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ET

ETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et süsinikdioksiidi piirimaks on juba kaua aega olnud ELi eelarve 
tegeliku ja rohelise omatulu allika kandidaat ning oli ka parlamendi 16. septembri 
seadusandlikus resolutsioonis1 käsitletud uute omavahendite eelistatud variantide 
hulgas;

2. tunnistab, et piiril kohaldatava süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi peamine eesmärk 
peab olema rahvusvaheliselt tulemuslike CO2-heite maksustamise süsteemide 
võimaldamine, lekete dilemma leevendamine heitkogustega kauplemise süsteemi 
(HKS) kontekstis ning konkurentsi- ja kaubandusmoonutuste ennetamine; rõhutab, et 
piiril kohaldatav süsinikdioksiidi kohandusmehhanism aitab ELil saavutada oma 
kliimaeesmärke, säilitades samal ajal võrdsed tingimused rahvusvahelises kaubanduses, 
ja selle eesmärk on innustada ülejäänud maailma võtma Pariisi kokkuleppega kooskõlas 
olevaid kliimamuutuste vastaseid meetmeid;

3. rõhutab, et piiril kohaldatava süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi tulemusena 
tekkivate rahavoogude ELi eelarvesse suunamine aitaks leevendada maksude 
samaväärsusega seotud probleeme ja tagaks mõju õiglase jaotumise liikmesriikide 
vahel, tagades samal ajal minimaalsete üldhalduskuludega lihtsa struktuuri; teeb 
seetõttu järelduse, et tulu määratlemine ELi omavahendina ja kogurahvatulul põhineva 
osamakse vastav vähendamine aitaksid jagada piiril kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi mõju liikmesriikide vahel õiglaselt;

4. väljendab heameelt selle üle, et piiril kohaldatava süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
kasutamine omavahendi alusena viiks ELi eelarve tulude poole suuremasse kooskõlla 
strateegiliste poliitikaeesmärkidega, näiteks Euroopa rohelise kokkuleppe, 
kliimamuutuste vastase võitluse ja ringmajandusega, ning aitaks seeläbi luua kaasnevaid 
hüvesid, stiimuleid ja ELi lisaväärtust;

5. võtab teadmiseks eri konservatiivsed tulude eelarvestused, mis jäävad olenevalt uue 
vahendi ulatusest ja ülesehitusest 5 ja 14 miljardi euro vahele aastas; toonitab asjaolu, et 
ELi eelarve sobib igal juhul ainulaadselt hästi eelarvekõikumiste või isegi pikaajalise 
pärssiva mõju leevendamiseks;

6. on otsustanud tagada, et piiril kohaldataval süsinikdioksiidi kohandusmehhanismil 
põhinev omavahend kujutaks endast universaalset sissetulekut ja kataks osa 
taasterahastu „NextGenerationEU“ tagasimaksetest; 

7. [kutsub institutsioone üles aktiivselt rakendama järelmeetmeid, mis oleksid kooskõlas 
uute omavahendite kasutuselevõtu tegevuskava mõtte ja sätetega 
institutsioonidevahelises kokkuleppes, mis näeb ette selle uue omavahendi jõustumise 
hiljemalt 1. jaanuaril 2023.]2

1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA-PROV(2020)0220.
2 Institutsioonidevahelise kokkuleppe kohta ei ole mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimiste käigus veel 
kokkulepet saavutatud.


