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PASIŪLYMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

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;

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;

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;

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;

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;

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; 

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

1 Priimti tekstai, P9_TA-PROV(2020)0220.
2 Laukiama galutinio susitarimo dėl Tarpinstitucinio susitarimo, kuris turi būti sudarytas derantis dėl DFP.


