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JAVASLATOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába 
foglalja bele az alábbi módosításokat:

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

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

3. hangsúlyozza, hogy a CBAM mechanizmusból származó bevételek uniós 
költségvetésbe történő csatornázása segítene enyhíteni a költségvetési 
egyenértékűséggel kapcsolatos problémákat, és biztosítaná a tagállamok közötti 
igazságos hatásmegosztást, valamint biztosítaná a minimális adminisztratív 
költségekkel járó egyszerű struktúrát; ezért arra a következtetésre jut, hogy a bevételek 
uniós saját forrásként való meghatározása és ennek megfelelően a GNI-alapú 
hozzájárulások csökkentése elősegítené a CBAM hatásának igazságos módon történő 
megosztását valamennyi tagállamban;

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

5. tudomásul veszi azokat az óvatos becsléseket, melyek alapján a mechanizmusból 
származó éves bevétel az új eszköz alkalmazási körétől és kialakításától függően 5 és 14 
milliárd EUR közé tehető; kiemeli, hogy az uniós költségvetés mindenképp 
egyedülállóan alkalmas a bevételingadozások, sőt a hosszú távú regresszív hatások 
elnyelésére;

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

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

1 Elfogadott szövegek, P9_TA-PROV(2020)0220.
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vonatkozó, intézményközi megállapodásban rögzített ütemterv szellemét és szövegét, 
amely előírja, hogy a szóban forgó új saját forrásnak legkésőbb 2023. január 1-jén 
hatályba kell lépnie.]2

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


