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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Buiséid ar an gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um 
Shábháilteacht Bia, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina 
thairiscint i gcomhair rúin:

1. á mheabhrú gur rogha í cáin charbóin ar theorainneacha le fada maidir le fíorfhoinse 
ghlas d’ioncam dílis le haghaidh bhuiséad AE agus go raibh sí ar cheann de shraith de 
roghanna tosaíochta le haghaidh acmhainní dílse nua arna nglacadh sa rún reachtach ó 
Pharlaimint na hEorpa an 16 Meán Fómhair1;

2. á aithint nach mór gurb é príomhchuspóir an tsásra coigeartaithe carbóin ar 
theorainneacha (CBAM) scéimeanna praghsála carbóin atá éifeachtach go hidirnáisiúnta 
a chumasú, an aincheist sceite i gcomhthéacs na Scéime Trádála Astaíochtaí (ETS) a 
mhaolú agus saobhadh ar an iomaíocht agus ar thrádáil a chosc; á chur i bhfáth go 
gcabhróidh CBAM leis an Aontas a spriocanna aeráide a bhaint amach agus machaire 
comhréidh a choinneáil sa trádáil idirnáisiúnta ag an am céanna, agus é mar aidhm leis 
dlús a chur leis an gcuid eile den domhan chun gníomhú ar son na haeráide i gcomhréir 
le Comhaontú Pháras;

3. á chur i bhfáth go gcabhrófaí le saincheisteanna maidir le coibhéis fhioscach a mhaolú 
agus lena áirithiú go mbeadh tionchar dáilte go cothrom ar fud na mBallstát agus le 
struchtúr éifeachtúil le forchostais riaracháin íosta a áirithiú freisin trí shreafaí 
airgeadais ó CBAM a thiomnú chuig buiséad an Aontais; á mheas, dá bhrí sin, go 
gcabhrófaí le tionchar CBAM a fhrithpháirtiú ar bhealach cothrom ar fud na mBallstát 
uile dá ndéanfaí na fáltais a shainiú mar acmhainn dhílis AE, agus ranníocaíochtaí atá 
bunaithe ar OIN a laghdú dá réir sin;

4. á chur in iúl gur geal léi go ndéanfadh CBAM, dá n-úsáidfí é mar bhonn d’acmhainn 
dhílis, taobh an ioncaim de bhuiséad AE a ailíniú níos dlúithe le cuspóirí beartais 
straitéiseacha, amhail an Comhaontú Glas don Eoraip, an comhrac in aghaidh an 
athraithe aeráide chomh maith leis an ngeilleagar ciorclach, agus go gcabhródh sé, ar an 
gcaoi sin, le comhthairbhí, dreasachtaí agus breisluach AE a chruthú;

5. ag tabhairt dá haire gur ann do mheastacháin ioncaim stuama éagsúla ó EUR 5 go 
EUR 14 bhilliún in aghaidh na bliana, ag brath ar raon feidhme agus ar dhearadh na 
hionstraime nua; á thabhairt chun suntais go bhfuil buanna faoi leith ag buiséad an 
Aontais in aon chás chun luaineachtaí ioncaim nó fiú éifeachtaí cúlchéimnitheacha 
fadtéarmacha a sheasamh;

6. á chur in iúl go bhfuil sí meáite ar a áirithiú gur ioncam uilíoch í an acmhainn dhílis atá 
bunaithe ar CBAM agus ar a áirithiú go measfar go gcumhdaítear léi sciar de na costais 
aisíocaíochta a bhaineann le hionstraim AE don Chéad Ghlúin Eile; 

7. [á iarraidh ar na hinstitiúidí obair leantach ghníomhach a dhéanamh de réir mheon agus 
ábhar an treochláir maidir le hAcmhainní Dílse Nua a thabhairt isteach faoin 
gComhaontú Idirinstitiúideach, agus cloí leis go docht, treochlár lena leagtar síos go 

1 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA-PROV(2020)0220.
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dtiocfaidh an acmhainn dhílis nua seo i bhfeidhm faoin 1 Eanáir 2023 ar a dhéanaí.]2

2 Go dtí go dtiocfar ar chomhaontú críochnaitheach maidir leis an gComhaontú Idirinstitiúideach i gcomhthéacs 
na caibidlíochta maidir le CAI.


