
AD\1220146ET.docx PE657.463v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2019-2024

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

2020/2043(INI)

14.12.2020

ARVAMUS
Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Saaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

WTO nõuetele vastava ELi süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
väljatöötamise kohta
(2020/2043(INI))

Arvamuse koostaja (*): Karin Karlsbro

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 57



PE657.463v02-00 2/8 AD\1220146ET.docx

ET

PA_NonLeg



AD\1220146ET.docx 3/8 PE657.463v02-00

ET

ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunneb heameelt Euroopa Liidu eesmärgi üle saavutada 2050. aastaks sotsiaalselt 
õiglane üleminek kliimaneutraalsusele, samuti Euroopa Parlamendi püstitatud eesmärgi 
üle vähendada 2030. aastaks heitkoguseid 60 %; nõuab, et ELi kaubanduspoliitikas ja 
ka paljudes muudes poliitikavaldkondades tuleb jätkuvalt seada üha kõrgemad 
kliimaeesmärgid; nõuab, et Pariisi kokkuleppest ja selles seatud 1,5 °C eesmärgist peab 
saama kaubanduspoliitika üks peamisi juhtpõhimõtteid, millega tuleb kohandada kõiki 
kaubandusalgatusi ja vastavaid poliitikavahendeid, ning see tuleb olulise elemendina 
lisada muu hulgas vabakaubanduslepingutesse; on veendunud, et selline eesmärgipärane 
kaubanduspoliitika võib olla oluline liikumapanev jõud, mis suunab riikide majandust 
CO2 heite vähendamisele, et saavutada Pariisi kokkuleppes ja Euroopa rohelises 
kokkuleppes sätestatud kliimaeesmärgid; rõhutab, et ELi kliimamuutuste vastase 
ambitsioonikuse kasvades võib suureneda kasvuhoonegaaside heite ülekandumise oht; 
nõuab tungivalt, et komisjon tagaks kõigis oma poliitikavaldkondades täieliku kaitse 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise eest, arvestades seejuures Euroopa tööstuse ning 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) konkurentsivõimega; märgib, et 
sellal kui liit oli 2018. aastaks vähendanud oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
23,2 % allapoole 1990. aasta taset, on tema rahvusvahelise kaubandusega seotud 
kasvuhoonegaaside heitkogused pidevalt kasvanud; toonitab, et ELi kaupade ja teenuste 
puhasimport moodustab üle 20 % liidusisesest CO2 heitest;

2. CO2 maailmaturu hinna ja mitmepoolse lahenduse puudumisel toetab komisjoni 
kavatsust teha ettepanek kehtestada õiglane, tõhus ja läbipaistev turupõhine ELi piiril 
kohaldatav süsinikdioksiidi kohandusmehhanism / piirimaksu mehhanism (edaspidi: 
KM), tingimusel et see oleks kooskõlas ELi vabakaubanduslepingutega ja WTO 
eeskirjadega (ei tohi olla diskrimineeriv ega toimida rahvusvahelise kaubanduse 
varjatud piiranguna) ning oleks proportsionaalne, tugineks põhimõttele „saastaja 
maksab“ ja oleks otstarbekas ELi kliimaeesmärkide tulemusliku täitmise seisukohast; 
on seisukohal, et vältimaks igasugust diskrimineerimist päritolu põhjal, tuleb KMi 
kohaldada kõigile nende kolmandate riikide kaupadele, kes veel ei osale tulemuslikus 
CO2 tariifisüsteemis või ELi heitkogustega kauplemise süsteemiga (ELi HKS) 
samaväärses, sarnaste eesmärkide ja kuludega meetmetes, ning et vähem 
ambitsioonikate CO2 hinnakujundussüsteemide kulud peab saama KMist maha arvata;

3. on veendunud, et KMi eesmärk peaks olema vältida ELi jaoks kasvuhoonegaaside heite 
ülekandumise ohtu ning seeläbi toetada üldist eesmärki – piirata heitkoguseid kogu 
maailmas ja aidata ELil oma kohustusi täita; juhib tähelepanu asjaolule, et ELi KM on 
mõeldud üksnes kliimaeesmärkide edendamiseks ja kasvuhoonegaaside heite 
ülekandumise ohu vähendamiseks ning et selle teostamine peab toimuma 
proportsionaalselt ja tasakaalustatult, see peab olema tõenduspõhine ning seda ei tohi 
juba niigi koormatud rahvusvahelise kaubanduse üleilmses kontekstis väärkasutada 
protektsionismi, põhjendamatu diskrimineerimise või piirangute süvendamiseks; nõuab, 
et seejuures tuleb hoiduda liigsest bürokraatiast; märgib, et üks selle meetme tagajärgi 
on vältida tootmise EList väljaviimise ohtu, kuna tootmise ümberpaigutamine võib 
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nullida ELi püüded piirata heitkoguseid ja edendada ELi rahvusvahelist 
keskkonnakaitsepoliitikat; 

4. märgib, et WTO eeskirjade järgimiseks võiks igasuguse KMi kavandamisel lähtuda 
üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) sätetest, näiteks selle I artiklist 
(enamsoodustusrežiim), III artiklist (võrdse kohtlemise põhimõte) ja vajaduse korral 
XX artiklist (üldised erandid), ning mehhanismi olemasolu ainuke põhjus peaks olema 
keskkonnaalane – ülemaailmse CO2 heite vähendamine ja kasvuhoonegaaside heite 
ülekandumise vältimine;

5. nõuab, et suurima läbipaistvuse huvides tuleb 2021. aasta keskpaigaks koos 
seadusandliku ettepanekuga esitada põhjalikud mõjuhinnangud, ning Euroopa 
Parlamendi koordineerimisel tuleb pakkuda stiimuleid koostööks ja koalitsioonide 
loomiseks WTOga ja ELi kaubanduspartneritega; märgib, et mõjuhinnangu koostamisel 
peab eesmärk olema kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohu ja sellest tulenevalt 
ülemaailmsete heitkoguste vähendamine; palub seepärast komisjonil lisada 
mõjuhinnangusse järgmised punktid:

a. KMi mõju kestlikule innovatsioonile ning muutustele kaubavoogudes ja 
tarneahelates; 

b. KMi hinnanguline lisaväärtus võrreldes alternatiivsete võimalustega; 

c. mehhanismi esmarakendamise võimalikud katsevaldkonnad, kus kaupade CO2 
sisaldus on hõlpsasti tuvastatav;

d. võimalik mõju ELi tööstusele tulenevalt sellest, kui mehhanism keskendub 
üksnes alusmaterjalidele, mis võib kallutada importi mehhanismiga hõlmamata 
vahesaaduste ja lõpptoodete suunas, eriti kui mehhanism vahetab välja senised 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise vastased meetmed; 

e. kas ja kuidas tuleks suure CO2 sisaldusega elektrienergia importimise korral 
kaasata energiasektor; 

f. milline võib ülemaailmse konkurentsi seisukohast olla mõju ELi ettevõtjatele, 
eriti VKEdele, kui tooteid mõjutavad nende komponentide kõrgemad hinnad;

g. kesksete muutujate kompleksi (sh KMiga hõlmatud sektorid, riigid ja 
kasvuhoonegaaside heitkogused) analüüs ja nende muutujate seosed seniste 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise vastaste meetmetega;

h. eriline tähelepanu vähimarenenud ja arenguriikidele, veendumaks et KM ei 
kahjusta nende arengut; 

6. märgib, et mõjuhinnangus tuleb hoolikalt kaaluda, kuidas KM toimiks koos ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi raames kehtivate kasvuhoonegaaside heite 
ülekandumise vastaste meetmetega; muu hulgas tuleb kaaluda, kas täiendada esimeses 
etapis KMi praeguste meetmete või tasuta kvootidega või oleks õigem neist loobuda, 
vältides seejuures topeltkaitset ja impordi diskrimineerimist, ning kas juurutada KM 
järkjärguliselt või mitte, arvestades vajadusega tagada nii kooskõla WTOga kui ka 
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säilitada ELi ettevõtete jaoks stabiilsus ja prognoositavus;

7. rõhutab, et igal juhul peab mehhanism ergutama tööstusharusid ELis ja sellest 
väljaspool tootma puhtaid ja konkurentsivõimelisi tooteid, vältides kasvuhoonegaaside 
heite ülekandumist ning samas ohustamata kaubandusvõimalusi; juhib tähelepanu 
sellele, millist rolli selline mehhanism võiks tasakaalustatud ja nõuetekohase 
rakendamise korral täita energiamahukates tööstusharudes, näiteks terase-, tsemendi- ja 
alumiiniumitööstuses, arvestades nende sektorite kaubanduslikku tähtsust ja nende 
osalemist heitkogustega kauplemise süsteemis;

8. märgib, et KM on Euroopa rohelise kokkuleppe osa, mis aitab ELil täita eesmärki viia 
2050. aastaks oma netoheide nulli; märgib, et KM võib otseselt või kaudselt mõjutada 
kõige CO2- ja kaubandusmahukamaid tööstusharusid ning et nendega tuleks kogu 
protsessi kestel konsulteerida; lisaks märgib, et KM võib mõjutada tarneahelaid nii, et 
need muudavad CO2st tingitud kulud oma sisekuludeks; rõhutab, et igasugune KM 
peaks olema lihtne hallata ega tohiks põhjustada ettevõtjatele, eelkõige VKEdele asjatut 
finants- ja halduskoormust;

9. nõuab, et KMi tuludest toetataks ülemaailmseid ja Euroopa kliimameetmeid; teeb 
ettepaneku, et need tulud uuesti investeerida ELi eelarvesse teadusuuringuteks, 
innovatsiooniks ja CO2-neutraalsete tehnoloogiate arendamiseks, et toetada tööstuse 
jätkusuutlikku üleminekut, ning kliimatoetustesse, et tagada kooskõla WTO 
eeskirjadega;

10. väljendab sügavat muret mitmepoolse kaubandussüsteemi õõnestamise pärast; kutsub 
komisjoni üles aktiivselt suhtlema kaubanduspartnerite valitsustega, et tagada käesoleva 
algatuse teemal jätkuv dialoog, pakkudes nõnda stiimuleid kliimameetmete võtmiseks 
nii liidus kui ka selle kaubanduspartnerite juures; toonitab, et kaubanduspoliitikat saab 
ja tuleks kasutada positiivse keskkonnaprogrammi edendamiseks ning ELi ja muu 
maailma keskkonnaeesmärkide liiga suurte erinevuste vältimiseks ning et KM tuleks 
kavandada meetmena, mis täiendab ELi vabakaubanduslepingute kaubanduse ja 
kestliku arengu peatükkides sätestatud meetmeid; toonitab, et algatuse lõppeesmärgiks 
peab olema ülemaailmne tegevus, mis muudab KMi mittevajalikuks, kuna ülejäänud 
maailm seab endale sihid, mille ulatus on võrreldav ELi CO2 heitkoguste piiramise 
eesmärkidega; on seetõttu seisukohal, et KMi tuleks pidada mitte protektsionistlikuks 
meetmeks, vaid sellise protsessi kiirendamise vahendiks; loodab, et komisjon algatab 
WTO või G20 raames ülemaailmset lähenemisviisi käsitlevad läbirääkimised; 

11. nõuab süsinikusisalduse arvutamise meetodit, mille puhul ei eristata ELi ja kolmandate 
riikide tootjaid ning mis kajastab võimalikult täpselt asjaomaste kaupade tegelikku 
süsinikusisaldust; võtab teadmiseks ELi liikmesriikide ja kolmandate riikide toodete 
süsinikusisalduse arvutamisega seotud raskused ning nõuab jätkuvat tööd toodete 
süsinikusisalduse võrreldavuse tagamiseks; juhib tähelepanu sellele, et keerukate 
toodete süsinikusisalduse ja toime jälgimist hõlbustav tehnoloogia võib aidata selliste 
toodete suhtes KMi jõustada; märgib, et KM peab motiveerima riike ja tootjaid jagama 
teavet CO2 hinnakujunduse ja toodete süsinikusisalduse kohta; 

12. on seisukohal, et rahvusvaheline kaubandus ja kaubanduspoliitika kui peamised 
kliimaneutraalsele ja ressursitõhusale üleilmsele ringmajandusele ülemineku 
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võimaldajad toetavad ülemaailmseid jõupingutusi ÜRO säästva arengu eesmärkide 
saavutamiseks ja Pariisi kokkuleppe täitmiseks; leiab, et tuleb tingimata jätkata WTO 
põhjalikku reformimist, et ta suudaks tagada õiglase kaubavahetuse ja samal ajal 
pidurdada üleilmset soojenemist; märgib, et GATTi eeskirjad kehtestati 1947. aastal ja 
on seisukohal, et praeguse kliimakriisi tingimustes tuleb need ümber mõtestada; loodab, 
et kliimaeesmärkidega kooskõla saavutamiseks algatab komisjon kiiremas korras WTO 
reformimise; kutsub komisjoni üles tõhustama tööd CO2 ülemaailmse hinnakujunduse 
nimel ning kliima- ja keskkonnakaitsetehnoloogiatega kauplemise hõlbustamiseks, 
näiteks selliste kaubanduspoliitiliste algatuste abil nagu WTO keskkonnatoodete leping.
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