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

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, jog jau seniai siekiama, 
kad pasienio anglies dioksido mokestis 
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;

1. primena, jog jau seniai siekiama, 
kad pasienio anglies dioksido korekcinis 
mechanizmas 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;

_________________ _________________
1 Priimti tekstai, P9_TA-
PROV(2020)0220.

1 Priimti tekstai, P9_TA-
PROV(2020)0220.

Or. en

Pakeitimas 2
Angelika Winzig

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, jog jau seniai siekiama, 
kad pasienio anglies dioksido mokestis 
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;

1. primena, jog jau seniai siekiama, 
kad pasienio anglies dioksido mokestis 
taptų vienu iš tikrų žalių ES biudžeto 
nuosavų pajamų šaltinių, ir rugsėjo 16 d. 
Parlamento teisėkūros rezoliucijoje1 toks 
mokestis buvo nurodytas kaip vienas iš 
naujų nuosavų išteklių;

_________________ _________________
1 Priimti tekstai, P9_TA-
PROV(2020)0220.

1 Priimti tekstai, P9_TA-
PROV(2020)0220.

Or. en
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Pakeitimas 3
Hélène Laporte

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, jog jau seniai siekiama, 
kad pasienio anglies dioksido mokestis 
taptų vienu iš tikrų žalių ES biudžeto 
nuosavų pajamų šaltinių, ir rugsėjo 16 d. 
Parlamento teisėkūros rezoliucijoje toks 
mokestis buvo nurodytas kaip viena iš 
prioritetinių naujų nuosavų išteklių 
galimybių1;

1. primena, jog jau seniai siekiama, 
kad pasienio anglies dioksido mokestis 
taptų vienu iš tikrų žalių ES biudžeto 
nuosavų pajamų šaltinių, nors nebuvo 
nustatytas joks priežastinis ryšys tarp 
šiltojo klimato ciklo ir anglies dioksido 
kiekio augimo;

_________________
1 Tą dieną priimti tekstai, P9_TA-
PROV(2020)0220.

Or. fr

Pakeitimas 4
Elisabetta Gualmini

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primena ES tarptautinius 
įsipareigojimus pagal Paryžiaus 
susitarimą; atkreipia dėmesį į Europos 
žaliąjį kursą ir pažymi, kad jį 
įgyvendinant reikia užtikrinti ekonomiškai 
efektyvų, teisingą, socialiniu požiūriu 
integracinį ir sąžiningą perėjimą prie 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos 
iki 2050 m.;

Or. en
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Pakeitimas 5
Francisco Guerreiro
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad pagrindinis 
pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmo (CBAM) tikslas turi būti 
sudaryti sąlygas taikyti tarptautiniu mastu 
veiksmingas anglies dioksido kainodaros 
sistemas, mažinti nutekėjimo dilemą 
taikant apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemą (ATLPS) ir užkirsti kelią 
konkurencijos ir prekybos iškraipymams; 
pabrėžia, kad pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmas padės ES siekti 
savo kovos su klimato kaita tikslų, kartu 
išlaikant vienodas sąlygas tarptautinės 
prekybos srityje, siekiant paskatinti likusį 
pasaulį imtis klimato politikos veiksmų 
pagal Paryžiaus susitarimą;

2. pabrėžia, kad pasienio anglies 
dioksido mokesčio mechanizmas padės ES 
siekti savo kovos su klimato kaita tikslų, 
kartu išlaikant vienodas sąlygas 
tarptautinės prekybos srityje, siekiant 
paskatinti likusį pasaulį imtis klimato 
politikos veiksmų pagal Paryžiaus 
susitarimą;

Or. en

Pakeitimas 6
Hélène Laporte

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(CBAM) tikslas turi būti sudaryti sąlygas 
taikyti tarptautiniu mastu veiksmingas 
anglies dioksido kainodaros sistemas, 
mažinti nutekėjimo dilemą taikant 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą (ATLPS) ir užkirsti kelią 
konkurencijos ir prekybos iškraipymams; 
pabrėžia, kad pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmas padės ES siekti 

2. pripažįsta, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(CBAM) tikslas turi būti sudaryti sąlygas 
taikyti tarptautiniu mastu veiksmingas 
anglies dioksido kainodaros sistemas, 
mažinti nutekėjimo dilemą taikant 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą (ATLPS) ir užkirsti kelią 
konkurencijos ir prekybos iškraipymams;
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savo kovos su klimato kaita tikslų, kartu 
išlaikant vienodas sąlygas tarptautinės 
prekybos srityje, siekiant paskatinti likusį 
pasaulį imtis klimato politikos veiksmų 
pagal Paryžiaus susitarimą;

Or. fr

Pakeitimas 7
Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(CBAM) tikslas turi būti sudaryti sąlygas 
taikyti tarptautiniu mastu veiksmingas 
anglies dioksido kainodaros sistemas, 
mažinti nutekėjimo dilemą taikant 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą (ATLPS) ir užkirsti kelią 
konkurencijos ir prekybos iškraipymams; 
pabrėžia, kad pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmas padės ES siekti 
savo kovos su klimato kaita tikslų, kartu 
išlaikant vienodas sąlygas tarptautinės 
prekybos srityje, siekiant paskatinti likusį 
pasaulį imtis klimato politikos veiksmų 
pagal Paryžiaus susitarimą;

2. pripažįsta, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(CBAM) tikslas turi būti sudaryti sąlygas 
taikyti tarptautiniu mastu veiksmingas 
anglies dioksido kainodaros sistemas, 
mažinti nutekėjimo dilemą taikant 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą (ATLPS), didinti mažo anglies 
dioksido kiekio produktų ir procesų 
paklausą ir užkirsti kelią konkurencijos ir 
prekybos iškraipymams; pabrėžia, kad 
pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmas padės ES siekti savo kovos 
su klimato kaita tikslų, kartu išlaikant 
vienodas sąlygas tarptautinės prekybos 
srityje, siekiant paskatinti likusį pasaulį 
imtis klimato politikos veiksmų pagal 
Paryžiaus susitarimą; mano, kad 
pagrindinis tikslas turėtų būti pasauliniu 
mastu skatinti inovacijas ir investicijas į 
žalesnes technologijas ir siekti priimti 
visuotinę klimato politiką, pagal kurią 
būtų nustatyta visuotinė anglies dioksido 
kaina;

Or. en

Pakeitimas 8
Angelika Winzig, Adam Jarubas
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(CBAM) tikslas turi būti sudaryti sąlygas 
taikyti tarptautiniu mastu veiksmingas 
anglies dioksido kainodaros sistemas, 
mažinti nutekėjimo dilemą taikant 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą (ATLPS) ir užkirsti kelią 
konkurencijos ir prekybos iškraipymams; 
pabrėžia, kad pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmas padės ES siekti 
savo kovos su klimato kaita tikslų, kartu 
išlaikant vienodas sąlygas tarptautinės 
prekybos srityje, siekiant paskatinti likusį 
pasaulį imtis klimato politikos veiksmų 
pagal Paryžiaus susitarimą;

2. pripažįsta, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(CBAM) tikslas turi būti sudaryti vienodas 
sąlygas priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo išlaidų srityje, taikant 
tinkamą netiesioginio anglies srauto (ES 
vartojamų ir trečiosiose šalyse pagamintų 
prekių anglies pėdsako) kainą ir principą 
„teršėjas moka“ ir taip mažinant ES ir 
pasaulyje išmetamą ŠESD kiekį, ir užkirsti 
kelią konkurencijos ir prekybos 
iškraipymams, išsaugant Europos 
pramonės sektorių konkurencingumą; 
pabrėžia, kad pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmas padės ES siekti 
savo kovos su klimato kaita tikslų, kartu 
išlaikant vienodas sąlygas ES 
pagamintoms ir importuojamoms prekėms 
ES vidaus rinkoje, siekiant paskatinti 
likusį pasaulį imtis klimato politikos 
veiksmų pagal Paryžiaus susitarimą;

Or. en

Pakeitimas 9
Erik Bergkvist

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(CBAM) tikslas turi būti sudaryti sąlygas 
taikyti tarptautiniu mastu veiksmingas 
anglies dioksido kainodaros sistemas, 
mažinti nutekėjimo dilemą taikant 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą (ATLPS) ir užkirsti kelią 
konkurencijos ir prekybos iškraipymams; 

2. pripažįsta, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(CBAM) tikslas turi būti sudaryti sąlygas 
taikyti tarptautiniu mastu veiksmingas 
anglies dioksido kainodaros sistemas, 
mažinti nutekėjimo dilemą taikant 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą (ATLPS) ir užkirsti kelią 
konkurencijos ir prekybos iškraipymams; 
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pabrėžia, kad pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmas padės ES siekti 
savo kovos su klimato kaita tikslų, kartu 
išlaikant vienodas sąlygas tarptautinės 
prekybos srityje, siekiant paskatinti likusį 
pasaulį imtis klimato politikos veiksmų 
pagal Paryžiaus susitarimą;

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 
taikomos ne tokios griežtos sąlygos ir 
klimato srities reguliavimas, kartu 
laikantis principo „teršėjas moka“, 
siekiant paskatinti likusį pasaulį imtis 
klimato politikos veiksmų pagal Paryžiaus 
susitarimą;

Or. en

Pakeitimas 10
Silvia Modig

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(CBAM) tikslas turi būti sudaryti sąlygas 
taikyti tarptautiniu mastu veiksmingas 
anglies dioksido kainodaros sistemas, 
mažinti nutekėjimo dilemą taikant 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą (ATLPS) ir užkirsti kelią 
konkurencijos ir prekybos iškraipymams; 
pabrėžia, kad pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmas padės ES siekti 
savo kovos su klimato kaita tikslų, kartu 
išlaikant vienodas sąlygas tarptautinės 
prekybos srityje, siekiant paskatinti likusį 
pasaulį imtis klimato politikos veiksmų 
pagal Paryžiaus susitarimą;

2. pripažįsta, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(CBAM) tikslas turi būti užkirsti kelią 
nesąžiningai konkurencijai, sudaryti 
sąlygas taikyti tarptautiniu mastu 
veiksmingas anglies dioksido kainodaros 
sistemas, mažinti nutekėjimo dilemą 
taikant apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą (ATLPS) ir užkirsti kelią 
konkurencijos ir prekybos iškraipymams; 
pabrėžia, kad pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmas padės ES siekti 
pagal Europos klimato teisės aktą 
nustatytų savo kovos su klimato kaita 
tikslų, kartu išlaikant vienodas sąlygas 
tarptautinės prekybos srityje, siekiant 
paskatinti likusį pasaulį imtis klimato 
politikos veiksmų pagal Paryžiaus 
susitarimą ir užtikrinti, kad pasaulio 
temperatūra nepakiltų daugiau kaip 
1,5 °C;

Or. fi
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Pakeitimas 11
Valérie Hayer, Nils Torvalds, Fabienne Keller, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(CBAM) tikslas turi būti sudaryti sąlygas 
taikyti tarptautiniu mastu veiksmingas 
anglies dioksido kainodaros sistemas, 
mažinti nutekėjimo dilemą taikant 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą (ATLPS) ir užkirsti kelią 
konkurencijos ir prekybos iškraipymams; 
pabrėžia, kad pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmas padės ES siekti 
savo kovos su klimato kaita tikslų, kartu 
išlaikant vienodas sąlygas tarptautinės 
prekybos srityje, siekiant paskatinti likusį 
pasaulį imtis klimato politikos veiksmų 
pagal Paryžiaus susitarimą;

2. pripažįsta, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(CBAM) tikslas turi būti sudaryti sąlygas 
taikyti tarptautiniu mastu veiksmingas 
anglies dioksido kainodaros sistemas, 
mažinti nutekėjimo dilemą taikant 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą (ATLPS) ir prireikus atsižvelgiant 
į Reglamentą dėl pastangų pasidalijimo ir 
užkirsti kelią konkurencijos ir prekybos 
iškraipymams; pabrėžia, kad pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmas 
padės ES siekti savo kovos su klimato kaita 
tikslų, kartu išlaikant vienodas sąlygas 
tarptautinės prekybos srityje, siekiant 
paskatinti likusį pasaulį imtis klimato 
politikos veiksmų pagal Paryžiaus 
susitarimą;

Or. en

Pakeitimas 12
Roberts Zīle, Bogdan Rzońca

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(CBAM) tikslas turi būti sudaryti sąlygas 
taikyti tarptautiniu mastu veiksmingas 
anglies dioksido kainodaros sistemas, 
mažinti nutekėjimo dilemą taikant 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą (ATLPS) ir užkirsti kelią 

2. pripažįsta, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(CBAM) tikslas turi būti sudaryti sąlygas 
taikyti tarptautiniu mastu veiksmingas 
anglies dioksido kainodaros sistemas, 
skatinti pasaulinius klimato srities 
užmojus, susijusius su išmetamo teršalų 
kiekio mažinimu, papildyti apyvartinių 
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konkurencijos ir prekybos iškraipymams; 
pabrėžia, kad pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmas padės ES siekti 
savo kovos su klimato kaita tikslų, kartu 
išlaikant vienodas sąlygas tarptautinės 
prekybos srityje, siekiant paskatinti likusį 
pasaulį imtis klimato politikos veiksmų 
pagal Paryžiaus susitarimą;

taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS) 
ir užkirsti kelią konkurencijos ir prekybos 
iškraipymams; pabrėžia, kad pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmas 
padės ES siekti savo kovos su klimato kaita 
tikslų, kartu išlaikant vienodas sąlygas 
tarptautinės prekybos srityje ir išliekant 
atvirai daugiašaliam požiūriui, kuriuo 
būtų veiksmingai prisidedama siekiant 
visuotinių klimato politikos veiksmų pagal 
Paryžiaus susitarimą;

Or. en

Pakeitimas 13
Francisco Guerreiro
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad pagrindinis 
pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmo (CBAM) tikslas turi būti 
sudaryti sąlygas taikyti tarptautiniu mastu 
veiksmingas anglies dioksido kainodaros 
sistemas, mažinti nutekėjimo dilemą 
taikant apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemą (ATLPS) ir užkirsti kelią 
konkurencijos ir prekybos iškraipymams; 
pabrėžia, kad pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmas padės ES siekti 
savo kovos su klimato kaita tikslų, kartu 
išlaikant vienodas sąlygas tarptautinės 
prekybos srityje, siekiant paskatinti likusį 
pasaulį imtis klimato politikos veiksmų 
pagal Paryžiaus susitarimą;

2. pabrėžia, kad pasienio anglies 
dioksido mokesčio mechanizmas padės ES 
siekti savo kovos su klimato kaita tikslų, 
kartu išlaikant vienodas sąlygas 
tarptautinės prekybos srityje, siekiant 
paskatinti likusį pasaulį imtis klimato 
politikos veiksmų pagal Paryžiaus 
susitarimą; kadangi pajamos, gautos 
taikant anglies dioksido mokesčio 
mechanizmą, jokiu būdu neturėtų būti 
naudojamos kaip užslėptos subsidijos itin 
taršiems Europos pramonės sektoriams, 
nes tai galiausiai pakenktų jų 
suderinamumui su PPO taisyklėmis;

Or. en

Pakeitimas 14
Valérie Hayer, Luis Garicano, Nils Torvalds, Fabienne Keller, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(CBAM) tikslas turi būti sudaryti sąlygas 
taikyti tarptautiniu mastu veiksmingas 
anglies dioksido kainodaros sistemas, 
mažinti nutekėjimo dilemą taikant 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą (ATLPS) ir užkirsti kelią 
konkurencijos ir prekybos iškraipymams; 
pabrėžia, kad pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmas padės ES siekti 
savo kovos su klimato kaita tikslų, kartu 
išlaikant vienodas sąlygas tarptautinės 
prekybos srityje, siekiant paskatinti likusį 
pasaulį imtis klimato politikos veiksmų 
pagal Paryžiaus susitarimą;

2. pripažįsta, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(CBAM) tikslas turi būti apsaugoti 
klimatą, sudaryti sąlygas taikyti 
tarptautiniu mastu veiksmingas anglies 
dioksido kainodaros sistemas, mažinti 
anglies dioksido nutekėjimo dilemą taikant 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą (ATLPS) ir užkirsti kelią 
konkurencijos ir prekybos iškraipymams; 
pabrėžia, kad pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmas padės ES siekti 
savo kovos su klimato kaita tikslų, kartu 
išlaikant vienodas sąlygas tarptautinės 
prekybos srityje, siekiant paskatinti likusį 
pasaulį imtis klimato politikos veiksmų 
pagal Paryžiaus susitarimą;

Or. en

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

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pripažįsta, kad nustačius CBAM 
gali būti laipsniškai panaikintas 
nemokamų apyvartinių taršos leidimų 
suteikimas, nes taikant šį mechanizmą 
būtų užtikrinta, kad ES gamintojų ir 
užsienio importuotojų išlaidos, susijusios 
su anglies dioksidu, ES rinkoje būtų 
vienodos; ragina rengiant CBAM įtraukti 
galimybę iš dalies kompensuoti ES 
eksporto leidimus, kad trečiųjų šalių 
rinkose būtų užtikrintos vienodos sąlygos 
ES prekėms, išlaikant tvirtas paskatas 
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mažinti priklausomybę nuo iškastinio 
kuro, kartu vengiant anglies dioksido 
nutekėjimo;

Or. en

Pakeitimas 16
Angelika Winzig, Adam Jarubas

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad CBAM turi būti 
nustatytas remiantis išsamiu poveikio 
vertinimu, kurį atliekant būtų atsižvelgta į 
CBAM poveikį Europos eksportuotojų 
konkurencingumui, už Europos Sąjungos 
ribų esančių šalių ir tiekėjų reakciją ir 
galimas trečiųjų šalių kovos su Europos 
pramonės sektoriais priemones, kuriomis 
siekiama užtikrinti galimybę patekti į 
eksporto rinkas;

Or. en

Pakeitimas 17
Roberts Zīle, Bogdan Rzońca

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, jog svarbu, kad CBAM 
nuo pradžių būtų kuriamas laikantis PPO 
reikalavimų, be kita ko, užtikrinant, kad 
užsienio eksportuotojai nebūtų 
diskriminuojami; pažymi, kad jei dėl 
naujų nuosavų išteklių kils teisinių ginčų, 
jie gali kelti grėsmę ES galimybei 
tinkamai ir apdairiai dalyvauti planuojant 
biudžetą;
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Or. en

Pakeitimas 18
Elisabetta Gualmini

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad svarbu vengti vidaus 
rinkos iškraipymų, taip pat ES atžvilgiu 
taikomų protekcionistinių priemonių; 
todėl ragina nustatyti su Pasaulio 
prekybos organizacijos reikalavimais 
suderintą, nediskriminuojantį ir pažangų 
mechanizmą ir primygtinai ragina 
Komisiją jį rengiant laikytis daugiašalio 
požiūrio;

Or. en

Pakeitimas 19
Hélène Laporte

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. smerkia ES kišimąsi į trečiųjų 
šalių reikalus nustatant anglies dioksido 
kainodarą, kurios padariniai paveiks visą 
tarptautinę prekybą;

Or. fr

Pakeitimas 20
Francisco Guerreiro
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primygtinai ragina Komisiją 
vykdyti daugiašales PPO reformas, 
kuriomis bus siekiama, kad tarptautinė 
prekybos teisė atitiktų Paryžiaus 
susitarimo tikslus;

Or. en

Pakeitimas 21
Angelika Winzig, Adam Jarubas

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. prašo Komisijos apsvarstyti visas 
projekto galimybes, kurios leistų esamoms 
su anglies dioksido nutekėjimu 
susijusioms priemonėms egzistuoti kartu 
su mechanizmu, tuo pačiu nesukuriant 
dvejopos apsaugos; todėl mano, kad 
mechanizmas turėtų egzistuoti kartu su 
nemokamu apyvartinių taršos leidimų 
paskirstymu tam tikriems sektoriams; 
galimas laipsniškas esamų su anglies 
dioksido nutekėjimu susijusių priemonių 
panaikinimas turėtų būti ilgalaikės 
klimato politikos, o ne nustatyto CBAM 
rezultatas;

Or. en

Pakeitimas 22
Elisabetta Gualmini

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pripažįsta, kad CBAM galėtų būti 
įgyvendintas įtraukiant jį į dabartinę 
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muitų sistemą arba juo galėtų būti 
papildyta dabartinė ATLPS; pabrėžia, kad 
antrasis modelis, orientuotas į ATLPS 
sektorių ir anglies dioksido kainų 
standartus, sudarytų palankesnes sąlygas 
nustatyti vienodą ES ir ne ES produktų 
apmokestinimo lygį ir taip būtų 
užtikrintos vienodos sąlygos tarptautinės 
prekybos srityje;

Or. en

Pakeitimas 23
Angelika Winzig, Adam Jarubas

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. primena, kad ES ekonomika 
patiria didžiausią visuotinę ekonomikos 
krizę nuo Didžiosios depresijos laikų, o 
bendrovės visoje Europoje patiria itin 
sunkių padarinių; pabrėžia, kad ypač šiuo 
metu ES klimato politika turi būti 
suderinta su ekonomikos augimu ir 
Europos pramonės ir MVĮ 
konkurencingumu; pabrėžia, kad dėl 
išaugusių ES užmojų klimato kaitos 
atžvilgiu padidėjo anglies dioksido 
nutekėjimas; todėl primygtinai ragina 
Komisiją visose savo politikos srityse 
atitinkamai užtikrinti visišką apsaugą nuo 
anglies dioksido nutekėjimo; 
atsižvelgdamas į nurodytas priežastis, 
pabrėžia, kad pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmu (CBAM) neturėtų 
būti pakeistos esamos su anglies dioksido 
nutekėjimu susijusios priemonės, 
taikomos pagal ES apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemą (ES ATLPS), 
kurios pagal savo pobūdį yra 
konkurencingumo priemonės, tačiau jos 
turėtų papildyti šias priemones, o ne 
sukurti dvejopą apsaugą;
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Or. en

Pakeitimas 24
Elisabetta Gualmini

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. ragina Komisiją prieš pateikiant 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto atlikti patikimą skirtingų 
projektų, pagal kuriuos būtų galima 
įgyvendinti CBAM, poveikio vertinimą, 
atsižvelgiant į skirtingus scenarijus ir 
konkrečius sektorių ypatumus, kuriems 
galėtų būti taikomas šis mechanizmas; 
mano, jog būtina, kad atliekant šį 
vertinimą būtų įvertinti ekonominiai ir 
socialiniai padariniai ES pramonės 
sektoriui, ypač atsižvelgiant į MVĮ; 
pabrėžia, kad svarbu įvertinti kiekvienos 
galimybės poveikį vartotojų, visų pirma 
pažeidžiamesnių grupių, gyvenimo lygiui, 
taip pat poveikį pajamoms;

Or. en

Pakeitimas 25
Elisabetta Gualmini

Nuomonės projektas
2 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2d. susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, 
kad trūksta tarptautinio lygmens pastangų 
ir priemonių klimato srityje, ypač 
susijusių su sprendimų, priimtų pagal 
Paryžiaus susitarimą, įgyvendinimu; 
pabrėžia, kad dėl decentralizuotų kovos su 
klimato kaita veiksmų gali padidėti 
anglies dioksido nutekėjimas ir dėl to 
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padidėti išmetamo anglies dioksido kiekis 
pasaulyje ir ES pramonė gali atsidurti 
nepalankioje konkurencinėje padėtyje 
tarptautinėse rinkose, todėl kyla pavojus 
Europos darbo vietoms ir vertės 
grandinėms; pabrėžia, kad ES pramonė, 
visų pirma MVĮ, patiria didesnį 
ekonominį spaudimą dėl pigaus importo iš 
prekybos partnerių ir COVID-19 krizės; 
todėl primygtinai ragina Komisiją 
užtikrinti visapusišką ir veiksmingą 
apsaugos nuo klimato kaitos ir anglies 
dioksido nutekėjimo mechanizmą, kuriuo 
gali būti užtikrintas ES eksporto, visų 
pirma į trečiąsias šalis, kuriose 
neribojamas išmetamas anglies dioksido 
kiekis arba jis ribojamas ne taip griežtai 
kaip ES, konkurencingumas;

Or. en

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

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad CBAM generuojamus 
finansinius srautus nukreipus į ES biudžetą 
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 iš CBAM apibrėžus 
kaip ES nuosavus išteklius ir atitinkamai 
sumažinus BNP pagrįstus įnašus, būtų 
lengviau teisingai paskirstyti CBAM 
poveikį visose valstybėse narėse;

3. 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 
nukreipus į ES biudžetą būtų galima 
sušvelninti fiskalinio lygiavertiškumo 
srityje kylančias problemas ir užtikrinti, 
kad poveikis būtų teisingai paskirstytas 
visose valstybėse narėse, taip pat užtikrinti 
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sklandžią struktūrą su minimaliomis 
papildomomis administracinėmis 
išlaidomis; todėl daro išvadą, kad pajamas 
iš CBAM apibrėžus kaip ES nuosavus 
išteklius, kad jie visų pirma apimtų dalį 
priemonės „Next Generation EU“ 
grąžinamų išlaidų, ir sumažinus BNP 
pagrįstų įnašų dalį finansuojant Sąjungos 
biudžetą, būtų lengviau teisingai paskirstyti 
CBAM poveikį biudžetui visose valstybėse 
narėse;

Or. en

Pakeitimas 27
Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad CBAM generuojamus 
finansinius srautus nukreipus į ES biudžetą 
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 iš CBAM apibrėžus 
kaip ES nuosavus išteklius ir atitinkamai 
sumažinus BNP pagrįstus įnašus, būtų 
lengviau teisingai paskirstyti CBAM 
poveikį visose valstybėse narėse;

3. primygtinai ragina, kad siūlomas 
CBAM būtų pagrįstas išsamiu poveikio 
vertinimu, kurį atliekant būtų įvertintas 
skirtingų galimybių poveikis ir sektorių 
lygmeniu; mano, kad CBAM turėtų būti 
taikomas laipsniškai, visų pirma taikant jį 
atrinktiems produktams, susijusiems su 
anglies dioksido nutekėjimo sektoriais; 
mano, kad šis mechanizmas turėtų būti 
parengtas nekenkiant tarptautinei 
prekybai ir laikantis Pasaulio prekybos 
organizacijos taisyklių; pabrėžia, kad 
CBAM generuojamus finansinius srautus 
nukreipus į ES biudžetą 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 
iš CBAM apibrėžus kaip ES nuosavus 
išteklius ir atitinkamai sumažinus BNP 
pagrįstus įnašus, būtų lengviau teisingai 
paskirstyti CBAM poveikį visose 
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valstybėse narėse;

Or. en

Pakeitimas 28
Francisco Guerreiro
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad CBAM generuojamus 
finansinius srautus nukreipus į ES biudžetą 
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 iš CBAM apibrėžus 
kaip ES nuosavus išteklius ir atitinkamai 
sumažinus BNP pagrįstus įnašus, būtų 
lengviau teisingai paskirstyti CBAM 
poveikį visose valstybėse narėse;

3. pabrėžia, kad CBAM generuojamus 
finansinius srautus nukreipus į ES biudžetą 
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 iš CBAM apibrėžus 
kaip ES nuosavus išteklius ir atitinkamai 
sumažinus BNP pagrįstus įnašus, būtų 
lengviau teisingai paskirstyti CBAM 
poveikį visose valstybėse narėse; pabrėžia, 
kad įgyvendinant šį mechanizmą reikia 
panaikinti visų formų aplinkai 
kenksmingas subsidijas, kurios 
nacionaliniu lygmeniu teikiamos energijai 
imliems pramonės sektoriams, visų pirma 
kalbant apie atleidimo nuo mokesčių 
priemones ir energijai imlių pramonės 
sektorių naudojamai energijai taikomas 
mokesčių lengvatas; ragina Komisiją 
įvertinti įvairią valstybių narių praktiką 
toje srityje, atsižvelgiant į principą 
„teršėjas moka“;

Or. en

Pakeitimas 29
Elisabetta Gualmini
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad CBAM generuojamus 
finansinius srautus nukreipus į ES biudžetą 
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 iš CBAM apibrėžus 
kaip ES nuosavus išteklius ir atitinkamai 
sumažinus BNP pagrįstus įnašus, būtų 
lengviau teisingai paskirstyti CBAM 
poveikį visose valstybėse narėse;

3. pabrėžia, kad CBAM generuojamus 
finansinius srautus nukreipus į ES biudžetą 
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 iš CBAM apibrėžus 
kaip ES nuosavus išteklius ir atitinkamai 
sumažinus BNP pagrįstus įnašus, būtų 
lengviau teisingai paskirstyti CBAM 
poveikį visose valstybėse narėse; iš esmės, 
siekiant perkelti darbo jėgai tenkančią 
mokesčių naštą aplinkos apsaugos 
sąnaudoms, būtų galima atsižvelgti į dėl 
atitinkamai mažesnių BNP įnašų 
sumažintoms nacionalinio lygmens 
išlaidoms;

Or. en

Pakeitimas 30
Hélène Laporte

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad reikėtų nuodugniai 
apsvarstyti suderinamumo su PPO 
taisyklėmis klausimą, remiantis ne 
būtinybe išsaugoti ES įmonių 
konkurencingumą, o kova su anglies 
dioksido nutekėjimu, nes šis mechanizmas 
yra neaiškaus teisinio pobūdžio;

Or. fr
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Pakeitimas 31
Elisabetta Gualmini

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. palankiai vertina tai, kad, jei 
CBAM būtų naudojamas kaip nuosavų 
išteklių pagrindas, ES biudžeto pajamos 
būtų labiau suderintos su strateginiais 
politikos tikslais, pvz., Europos žaliuoju 
kursu, kova su klimato kaita ir žiedine 
ekonomika, ir kad tai padėtų gauti 
papildomos naudos, didinti paskatas ir ES 
pridėtinę vertę;

4. palankiai vertina tai, kad, jei 
CBAM būtų naudojamas kaip nuosavų 
išteklių pagrindas, ES biudžeto pajamos 
būtų labiau suderintos su strateginiais 
politikos tikslais, pvz., Europos žaliuoju 
kursu, kova su klimato kaita ir žiedine 
ekonomika, ir kad tai padėtų gauti 
papildomos naudos, didinti paskatas ir ES 
pridėtinę vertę; mano, kad CBAM pajamų 
pobūdis ir kilmė būtų susiję su ES klimato 
politika, išorės sienomis, taip pat prekybos 
politika, todėl jos būtų itin tinkamos 
naudoti kaip ES nuosavų išteklių 
pagrindas;

Or. en

Pakeitimas 32
Francisco Guerreiro
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. palankiai vertina tai, kad, jei 
CBAM būtų naudojamas kaip nuosavų 
išteklių pagrindas, ES biudžeto pajamos 
būtų labiau suderintos su strateginiais 
politikos tikslais, pvz., Europos žaliuoju 
kursu, kova su klimato kaita ir žiedine 
ekonomika, ir kad tai padėtų gauti 
papildomos naudos, didinti paskatas ir ES 
pridėtinę vertę;

4. palankiai vertina tai, kad, jei 
CBAM būtų naudojamas kaip nuosavų 
išteklių pagrindas, ES biudžeto pajamos 
būtų labiau suderintos su strateginiais 
politikos tikslais, pvz., Europos žaliuoju 
kursu, kova su klimato kaita ir žiedine 
ekonomika, ir kad tai padėtų gauti 
papildomos naudos, didinti paskatas ir ES 
pridėtinę vertę, ir pabrėžia, kad dėl to bet 
kurį CBAM reikia parengti laikantis kuo 
didesnio vientisumo aplinkos požiūriu;

Or. en
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Pakeitimas 33
Roberts Zīle, Bogdan Rzońca

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. palankiai vertina tai, kad, jei 
CBAM būtų naudojamas kaip nuosavų 
išteklių pagrindas, ES biudžeto pajamos 
būtų labiau suderintos su strateginiais 
politikos tikslais, pvz., Europos žaliuoju 
kursu, kova su klimato kaita ir žiedine 
ekonomika, ir kad tai padėtų gauti 
papildomos naudos, didinti paskatas ir ES 
pridėtinę vertę;

4. palankiai vertina tai, kad, jei 
CBAM būtų naudojamas kaip nuosavų 
išteklių pagrindas, ES biudžeto pajamos 
būtų labiau suderintos su strateginiais 
politikos tikslais, pvz., teisingos pertvarkos 
įgyvendinimu, paramos teikimu 
įgyvendinant Europos žaliąjį kursą, kova 
su klimato kaita ir sąlygų sudarymu 
žiedinės ekonomikos augimui, ir kad tai 
padėtų gauti papildomos naudos, didinti 
paskatas ir ES pridėtinę vertę;

Or. en

Pakeitimas 34
Silvia Modig

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. palankiai vertina tai, kad, jei 
CBAM būtų naudojamas kaip nuosavų 
išteklių pagrindas, ES biudžeto pajamos 
būtų labiau suderintos su strateginiais 
politikos tikslais, pvz., Europos žaliuoju 
kursu, kova su klimato kaita ir žiedine 
ekonomika, ir kad tai padėtų gauti 
papildomos naudos, didinti paskatas ir ES 
pridėtinę vertę;

4. palankiai vertina tai, kad, jei 
CBAM būtų naudojamas kaip nuosavų 
išteklių pagrindas, ES biudžeto pajamos 
būtų labiau suderintos su strateginiais 
politikos tikslais, pvz., Europos žaliuoju 
kursu, kova su klimato kaita ir žiedine 
ekonomika;

Or. fi

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

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. palankiai vertina tai, kad, jei 
CBAM būtų naudojamas kaip nuosavų 
išteklių pagrindas, ES biudžeto pajamos 
būtų labiau suderintos su strateginiais 
politikos tikslais, pvz., Europos žaliuoju 
kursu, kova su klimato kaita ir žiedine 
ekonomika, ir kad tai padėtų gauti 
papildomos naudos, didinti paskatas ir ES 
pridėtinę vertę;

4. palankiai vertina tai, kad, kai 
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 ir žiedine ekonomika, ir kad tai 
padėtų gauti papildomos naudos, didinti 
paskatas ir ES pridėtinę vertę;

Or. en

Pakeitimas 36
Hélène Laporte

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. palankiai vertina tai, kad, jei 
CBAM būtų naudojamas kaip nuosavų 
išteklių pagrindas, ES biudžeto pajamos 
būtų labiau suderintos su strateginiais 
politikos tikslais, pvz., Europos žaliuoju 
kursu, kova su klimato kaita ir žiedine 
ekonomika, ir kad tai padėtų gauti 
papildomos naudos, didinti paskatas ir ES 
pridėtinę vertę;

4. yra susirūpinęs dėl to, kad CBAM 
taptų vienu iš ES nuosavų išteklių, nors iš 
CBAM gaunamos pajamos turi būti 
vertinamos taip, kaip bet kuris valstybės 
narės muitinės gaunamas mokestis. 
Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
20 proc. šių pajamų išskaičiuoti 
surinkimo išlaidoms padengti;

Or. fr

Pakeitimas 37
Francisco Guerreiro
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad atitinkamas importo 
išmetamas 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;

Or. en

Pakeitimas 38
Roberts Zīle, Bogdan Rzońca

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. 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;

5. atkreipia dėmesį į įvairų apdairų 
pajamų prognozavimą – nuo 5 iki 
14 mlrd. EUR per metus, priklausomai nuo 
naujos priemonės taikymo srities ir 
struktūros; mano, kad gali būti naudinga 
laipsniškai įgyvendinti CBAM, pradedant 
bandomaisiais sektoriais, pvz., plieno, 
cemento, trąšų ir elektros sektoriais, prieš 
pradedant jį taikyti platesniu mastu visam 
importui; taip pat mano, kad taip gali būti 
sudarytos sąlygos įvertinti poveikį 
ekonomikai visose valstybėse narėse ir 
imtis taisomųjų veiksmų, jeigu bet 
kuriame Europos regione bus juntamas 
neproporcingas neigiamas poveikis;

Or. en
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Pakeitimas 39
Angelika Winzig, Adam Jarubas

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. 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;

5. atkreipia dėmesį į įvairų apdairų 
pajamų prognozavimą – nuo 5 iki 
14 mlrd. EUR per metus, priklausomai nuo 
naujos priemonės taikymo srities ir 
struktūros; nurodo, kad nors galiausiai ji 
bus taikoma didžiajai daliai importo ir dėl 
to bus gautos didesnės pajamos, visų 
pirma ją reikėtų laipsniškai taikyti tam 
tikriems ekonomikos sektoriams, kurie 
būtų pasirinkti atlikus išsamų poveikio 
vertinimą; pabrėžia, kad ES biudžetas bet 
kuriuo atveju itin gerai pritaikytas pajamų 
svyravimams ar net ilgalaikiam 
regresyviam poveikiui neutralizuoti;

Or. en

Pakeitimas 40
Hélène Laporte

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. 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;

5. atkreipia dėmesį į įvairų apdairų 
pajamų prognozavimą pagal sektorius ir 
atsižvelgiant į anglies dioksido 
kainodarą – 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;

Or. fr
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Pakeitimas 41
Valérie Hayer, Luis Garicano, Nils Torvalds, Fabienne Keller, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad CBAM struktūra 
gali būti visapusiškai suderinama su 
Pasaulio prekybos organizacijos 
taisyklėmis, jeigu šis mechanizmas bus 
parengtas remiantis ES ATLPS ir bus 
taikomas importui, apimančiam 
medžiagas, kurioms taikoma ES ATLPS, 
ir taip bus išvengta atsakomųjų veiksmų 
ES ekonomikos atžvilgiu, kartu didinant 
numatomas pajamas;

Or. en

Pakeitimas 42
Hélène Laporte

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. apgailestauja, kad pagal šią 
metodiką atliekami tokie apytiksliai 
apskaičiavimai;

Or. fr

Pakeitimas 43
José Manuel Fernandes, Angelika Winzig

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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6. yra pasiryžęs užtikrinti, kad 
pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmu grindžiami nuosavi ištekliai 
būtų visuotinės bazinės pajamos ir kad 
jais būtų galima padengti dalį priemonės 
„Next Generation EU“ grąžinimo išlaidų;

6. yra pasiryžęs užtikrinti, kad 
pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmu grindžiami nuosavi ištekliai 
sudarytų dalį nuosavų išteklių, didinant 
sumą, kurios pakaktų bent bendroms 
numatomoms išlaidoms, skirtoms grąžinti 
didžiąją dalį išlaidų, finansuojamų 
skolinantis, ir palūkanas, padengti, kaip 
nurodyta [Sprendimo dėl nuosavų 
išteklių] 3b straipsnio 1 dalies b punkte, 
kartu laikantis universalumo principo; 
pabrėžia, kad pajamos iš šių išteklių, 
viršijančios grąžinimo poreikį, toliau 
naudojamos Sąjungos biudžetui 
finansuoti kaip bendrosios pajamos pagal 
universalumo principą;

Or. en

Pakeitimas 44
Elisabetta Gualmini

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. yra pasiryžęs užtikrinti, kad 
pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmu grindžiami nuosavi ištekliai 
būtų visuotinės bazinės pajamos ir kad jais 
būtų galima padengti dalį priemonės „Next 
Generation EU“ grąžinimo išlaidų;

6. yra pasiryžęs užtikrinti, kad 
pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmu grindžiami nuosavi ištekliai 
nebūtų oficialiai paskirti jokioms 
konkrečioms fondo išlaidoms; vietoj to jie 
būtų visuotinės bazinės pajamos ir kad jais 
būtų galima padengti dalį priemonės „Next 
Generation EU“ grąžinimo išlaidų; be to, 
primena, kad bet koks grąžinimo plano 
nulemtas perteklius toliau teikiamas į ES 
biudžetą kaip bendrosios pajamos, nes 
taikant šį požiūrį artimiausius septynerius 
metus biudžetui bus užtikrintas reikiamas 
lankstumas finansuoti nenumatytas 
reikmes;

Or. en
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Pakeitimas 45
Valérie Hayer, Luis Garicano, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. yra pasiryžęs užtikrinti, kad 
pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmu grindžiami nuosavi ištekliai 
būtų visuotinės bazinės pajamos ir kad jais 
būtų galima padengti dalį priemonės „Next 
Generation EU“ grąžinimo išlaidų;

6. yra pasiryžęs užtikrinti, kad 
pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmu grindžiami nuosavi ištekliai 
būtų visuotinės bazinės pajamos ir kad jais 
būtų galima padengti dalį priemonės „Next 
Generation EU“ grąžinimo išlaidų; 
pabrėžia, kad bet kokiu CBAM pajamų 
skyrimu būtų prieštaraujama 
Tarpinstituciniam susitarimui, 
Sprendimui dėl nuosavų išteklių ir 
Finansiniam reglamentui;

Or. en

Pakeitimas 46
Hélène Laporte

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. yra pasiryžęs užtikrinti, kad 
pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmu grindžiami nuosavi ištekliai 
būtų visuotinės bazinės pajamos ir kad 
jais būtų galima padengti dalį priemonės 
„Next Generation EU“ grąžinimo išlaidų;

6. yra susirūpinęs, ar sudėtingas šio 
naujojo mokesčio diegimas bus 
suderinamas su PPO taisyklėmis, todėl 
ragina pajamas paskirstyti valstybėms 
narėms, atmetant galimybę šį mokestį 
laikyti nauju nuosavu ištekliu;

Or. fr

Pakeitimas 47
Elisabetta Gualmini

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)



AM\1218392LT.docx 29/30 PE660.345v01-00

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. primena, kad sukūrus naujus 
nuosavus išteklius, kaip nustatyta 
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;

Or. en

Pakeitimas 48
Hélène Laporte

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. siūlo nustatyti 3–5 metų 
išbandymo laikotarpį, kuriuo būtų 
ribojamos tyrimo ir poveikio išlaidos ir 
kuriuo CBAM turėtų būti taikomas tik 
produktams, kuriems gaminti 
suvartojama daugiausia energijos, kaip 
antai plienui, betonui ar aliuminiui;

Or. fr

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

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. primena, kad jeigu viena iš trijų 
institucijų nesilaikys bent vienos iš 
Tarpinstituciniame susitarime nustatytų 
sąlygų, kitos institucijos galės jį teisiškai 
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užginčyti;

Or. en

Pakeitimas 50
Hélène Laporte

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. [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.]2

Išbraukta.

_________________
2 Laukiama galutinio susitarimo dėl 
Tarpinstitucinio susitarimo, kuris turi būti 
sudarytas derantis dėl DFP.

Or. fr


