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IEROSINĀJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

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;

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;

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;

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;

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;

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; 

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 vēlākais līdz 2023. gada 1. janvārim.]2

1 Pieņemtie teksti, P9_TA-PROV(2020)0220.
2Gaidot galīgo vienošanos par Iestāžu nolīgumu sarunu par DFS kontekstā.


