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

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka oglekļa ievednodoklis 
jau izsenis ticis uzskatīts par patiesu un 
zaļu pašu ieņēmumu iespējamo avotu ES 
budžetā un bija iekļauts to piedāvāto 
risinājumu jauniem pašu resursiem grozā, 
kuri minēti Parlamenta šī gada 
16. septembra normatīvajā rezolūcijā1;

1. atgādina, ka oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisms jau izsenis 
ticis uzskatīts par patiesu un zaļu pašu 
ieņēmumu iespējamo avotu ES budžetā un 
bija iekļauts to piedāvāto risinājumu 
jauniem pašu resursiem grozā, kuri minēti 
Parlamenta šī gada 16. septembra 
normatīvajā rezolūcijā1;

_________________ _________________
1 Pieņemtie teksti, P9_TA-
PROV(2020)0220.

1 Pieņemtie teksti, P9_TA-
PROV(2020)0220.

Or. en

Grozījums Nr. 2
Angelika Winzig

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka oglekļa ievednodoklis 
jau izsenis ticis uzskatīts par patiesu un 
zaļu pašu ieņēmumu iespējamo avotu ES 
budžetā un bija iekļauts to piedāvāto 
risinājumu jauniem pašu resursiem grozā, 
kuri minēti Parlamenta šī gada 
16. septembra normatīvajā rezolūcijā1;

1. atgādina, ka oglekļa ievednodoklis 
jau izsenis ticis uzskatīts par patiesu un 
zaļu pašu ieņēmumu iespējamo avotu ES 
budžetā un bija iekļauts to jauno pašu 
resursu grozā, kuri minēti Parlamenta šī 
gada 16. septembra normatīvajā 
rezolūcijā1;

_________________ _________________
1 Pieņemtie teksti, P9_TA-
PROV(2020)0220.

1 Pieņemtie teksti, P9_TA-
PROV(2020)0220.

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Hélène Laporte

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka oglekļa ievednodoklis 
jau izsenis ticis uzskatīts par patiesu un 
zaļu pašu ieņēmumu iespējamo avotu ES 
budžetā un bija iekļauts to piedāvāto 
risinājumu jauniem pašu resursiem grozā, 
kuri minēti Parlamenta šī gada 
16. septembra normatīvajā rezolūcijā1;

1. atgādina, ka oglekļa ievednodoklis 
jau izsenis ticis uzskatīts par patiesu un 
zaļu pašu ieņēmumu iespējamo avotu ES 
budžetā, kaut arī starp siltā klimata ciklu 
un oglekļa dioksīda pieaugumu nav 
noteikta nekāda cēloniska saistība;

_________________
1 Pieņemtie teksti, P9_TA-
PROV(2020)0220.

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Elisabetta Gualmini

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atgādina par ES starptautiskajām 
saistībām saskaņā ar Parīzes nolīgumu; 
atzīst Eiropas zaļo kursu un norāda, ka 
ES līdz 2050. gadam jānodrošina 
rentabla, taisnīga, sociāli iekļaujoša un 
godīga pārkārtošanās uz oglekļneitrālu 
ekonomiku;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Francisco Guerreiro
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
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2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisma (CBAM) galvenajam mērķim 
jābūt nodrošināt starptautiski efektīvas 
oglekļa cenas noteikšanas shēmas, 
mazināt ar noplūdi saistīto dilemmu 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 
(ETS) kontekstā un novērst konkurences 
un tirdzniecības izkropļojumus; uzsver, ka 
CBAM palīdzēs ES sasniegt mērķus 
klimata jomā, vienlaikus saglabājot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
starptautiskajā tirdzniecībā, lai stimulētu 
pārējās pasaules valstis īstenot rīcību 
klimata jomā saskaņā ar Parīzes nolīgumu;

2. uzsver, ka CBAM palīdzēs ES 
sasniegt mērķus klimata jomā, vienlaikus 
saglabājot vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus starptautiskajā tirdzniecībā, lai 
stimulētu pārējās pasaules valstis īstenot 
rīcību klimata jomā saskaņā ar Parīzes 
nolīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Hélène Laporte

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisma (CBAM) galvenajam mērķim 
jābūt nodrošināt starptautiski efektīvas 
oglekļa cenas noteikšanas shēmas, mazināt 
ar noplūdi saistīto dilemmu emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas (ETS) kontekstā un 
novērst konkurences un tirdzniecības 
izkropļojumus; uzsver, ka CBAM palīdzēs 
ES sasniegt mērķus klimata jomā, 
vienlaikus saglabājot vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus starptautiskajā 
tirdzniecībā, lai stimulētu pārējās 
pasaules valstis īstenot rīcību klimata 
jomā saskaņā ar Parīzes nolīgumu;

2. atzīst, ka oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisma (CBAM) galvenajam mērķim 
jābūt nodrošināt starptautiski efektīvas 
oglekļa cenas noteikšanas shēmas, mazināt 
ar noplūdi saistīto dilemmu emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas (ETS) kontekstā un 
novērst konkurences un tirdzniecības 
izkropļojumus;

Or. fr



PE660.345v01-00 6/29 AM\1218392LV.docx

LV

Grozījums Nr. 7
Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisma (CBAM) galvenajam mērķim 
jābūt nodrošināt starptautiski efektīvas 
oglekļa cenas noteikšanas shēmas, mazināt 
ar noplūdi saistīto dilemmu emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas (ETS) kontekstā un 
novērst konkurences un tirdzniecības 
izkropļojumus; uzsver, ka CBAM palīdzēs 
ES sasniegt mērķus klimata jomā, 
vienlaikus saglabājot vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus starptautiskajā 
tirdzniecībā, lai stimulētu pārējās pasaules 
valstis īstenot rīcību klimata jomā saskaņā 
ar Parīzes nolīgumu;

2. atzīst, ka oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisma (CBAM) galvenajam mērķim 
jābūt nodrošināt starptautiski efektīvas 
oglekļa cenas noteikšanas shēmas, mazināt 
ar noplūdi saistīto dilemmu emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas (ETS) kontekstā, lai 
palielinātu pieprasījumu pēc produktiem 
un procesiem ar zemu oglekļa saturu, un 
novērst konkurences un tirdzniecības 
izkropļojumus; uzsver, ka CBAM palīdzēs 
ES sasniegt mērķus klimata jomā, 
vienlaikus saglabājot vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus starptautiskajā 
tirdzniecībā, lai stimulētu pārējās pasaules 
valstis īstenot rīcību klimata jomā saskaņā 
ar Parīzes nolīgumu; uzskata, ka 
galīgajam mērķim jābūt inovāciju un 
ieguldījumu veicināšanai videi 
nekaitīgākās tehnoloģijās visā pasaulē un 
darbam pie globālas klimata politikas, 
paredzot globālu oglekļa cenu;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Angelika Winzig, Adam Jarubas

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisma (CBAM) galvenajam mērķim 
jābūt nodrošināt starptautiski efektīvas 
oglekļa cenas noteikšanas shēmas, 
mazināt ar noplūdi saistīto dilemmu 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 
(ETS) kontekstā un novērst konkurences 

2. atzīst, ka oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisma (CBAM) galvenajam mērķim 
jābūt nodrošināt vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus dekarbonizācijas izmaksām, 
piemērojot atbilstošu cenu netiešajai 
oglekļa ieplūdei (ES patērēto un trešās 
valstīs ražoto preču oglekļa ekoloģiskajam 
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un tirdzniecības izkropļojumus; uzsver, ka 
CBAM palīdzēs ES sasniegt mērķus 
klimata jomā, vienlaikus saglabājot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
starptautiskajā tirdzniecībā, lai stimulētu 
pārējās pasaules valstis īstenot rīcību 
klimata jomā saskaņā ar Parīzes nolīgumu;

nospiedumam), ievērojot principu, ka 
maksā piesārņotājs, un tādējādi samazinot 
ES un pasaules SEG emisijas, un novērst 
konkurences un tirdzniecības 
izkropļojumus, atbalstot Eiropas 
rūpniecības konkurētspēju; uzsver, ka 
CBAM palīdzēs ES sasniegt mērķus 
klimata jomā, vienlaikus saglabājot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES 
iekšējā tirgū attiecībā uz ES ražotām un 
importētām precēm, lai stimulētu pārējās 
pasaules valstis īstenot rīcību klimata jomā 
saskaņā ar Parīzes nolīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Erik Bergkvist

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisma (CBAM) galvenajam mērķim 
jābūt nodrošināt starptautiski efektīvas 
oglekļa cenas noteikšanas shēmas, mazināt 
ar noplūdi saistīto dilemmu emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas (ETS) kontekstā un 
novērst konkurences un tirdzniecības 
izkropļojumus; uzsver, ka CBAM palīdzēs 
ES sasniegt mērķus klimata jomā, 
vienlaikus saglabājot vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus starptautiskajā 
tirdzniecībā, lai stimulētu pārējās pasaules 
valstis īstenot rīcību klimata jomā saskaņā 
ar Parīzes nolīgumu;

2. atzīst, ka oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisma (CBAM) galvenajam mērķim 
jābūt nodrošināt starptautiski efektīvas 
oglekļa cenas noteikšanas shēmas, mazināt 
ar noplūdi saistīto dilemmu emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas (ETS) kontekstā un 
novērst konkurences un tirdzniecības 
izkropļojumus; uzsver, ka CBAM palīdzēs 
ES sasniegt mērķus klimata jomā, 
vienlaikus nodrošinot vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus starptautiskajā 
tirdzniecībā, samazinot ražošanas 
pārcelšanu uz ārzonām trešās valstīs ar 
mazāk vērienīgu vides un klimata 
regulējumu, vienlaikus ievērojot principu, 
ka maksā piesārņotāji, lai stimulētu 
pārējās pasaules valstis īstenot rīcību 
klimata jomā saskaņā ar Parīzes nolīgumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Silvia Modig

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisma (CBAM) galvenajam mērķim 
jābūt nodrošināt starptautiski efektīvas 
oglekļa cenas noteikšanas shēmas, mazināt 
ar noplūdi saistīto dilemmu emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas (ETS) kontekstā un 
novērst konkurences un tirdzniecības 
izkropļojumus; uzsver, ka CBAM palīdzēs 
ES sasniegt mērķus klimata jomā, 
vienlaikus saglabājot vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus starptautiskajā 
tirdzniecībā, lai stimulētu pārējās pasaules 
valstis īstenot rīcību klimata jomā saskaņā 
ar Parīzes nolīgumu;

2. atzīst, ka oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisma (CBAM) galvenajam mērķim 
jābūt novērst negodīgu konkurenci, 
nodrošināt starptautiski efektīvas oglekļa 
cenas noteikšanas shēmas, mazināt ar 
noplūdi saistīto dilemmu emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas (ETS) kontekstā un 
novērst konkurences un tirdzniecības 
izkropļojumus; uzsver, ka CBAM palīdzēs 
ES sasniegt mērķus klimata jomā saskaņā 
ar Eiropas Klimata aktu, vienlaikus 
saglabājot vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus starptautiskajā tirdzniecībā, lai 
stimulētu pārējās pasaules valstis īstenot 
rīcību klimata jomā saskaņā ar Parīzes 
nolīgumu un ierobežot globālās 
temperatūras paaugstināšanos līdz 1,5 °C;

Or. fi

Grozījums Nr. 11
Valérie Hayer, Nils Torvalds, Fabienne Keller, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisma (CBAM) galvenajam mērķim 
jābūt nodrošināt starptautiski efektīvas 
oglekļa cenas noteikšanas shēmas, mazināt 
ar noplūdi saistīto dilemmu emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas (ETS) kontekstā un 
novērst konkurences un tirdzniecības 
izkropļojumus; uzsver, ka CBAM palīdzēs 
ES sasniegt mērķus klimata jomā, 
vienlaikus saglabājot vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus starptautiskajā 

2. atzīst, ka oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisma (CBAM) galvenajam mērķim 
jābūt nodrošināt starptautiski efektīvas 
oglekļa cenas noteikšanas shēmas, mazināt 
ar noplūdi saistīto dilemmu emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas (ETS) kontekstā, ja 
nepieciešams, ņemot vērā Kopīgu 
centienu regulu, un novērst konkurences 
un tirdzniecības izkropļojumus; uzsver, ka 
CBAM palīdzēs ES sasniegt mērķus 
klimata jomā, vienlaikus saglabājot 
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tirdzniecībā, lai stimulētu pārējās pasaules 
valstis īstenot rīcību klimata jomā saskaņā 
ar Parīzes nolīgumu;

vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
starptautiskajā tirdzniecībā, lai stimulētu 
pārējās pasaules valstis īstenot rīcību 
klimata jomā saskaņā ar Parīzes nolīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Roberts Zīle, Bogdan Rzońca

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisma (CBAM) galvenajam mērķim 
jābūt nodrošināt starptautiski efektīvas 
oglekļa cenas noteikšanas shēmas, mazināt 
ar noplūdi saistīto dilemmu emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas (ETS) kontekstā un 
novērst konkurences un tirdzniecības 
izkropļojumus; uzsver, ka CBAM palīdzēs 
ES sasniegt mērķus klimata jomā, 
vienlaikus saglabājot vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus starptautiskajā 
tirdzniecībā, lai stimulētu pārējās pasaules 
valstis īstenot rīcību klimata jomā saskaņā 
ar Parīzes nolīgumu;

2. atzīst, ka oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisma (CBAM) galvenajam mērķim 
jābūt nodrošināt starptautiski efektīvas 
oglekļa cenas noteikšanas shēmas, veicināt 
globālos mērķus klimata jomā attiecībā uz 
emisiju samazināšanu, papildināt emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS) un 
novērst konkurences un tirdzniecības 
izkropļojumus; uzsver, ka CBAM palīdzēs 
ES sasniegt mērķus klimata jomā, 
vienlaikus saglabājot vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus starptautiskajā 
tirdzniecībā un saglabājot atvērtību 
daudzpusējām pieejām, kas efektīvi 
veicina globālo rīcību klimata jomā 
saskaņā ar Parīzes nolīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Francisco Guerreiro
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisma (CBAM) galvenajam mērķim 

2. uzsver, ka CBAM palīdzēs ES 
sasniegt mērķus klimata jomā, vienlaikus 
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jābūt nodrošināt starptautiski efektīvas 
oglekļa cenas noteikšanas shēmas, 
mazināt ar noplūdi saistīto dilemmu 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 
(ETS) kontekstā un novērst konkurences 
un tirdzniecības izkropļojumus; uzsver, ka 
CBAM palīdzēs ES sasniegt mērķus 
klimata jomā, vienlaikus saglabājot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
starptautiskajā tirdzniecībā, lai stimulētu 
pārējās pasaules valstis īstenot rīcību 
klimata jomā saskaņā ar Parīzes nolīgumu;

saglabājot vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus starptautiskajā tirdzniecībā, lai 
stimulētu pārējās pasaules valstis īstenot 
rīcību klimata jomā saskaņā ar Parīzes 
nolīgumu; uzsver, ka izmaksu un 
ieguvumu analīzes mehānisma radītās 
iespējas nekādā gadījumā nedrīkst 
izmantot kā slēptas subsīdijas ļoti 
piesārņojošām Eiropas nozarēm, jo tas 
galu galā apdraudētu atbilstību PTO 
prasībām;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Valérie Hayer, Luis Garicano, Nils Torvalds, Fabienne Keller, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisma (CBAM) galvenajam mērķim 
jābūt nodrošināt starptautiski efektīvas 
oglekļa cenas noteikšanas shēmas, mazināt 
ar noplūdi saistīto dilemmu emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas (ETS) kontekstā un 
novērst konkurences un tirdzniecības 
izkropļojumus; uzsver, ka CBAM palīdzēs 
ES sasniegt mērķus klimata jomā, 
vienlaikus saglabājot vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus starptautiskajā 
tirdzniecībā, lai stimulētu pārējās pasaules 
valstis īstenot rīcību klimata jomā saskaņā 
ar Parīzes nolīgumu;

2. atzīst, ka oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisma (CBAM) galvenajam mērķim 
jābūt aizsargāt klimatu, nodrošināt 
starptautiski efektīvas oglekļa cenas 
noteikšanas shēmas, mazināt ar oglekļa 
noplūdi saistīto dilemmu emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas (ETS) kontekstā un 
novērst konkurences un tirdzniecības 
izkropļojumus; uzsver, ka CBAM palīdzēs 
ES sasniegt mērķus klimata jomā, 
vienlaikus saglabājot vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus starptautiskajā 
tirdzniecībā, lai stimulētu pārējās pasaules 
valstis īstenot rīcību klimata jomā saskaņā 
ar Parīzes nolīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Valérie Hayer, Luis Garicano, Nils Torvalds, Fabienne Keller, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel
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Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atzīst, ka CBAM ieviešana var 
izraisīt pakāpenisku bezmaksas kvotu 
piešķiršanas pārtraukšanu, jo šis 
mehānisms nodrošinās, ka ES ražotājiem 
un ārvalstu importētājiem ES tirgū būs 
vienādas oglekļa emisijas izmaksas; 
aicina iekļaut CBAM plānā daļēju ES 
kvotu atmaksāšanu eksportam, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus ES precēm trešos tirgos, 
tādējādi saglabājot spēcīgu stimulu 
dekarbonizēt un vienlaikus nepieļaujot 
oglekļa emisiju pārvirzi;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Angelika Winzig, Adam Jarubas

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka CBAM ieviešana 
jābalsta uz rūpīgu ietekmes novērtējumu, 
kurā ņemta vērā CBAM ietekme uz 
Eiropas eksportētāju konkurētspēju, 
valstu un piegādātāju reakcija ārpus 
Eiropas Savienības un iespējamie 
pretpasākumi, ko skartās trešās valstis var 
veikt pret Eiropas nozarēm, lai 
nodrošinātu piekļuvi eksporta tirgiem;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Roberts Zīle, Bogdan Rzońca
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Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka ir svarīgi jau pašā 
sākumā izstrādāt CBAM atbilstoši PTO 
prasībām, tostarp nodrošinot ārvalstu 
eksportētāju nediskrimināciju; norāda, ka 
gadījumā, ja jaunie pašu resursi būs 
neaizsargāti pret juridiskām problēmām, 
tie apdraudēs ES spēju pienācīgi un 
apdomīgi iesaistīties budžeta plānošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Elisabetta Gualmini

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka ir svarīgi nepieļaut 
iekšējā tirgus izkropļojumus, kā arī 
protekcionisma pasākumus, kas vērsti pret 
ES; tādēļ ierosina veidot Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas prasībām 
atbilstošu, nediskriminējošu un 
progresīvu mehānismu un stingri mudina 
Komisiju izmantot daudzpusēju pieeju tā 
izveidei;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Hélène Laporte

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a nosoda veidu, kādā ES iejaucas 
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trešās valstīs, nosakot tādas oglekļa 
emisiju cenas, kas ietekmēs visu 
starptautisko tirdzniecību;

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Francisco Guerreiro
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a mudina Komisiju turpināt 
daudzpusējas PTO reformas, kas 
starptautiskās tirdzniecības tiesības 
saskaņo ar Parīzes nolīguma mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Angelika Winzig, Adam Jarubas

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b aicina Komisiju izskatīt visas 
izstrādes iespējas, kas ļautu pašreizējiem 
oglekļa emisiju pārvirzes pasākumiem 
pastāvēt līdzās mehānismam, vienlaikus 
neradot dubultu aizsardzību; tādēļ 
uzskata, ka šim mehānismam jāpastāv 
līdzās bezmaksas kvotu piešķiršanai 
konkrētām nozarēm; pašreizējo oglekļa 
emisiju pārvirzes pasākumu iespējamai 
pakāpeniskai pārtraukšanai jāizriet no 
ilglaicīgas klimata politikas, nevis no 
CBAM ieviešanas;

Or. en
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Grozījums Nr. 22
Elisabetta Gualmini

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b atzīst, ka CBAM ir iespējams 
ieviest vai nu kā pašreizējā muitas 
nodokļu režīma paplašinājumu, vai kā 
papildu shēmu pašreizējā ETS satvara 
ietvaros; uzsver, ka otrais modelis, ja to 
centralizēs atbilstoši ETS standartiem, ko 
piemēro nozarēm un oglekļa cenām, 
veicinās līdzvērtīgu nodokļu uzlikšanu ES 
un ārpus ES ražotiem produktiem un 
tādējādi garantēs vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus starptautiskajā 
tirdzniecībā;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Angelika Winzig, Adam Jarubas

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c atgādina, ka ES ekonomika 
saskaras ar lielāko pasaules ekonomikas 
krīzi kopš Lielās depresijas un uzņēmumi 
visā Eiropā tiek skarti īpaši smagi; uzsver, 
ka jo īpaši šādos apstākļos ES klimata 
politika jāpielāgo ekonomikas izaugsmei 
un Eiropas rūpniecības un MVU 
konkurētspējai; uzsver, ka, tā kā 
paplašinās ES mērķi attiecībā uz klimata 
pārmaiņām, attiecīgi palielinās arī oglekļa 
emisiju pārvirzes risks; tādēļ mudina 
Komisiju visās tās politikas jomās 
nodrošināt pilnīgu aizsardzību pret 
oglekļa emisiju pārvirzi; uzsver, ņemot 



AM\1218392LV.docx 15/29 PE660.345v01-00

LV

vērā minētos iemeslus, ka saskaņā ar ES 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ES 
ETS) CBAM nedrīkst aizstāt pašreizējos 
oglekļa emisiju pārvirzes pasākumus, kas 
būtībā ir konkurētspējas veicināšanas 
pasākumi, bet CBAM jāpapildina šie 
pasākumi, vienlaikus neradot dubultu 
aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Elisabetta Gualmini

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c aicina Komisiju pirms tiesību akta 
priekšlikuma iesniegšanas veikt stingru 
ietekmes novērtējumu dažādiem izstrādes 
variantiem, saskaņā ar kuriem CBAM var 
ieviest, ņemot vērā dažādus scenārijus un 
to nozaru īpašās iezīmes, uz kurām 
mehānisms var attiekties; uzskata, ka šajā 
novērtējumā obligāti jāizvērtē ekonomiskā 
un sociālā ietekme uz ES rūpniecības 
nozari, īpašu uzmanību pievēršot MVU; 
uzsver, cik svarīgi ir novērtēt katra 
varianta ietekmi uz patērētāju, jo īpaši 
neaizsargātāko grupu, dzīves līmeni, kā 
arī ietekmi uz viņu ieņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Elisabetta Gualmini

Atzinuma projekts
2.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.d ar bažām norāda uz starptautisku 
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centienu un pasākumu trūkumu klimata 
jomā, jo īpaši attiecībā uz to lēmumu 
īstenošanu, kas pieņemti saskaņā ar 
Parīzes nolīgumu; uzsver, ka 
decentralizētas klimata darbības var 
izraisīt oglekļa emisiju pārvirzi un no tās 
izrietošu globālo emisiju pieaugumu un 
ES rūpniecībai neizdevīgu konkurenci 
starptautiskajos tirgos un ka tādējādi tās 
apdraud Eiropas darbvietas un vērtību 
ķēdes; uzsver, ka ES rūpniecība, jo īpaši 
MVU, cieš no lielāka ekonomiskā 
spiediena saistībā ar lētu importu no 
tirdzniecības partnervalstīm un Covid-19 
krīzi; tādēļ mudina Komisiju nodrošināt 
pilnīgu un efektīvu klimata un oglekļa 
emisiju pārvirzes aizsardzības 
mehānismu, kas spēj nodrošināt ES 
eksporta konkurētspēju, jo īpaši uz trešām 
valstīm, kurās nav oglekļa dioksīda 
ierobežojuma vai tas nav tik vērienīgs kā 
ES;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Valérie Hayer, Luis Garicano, Nils Torvalds, Fabienne Keller, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka no CBAM izrietošo 
finanšu plūsmu iekļaušana ES budžetā 
palīdzētu risināt fiskālās līdzvērtības 
jautājumus un nodrošinātu taisnīgu 
ietekmes sadalījumu dalībvalstīs, kā arī 
garantētu racionālu struktūru ar minimālām 
administratīvām izmaksām; tādēļ secina, ka 
šādu ieņēmumu definēšana par ES pašu 
resursiem un attiecīga NKI iemaksu 
samazināšana palīdzētu taisnīgi sadalīt 
CBAM ietekmi visās dalībvalstīs;

3. atgādina, ka Parlaments, Padome 
un Komisija vienojās par jaunu pašu 
resursu izveidi nākamās daudzgadu 
finanšu shēmas (DFS) ietvaros, tostarp 
CBAM, noslēdzot Iestāžu nolīgumu par 
budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta 
jautājumos un pareizu finanšu vadību, kā 
arī jauniem pašu resursiem, tostarp 
Ceļvedi jaunu pašu resursu ieviešanai 
(Iestāžu nolīgumu); uzsver, ka no CBAM 
izrietošo finanšu plūsmu iekļaušana ES 
budžetā palīdzētu risināt fiskālās 
līdzvērtības jautājumus un nodrošinātu 
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taisnīgu ietekmes sadalījumu dalībvalstīs, 
kā arī garantētu racionālu struktūru ar 
minimālām administratīvām izmaksām; 
tādēļ secina, ka šādu ieņēmumu definēšana 
par ES pašu resursiem, lai vispirms segtu 
daļu no Eiropas Atveseļošanas 
instrumenta atmaksāšanas izmaksām un 
samazinātu NKI iemaksu daļu Savienības 
budžeta finansēšanā, palīdzētu taisnīgi 
sadalīt CBAM ietekmi uz budžetu visās 
dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka no CBAM izrietošo 
finanšu plūsmu iekļaušana ES budžetā 
palīdzētu risināt fiskālās līdzvērtības 
jautājumus un nodrošinātu taisnīgu 
ietekmes sadalījumu dalībvalstīs, kā arī 
garantētu racionālu struktūru ar minimālām 
administratīvām izmaksām; tādēļ secina, ka 
šādu ieņēmumu definēšana par ES pašu 
resursiem un attiecīga NKI iemaksu 
samazināšana palīdzētu taisnīgi sadalīt 
CBAM ietekmi visās dalībvalstīs;

3. mudina balstīt ierosināto CBAM 
uz rūpīgu ietekmes novērtējumu, kurā 
novērtēta dažādu iespēju ietekme arī 
nozares līmenī; uzskata, ka CBAM 
jāpiemēro pakāpeniski, vispirms izvēloties 
produktus, kas saistīti ar oglekļa emisiju 
pārvirzes nozarēm; uzskata, ka šis 
mehānisms jāveido tā, lai tas negatīvi 
neietekmētu starptautisko tirdzniecību un 
būtu atbilstīgs Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas noteikumiem; uzsver, ka no 
CBAM izrietošo finanšu plūsmu 
iekļaušana ES budžetā palīdzētu risināt 
fiskālās līdzvērtības jautājumus un 
nodrošinātu taisnīgu ietekmes sadalījumu 
dalībvalstīs, kā arī garantētu racionālu 
struktūru ar minimālām administratīvām 
izmaksām; tādēļ secina, ka šādu ieņēmumu 
definēšana par ES pašu resursiem un 
attiecīga NKI iemaksu samazināšana 
palīdzētu taisnīgi sadalīt CBAM ietekmi 
visās dalībvalstīs;

Or. en



PE660.345v01-00 18/29 AM\1218392LV.docx

LV

Grozījums Nr. 28
Francisco Guerreiro
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka no CBAM izrietošo 
finanšu plūsmu iekļaušana ES budžetā 
palīdzētu risināt fiskālās līdzvērtības 
jautājumus un nodrošinātu taisnīgu 
ietekmes sadalījumu dalībvalstīs, kā arī 
garantētu racionālu struktūru ar minimālām 
administratīvām izmaksām; tādēļ secina, ka 
šādu ieņēmumu definēšana par ES pašu 
resursiem un attiecīga NKI iemaksu 
samazināšana palīdzētu taisnīgi sadalīt 
CBAM ietekmi visās dalībvalstīs;

3. uzsver, ka no CBAM izrietošo 
finanšu plūsmu iekļaušana ES budžetā 
palīdzētu risināt fiskālās līdzvērtības 
jautājumus un nodrošinātu taisnīgu 
ietekmes sadalījumu dalībvalstīs, kā arī 
garantētu racionālu struktūru ar minimālām 
administratīvām izmaksām; tādēļ secina, ka 
šādu ieņēmumu definēšana par ES pašu 
resursiem un attiecīga NKI iemaksu 
samazināšana palīdzētu taisnīgi sadalīt 
CBAM ietekmi visās dalībvalstīs; uzsver, 
ka mehānisma ieviešana ir jāpapildina ar 
visu to videi kaitīgo subsīdiju veidu 
atcelšanu, kuras valsts līmenī piešķir 
energoietilpīgām nozarēm, jo īpaši 
attiecībā uz nodokļu atbrīvojumiem un 
pārtraukumiem tās enerģijas padevē, ko 
izmanto energoietilpīgās nozarēs; aicina 
Komisiju izvērtēt dalībvalstu atšķirīgo 
praksi šajā jautājumā, ņemot vērā 
principu, ka maksā piesārņotājs;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Elisabetta Gualmini

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka no CBAM izrietošo 
finanšu plūsmu iekļaušana ES budžetā 
palīdzētu risināt fiskālās līdzvērtības 
jautājumus un nodrošinātu taisnīgu 

3. uzsver, ka no CBAM izrietošo 
finanšu plūsmu iekļaušana ES budžetā 
palīdzētu risināt fiskālās līdzvērtības 
jautājumus un nodrošinātu taisnīgu 
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ietekmes sadalījumu dalībvalstīs, kā arī 
garantētu racionālu struktūru ar minimālām 
administratīvām izmaksām; tādēļ secina, ka 
šādu ieņēmumu definēšana par ES pašu 
resursiem un attiecīga NKI iemaksu 
samazināšana palīdzētu taisnīgi sadalīt 
CBAM ietekmi visās dalībvalstīs;

ietekmes sadalījumu dalībvalstīs, kā arī 
garantētu racionālu struktūru ar minimālām 
administratīvām izmaksām; tādēļ secina, ka 
šādu ieņēmumu definēšana par ES pašu 
resursiem un attiecīga NKI iemaksu 
samazināšana palīdzētu taisnīgi sadalīt 
CBAM ietekmi visās dalībvalstīs; faktiski 
ietaupījumus valsts līmenī, ko gūst, 
paredzot attiecīgi zemākas NKI iemaksas, 
var ņemt vērā, cenšoties nodokļu slogu 
pārvirzīt no darbaspēka uz vides 
izmaksām;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Hélène Laporte

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka jautājums par atbilstību 
PTO noteikumiem būs rūpīgi jāprecizē, jo 
šim mehānismam ir nenoteikts juridiskais 
raksturs, kura pamatā nav nepieciešamība 
saglabāt Eiropas uzņēmumu 
konkurētspēju, bet gan cīņa pret oglekļa 
emisiju pārvirzi;

Or. fr

Grozījums Nr. 31
Elisabetta Gualmini

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē to, ka, izmantojot 
CBAM kā pašu resursu pamatu, ES 
budžeta ieņēmumu daļa tiktu vairāk 
saskaņota ar tādiem stratēģiskajiem 

4. atzinīgi vērtē to, ka, izmantojot 
CBAM kā pašu resursu pamatu, ES 
budžeta ieņēmumu daļa tiktu vairāk 
saskaņota ar tādiem stratēģiskajiem 
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politikas mērķiem kā Eiropas zaļais kurss, 
cīņa pret klimata pārmaiņām un aprites 
ekonomika un ka tas palīdzētu radīt 
papildu ieguvumus, stimulus un ES 
pievienoto vērtību;

politikas mērķiem kā Eiropas zaļais kurss, 
cīņa pret klimata pārmaiņām un aprites 
ekonomika un ka tas palīdzētu radīt 
papildu ieguvumus, stimulus un ES 
pievienoto vērtību; uzskata, ka CBAM 
radītie ieņēmumi pēc būtības un izcelsmes 
ir jāsaista ar ES klimata politiku, ārējām 
robežām, kā arī tirdzniecības politiku, un 
tādēļ tie ir ļoti piemērots pamats ES pašu 
resursiem;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Francisco Guerreiro
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē to, ka, izmantojot 
CBAM kā pašu resursu pamatu, ES 
budžeta ieņēmumu daļa tiktu vairāk 
saskaņota ar tādiem stratēģiskajiem 
politikas mērķiem kā Eiropas zaļais kurss, 
cīņa pret klimata pārmaiņām un aprites 
ekonomika un ka tas palīdzētu radīt 
papildu ieguvumus, stimulus un ES 
pievienoto vērtību;

4. atzinīgi vērtē to, ka, izmantojot 
CBAM kā pašu resursu pamatu, ES 
budžeta ieņēmumu daļa tiktu vairāk 
saskaņota ar tādiem stratēģiskajiem 
politikas mērķiem kā Eiropas zaļais kurss, 
cīņa pret klimata pārmaiņām un aprites 
ekonomika un ka tas palīdzētu radīt 
papildu ieguvumus, stimulus un ES 
pievienoto vērtību, un tādēļ uzsver, ka 
jebkurš CBAM ir jāveido, ņemot vērā 
visaugstāko vides integritāti;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Roberts Zīle, Bogdan Rzońca

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē to, ka, izmantojot 4. atzinīgi vērtē to, ka, izmantojot 
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CBAM kā pašu resursu pamatu, ES 
budžeta ieņēmumu daļa tiktu vairāk 
saskaņota ar tādiem stratēģiskajiem 
politikas mērķiem kā Eiropas zaļais kurss, 
cīņa pret klimata pārmaiņām un aprites 
ekonomika un ka tas palīdzētu radīt 
papildu ieguvumus, stimulus un ES 
pievienoto vērtību;

CBAM kā pašu resursu pamatu, ES 
budžeta ieņēmumu daļa tiktu vairāk 
saskaņota ar tādiem stratēģiskajiem 
politikas mērķiem kā taisnīgas 
pārkārtošanās nodrošināšana, Eiropas 
zaļā kursa atbalstīšana, cīņa pret klimata 
pārmaiņām un aprites ekonomikas 
izaugsmes veicināšana un ka tas palīdzētu 
radīt papildu ieguvumus, stimulus un ES 
pievienoto vērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Silvia Modig

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē to, ka, izmantojot 
CBAM kā pašu resursu pamatu, ES 
budžeta ieņēmumu daļa tiktu vairāk 
saskaņota ar tādiem stratēģiskajiem 
politikas mērķiem kā Eiropas zaļais kurss, 
cīņa pret klimata pārmaiņām un aprites 
ekonomika un ka tas palīdzētu radīt 
papildu ieguvumus, stimulus un ES 
pievienoto vērtību;

4. atzinīgi vērtē to, ka, izmantojot 
CBAM kā pašu resursu pamatu, ES 
budžeta ieņēmumu daļa tiktu vairāk 
saskaņota ar tādiem stratēģiskajiem 
politikas mērķiem kā Eiropas zaļais kurss, 
cīņa pret klimata pārmaiņām un aprites 
ekonomika;

Or. fi

Grozījums Nr. 35
Valérie Hayer, Luis Garicano, Nils Torvalds, Fabienne Keller, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē to, ka, izmantojot 
CBAM kā pašu resursu pamatu, ES 
budžeta ieņēmumu daļa tiktu vairāk 

4. atzinīgi vērtē to, ka tad, kad CBAM 
kļūs par pašu resursu pamatu saskaņā ar 
Iestāžu nolīgumu, ES budžeta ieņēmumu 
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saskaņota ar tādiem stratēģiskajiem 
politikas mērķiem kā Eiropas zaļais kurss, 
cīņa pret klimata pārmaiņām un aprites 
ekonomika un ka tas palīdzētu radīt 
papildu ieguvumus, stimulus un ES 
pievienoto vērtību;

daļa tiks vairāk saskaņota ar tādiem 
stratēģiskajiem politikas mērķiem kā 
Eiropas zaļais kurss, cīņa pret klimata 
pārmaiņām un aprites ekonomika un ka tas 
palīdzētu radīt papildu ieguvumus, 
stimulus un ES pievienoto vērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Hélène Laporte

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē to, ka, izmantojot 
CBAM kā pašu resursu pamatu, ES 
budžeta ieņēmumu daļa tiktu vairāk 
saskaņota ar tādiem stratēģiskajiem 
politikas mērķiem kā Eiropas zaļais kurss, 
cīņa pret klimata pārmaiņām un aprites 
ekonomika un ka tas palīdzētu radīt 
papildu ieguvumus, stimulus un ES 
pievienoto vērtību;

4. pauž bažas par to, ka CBAM kļūs 
par jaunu ES pašu resursu, savukārt 
CBAM radītie ieņēmumi būs jāuzskaita 
tāpat, kā visi nodokļi, kurus iekasē 
dalībvalstu muitas iestādes; dalībvalstīm 
jāatļauj ieturēt 20 % no iekasēšanas 
izmaksām;

Or. fr

Grozījums Nr. 37
Francisco Guerreiro
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka SEG emisiju saturs 
attiecīgajā importā jāuzskaita, 
pamatojoties uz pārredzamiem, 
uzticamiem un ar produktu saistītiem 
kritērijiem, kas raksturo atsevišķu 
produktu vispārējo vidējo SEG emisiju 
saturu, vienlaikus ņemot vērā dažādās 
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ražošanas metodes ar atšķirīgu emisijas 
intensitāti; uzskata, ka, nosakot oglekļa 
emisiju cenu importam, jāņem vērā arī 
katras valsts konkrētā oglekļa intensitāte 
elektrotīklā;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Roberts Zīle, Bogdan Rzońca

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

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

5. ņem vērā dažādas piesardzīgās 
ieņēmumu aplēses EUR 5–14 miljardu 
apmērā gadā atkarībā no jaunā instrumenta 
darbības jomas un struktūras; uzskata, ka 
CBAM ieviešanu var būt lietderīgi veikt 
pakāpeniski, sākot ar izmēģinājuma 
nozarēm, piemēram, tērauda, cementa, 
mēslošanas līdzekļu un elektrības 
nozarēm, pirms šā mehānisma plašākas 
piemērošanas visam importam; turklāt 
uzskata, ka tādējādi varēs novērtēt 
ekonomisko ietekmi visās dalībvalstīs un 
veikt koriģējošas darbības gadījumā, ja 
kādā Eiropas reģionā būs jūtama 
nesamērīga negatīvā ietekme;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Angelika Winzig, Adam Jarubas

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ņem vērā dažādas piesardzīgās 
ieņēmumu aplēses EUR 5–14 miljardu 
apmērā gadā atkarībā no jaunā instrumenta 

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

darbības jomas un struktūras; norāda, ka, 
lai arī galu galā tas aptvers lielāko 
importa daļu un tādējādi nodrošinās 
lielākus ieņēmumus, sākumā tas 
pakāpeniski jāattiecina uz dažām 
ekonomikas nozarēm, kas izvēlētas 
saskaņā ar rūpīgu ietekmes novērtējumu; 
uzsver, ka ES budžets jebkurā gadījumā ir 
īpaši piemērots tam, lai absorbētu 
ieņēmumu svārstības vai pat ilgtermiņa 
regresīvo ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Hélène Laporte

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 41
Valérie Hayer, Luis Garicano, Nils Torvalds, Fabienne Keller, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka CBAM modelis var būt 
pilnībā atbilstīgs Pasaules Tirdzniecības 
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organizācijas tiesību aktiem, ja to izveido, 
pamatojoties uz ES ETS, un piemēro 
importam, kurā iestrādāti materiāli, uz 
kuriem attiecas ES ETS, tādējādi novēršot 
pretnostatīšanu ES ekonomikai un 
vienlaikus palielinot paredzamos 
ieņēmumus;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Hélène Laporte

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a pauž nožēlu par šādu aptuvenu 
pieeju metodikai;

Or. fr

Grozījums Nr. 43
José Manuel Fernandes, Angelika Winzig

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. pauž apņēmību nodrošināt to, ka 
CBAM pašu resursi kļūst par 
pamatienākumiem un ka tie sedz daļu 
izmaksu, kas saistītas ar Eiropas 
Atveseļošanas instrumenta atmaksāšanu;

6. pauž apņēmību nodrošināt to, ka 
CBAM pašu resursi būs daļa no pašu 
resursu groza, palielinot summu līdz 
līmenim, kas ir pietiekams, lai segtu 
vismaz vispārējos paredzamos izdevumus 
pamatsummas atmaksāšanai un 
aizņēmuma procentiem attiecībā uz 
izdevumiem, kas minēti [Lēmuma par 
pašu resursiem] 3.b panta 1. punkta 
b) apakšpunktā, vienlaikus ievērojot 
universāluma principu; uzsver, ka 
ieņēmumi no šī groza, kas pārsniedz 
atmaksāšanas vajadzības, turpinās 
finansēt Savienības budžetu kā vispārējie 
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ieņēmumi saskaņā ar universāluma 
principu;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Elisabetta Gualmini

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. pauž apņēmību nodrošināt to, ka 
CBAM pašu resursi kļūst par 
pamatienākumiem un ka tie sedz daļu 
izmaksu, kas saistītas ar Eiropas 
Atveseļošanas instrumenta atmaksāšanu;

6. pauž apņēmību nodrošināt to, ka 
CBAM pašu resursi nav oficiāli jāparedz 
nevienam konkrētam fonda izdevumu 
postenim, drīzāk tie kļūst par 
pamatienākumiem, un ka tie sedz daļu 
izmaksu, kas saistītas ar Eiropas 
Atveseļošanas instrumenta atmaksāšanu; 
turklāt atgādina, ka jebkurš atmaksāšanas 
plāna pārpalikums arī turpmāk jāieskaita 
ES budžetā kā vispārējie ieņēmumi, jo 
šāda pieeja piešķir budžetam 
nepieciešamo elastību neparedzētu 
vajadzību segšanai nākamajos septiņos 
gados;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Valérie Hayer, Luis Garicano, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. pauž apņēmību nodrošināt to, ka 
CBAM pašu resursi kļūst par 
pamatienākumiem un ka tie sedz daļu 
izmaksu, kas saistītas ar Eiropas 
Atveseļošanas instrumenta atmaksāšanu;

6. pauž apņēmību nodrošināt to, ka 
CBAM pašu resursi kļūst par 
pamatienākumiem un ka tie sedz daļu 
izmaksu, kas saistītas ar Eiropas 
Atveseļošanas instrumenta atmaksāšanu; 
uzsver, ka jebkāda CBAM radīto 
ieņēmumu iezīmēšana būtu pretrunā ar 
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Iestāžu nolīgumu, Lēmumu par pašu 
resursiem un Finanšu regulu;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Hélène Laporte

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. pauž apņēmību nodrošināt to, ka 
CBAM pašu resursi kļūst par 
pamatienākumiem un ka tie sedz daļu 
izmaksu, kas saistītas ar Eiropas 
Atveseļošanas instrumenta atmaksāšanu;

6. pauž bažas par šā jaunā nodokļa 
sarežģīto ieviešanu, ņemot vērā tā 
atbilstību PTO noteikumiem, un tādēļ 
aicina pārdalīt ieņēmumus dalībvalstu 
labā, izslēdzot tādu šā nodokļa 
interpretāciju, kas to atzīst par jaunu pašu 
resursu;

Or. fr

Grozījums Nr. 47
Elisabetta Gualmini

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atgādina, ka jaunu pašu resursu 
groza ieviešana, kā noteikts vēstulē par 
Ceļvedi jaunu pašu resursu ieviešanai 
saskaņā ar Iestāžu nolīgumu, Savienības 
līmenī var atvieglot izdevumu 
koncentrēšanu uz prioritārajām jomām 
un kopīgo sabiedrības labumu, nodrošinot 
augstu efektivitātes pieaugumu 
salīdzinājumā ar izdevumiem valstu 
līmenī;

Or. en
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Grozījums Nr. 48
Hélène Laporte

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a ierosina noteikt izmēģinājuma 
periodu, ierobežojot izpētes un ietekmes 
novērtēšanas izmaksas ar 3–5 gadiem, 
kuru laikā CBAM jāaptver tikai 
energoietilpīgākie produkti, piemēram, 
tērauds, betons vai alumīnijs;

Or. fr

Grozījums Nr. 49
Valérie Hayer, Luis Garicano, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atgādina, ka gadījumā, ja kāda no 
trim iestādēm neievēro Iestāžu nolīgumā 
paredzētos noteikumus, citas iestādes var 
vērsties tiesā pret to;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Hélène Laporte

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. [aicina iestādes aktīvi ievērot 
Ceļveža jaunu pašu resursu ieviešanai 
burtu un garu saskaņā ar Iestāžu 
nolīgumu, kurā noteikts, ka šiem 
jaunajiem pašu resursiem jāstājas spēkā 

svītrots
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vēlākais līdz 2023. gada 1. janvārim.]2.
_________________
2 Gaidot galīgo vienošanos par Iestāžu 
nolīgumu sarunu par DFS kontekstā.

Or. fr


