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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par virzību uz PTO prasībām pielāgotu ES oglekļa ievedkorekcijas mehānismu
(2020/2043(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā nolīgumu, kuru pieņēma UNFCCC Pušu konferences (COP 21) 21. sesijā 
Parīzē 2015. gada 12. decembrī (Parīzes nolīgums),

– ņemot vērā Klimata pārmaiņu starpvaldību darba grupas (IPCCC) īpašo ziņojumu 
"Globālā sasilšana par 1,5 °C",

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 11. decembra paziņojumu "Eiropas zaļais kurss" 
(COM(2019)0640),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 17. septembra paziņojumu "Eiropas 2030. gada 
klimatisko ieceru vēriena kāpināšana" (COM(2020)0562) un tam pievienoto ietekmes 
novērtējumu (SWD(2020)0176),

– ņemot vērā Parlamenta 2020. gada 15. janvāra rezolūciju par Eiropas zaļo kursu1,

– ņemot vērā Parlamenta 2020. gada 23. jūlija rezolūciju par Eiropadomes 2020. gada 
17.–21. jūlija ārkārtas sanāksmes secinājumiem2,

– ņemot vērā Eiropadomes 2019. gada 12. decembra un 2020. gada 17.–21. jūlija 
sanāksmē pieņemtos secinājumus,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas, Ekonomikas un monetārās komitejas, 
Budžeta komitejas un Rūpniecības, enerģētikas un pētniecības komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A9-0000/2020),

A. tā kā klimata pārmaiņu nelabvēlīgā ietekme ir tiešs drauds cilvēku iztikai un 
ekosistēmām, kā to apstiprina Klimata pārmaiņu starpvaldību darba grupas (IPCC) 
īpašais ziņojums "Globālā sasilšana par 1,5 °C";

B. tā kā vidējā pasaules temperatūra jau ir paaugstinājusies par aptuveni 1,1 °C virs 
pirmsindustriālā līmeņa;

C. tā kā Savienība un tās dalībvalstis ir apņēmušās īstenot klimata pasākumus, 
pamatojoties uz jaunākajiem pieejamajiem zinātniskajiem pierādījumiem;

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)005.
2 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0206.
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D. tā kā efektīva un pamatota cenas noteikšana ogleklim plašākas normatīvās vides 
ietvaros var kļūt par ekonomisku stimulu ieguldījumiem Savienības ekonomikas 
dekarbonizācijā;

E. tā kā spēkā esošie oglekļa emisiju pārvirzes noteikumi saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem nav pierādījuši savu efektivitāti attiecībā uz nepieciešamo dekarbonizāciju 
attiecīgajās nozarēs,

1. pauž dziļas bažas par to, ka pašlaik neviens iesniegtais nacionāli noteiktais devums 
(NND), tostarp Savienības un tās dalībvalstu devums, neatbilst mērķim turpināt 
centienus, lai ierobežotu temperatūras paaugstināšanos pasaulē līdz 1,5 °C virs 
pirmsindustriālā līmeņa;

2. asi nosoda dažu Savienības tirdzniecības partneru nesadarbošanos un nelojālo rīcību 
starptautiskajās klimata sarunās, kā nesen tika novērots COP 25 sanāksmē; uzskata, ka 
šāda rīcība kavē mūsu kolektīvās vispārējās spējas sasniegt Parīzes nolīguma mērķus;

3. uzsver, ka Savienībai ir atbildība un iespēja uzņemties vadošo lomu globālajās klimata 
darbībās;

4. pieņem zināšanai Komisijas priekšlikumu noteikt Savienības klimata mērķrādītāju 
2030. gadam kā "neto emisiju samazinājumu par vismaz 55 %", salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni; tomēr uzsver, ka šis mērķrādītājs neatbilst visaugstākajam 
iespējamajam Savienības mērķim, kā arī neievēro vienlīdzības principu un neparedz 
kopīgu, bet diferencētu atbildību;

5. norāda, ka Savienība 2018. gadā bija samazinājusi iekšzemes siltumnīcefekta gāzu 
(SEG) emisijas par 23,2 % zem 1990. gada līmeņa, bet vienlaikus tās starptautiskajā 
tirdzniecībā iekļautās SEG emisijas ir nepārtraukti pieaugušas, tādējādi apdraudot 
Savienības centienus samazināt savu globālo ekoloģisko nospiedumu; uzsver, ka preču 
un pakalpojumu neto imports ES veido vairāk nekā 20 % no Savienības iekšzemes CO2 
emisijām;

6. atbalsta mehānisma oglekļa cenu pielāgošanai pie robežas (CBAM) ieviešanu kā veidu, 
kā samazināt globālās SEG emisijas, īstenojot Parīzes nolīguma mērķus; viennozīmīgi 
norāda, ka šis mehānisms jāizmanto, lai labāk risinātu starptautiskajā tirdzniecībā 
iekļautās SEG emisijas, tādējādi stimulējot klimata pasākumus gan Savienībā, gan mūsu 
tirdzniecības partnervalstīs, un tas nav jāizmanto kā protekcionisma instruments;

7. atkārto, ka CBAM ieviešanai jāiekļaujas plašākā Savienības rūpniecības politikā, kas 
būtu gan vides aspektā vērienīga, gan sociāli taisnīga, ar mērķi virzīt dekarbonizētu 
Eiropas reindustrializāciju, kas radīs darbavietas vietējā līmenī un nodrošinās Eiropas 
ekonomikas konkurētspēju, vienlaikus īstenojot Eiropas Savienības klimata mērķus;

8. uzskata, ka CBAM jāattiecas uz visu importu, taču vispirms tai jau līdz 2023. gadam 
jāaptver enerģētikas un energoietilpīgās rūpniecības nozares, piemēram, cementa, 
tērauda, ķīmisko vielu un mēslošanas līdzekļu ražošana, kas joprojām saņem lielas 
bezmaksas kvotas un joprojām rada 94 % Savienības rūpniecisko emisiju;

9. uzsver, ka SEG emisiju saturs attiecīgajā importā jāuzskaita, pamatojoties uz 
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pārredzamiem un drošiem, ar produktu saistītiem kritērijiem, kas atbilst atsevišķu 
produktu vispārējam vidējam SEG emisiju saturam; uzskata, ka, nosakot oglekļa cenas 
importam, jāņem vērā arī katras valsts konkrētā oglekļa intensitāte elektrotīklā;

10. uzsver, ka oglekļa cenām, ko nosaka CBAM, jāatbilst Savienības kvotu cenas 
dinamiskām izmaiņām ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (ES ETS); norāda, ka 
pieaugošas oglekļa emisijas kvotu zemākās cenas ieviešana ES ETS ietvaros var 
nodrošināt prognozējamību CBAM ietvaros, vienlaikus nodrošinot arī spēcīgāku cenu 
signālu ES ietvaros;

11. norāda, ka CBAM nav per se nesaderīgs ar PTO noteikumiem, un uzsver, ka jebkurš 
CBAM jāveido, tiecoties nodrošināt visaugstāko vides integritāti;

12. uzsver nediskriminācijas principu, kas paredzēts GATT III pantā; uzsver, ka vienāda 
attieksme pret importētiem un vietējiem ražojumiem ir galvenais kritērijs, lai 
nodrošinātu jebkura pasākuma saderību ar PTO noteikumiem, un tādēļ visi esošie 
pasākumi, kas saistīti ar oglekļa emisiju pārvirzi, saskaņā ar Savienības tiesību aktiem 
nekavējoties jāpārtrauc piemērot, tiklīdz CBAM stājas spēkā, jo šis mehānisms piemēro 
oglekļa cenu importam tādā pašā veidā, kā to piemēro ES iekārtām saskaņā ar ES ETS;

13. aicina Komisiju risināt šo problēmu gaidāmās ES ETS reformas ietvaros, nodrošinot, ka 
ES ETS ar vērienīgu un pamatotu oglekļa cenu noteikšanu panāk nepieciešamo SEG 
emisiju samazinājumu saskaņā ar atjaunināto Savienības klimata mērķrādītāju 
2030. gadam un mērķi sasniegt neto nulles līmeņa SEG emisijas Savienībā, vēlākais, 
līdz 2050. gadam, pilnībā ievērojot principu, ka maksā piesārņotājs; uzsver, ka eksporta 
atlaides var radīt ačgārnu ietekmi uz klimatu, stimulējot mazāk efektīvas ražošanas 
metodes Eiropas eksportējošajās nozarēs; mudina Komisiju neiekļaut priekšlikumā 
eksporta atlaides;

14. atbalsta Komisijas ieceri izmantot CBAM radītos ieņēmumus kā jaunus pašu resursus 
ES budžetā un aicina Komisiju nodrošināt pilnīgu pārredzamību attiecībā uz šo 
ieņēmumu izmantošanu; uzskata, ka šie ieņēmumi ir jānovirza taisnīgas pārkārtošanās 
un Eiropas ekonomikas dekarbonizācijas atbalstam, kā arī Savienības ieguldījuma 
palielināšanai starptautiskajā klimata finansēšanā, par labu mazāk attīstītām valstīm un 
mazajām salu attīstības valstīm, kuras ir visneaizsargātākās pret klimata pārmaiņām;

15. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Klimata pārmaiņas vairs nav tikai jautājums, kas attiecas uz zinātniekiem un nākamajām 
paaudzēm. Ik dienas mūs pārsteidz to milzīgā ietekme uz mūsu teritorijām, ļoti tuvu mums 
pašiem. Un mūs turpina satriekt katastrofu attēli, ko saņemam no pārējās pasaules. 
Ugunsgrēki, karstuma viļņi, sausums, plūdi, milzīgi viļņi, cikloni, ledus kušana, pandēmijas, 
populāciju pārvietošana... mūsu realitāte ir bēgšana no klimata. Turklāt to visu mums nodara 
tikai 1,1 grāds vidējās sasilšanas!

Parīzes nolīgums izskanēja kā aicinājums uz vispārēju mobilizāciju. Mums jāpaātrina un 
jāpalielina savi mērķi, jo mūsu līdzšinējā klimata politika izraisa sasilšanu par 3 līdz 4 
grādiem vai pat vairāk saskaņā ar pesimistiskākiem scenārijiem. Nezināma haosa pasaule! 
Eiropas Savienībai ir sava daļa atbildības. Par siltumnīcefekta gāzu emisijām, ko tā rada. Par 
tiem arvien lielākajiem emisiju daudzumiem, ko tā importē. Jo tā atrodas multilaterālisma un 
neaizstājamas starptautiskās sadarbības centrā. Jo tā ir ekonomiska un komerciāla lielvara, 
tādēļ tai ir jārāda piemērs.

Eiropieši un eiropietes ir izpratušas šā jautājuma steidzamību un draudošās briesmas. Eiropas 
iedzīvotāji darbojas savā līmenī. Jaunieši dodas demonstrācijās, aizstāvot klimatu. Arvien 
lielāks skaits ekonomikas dalībnieku masveidā investē atjaunojamos energoresursos, ēku un 
transporta energomērenībā un energoefektivitātē, rūpniecības un pakalpojumu 
dekarbonizācijā. Lauksaimnieki apliecina, ka lauksaimniecība var palīdzēt atdzesēt planētu, 
nevis pārkarsēt to. Runa nav tikai par cīņu pret briesmām, bet arī par tautas vēlmi pārveidot 
mūsu attīstības modeli, lai tas būtu ilgtspējīgāks, sociāli taisnīgāks, noturīgāks un suverēnāks. 
Dekarbonizācija nav tikai steidzama nepieciešamība vien, tā ir kļuvusi par iespēju, lielisku 
sviru darbvietu radīšanai, mūsu teritoriju līdzsvarotai attīstībai un tehnoloģiskām, sociālām, 
rūpnieciskām un demokrātiskām inovācijām.

Pielāgošanās klimata pārmaiņām ir Savienības politiskās darbakārtības centrā, ar mērķi 
panākt klimatneitralitāti, vēlākais, līdz 2050. gadam, kā arī ar zaļo kursu un Klimata tiesību 
aktu. Eiropas Parlamenta rezolūcijas, Komisijas programma un diskusijas Padomē prasa darīt 
arvien vairāk un labāk. Mērķis līdz 2030. gadam samazināt emisijas par 40 % ir novecojis. 
Zinātnieki iesaka šo rādītāju paaugstināt līdz 65 %. Neatkarīgi no tā, kāds jauns mērķis tiks 
izvēlēts, tas prasīs mums ļoti nopietni un sistemātiski pārskatīt visus Eiropas politikas 
virzienus šajā jomā un jo īpaši ETS direktīvu, kas lielā mērā nosaka oglekļa cenu un tādējādi 
arī dekarbonizācijas stimulus. Nevar būt vērienīgas klimata politikas bez būtiskas piešķirto 
oglekļa kvotu samazināšanas, bez ātras bezmaksas kvotu iztukšošanas, kas veicina oglekļa 
tirgus vājo efektivitāti, un bez minimālās cenas par CO2 tonnu noteikšanas.

Lai gan ES klimata politika ir nepietiekama, tā ir vērienīgāka nekā daudziem ES tirdzniecības 
partneriem. Ja cīņai pret klimata pārmaiņām jābūt rūpnieciskai, ekonomiskai un sociālai 
iespējai, mūsu ekonomikas dekarbonizācija nevar izraisīt jaunu deindustrializāciju ar oglekļa 
emisiju pārvirzēm un investīciju zaudēšanu. Mēs esam atbildīgi par to, lai pasākumi, kas 
uzņēmumiem jāveic, neliktu tiem ciest no negodīgas konkurences, ko radīs tie tirgus 
dalībnieki, kuri ražo mazāk vērienīgās valstīs nekā Savienība un kuru produkcija nonāk ES 
iekšējā tirgū. Šim nolūkam tiek radīts oglekļa ievedkorekcijas mehānisms (Carbon Border 
Ajustment Mechanism, CBAM).

CBAM ir būtisks instruments, kas ļauj sasniegt vairākus mērķus, atbalstot tos pašus svarīgos 
pasākumus, kuru pamatmērķis ir klimata aizsardzība: 
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 veicināt klimata pasākumu stiprināšanu Savienībā; 

 mudināt, lai lielākus mērķus izvirza mūsu partneri; 

 aizsargāt mūsu ražotājus pret potenciāli negodīgu konkurenci; 

 veicināt saimnieciskās darbības pārvietošanu atpakaļ uz Eiropas teritoriju;

 palielināt Savienības pašas resursus.

Šim nolūkam CBAM jāatbilst vairākiem principiem.

 Laika gaitā tas jāpiemēro visiem importētajiem produktiem, lai aptvertu visu mūsu 
oglekļa ekoloģisko nospiedumu un nepieļautu traucējumus iekšējā tirgū. Pārejas 
posmā to piemēros galvenajām izejvielām, kuru ražošana rada daudz CO2 un kuras 
aptver Eiropas oglekļa tirgu.

 Tas jāpiemēro pēc iespējas drīzāk un no 2023. gada. Sasaiste ar ETS tirgu būs vēl 
efektīvāka, ja pārejas periods būs īss. Ja CBAM būs efektīvs, tam jānodrošina 
bezmaksas kvotu atcelšana. Šīs bezmaksas kvotas, kas ir galvenais instruments cīņā 
pret oglekļa emisiju pārvirzi, ir radījis lielu krāpniecisku ietekmi un negaidītu papildu 
peļņu (windfall profits), kā to atgādina Eiropas Revīzijas palāta Īpašajā ziņojumā 
Nr. 18/2020 "ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma: kvotu bezmaksas piešķiršana ir 
jāizmanto mērķtiecīgāk". 

 Tam jābūt saderīgam ar daudzpusējiem tirdzniecības noteikumiem, jo vairāki GATT 
panti atļauj rīkoties tādu interešu vārdā, kas ir pārākas par tirdzniecības interesēm, 
piemēram, vides un veselības vārdā. 

 Tam jāpapildina Eiropas budžets kā jaunam pašu resursam. Mēs aizstāvam mērķi, ka 
šis resurss galvenokārt jāpiešķir zaļajam kursam un taisnīgai pārkārtošanai, bet liela 
daļa atbalsta jāpiešķir pārkārtošanās procesam nabadzīgākajās valstīs un valstīs, kuras 
visvairāk ietekmē klimata pārmaiņas.

Eiropas iedzīvotāji vēlas, lai Eiropas Savienība rīkotos ar lielāku apņēmību un mērķtiecīgāku 
attieksmi pret klimatu. Un lai tā darītu galu "naivumam" vai cinismam, ko izmanto 
tirdzniecības politikā, pārāk bieži ignorējot parakstīto nolīgumu sociālās, vides un 
rūpnieciskās izmaksas. 

Oglekļa cenu ievedkorekcijas mehānisms ir lieliska iespēja saskaņot intereses attiecībā uz 
klimatu, rūpniecību, nodarbinātību, noturību, suverenitāti un uzņēmumu pārvietošanu atpakaļ 
uz ES. Tādējādi tas ir nozīmīgs politisks un demokrātisks pārbaudījums Savienībai. Eiropas 
Parlamentam ir jāparāda ceļš!


