, valamint 
a verseny és a kereskedelem torzulásának 
megelőzését kell tekinteni; hangsúlyozza, 
hogy a CBAM segíteni fogja az EU-t 
abban, hogy teljesítse éghajlat-politikai 
célkitűzéseit, ugyanakkor egyenlő 
versenyfeltételeket tartson fenn a 
nemzetközi kereskedelemben azzal a 
céllal, hogy a világ többi részét is 
ösztönözze klímavédelmi fellépések 
végrehajtására a Párizsi Megállapodással 
összhangban;

2. elismeri, hogy az importált 
árucikkek karbonintenzitását ellensúlyozó 
mechanizmus (CBAM) elsődleges céljának 
a nemzetközileg hatékony szén-dioxid-
árazási rendszerek lehetővé tételét, a 
kibocsátások csökkentése tekintetében a 
globális éghajlat-politikai törekvések 
előmozdítását, a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer (ETS) kiegészítését, valamint a 
verseny és a kereskedelem torzulásának 
megelőzését kell tekinteni; hangsúlyozza, 
hogy a CBAM segíteni fogja az EU-t 
abban, hogy teljesítse éghajlat-politikai 
célkitűzéseit, ugyanakkor egyenlő 
versenyfeltételeket tartson fenn a 
nemzetközi kereskedelemben, valamint 
nyitott maradjon az olyan többoldalú 
megközelítésekre, amelyek a Párizsi 
Megállapodással összhangban hatékonyan 
hozzájárulnak a globális éghajlat-politikai 
fellépéshez;

Or. en

Módosítás 13
Francisco Guerreiro
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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2. elismeri, hogy az importált 
árucikkek karbonintenzitását ellensúlyozó 
mechanizmus (CBAM) elsődleges 
céljának a nemzetközileg hatékony szén-
dioxid-árazási rendszerek lehetővé tételét, 
a kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) 
keretében a kibocsátásáthelyezéssel 
kapcsolatos dilemma enyhítését, valamint 
a verseny és a kereskedelem torzulásának 
megelőzését kell tekinteni; hangsúlyozza, 
hogy a CBAM segíteni fogja az EU-t 
abban, hogy teljesítse éghajlat-politikai 
célkitűzéseit, ugyanakkor egyenlő 
versenyfeltételeket tartson fenn a 
nemzetközi kereskedelemben azzal a céllal, 
hogy a világ többi részét is ösztönözze 
klímavédelmi fellépések végrehajtására a 
Párizsi Megállapodással összhangban;

2. hangsúlyozza, hogy a CBAM 
segíteni fogja az EU-t abban, hogy 
teljesítse éghajlat-politikai célkitűzéseit, 
ugyanakkor egyenlő versenyfeltételeket 
tartson fenn a nemzetközi 
kereskedelemben azzal a céllal, hogy a 
világ többi részét is ösztönözze 
klímavédelmi fellépések végrehajtására a 
Párizsi Megállapodással összhangban; 
hangsúlyozza, hogy a CBA-
mechanizmusból származó bevételeket 
semmi esetre sem szabad álcázott 
támogatásként felhasználni a 
nagymértékben szennyező európai 
iparágak számára, ami végső soron 
veszélyeztetné a WTO-szabályokkal való 
összeegyeztethetőségét;

Or. en

Módosítás 14
Valérie Hayer, Luis Garicano, Nils Torvalds, Fabienne Keller, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy az importált 
árucikkek karbonintenzitását ellensúlyozó 
mechanizmus (CBAM) elsődleges céljának 
a nemzetközileg hatékony szén-dioxid-
árazási rendszerek lehetővé tételét, a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) 
keretében a kibocsátásáthelyezéssel 
kapcsolatos dilemma enyhítését, valamint a 
verseny és a kereskedelem torzulásának 
megelőzését kell tekinteni; hangsúlyozza, 
hogy a CBAM segíteni fogja az EU-t 
abban, hogy teljesítse éghajlat-politikai 
célkitűzéseit, ugyanakkor egyenlő 
versenyfeltételeket tartson fenn a 
nemzetközi kereskedelemben azzal a céllal, 
hogy a világ többi részét is ösztönözze 
klímavédelmi fellépések végrehajtására a 

2. elismeri, hogy az importált 
árucikkek karbonintenzitását ellensúlyozó 
mechanizmus (CBAM) elsődleges céljának 
a klíma védelmét, a nemzetközileg 
hatékony szén-dioxid-árazási rendszerek 
lehetővé tételét, a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer (ETS) keretében a 
kibocsátásáthelyezéssel kapcsolatos 
dilemma enyhítését, valamint a verseny és 
a kereskedelem torzulásának megelőzését 
kell tekinteni; hangsúlyozza, hogy a 
CBAM segíteni fogja az EU-t abban, hogy 
teljesítse éghajlat-politikai célkitűzéseit, 
ugyanakkor egyenlő versenyfeltételeket 
tartson fenn a nemzetközi 
kereskedelemben azzal a céllal, hogy a 
világ többi részét is ösztönözze 
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Párizsi Megállapodással összhangban; klímavédelmi fellépések végrehajtására a 
Párizsi Megállapodással összhangban;

Or. en

Módosítás 15
Valérie Hayer, Luis Garicano, Nils Torvalds, Fabienne Keller, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. elismeri, hogy a CBAM bevezetése 
a kibocsátási egységek ingyenes 
kiosztásának fokozatos megszüntetését 
eredményezheti, mivel a mechanizmus 
biztosítaná, hogy az uniós gyártók és a 
külföldi importőrök ugyanazokkal a szén-
dioxid-kibocsátási költségekkel 
szembesüljenek az uniós piacon; kéri, 
hogy a CBAM kialakítása foglalja 
magában az exportra vonatkozó uniós 
kibocsátási egységek részleges 
visszatérítését annak érdekében, hogy a 
harmadik országok piacain egyenlő 
versenyfeltételeket biztosítsanak az uniós 
áruk számára, ezáltal megőrizve a szén-
dioxid-mentesítésre való erőteljes 
ösztönzést, ugyanakkor elkerülve a 
kibocsátásáthelyezést;

Or. en

Módosítás 16
Angelika Winzig, Adam Jarubas

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a CBAM 
bevezetésének alapos hatásvizsgálaton kell 
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alapulnia, amely figyelembe veszi a 
CBAM-nak az európai exportőrök 
versenyképességére gyakorolt hatását, az 
Európai Unión kívüli országok és 
beszállítók reakcióját, valamint az érintett 
harmadik országok által az európai 
iparágakkal szemben az exportpiacokhoz 
való hozzáférés biztosítása érdekében 
hozandó esetleges ellenintézkedéseket;

Or. en

Módosítás 17
Roberts Zīle, Bogdan Rzońca

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a CBAM-ot kezdettől fogva a WTO 
előírásainak megfelelően alakítsák ki, 
többek között biztosítsák a külföldi 
exportőrök megkülönböztetésmentességét; 
megjegyzi, hogy amennyiben az új saját 
források jogi kihívásoknak vannak kitéve, 
veszélyeztetik az EU azon képességét, 
hogy megfelelő és körültekintő 
költségvetési tervezést folytasson;

Or. en

Módosítás 18
Elisabetta Gualmini

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza a belső piaci 
torzulások, valamint az EU-val szembeni 
protekcionista intézkedések elkerülésének 
fontosságát; ezért a Kereskedelmi 
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Világszervezet szabályaival 
összeegyeztethető, 
megkülönböztetésmentes és progresszív 
mechanizmust javasol, és határozottan 
ösztönzi a Bizottságot, hogy annak 
kialakítása során alkalmazzon többoldalú 
megközelítést;

Or. en

Módosítás 19
Hélène Laporte (ID)

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. elítéli annak módját, ahogyan az 
EU beavatkozik a nem uniós országokban 
azáltal, hogy szén-dioxid-árazást határoz 
meg, amelynek következményei hatással 
vannak a nemzetközi kereskedelem 
egészére;

Or. fr

Módosítás 20
Francisco Guerreiro
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. sürgeti a Bizottságot, hogy 
törekedjen olyan többoldalú WTO-
reformokra, amelyek összhangba hozzák a 
nemzetközi kereskedelmi jogot a Párizsi 
Megállapodás céljaival;

Or. en
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Módosítás 21
Angelika Winzig, Adam Jarubas

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. kéri a Bizottságot, hogy mérlegelje 
azokat a kialakítási alternatívákat, 
amelyek lehetővé teszik a 
kibocsátásáthelyezésre vonatkozó meglévő 
intézkedések és a mechanizmus egyidejű 
alkalmazását anélkül, hogy ez kettős 
védelmet eredményezne; ezért úgy véli, 
hogy a mechanizmusnak együtt kell 
léteznie a kibocsátási egységek egyes 
ágazatok részére történő ingyenes 
kiosztásával; a meglévő 
kibocsátásáthelyezési intézkedések 
lehetséges fokozatos megszüntetésének a 
régóta fennálló éghajlat-politika 
hatásának kell lennie, nem pedig a CBAM 
bevezetése eredményének;

Or. en

Módosítás 22
Elisabetta Gualmini

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. elismeri, hogy a CBAM-ot vagy a 
jelenlegi vámrendszer kiterjesztéseként, 
vagy a meglévő ETS-kereten belüli 
kiegészítő rendszerként lehetne 
végrehajtani; kiemeli, hogy az ágazatokra 
és a szén-dioxid-árakra vonatkozó ETS-
szabványok szerint központosított második 
modell megkönnyítené az uniós és nem 
uniós termékekre vonatkozó egyenértékű 
adómértékek megállapítását, és ezáltal 
tisztességes és egyenlő versenyfeltételeket 
biztosítana a nemzetközi 
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kereskedelemben;

Or. en

Módosítás 23
Angelika Winzig, Adam Jarubas

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. emlékeztet, hogy az EU gazdasága 
a legnagyobb globális gazdasági válsággal 
néz szembe a nagy gazdasági világválság 
óta, amely Európa-szerte különösen 
súlyosan érinti a vállalkozásokat; 
hangsúlyozza, hogy különösen ebben az 
időszakban az EU éghajlat-politikáját 
össze kell hangolni az európai ipar és a 
kkv-k gazdasági növekedésével és 
versenyképességével; hangsúlyozza, hogy 
az EU éghajlatváltozással szembeni 
fokozott törekvéseinek eredményeként 
megnőtt a kibocsátásáthelyezés kockázata; 
ezért sürgeti a Bizottságot, hogy ennek 
megfelelően minden szakpolitikájában 
biztosítsa a kibocsátásáthelyezés elleni 
teljes körű védelmet; az említett okok 
figyelembevételével hangsúlyozza, hogy a 
CBAM-nak nem szabad felváltania az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU 
ETS) keretében meglévő 
kibocsátásáthelyezési intézkedéseket, 
amelyek versenyképességi intézkedések, 
hanem kiegészítésként kell működnie 
velük párhuzamosan, de ugyanakkor nem 
vezethet kettős védelemhez;

Or. en

Módosítás 24
Elisabetta Gualmini

Véleménytervezet
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2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. felhívja a Bizottságot, hogy a 
jogalkotási javaslat benyújtása előtt 
végezze el a CBAM végrehajtásának 
alapjául szolgáló különböző tervek alapos 
hatásvizsgálatát, figyelembe véve a 
különböző forgatókönyveket és azon 
ágazatok sajátosságait, amelyekre a 
mechanizmus kiterjedhet; 
elengedhetetlennek tartja, hogy a vizsgálat 
értékelje az uniós ipari ágazatot érintő 
gazdasági és társadalmi 
következményeket, különös tekintettel a 
kkv-kra; hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy értékeljék az egyes lehetőségeknek a 
fogyasztók – különösen a 
legkiszolgáltatottabb csoportok – 
életszínvonalára gyakorolt hatását, 
valamint a bevételekre gyakorolt hatását;

Or. en

Módosítás 25
Elisabetta Gualmini

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2d. aggodalommal jegyzi meg, hogy 
hiányoznak az éghajlatváltozással 
kapcsolatos nemzetközi erőfeszítések és 
intézkedések, különösen a Párizsi 
Megállapodás alapján hozott döntések 
végrehajtása tekintetében; hangsúlyozza, 
hogy a decentralizált éghajlat-politikai 
fellépések nagyobb globális kibocsátást 
eredményező kibocsátásáthelyezéshez 
vezethetnek, és miattuk az uniós ipar 
versenyhátrányba kerülhet a nemzetközi 
piacokon, valamint azt, hogy az ilyen 
intézkedések ennélfogva kockázatnak 
teszik ki az európai munkahelyeket és 
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értékláncokat; hangsúlyozza, hogy az 
uniós iparra, különösen a kkv-kre egyre 
nagyobb gazdasági nyomás nehezedik a 
kereskedelmi partnerektől érkező olcsó 
behozatal, valamint a Covid19-válság 
miatt; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy 
biztosítson teljes körű és hatékony 
éghajlatvédelmi és CO2-kibocsátás-
áthelyezéssel szembeni védelmi 
mechanizmust, amely képes biztosítani az 
uniós export versenyképességét, 
különösen az olyan harmadik országokba 
irányuló export esetében, ahol a szén-
dioxid-kibocsátás korlátozása hiányzik 
vagy kevésbé ambiciózus, mint az EU-
ban;

Or. en

Módosítás 26
Valérie Hayer, Luis Garicano, Nils Torvalds, Fabienne Keller, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. 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 és ennek megfelelően 
a GNI-alapú hozzájárulások csökkentése 
elősegítené a CBAM hatásának igazságos 
módon történő megosztását valamennyi 
tagállamban;

3. 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 
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hatásmegosztást, valamint biztosítaná a 
minimális adminisztratív költségekkel járó 
egyszerű struktúrát; ezért arra a 
következtetésre jut, hogy a bevételek olyan 
uniós saját forrásként való meghatározása, 
amely először az Európai Helyreállítási 
Eszköz visszafizetési költségeinek egy 
részét fedezi, és az uniós költségvetés 
finanszírozásában a GNI-alapú 
hozzájárulások arányának csökkentése 
elősegítené a CBAM költségvetési 
hatásának igazságos megosztását a 
tagállamok között;

Or. en

Módosítás 27
Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. 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 és ennek megfelelően 
a GNI-alapú hozzájárulások csökkentése 
elősegítené a CBAM hatásának igazságos 
módon történő megosztását valamennyi 
tagállamban;

3. sürgeti, hogy a javasolt CBAM-et 
alapos hatásvizsgálatra alapozzák, amely 
ágazati szinten is értékeli a különböző 
lehetőségek hatását; úgy véli, hogy a 
CBAM alkalmazását fokozatosan kell 
kiterjeszteni, azt először a 
kibocsátásáthelyezéssel érintett ágazatok 
egyes termékeire kell alkalmazni; úgy véli, 
hogy a mechanizmust úgy kell kialakítani, 
hogy az ne gyakoroljon negatív hatást a 
nemzetközi kereskedelemre, és 
összeegyeztethető legyen a Kereskedelmi 
Világszervezet szabályaival; 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 
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saját forrásként való meghatározása és 
ennek megfelelően a GNI-alapú 
hozzájárulások csökkentése elősegítené a 
CBAM hatásának igazságos módon történő 
megosztását valamennyi tagállamban;

Or. en

Módosítás 28
Francisco Guerreiro
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. 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 és ennek megfelelően 
a GNI-alapú hozzájárulások csökkentése 
elősegítené a CBAM hatásának igazságos 
módon történő megosztását valamennyi 
tagállamban;

3. 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 és ennek megfelelően 
a GNI-alapú hozzájárulások csökkentése 
elősegítené a CBAM hatásának igazságos 
módon történő megosztását valamennyi 
tagállamban; hangsúlyozza, hogy a 
mechanizmus végrehajtását az 
energiaigényes iparágak számára nemzeti 
szinten nyújtott, környezeti szempontból 
káros támogatások valamennyi formája 
megszüntetésének kell kísérnie, különös 
tekintettel az energiaigényes iparágak 
által felhasznált energiára vonatkozó 
adómentességekre és adókedvezményekre; 
felhívja a Bizottságot, hogy „a szennyező 
fizet” elv fényében értékelje a tagállamok 
ezzel kapcsolatos különböző gyakorlatait;

Or. en
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Módosítás 29
Elisabetta Gualmini

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. 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 és ennek megfelelően 
a GNI-alapú hozzájárulások csökkentése 
elősegítené a CBAM hatásának igazságos 
módon történő megosztását valamennyi 
tagállamban;

3. 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 és ennek megfelelően 
a GNI-alapú hozzájárulások csökkentése 
elősegítené a CBAM hatásának igazságos 
módon történő megosztását valamennyi 
tagállamban; valójában az ennek 
megfelelően alacsonyabb GNI-
hozzájárulások révén nemzeti szinten elért 
megtakarításokat figyelembe lehetne 
venni az arra irányuló átfogó törekvés 
során, hogy az adóterheket a munkáról a 
környezeti költségekre helyezzék át;

Or. en

Módosítás 30
Hélène Laporte (ID)

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy alaposan át 
kell gondolni a WTO szabályaival való 
összeegyeztethetőség kérdését, mivel e 
mechanizmus jogi státusza nem 
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egyértelmű; úgy véli, hogy a cél a 
kibocsátásáthelyezés megelőzése kell, 
hogy legyen, nem pedig az európai 
vállalatok versenyképességének 
fenntartása;

Or. fr

Módosítás 31
Elisabetta Gualmini

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli, hogy a CBAM – 
amennyiben saját forrás alapjául szolgálna 
– az uniós költségvetés bevételi oldalát 
jobban hozzáigazítaná az olyan stratégiai 
politikai célkitűzésekhez, mint az európai 
zöld megállapodás, az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem és a körforgásos gazdaság, 
és ezáltal hozzájárulna járulékos előnyök, 
ösztönzők és uniós hozzáadott érték 
megteremtéséhez;

4. üdvözli, hogy a CBAM – 
amennyiben saját forrás alapjául szolgálna 
– az uniós költségvetés bevételi oldalát 
jobban hozzáigazítaná az olyan stratégiai 
politikai célkitűzésekhez, mint az európai 
zöld megállapodás, az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem és a körforgásos gazdaság, 
és ezáltal hozzájárulna járulékos előnyök, 
ösztönzők és uniós hozzáadott érték 
megteremtéséhez; úgy véli, hogy a CBAM 
bevételei jellegüknél és eredetüknél fogva 
az uniós éghajlat-politikához, a külső 
határokhoz és a kereskedelempolitikához 
kapcsolódnának, és ez különösen 
megfelelő alapot jelent ahhoz, hogy az EU 
saját forrásai legyenek.

Or. en

Módosítás 32
Francisco Guerreiro
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli, hogy a CBAM – 4. üdvözli, hogy a CBAM – 
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amennyiben saját forrás alapjául szolgálna 
– az uniós költségvetés bevételi oldalát 
jobban hozzáigazítaná az olyan stratégiai 
politikai célkitűzésekhez, mint az európai 
zöld megállapodás, az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem és a körforgásos gazdaság, 
és ezáltal hozzájárulna járulékos előnyök, 
ösztönzők és uniós hozzáadott érték 
megteremtéséhez;

amennyiben saját forrás alapjául szolgálna 
– az uniós költségvetés bevételi oldalát 
jobban hozzáigazítaná az olyan stratégiai 
politikai célkitűzésekhez, mint az európai 
zöld megállapodás, az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem és a körforgásos gazdaság, 
és ezáltal hozzájárulna járulékos előnyök, 
ösztönzők és uniós hozzáadott érték 
megteremtéséhez, hangsúlyozza ezért 
annak szükségességét, hogy a CBAM-ot a 
legmagasabb szintű környezetvédelmi 
integritást szem előtt tartva alakítsák ki;

Or. en

Módosítás 33
Roberts Zīle, Bogdan Rzońca

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli, hogy a CBAM – 
amennyiben saját forrás alapjául szolgálna 
– az uniós költségvetés bevételi oldalát 
jobban hozzáigazítaná az olyan stratégiai 
politikai célkitűzésekhez, mint az európai 
zöld megállapodás, az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem és a körforgásos gazdaság, 
és ezáltal hozzájárulna járulékos előnyök, 
ösztönzők és uniós hozzáadott érték 
megteremtéséhez;

4. üdvözli, hogy a CBAM – 
amennyiben saját forrás alapjául szolgálna 
– az uniós költségvetés bevételi oldalát 
jobban hozzáigazítaná az olyan stratégiai 
politikai célkitűzésekhez, mint a méltányos 
átállás megvalósítása, az európai zöld 
megállapodás és az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem támogatása, valamint a 
körforgásos gazdaság növekedésének 
előmozdítása, és ezáltal hozzájárulna 
járulékos előnyök, ösztönzők és uniós 
hozzáadott érték megteremtéséhez;

Or. en

Módosítás 34
Silvia Modig

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli, hogy a CBAM – 
amennyiben saját forrás alapjául szolgálna 
– az uniós költségvetés bevételi oldalát 
jobban hozzáigazítaná az olyan stratégiai 
politikai célkitűzésekhez, mint az európai 
zöld megállapodás, az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem és a körforgásos gazdaság, 
és ezáltal hozzájárulna járulékos előnyök, 
ösztönzők és uniós hozzáadott érték 
megteremtéséhez;

4. üdvözli, hogy a CBAM – 
amennyiben saját forrás alapjául szolgálna 
– az uniós költségvetés bevételi oldalát 
jobban hozzáigazítaná az olyan stratégiai 
politikai célkitűzésekhez, mint az európai 
zöld megállapodás, az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem és a körforgásos gazdaság;

Or. fi

Módosítás 35
Valérie Hayer, Luis Garicano, Nils Torvalds, Fabienne Keller, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli, hogy a CBAM – 
amennyiben saját forrás alapjául szolgálna 
– az uniós költségvetés bevételi oldalát 
jobban hozzáigazítaná az olyan stratégiai 
politikai célkitűzésekhez, mint az európai 
zöld megállapodás, az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem és a körforgásos gazdaság, 
és ezáltal hozzájárulna járulékos előnyök, 
ösztönzők és uniós hozzáadott érték 
megteremtéséhez;

4. üdvözli, hogy a CBAM, amint az 
intézményközi megállapodás szerint saját 
forrás alapjául fog szolgálni, az uniós 
költségvetés bevételi oldalát jobban hozzá 
fogja igazítani az olyan stratégiai politikai 
célkitűzésekhez, mint az európai zöld 
megállapodás, az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem és a körforgásos gazdaság, és 
ezáltal hozzá fog járulni járulékos 
előnyök, ösztönzők és uniós hozzáadott 
érték megteremtéséhez;

Or. en

Módosítás 36
Hélène Laporte (ID)

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli, hogy a CBAM – 
amennyiben saját forrás alapjául 
szolgálna – az uniós költségvetés bevételi 
oldalát jobban hozzáigazítaná az olyan 
stratégiai politikai célkitűzésekhez, mint 
az európai zöld megállapodás, az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
körforgásos gazdaság, és ezáltal 
hozzájárulna járulékos előnyök, ösztönzők 
és uniós hozzáadott érték 
megteremtéséhez;

4. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
CBAM az EU új saját forrásává válhat, 
holott a CBAM által termelt bevételeket a 
tagállamok vámhatóságai által beszedett 
vámmal azonos módon kellene kezelni; 
úgy véli, hogy a tagállamok számára 
engedélyezni kell 20% beszedési 
költségként való megtartását;

Or. fr

Módosítás 37
Francisco Guerreiro
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy az érintett 
behozatal ÜHG-kibocsátástartalmát 
átlátható és megbízható termékspecifikus 
referenciaértékek alapján kell elszámolni, 
az egyes termékek átlagos globális ÜHG-
kibocsátástartalmát megjelenítve, eltérő 
kibocsátási intenzitású, különböző 
termelési módszereket figyelembe véve; 
úgy ítéli meg, hogy a behozatal szén-
dioxid-árazásának figyelembe kell vennie 
a villamosenergia-hálózat 
országspecifikus szén-dioxid-intenzitását 
is;

Or. en

Módosítás 38
Roberts Zīle, Bogdan Rzońca

Véleménytervezet
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5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. 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;

5. 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; úgy véli, hogy hasznos 
lehet a CBAM végrehajtásának 
szakaszolása, kezdve az olyan kísérleti 
ágazatokkal, mint az acél, a cement, a 
műtrágyák és a villamos energia, mielőtt 
alkalmazását valamennyi behozatalra 
kiterjesztenék; úgy véli továbbá, hogy ez 
lehetővé teheti az egyes tagállamok 
gazdaságára gyakorolt hatások értékelését, 
valamint korrekciós intézkedéseket abban 
az esetben, ha valamely európai régióban 
aránytalan negatív hatások lennének 
érezhetőek;

Or. en

Módosítás 39
Angelika Winzig, Adam Jarubas

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. 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;

5. 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; rámutat arra, hogy 
miközben végül a behozatal túlnyomó 
többségét lefedi majd, és így magasabb 
bevételeket biztosít, kiindulópontként 
fokozatosan kell kiterjednie bizonyos, 
alapos hatásvizsgálat alapján kiválasztott 
gazdasági ágazatokra; kiemeli, hogy az 
uniós költségvetés mindenképp 
egyedülállóan alkalmas a 
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bevételingadozások, sőt a hosszú távú 
regresszív hatások elnyelésére;

Or. en

Módosítás 40
Hélène Laporte (ID)

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. 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;

5. tudomásul veszi azokat az óvatos 
becsléseket, melyek alapján a 
mechanizmusból származó éves bevétel az 
érintett ágazatoktól és a szén-dioxid-
árazástól, valamint 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;

Or. fr

Módosítás 41
Valérie Hayer, Luis Garicano, Nils Torvalds, Fabienne Keller, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a CBAM 
kialakítása teljes mértékben 
összeegyeztethető lehet a Kereskedelmi 
Világszervezet jogszabályaival, ha azt az 
EU ETS alapján alakítják ki, és az EU 
ETS hatálya alá tartozó anyagokat 
magában foglaló behozatalokra 
vonatkozik, és így elkerüli az EU 
gazdaságával szembeni megtorlásokat, 
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miközben növeli a várt bevételeket;

Or. en

Módosítás 42
Hélène Laporte (ID)

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
módszertan ilyen pontatlan megközelítést 
alkalmaz;

Or. fr

Módosítás 43
José Manuel Fernandes, Angelika Winzig

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. elkötelezett annak biztosítása 
mellett, hogy a CBAM mechanizmuson 
alapuló saját forrás egyetemes 
jövedelemnek minősüljön, és úgy 
tekintsék, hogy az fedezi a Next 
Generation EU eszköz visszafizetési 
költségeinek egy részét;

6. elkötelezett annak biztosítására, 
hogy a CBAM-alapú saját forrás egy 
olyan sajátforrás-kosár részét képezze, 
amely elegendő legalább a [sajátforrás-
határozat] 3b. cikke (1) bekezdésének b) 
pontjában említett kiadásokra felvett hitel 
tőke- és a kamattörlesztéshez szükséges 
összes várható kiadás fedezésére, 
tiszteletben tartva az egyetemesség elvét; 
hangsúlyozza hogy az e kosárból 
származó, a törlesztéshez szükséges 
összegen felüli bevételeknek a globális 
fedezet elvének megfelelően továbbra is 
általános bevételként az Unió 
költségvetésébe kell kerülniük;

Or. en
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Módosítás 44
Elisabetta Gualmini

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. elkötelezett annak biztosítása 
mellett, hogy a CBAM mechanizmuson 
alapuló saját forrás egyetemes 
jövedelemnek minősüljön, és úgy 
tekintsék, hogy az fedezi a Next 
Generation EU eszköz visszafizetési 
költségeinek egy részét;

6. eltökélt szándéka annak biztosítása, 
hogy a CBAM-on alapuló saját forrást 
hivatalosan ne különítsék el az alap 
egyetlen kiadási tételére sem; inkább 
egyetemes jövedelemnek minősüljön, és 
úgy tekintsék, hogy az fedezi a Next 
Generation EU eszköz visszafizetési 
költségeinek egy részét; emlékeztet 
továbbá arra, hogy a visszafizetési tervből 
származó bármely többletnek továbbra is 
általános bevételként kell szolgálnia az 
uniós költségvetés számára, mivel ez a 
megközelítés biztosítaná a költségvetés 
számára a szükséges rugalmasságot 
ahhoz, hogy az elkövetkező hét évben 
fedezze az előre nem látható 
szükségleteket;

Or. en

Módosítás 45
Valérie Hayer, Luis Garicano, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. elkötelezett annak biztosítása 
mellett, hogy a CBAM mechanizmuson 
alapuló saját forrás egyetemes 
jövedelemnek minősüljön, és úgy 
tekintsék, hogy az fedezi a Next 
Generation EU eszköz visszafizetési 
költségeinek egy részét;

6. elkötelezett annak biztosítása 
mellett, hogy a CBAM mechanizmuson 
alapuló saját forrás egyetemes 
jövedelemnek minősüljön, és úgy 
tekintsék, hogy az fedezi a Next 
Generation EU eszköz visszafizetési 
költségeinek egy részét; hangsúlyozza, 
hogy a CBAM-bevételeknek adott 
kiadásokhoz rendelése ellentétes lenne az 
intézményközi megállapodással, a saját 
forrásokról szóló határozattal és a 
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költségvetési rendelettel;

Or. en

Módosítás 46
Hélène Laporte (ID)

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. elkötelezett annak biztosítása 
mellett, hogy a CBAM mechanizmuson 
alapuló saját forrás egyetemes 
jövedelemnek minősüljön, és úgy 
tekintsék, hogy az fedezi a Next 
Generation EU eszköz visszafizetési 
költségeinek egy részét;

6. aggodalmát fejezi ki ezen új adó 
bevezetésének összetettsége miatt, 
tekintettel annak a WTO-szabályokkal 
való összeegyeztethetőségére, és ezért kéri, 
hogy a bevételeket rendeljék a 
tagállamokhoz annak érdekében, hogy ezt 
az adót ne kezeljék új saját forrásként;

Or. fr

Módosítás 47
Elisabetta Gualmini

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. emlékeztet arra, hogy az új saját 
forrásoknak az intézményközi 
megállapodás szerinti bevezetésére 
vonatkozó ütemtervben meghatározott új 
saját források kosarának bevezetése 
elősegítheti, hogy a kiadások uniós 
szinten jobban a kiemelt területekre és a 
közös közjavakra összpontosuljanak, a 
nemzeti kiadásokhoz képest magas 
hatékonyságnövekedéssel;

Or. en
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Módosítás 48
Hélène Laporte (ID)

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. javaslatot tesz egy három-öt éves 
vizsgálati szakaszra, amelynek során a 
kutatási és hatásköltségek korlátozottak, 
és amelynek során a CBAM-nak csak a 
leginkább energiaigényes termékekre, 
például az acélra, a betonra vagy az 
alumíniumra kell kiterjednie;

Or. fr

Módosítás 49
Valérie Hayer, Luis Garicano, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. emlékeztet arra, hogy ha a három 
intézmény egyike nem tartja be az 
intézményközi megállapodásban 
megállapított feltételeket, akkor a többi 
intézmény jogorvoslattal élhet vele 
szemben;

Or. en

Módosítás 50
Hélène Laporte (ID)

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. [felszólítja az intézményeket, hogy 
aktívan kövessék az új saját források 

törölve
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bevezetésére vonatkozó, intézményközi 
megállapodásban rögzített ütemterv 
szellemét és szövegét, amely előírja, hogy 
a szóban forgó új saját forrásnak legkésőbb 
2023. január 1-jén hatályba kell lépnie.]2

_________________
2 A többéves pénzügyi keretről szóló 
tárgyalásokkal összefüggésben az 
intézményközi megállapodásra vonatkozó 
végleges megállapodás megszületéséig.

Or. fr


