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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Eiropas Savienības mērķi līdz 2050. gadam panākt sociāli taisnīgu 
pārkārtošanos uz klimatneitralitāti, kā arī mērķi līdz 2030. gadam par 60 % samazināt 
emisijas, kā ierosinājis Parlaments; aicina turpināt vērienīgākos ar klimatu saistītos 
centienos ES tirdzniecības politikā, kā arī daudzās citās politikas jomās; prasa, lai 
Parīzes nolīgums un tajā noteiktais 1,5℃ mērķis kļūtu par vienu no galvenajiem 
tirdzniecības politikas vadošajiem principiem, kam būtu pielāgojamas visas 
tirdzniecības iniciatīvas un to politiskie instrumenti, cita starpā iekļaujot to kā būtisku 
elementu brīvās tirdzniecības nolīgumos (BTN); pauž pārliecību, ka šāda mērķtiecīga 
tirdzniecības politika var būt svarīgs virzītājspēks, kas pavērsīs ekonomiku 
dekarbonizācijas virzienā, lai sasniegtu Parīzes nolīgumā un Eiropas zaļajā kursā 
izvirzītos klimata mērķus; uzsver, ka līdz ar vērienīgākajiem ES mērķiem attiecībā uz 
klimata pārmaiņām varētu palielināties oglekļa emisiju pārvirzes risks; mudina 
Komisiju visās tās rīcībpolitikās nodrošināt pilnīgu aizsardzību pret oglekļa emisiju 
pārvirzi, vienlaikus ņemot vērā Eiropas rūpniecības un mazo un vidējo uzņēmumu 
(MVU) konkurētspēju; norāda, ka 2018. gadā Savienība ir samazinājusi iekšzemes 
siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas par 23,2 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, 
tomēr tās starptautiskajā tirdzniecībā ietvertās SEG emisijas pastāvīgi pieaug; uzsver, ka 
preču un pakalpojumu neto imports ES veido vairāk nekā 20 % no Savienības 
iekšzemes CO2 emisijām;

2. tā kā nav globālas oglekļa cenas un daudzpusēja risinājuma, atbalsta Komisijas ieceri 
ierosināt taisnīgu un pārredzamu, efektīvu un uz tirgu balstītu ES oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismu (CBAM) ar nosacījumu, ka tas ir pielāgots PTO 
noteikumiem un ES brīvās tirdzniecības nolīgumiem (BTN) (t. i., ir nediskriminējošs un 
neveido slēptu starptautiskās tirdzniecības ierobežojumu), ir samērīgs, balstīts uz 
principu "piesārņotājs maksā" un piemērots ES klimata mērķu efektīvai sasniegšanai; 
uzskata, ka CBAM ir jāattiecina uz precēm no visām trešām valstīm, kas vēl nepiedalās 
efektīvās oglekļa cenas noteikšanas shēmās vai līdzvērtīgos pasākumos ar tādiem 
pašiem mērķiem un izmaksām kā ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmai (ES ETS), lai 
izvairītos no jebkādas diskriminācijas izcelsmes dēļ, un ka mazāk vērienīgas oglekļa 
cenošanas gadījumā izmaksas ir jāatskaita no CBAM;

3. ir pārliecināts, ka CBAM mērķim būtu jābūt oglekļa emisiju pārvirzes riska novēršanai 
Eiropas Savienībā, tādējādi sniedzot ieguldījumu vispārējā mērķa samazināt globālās 
emisijas īstenošanā un palīdzot ES pildīt tās saistības; uzsver, ka ES CBAM ir paredzēts 
vienīgi, lai veicinātu klimata mērķu sasniegšanu un mazinātu oglekļa emisiju pārvirzes 
risku, un ka tas būtu jāpiemēro samērīgi un līdzsvaroti, pamatojoties uz pierādījumiem, 
un to nedrīkstētu ļaunprātīgi izmantot kā līdzekli, lai veicinātu protekcionismu, 
neattaisnojamu diskrimināciju vai ierobežojumus starptautiskās tirdzniecības globālajā 
vidē, kur jau tā netrūkst apgrūtinājumu; šajā kontekstā aicina vairīties no pārmērīgas 
birokrātijas; norāda, ka vienas no pasākuma sekām būs tādas, ka tiks novērsts risks 
pārcelt ražošanu ārpus ES, jo šāda pārcelšana varētu nolemt neveiksmei ES centienus 
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mazināt emisijas un veicināt ES starptautiskās vides aizsardzības rīcībpolitikas; 

4. norāda, ka PTO noteikumiem pielāgota CBAM izstrādes pamats varētu būt Vispārējās 
vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) noteikumi, piemēram, I pants 
(vislielākās labvēlības režīma princips), III pants (valsts režīma princips) un vajadzības 
gadījumā XX pants (vispārējā izņēmuma klauzula), un tā vienīgajam pamatojumam 
būtu jābūt vides aizsardzībai, t. i., globālo CO2 emisiju mazināšanai un oglekļa emisiju 
pārvirzes novēršanai;

5. prasa līdz 2021. gada vidum kopā ar tiesību akta priekšlikumu iesniegt rūpīgus ietekmes 
novērtējumus, nodrošināt vislielāko pārredzamību un stimulēt sadarbību un iesaisti ar 
PTO un ES tirdzniecības partnervalstīm koordinācijā ar Eiropas Parlamentu; norāda, ka 
ietekmes novērtējums jāveic ar mērķi mazināt oglekļa emisiju pārvirzes risku un līdz ar 
to kopējās globālās emisijas; tāpēc aicina Komisiju ietekmes novērtējumā iekļaut šādus 
aspektus:

a. CBAM ietekme uz ilgtspējīgu inovāciju un pārmaiņām tirdzniecības plūsmās 
un piegādes ķēdēs; 

b. CBAM pievienotās vērtības novērtējums salīdzinājumā ar alternatīvām 
iespējām; 

c. iespējamās izmēģinājuma nozares, kurās oglekļa saturs precēs ir viegli 
nosakāms un kurās varētu īstenot agrīnas ieviešanas projektus;

d. iespējamā ietekme uz ES rūpniecību, ko varētu radīt tikai uz pamatmateriāliem 
vērsts mehānisms, kas varētu izraisīt importa novirzīšanu uz starpproduktiem un 
galaproduktiem, uz kuriem mehānisms neattiecas, jo īpaši, ja tas aizstāj pašreizējos 
oglekļa emisiju pārvirzes riska novēršanas pasākumus; 

e. vai un kā elektroenerģijas nozari varētu iekļaut konkrētajā gadījumā, kad tiek 
importēta elektroenerģija ar augstu oglekļa emisiju līmeni; 

f. iespējamā ietekme uz ES uzņēmumiem globālās konkurences ziņā, jo īpaši 
MVU, ja ražojumus ietekmē to sastāvdaļu augstākas cenas;

g. analīze par CBAM iekļauto galveno mainīgo lielumu kombināciju, tostarp 
nozarēm, valstīm un SEG emisijām, un to saistību ar pašreizējiem oglekļa emisiju 
pārvirzes riska novēršanas pasākumiem;

h. īpaši apsvērumi attiecībā uz vismazāk attīstītajām un jaunattīstības valstīm, lai 
nodrošinātu, ka CBAM nav negatīvas ietekmes uz to attīstību; 

6. norāda, ka ietekmes novērtējumā rūpīgi jāapsver, kā CBAM varētu mijiedarboties ar 
esošajiem oglekļa emisiju pārvirzes riska novēršanas pasākumiem saskaņā ar ES 
emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), tostarp, vai pašreizējiem pasākumiem vai 
bezmaksas kvotām sākotnējā posmā būtu jāpapildina CBAM, vai arī tās būtu jālikvidē, 
vienlaikus izvairoties no dubultas aizsardzības un diskriminācijas pret importu, un vai 
CBAM būtu jāievieš pakāpeniski, lai nodrošinātu pielāgotību PTO prasībām, vienlaikus 
saglabājot paredzamību un stabilitāti ES uzņēmumiem;
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7. uzsver, ka mehānismam katrā ziņā ir jārada stimuls ES un ārvalstu rūpniecības nozarēm 
ražot tīrus un konkurētspējīgus produktus un jānovērš oglekļa emisiju pārvirze, 
neapdraudot tirdzniecības iespējas; uzsver šāda mehānisma iespējamo lomu tādās 
energoietilpīgās nozarēs kā tērauda, cementa un alumīnija ražošana, ja tas būs 
līdzsvarots un ja to pienācīgi īstenos, ņemot vērā šo nozaru pieredzētos lielos 
tirdzniecības riskus un to dalību ETS;

8. norāda, ka CBAM ir daļa no Eiropas zaļā kursa un instruments, ar ko sasniegt ES 
2050. gada klimatneitralitātes mērķi; norāda, ka CBAM tieši vai netieši varētu ietekmēt 
oglekļietilpīgākās rūpniecības nozares ar izteiktu tirdzniecības intensitāti un ka ar tām 
visa procesa laikā būtu jāapspriežas; turklāt norāda, ka CBAM varētu ietekmēt piegādes 
ķēdes tādējādi, ka tās internalizētu oglekļa izmaksas; uzsver, ka CBAM katrā ziņā būtu 
jābūt viegli administrējamam un tas nedrīkstētu radīt lieku finansiālu un administratīvu 
slogu uzņēmumiem, jo īpaši MVU;

9. aicina izmantot CBAM ieņēmumus, lai atbalstītu globāla un Eiropas mēroga 
klimatrīcību; ierosina ieņēmumus novirzīt ES budžetā pētniecības, inovācijas un 
oglekļneitrālu tehnoloģiju izstrādes vajadzībām, lai atbalstītu ilgtspējīgu rūpniecības 
pārkārtošanos, un klimata palīdzībā, lai nodrošinātu pielāgotību PTO prasībām;

10. pauž nopietnas bažas par daudzpusējās tirdzniecības sistēmas lomas mazināšanos; 
aicina Komisiju aktīvi sadarboties ar tirdzniecības partnervalstu valdībām, lai 
nodrošinātu nepārtrauktu dialogu par šo iniciatīvu, tādējādi stimulējot klimatrīcību gan 
Savienībā, gan tās tirdzniecības partnervalstīs; uzsver, ka tirdzniecības politiku var 
izmantot un tā būtu jāizmanto, lai sekmētu pozitīvu vides programmu un izvairītos no 
lielām atšķirībām ES un pārējās pasaules vides mērķu vērienīguma līmenī, un ka 
CBAM būtu jāizstrādā kā darbība, kas papildina ES BTN tirdzniecības un ilgtspējīgas 
attīstības nodaļās paredzētās darbības; uzsver, ka iniciatīvas galīgajam mērķim ir jābūt 
globālai rīcībai, kas padarīs CBAM lieku, kad pārējā pasaule sasniegs vērienīguma 
līmeni, ko ES ir izvirzījusi attiecībā uz CO2 emisiju samazināšanu; tāpēc uzskata, ka 
CBAM būtu jāuztver kā līdzeklis, kas palīdz paātrināt šo procesu, nevis kā 
protekcionisma līdzeklis; sagaida, ka Komisija sāks sarunas par vispārēju pieeju PTO 
vai G20 ietvaros; 

11. prasa izmantot tādu oglekļa satura aprēķināšanas metodi, kas nenodalītu ES un trešo 
valstu ražotājus un pēc iespējas precīzāk atspoguļotu faktisko oglekļa saturu attiecīgajās 
precēs; norāda uz grūtībām, kas saistītas ar oglekļa satura aprēķināšanu ES dalībvalstu 
un trešo valstu produktos, un aicina turpināt centienus, lai nodrošinātu produktu oglekļa 
satura salīdzināmību; uzsver, ka sarežģītu produktu oglekļa satura un emisiju daudzuma 
izsekošanas un identificēšanas tehnoloģija varētu palīdzēt panākt CBAM īstenošanu 
attiecībā uz šiem produktiem; norāda, ka CBAM ir jārada stimuli valstīm un ražotājiem 
kopīgot informāciju par oglekļa cenas noteikšanu un produktu oglekļa saturu; 

12. uzskata, ka pārejā uz klimatneitrālu, resursefektīvu un apritīgu globālo ekonomiku 
starptautiskā tirdzniecība un tirdzniecības politika ir būtiski faktori, kas atbalsta 
vispārējos centienus sasniegt ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) un izpildīt 
Parīzes nolīguma saistības; uzskata, ka ir steidzami jāīsteno visaptveroša PTO reforma, 
kas ļautu tai garantēt godīgu tirdzniecību un vienlaikus apkarot globālo sasilšanu; 
norāda, ka VVTT noteikumi ir pieņemti 1947. gadā, un uzskata, ka tie ir jāpārskata, 
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ņemot vērā pašreizējo klimata krīzi; sagaida, ka Komisija steidzami uzņemsies 
iniciatīvas attiecībā uz PTO reformu, lai panāktu atbilstību klimata mērķiem; aicina 
Komisiju pastiprināt centienus, lai panāktu globālu CO2 cenas noteikšanu, un veicināt 
klimata un vides aizsardzības tehnoloģiju tirdzniecību, piemēram, ar tādām tirdzniecības 
politikas iniciatīvām kā PTO Vides preču nolīgums.
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