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Muudatusettepanek 1
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Markus 
Buchheit

Arvamuse projekt
Punkt -1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1. arvestades, et nagu on märgitud 
Euroopa Liidu toimimise lepingus, on 
liidul ja liikmesriikidel 
keskkonnaküsimustes jagatud pädevus;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Markus 
Buchheit

Arvamuse projekt
Punkt -1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1a. arvestades, et Euroopa Liit oli 
2017. aastal esimene CO2 heite 
netoimportija kogu maailmas;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on veendunud, et eesmärgipärane 
kaubanduspoliitika võib olla oluline 
liikumapanev jõud, mis suunab riikide 
majandust CO2 heite vähendamisele, et 
saavutada Pariisi kokkuleppes ja Euroopa 
rohelises kokkuleppes sätestatud 

1. tunneb heameelt Euroopa 
eesmärgi üle saavutada 2050. aastaks 
sotsiaalselt õiglane üleminek 
kliimaneutraalsusele, samuti 60 %-
eesmärk 2030. aastaks; märgib murega, et 
ELi kaubanduspoliitikas ja ka paljudes 
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kliimaeesmärgid; muudes poliitikavaldkondades pole seatud 
kõrgeid kliimaeesmärke; nõuab, et Pariisi 
lepingust ja selle 1,5-protsendi eesmärgist 
saaks kaubanduspoliitika juhtpõhimõte, 
millega tuleb kohandada kõik 
kaubandusalgatused; 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;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Massimiliano Salini, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Angelika 
Winzig, Jörgen Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on veendunud, et eesmärgipärane 
kaubanduspoliitika võib olla oluline 
liikumapanev jõud, mis suunab riikide 
majandust CO2 heite vähendamisele, et 
saavutada Pariisi kokkuleppes ja Euroopa 
rohelises kokkuleppes sätestatud 
kliimaeesmärgid;

1. on veendunud, et 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 
suurenemise tulemusena kasvas 
omakorda kasvuhoonegaaside heite 
ülekandumise oht; nõuab tungivalt, et 
komisjon tagaks kooskõlas oma 
poliitikaga täieliku kaitse 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
vastu; rõhutab, et ELi kliimapoliitika 
tuleb Euroopa tööstuse ja VKEde jaoks 
viia kooskõlla majanduskasvu ja 
konkurentsivõimega;

Or. en
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Muudatusettepanek 5
Manuela Ripa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on veendunud, et eesmärgipärane 
kaubanduspoliitika võib olla oluline 
liikumapanev jõud, mis suunab riikide 
majandust CO2 heite vähendamisele, et 
saavutada Pariisi kokkuleppes ja Euroopa 
rohelises kokkuleppes sätestatud 
kliimaeesmärgid;

1. märgib, et kui liit oli 2018. aastaks 
vähendanud liidusiseste 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 23,2 % 
allapoole 1990. aasta taset, on 
rahvusvahelise kaubandusega seotud 
kasvuhoonegaaside heitkogused pidevalt 
kasvanud; rõhutab, et ELi kaupade ja 
teenuste puhasimport põhjustab üle 20 % 
liidusisesest CO2 heitest; on veendunud, et 
eesmärgipärane kaubanduspoliitika võib 
olla oluline liikumapanev jõud, mis suunab 
riikide majandust CO2 heite 
vähendamisele, et saavutada Pariisi 
kokkuleppes ja Euroopa rohelises 
kokkuleppes sätestatud kliimaeesmärgid;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on veendunud, et eesmärgipärane 
kaubanduspoliitika võib olla oluline 
liikumapanev jõud, mis suunab riikide 
majandust CO2 heite vähendamisele, et 
saavutada Pariisi kokkuleppes ja Euroopa 
rohelises kokkuleppes sätestatud 
kliimaeesmärgid;

1. on veendunud, et eesmärgipärane 
kaubanduspoliitika võib olla oluline 
liikumapanev jõud, mis suunab riikide 
majandust CO2 heite vähendamisele, et 
saavutada Pariisi kokkuleppes ja Euroopa 
rohelises kokkuleppes sätestatud 
kliimaeesmärgid, et ümberpaigutuste 
soosimise abil paremini suunata 
tööstuspoliitikat, ning paremini jaotada 
täiendavaid vahendeid meie ettevõtetele, 
milles tehakse vastutustundlikke 
uuendusi;
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Or. fr

Muudatusettepanek 7
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on veendunud, et eesmärgipärane 
kaubanduspoliitika võib olla oluline 
liikumapanev jõud, mis suunab riikide 
majandust CO2 heite vähendamisele, et 
saavutada Pariisi kokkuleppes ja Euroopa 
rohelises kokkuleppes sätestatud 
kliimaeesmärgid;

1. on veendunud, et eesmärgipärane 
kaubanduspoliitika võib olla oluline 
liikumapanev jõud, mis suunab riikide 
majandust CO2 heite vähendamisele, et 
saavutada Pariisi kokkuleppes ja Euroopa 
rohelises kokkuleppes sätestatud 
kliimaeesmärgid, võttes arvesse, et ELi 
uusim ambitsioonikas kliimapoliitika näib 
seadvat saavutamatuid eesmärke, mis 
võivad kahjustada ELi üldist 
konkurentsivõimet;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Emmanouil Fragkos

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on veendunud, et eesmärgipärane 
kaubanduspoliitika võib olla oluline 
liikumapanev jõud, mis suunab riikide 
majandust CO2 heite vähendamisele, et 
saavutada Pariisi kokkuleppes ja Euroopa 
rohelises kokkuleppes sätestatud 
kliimaeesmärgid;

1. on veendunud, et 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 sellega seoses 
rahvusvaheliselt ühtlustatud toodete 
märgistamise ja tarbijaväärtuste tähtsust;

Or. el
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Muudatusettepanek 9
Jörgen Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on veendunud, et eesmärgipärane 
kaubanduspoliitika võib olla oluline 
liikumapanev jõud, mis suunab riikide 
majandust CO2 heite vähendamisele, et 
saavutada Pariisi kokkuleppes ja Euroopa 
rohelises kokkuleppes sätestatud 
kliimaeesmärgid;

1. on veendunud, et eesmärgipärane 
kaubanduspoliitika võib olla oluline 
liikumapanev jõud, mis suunab riikide 
majandust CO2 heite vähendamisele, et 
saavutada Pariisi kokkuleppes ja Euroopa 
rohelises kokkuleppes sätestatud 
kliimaeesmärgid; kuid seda tuleks teha 
proportsionaalselt ja tasakaalustatult, see 
peaks olema tõenduspõhine ja seda ei 
tohiks kasutada protektsionismi 
kattevarjuks;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Markus Buchheit, Roman Haider, Maximilian Krah

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on veendunud, et eesmärgipärane 
kaubanduspoliitika võib olla oluline 
liikumapanev jõud, mis suunab riikide 
majandust CO2 heite vähendamisele, et 
saavutada Pariisi kokkuleppes ja Euroopa 
rohelises kokkuleppes sätestatud 
kliimaeesmärgid;

1. on mures, et eesmärgipärane, kuid 
poliitiliselt äärmiselt motiveeritud 
kaubanduspoliitika võib olla oluline 
plaanimajanduse poole liikuma panev 
jõud, mis sunnib riikide majandust 
vähendama CO2 heidet ja mille tagajärg 
on deindustrialiseerimine, et saavutada 
Pariisi kokkuleppes ja Euroopa rohelises 
kokkuleppes sätestatud kliimaeesmärgid;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Emmanouil Fragkos
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Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on veendunud, et eesmärgipärane 
kaubanduspoliitika võib olla oluline 
liikumapanev jõud, mis suunab riikide 
majandust CO2 heite vähendamisele, et 
saavutada Pariisi kokkuleppes ja Euroopa 
rohelises kokkuleppes sätestatud 
kliimaeesmärgid;

1. on veendunud, et eesmärgipärane 
kaubanduspoliitika võib olla oluline 
liikumapanev jõud, mis suunab riikide 
majandust CO2 heite vähendamisele, et 
saavutada Pariisi kokkuleppes ja Euroopa 
rohelises kokkuleppes sätestatud 
kliimaeesmärgid töökohti kaotamata;

Or. el

Muudatusettepanek 12
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on veendunud, et eesmärgipärane 
kaubanduspoliitika võib olla oluline 
liikumapanev jõud, mis suunab riikide 
majandust CO2 heite vähendamisele, et 
saavutada Pariisi kokkuleppes ja Euroopa 
rohelises kokkuleppes sätestatud 
kliimaeesmärgid;

1. on veendunud, et eesmärgipärane 
kaubanduspoliitika võib olla oluline 
liikumapanev jõud, mis suunab riikide 
majandust CO2 heite vähendamisele, et 
saavutada Pariisi kokkuleppes ja Euroopa 
rohelises kokkuleppes sätestatud 
kliimaeesmärgid ning ennetada 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumist;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Massimiliano Salini, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Angelika 
Winzig, Jörgen Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 1 – alapunkt 1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1) on veendunud, et piiril 
kohaldatava süsinikdioksiidi 
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kohandusmehhanismi peamine eesmärk 
peaks olema vähendada üleilmset 
heitkogust ja vältida samas 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumist 
ning säilitada Euroopa tööstusharude 
konkurentsivõime;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Markus 
Buchheit

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. rõhutab, et ELi piiril kohaldatav 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanism 
peaks olema sõnastatud väärtusliku 
vahendina, mis kaitseb ebaausa 
konkurentsi eest ja tasakaalustab 
suuremaid tootmiskulusid, mis tulenevad 
ELi ettevõtetele ELi rohelisest 
kokkuleppest; rõhutab sellega seoses 
vajadust tagada ELi ettevõtetele võrdsed 
tingimused, kuna ELi rohelise 
kokkuleppega kehtestatud standardid pole 
kolmandates riikides sama 
ambitsioonikad, mis on veelgi 
suurendanud majandustegevuse mujale 
viimise nähtust, süvendades 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
probleemi;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Daniel Caspary

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. juhib tähelepanu asjaolule, et ELi 
piiril kohaldatav süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanism on mõeldud üksnes 
kliimaeesmärkide edasiarendamiseks ja 
võrdsete võimaluste tagamiseks ning seda 
ei tohi kasutada protektsionismi, 
põhjendamatu diskrimineerimise või 
piirangute suurendamise vahendina niigi 
koormatud rahvusvahelise kaubanduse 
üleilmses kontekstis;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. toetab WTO nõuetele vastava ELi 
piiril kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi kasutuselevõtmist 
liidu vabakaubanduspõhimõtte 
tugevdamise vahendina; on seisukohal, et 
ELi piiril kohaldatav süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanism võib suurendada 
võrdseid võimalusi, et saavutada 
süsinikdioksiidi heite vähendamise käigus 
konkurentsivõimelisemad turud;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Emmanouil Fragkos

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. hoiatab bürokraatia kuhjumise 
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eest; nõuab, et Euroopa rahvusvahelise 
tasandi keskkonnakaitseprobleemide 
propageerimise strateegia osana 
leevendataks meetmeid, mis ajendavad 
Euroopa ettevõtteid EList lahkuma;

Or. el

Muudatusettepanek 18
Manuela Ripa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toetab ülemaailmse CO2 hinna ja 
mitmepoolse lahenduse puudumisel 
turupõhist ELi piiril kohaldatavat 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi, 
tingimusel et see on kooskõlas ELi 
vabakaubanduslepingutega ja WTO 
eeskirjadega (ei tohi olla diskrimineeriv 
ega kujutada endast rahvusvahelise 
kaubanduse varjatud piirangut) ning et 
mehhanism on proportsionaalne, tugineb 
põhimõttele „saastaja maksab“ ja on 
otstarbekas kliimaeesmärkide 
saavutamisel;

2. toetab kindlalt ülemaailmse CO2 
hinna ja mitmepoolse lahenduse 
puudumisel ELi piiril kohaldatavat 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi, 
tingimusel et see on kooskõlas ELi 
vabakaubanduslepingutega ja WTO 
eeskirjadega (ei tohi olla diskrimineeriv 
ega kujutada endast rahvusvahelise 
kaubanduse varjatud piirangut) ning et 
mehhanism on proportsionaalne, tugineb 
põhimõttele „saastaja maksab“ ja on 
otstarbekas kliimaeesmärkide 
saavutamisel; märgib, et üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppe eeskirjad 
pärinevad 1947. aastast, ja on seisukohal, 
et need tuleb praeguses kliimakriisi ja 
kliimaneutraalsuse üldeesmärgi 
kontekstis uuesti läbi mõelda, et 
võimaldada samalaadsete toodete 
määramisel arvestada selliste omadustega 
nagu toodete CO2 jalajälg; kutsub sel 
eesmärgil komisjoni üles tegema 
ettepanekut kaubanduseeskirjade reformi 
kohta ka kõigis kliimaalgatustes, mille ta 
käivitab WTO raames;

Or. en
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Muudatusettepanek 19
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toetab ülemaailmse CO2 hinna ja 
mitmepoolse lahenduse puudumisel 
turupõhist ELi piiril kohaldatavat 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi, 
tingimusel et see on kooskõlas ELi 
vabakaubanduslepingutega ja WTO 
eeskirjadega (ei tohi olla diskrimineeriv 
ega kujutada endast rahvusvahelise 
kaubanduse varjatud piirangut) ning et 
mehhanism on proportsionaalne, tugineb 
põhimõttele „saastaja maksab“ ja on 
otstarbekas kliimaeesmärkide 
saavutamisel;

2. toetab ülemaailmse CO2 hinna ja 
mitmepoolse lahenduse puudumisel 
turupõhist ELi piiril kohaldatavat 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi, 
tingimusel et see on kooskõlas ELi 
vabakaubanduslepingutega ja WTO 
eeskirjadega (ei tohi olla diskrimineeriv 
ega kujutada endast rahvusvahelise 
kaubanduse varjatud piirangut) ning et 
mehhanism on proportsionaalne, tugineb 
põhimõttele „saastaja maksab“ ja on 
otstarbekas kliimaeesmärkide 
saavutamisel; on seisukohal, et on 
tungivalt vaja jätkata WTO terviklikku 
reformi, võimaldades sellel tagada õiglane 
kaubandus ja võidelda samal ajal üleilmse 
soojenemisega; on seisukohal, et meie 
kliimaeesmärkidega kooskõla 
saavutamiseks on kiiresti vaja uut 
lähenemisviisi meie kaubandussuhete 
kujundamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Jean-Lin Lacapelle, Luisa Regimenti, Marco Campomenosi
rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel
Herve Juvin

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toetab ülemaailmse CO2 hinna ja 
mitmepoolse lahenduse puudumisel 
turupõhist ELi piiril kohaldatavat 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi, 
tingimusel et see on kooskõlas ELi 

2. toetab ülemaailmse CO2 hinna ja 
mitmepoolse lahenduse puudumisel 
turupõhist ELi piiril kohaldatavat 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi; 
märgib, et komisjon kavatses seda juba 
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vabakaubanduslepingutega ja WTO 
eeskirjadega (ei tohi olla diskrimineeriv 
ega kujutada endast rahvusvahelise 
kaubanduse varjatud piirangut) ning et 
mehhanism on proportsionaalne, tugineb 
põhimõttele „saastaja maksab“ ja on 
otstarbekas kliimaeesmärkide 
saavutamisel;

mitu aastat, ent on alles hiljuti alustanud 
läbirääkimisi sidusrühmadega, et 
niisugune mehhanism välja töötada; 
rõhutab, et mehhanism peab olema 
kooskõlas ELi vabakaubanduslepingutega 
ja WTO eeskirjadega (ei tohi olla 
diskrimineeriv ega kujutada endast 
rahvusvahelise kaubanduse varjatud 
piirangut), proportsionaalne, tuginema 
põhimõttele „saastaja maksab“ ja olema 
otstarbekas kliima-, keskkonna- ja 
sotsiaalsete eesmärkide saavutamisel;

Or. fr

Muudatusettepanek 21
Markus Buchheit, Roman Haider, Maximilian Krah

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toetab ülemaailmse CO2 hinna ja 
mitmepoolse lahenduse puudumisel 
turupõhist ELi piiril kohaldatavat 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi, 
tingimusel et see on kooskõlas ELi 
vabakaubanduslepingutega ja WTO 
eeskirjadega (ei tohi olla diskrimineeriv 
ega kujutada endast rahvusvahelise 
kaubanduse varjatud piirangut) ning et 
mehhanism on proportsionaalne, tugineb 
põhimõttele „saastaja maksab“ ja on 
otstarbekas kliimaeesmärkide 
saavutamisel;

2. peab küsitavaks turupõhist ELi 
piiril kohaldatavat süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi, isegi tingimusel et 
see on kooskõlas ELi 
vabakaubanduslepingutega ja WTO 
eeskirjadega (ei tohi olla diskrimineeriv 
ega kujutada endast rahvusvahelise 
kaubanduse varjatud piirangut) ning et 
mehhanism on proportsionaalne, tugineb 
põhimõttele „saastaja maksab“ ja on 
otstarbekas kliimaeesmärkide 
saavutamisel; rõhutab, et ELi ühepoolne 
tegevus ELi piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
kasutuselevõtmisel võib viia 
vastumeetmeteni, näiteks Euroopa 
ekspordi karistustariifid, mis võivad 
põhjustada majanduslikku kahju ja 
mõjutada tõsiselt Euroopa tootjaid ja 
ettevõtteid;

Or. en
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Muudatusettepanek 22
Christophe Hansen

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toetab ülemaailmse CO2 hinna ja 
mitmepoolse lahenduse puudumisel 
turupõhist ELi piiril kohaldatavat 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi, 
tingimusel et see on kooskõlas ELi 
vabakaubanduslepingutega ja WTO 
eeskirjadega (ei tohi olla diskrimineeriv 
ega kujutada endast rahvusvahelise 
kaubanduse varjatud piirangut) ning et 
mehhanism on proportsionaalne, tugineb 
põhimõttele „saastaja maksab“ ja on 
otstarbekas kliimaeesmärkide 
saavutamisel;

2. toetab ülemaailmse CO2 hinna ja 
mitmepoolse lahenduse puudumisel 
turupõhist ELi piiril kohaldatavat 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi, mis 
kehtib impordi kohta kõikidest 
kolmandatest riikidest, mis ei ole veel osa 
tõhusast piiramise ja kauplemise 
süsteemist, mille kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise eesmärgid ja 
kulud on vähemalt samaväärsed kui ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi puhul, 
tingimusel et see on kooskõlas ELi 
vabakaubanduslepingutega ja WTO 
eeskirjadega (ei tohi olla diskrimineeriv 
ega kujutada endast rahvusvahelise 
kaubanduse varjatud piirangut) ning et 
mehhanism on proportsionaalne, tugineb 
põhimõttele „saastaja maksab“ ja on 
otstarbekas kliimaeesmärkide 
saavutamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toetab ülemaailmse CO2 hinna ja 
mitmepoolse lahenduse puudumisel 
turupõhist ELi piiril kohaldatavat 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi, 
tingimusel et see on kooskõlas ELi 
vabakaubanduslepingutega ja WTO 
eeskirjadega (ei tohi olla diskrimineeriv 
ega kujutada endast rahvusvahelise 

2. toetab ülemaailmse CO2 hinna ja 
mitmepoolse lahenduse puudumisel 
turupõhist ELi piiril kohaldatavat 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi, 
ning nõuab, et ELi 
vabakaubanduslepingud kooskõlastataks 
sellise mehhanismiga, kasutades 
vabakaubanduslepingutes vastavaid 
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kaubanduse varjatud piirangut) ning et 
mehhanism on proportsionaalne, tugineb 
põhimõttele „saastaja maksab“ ja on 
otstarbekas kliimaeesmärkide 
saavutamisel;

läbivaatamisklausleid, juhul kui 
vabakaubanduslepingud ei ole sellise 
mehhanismiga veel kooskõlas; nõuab, et 
ELi piiril kohaldatav süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanism oleks kooskõlas 
WTO eeskirjadega (ei tohi olla 
diskrimineeriv ega kujutada endast 
rahvusvahelise kaubanduse varjatud 
piirangut) ning et mehhanism on 
proportsionaalne, tugineb põhimõttele 
„saastaja maksab“ ja on otstarbekas 
kliimaeesmärkide saavutamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Massimiliano Salini, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Angelika 
Winzig

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toetab ülemaailmse CO2 hinna ja 
mitmepoolse lahenduse puudumisel 
turupõhist ELi piiril kohaldatavat 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi, 
tingimusel et see on kooskõlas ELi 
vabakaubanduslepingutega ja WTO 
eeskirjadega (ei tohi olla diskrimineeriv 
ega kujutada endast rahvusvahelise 
kaubanduse varjatud piirangut) ning et 
mehhanism on proportsionaalne, tugineb 
põhimõttele „saastaja maksab“ ja on 
otstarbekas kliimaeesmärkide 
saavutamisel;

2. toetab ülemaailmse CO2 hinna ja 
mitmepoolse lahenduse puudumisel 
turupõhist ELi piiril kohaldatavat 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi, 
seoses impordiga kõigist riikidest, mis ei 
ole hõlmatud range süsinikdioksiidi 
heitkogustega kauplemise süsteemiga, 
mille eesmärgid ja kulud on samad kui 
CO2 heite vähendamise puhul, tingimusel 
et see on kooskõlas ELi 
vabakaubanduslepingutega ja WTO 
eeskirjadega (ei tohi olla diskrimineeriv 
ega kujutada endast rahvusvahelise 
kaubanduse varjatud piirangut) ning et 
mehhanism on proportsionaalne, tugineb 
põhimõttele „saastaja maksab“ ja on 
otstarbekas kliimaeesmärkide 
saavutamisel;

Or. en
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Muudatusettepanek 25
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toetab ülemaailmse CO2 hinna ja 
mitmepoolse lahenduse puudumisel 
turupõhist ELi piiril kohaldatavat 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi, 
tingimusel et see on kooskõlas ELi 
vabakaubanduslepingutega ja WTO 
eeskirjadega (ei tohi olla diskrimineeriv 
ega kujutada endast rahvusvahelise 
kaubanduse varjatud piirangut) ning et 
mehhanism on proportsionaalne, tugineb 
põhimõttele „saastaja maksab“ ja on 
otstarbekas kliimaeesmärkide 
saavutamisel;

2. toetab ülemaailmse CO2 hinna ja 
mitmepoolse lahenduse puudumisel 
turupõhist ELi piiril kohaldatavat 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi, 
tingimusel et see on kooskõlas ELi 
vabakaubanduslepingutega ja WTO 
eeskirjadega (ei tohi olla diskrimineeriv 
ega kujutada endast rahvusvahelise 
kaubanduse varjatud piirangut) ning et 
mehhanism on proportsionaalne, tugineb 
põhimõttele „saastaja maksab“ ja on 
otstarbekas kliimaeesmärkide 
saavutamisel; on seisukohal, et ELi piiril 
kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi järkjärguline 
kasutuselevõtt peab olema seotud lubatud 
heitkoguse ühikute tasuta eraldamise 
järkjärgulise kaotamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
fraktsiooni ECR nimel

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toetab ülemaailmse CO2 hinna ja 
mitmepoolse lahenduse puudumisel 
turupõhist ELi piiril kohaldatavat 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi, 
tingimusel et see on kooskõlas ELi 
vabakaubanduslepingutega ja WTO 
eeskirjadega (ei tohi olla diskrimineeriv 
ega kujutada endast rahvusvahelise 
kaubanduse varjatud piirangut) ning et 

2. toetab ülemaailmse CO2 hinna ja 
mitmepoolse lahenduse puudumisel 
turupõhist ELi piiril kohaldatavat 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi, mis 
hõlmab importi riikidest, mille suhtes ei 
kohaldata samaväärset süsinikdioksiidi 
heitkogustega kauplemise süsteemi, 
tingimusel, et see on kooskõlas ELi 
vabakaubanduslepingutega ja WTO 
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mehhanism on proportsionaalne, tugineb 
põhimõttele „saastaja maksab“ ja on 
otstarbekas kliimaeesmärkide 
saavutamisel;

eeskirjadega (ei tohi olla diskrimineeriv 
ega kujutada endast rahvusvahelise 
kaubanduse varjatud piirangut) ning et 
mehhanism on proportsionaalne, tugineb 
põhimõttele „saastaja maksab“ ja on 
otstarbekas kliimaeesmärkide 
saavutamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Daniel Caspary

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toetab ülemaailmse CO2 hinna ja 
mitmepoolse lahenduse puudumisel 
turupõhist ELi piiril kohaldatavat 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi, 
tingimusel et see on kooskõlas ELi 
vabakaubanduslepingutega ja WTO 
eeskirjadega (ei tohi olla diskrimineeriv 
ega kujutada endast rahvusvahelise 
kaubanduse varjatud piirangut) ning et 
mehhanism on proportsionaalne, tugineb 
põhimõttele „saastaja maksab“ ja on 
otstarbekas kliimaeesmärkide 
saavutamisel;

2. toetab ülemaailmse CO2 hinna ja 
mitmepoolse lahenduse puudumisel õiglast 
ja läbipaistvat turupõhist ELi piiril 
kohaldatavat süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi, tingimusel et see on 
kindlalt ja täielikult kooskõlas ELi 
vabakaubanduslepingutega ja WTO 
eeskirjadega (ei tohi olla diskrimineeriv 
ega kujutada endast rahvusvahelise 
kaubanduse varjatud piirangut) ning et 
mehhanism on proportsionaalne, tugineb 
põhimõttele „saastaja maksab“ ja on 
otstarbekas kliimaeesmärkide 
saavutamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Jörgen Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toetab ülemaailmse CO2 hinna ja 
mitmepoolse lahenduse puudumisel 

2. võtab teadmiseks, et ülemaailmse 
CO2 hinna ja mitmepoolse lahenduse 
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turupõhist ELi piiril kohaldatavat 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi, 
tingimusel et see on kooskõlas ELi 
vabakaubanduslepingutega ja WTO 
eeskirjadega (ei tohi olla diskrimineeriv 
ega kujutada endast rahvusvahelise 
kaubanduse varjatud piirangut) ning et 
mehhanism on proportsionaalne, tugineb 
põhimõttele „saastaja maksab“ ja on 
otstarbekas kliimaeesmärkide 
saavutamisel;

puudumisel rõhutab komisjoni kavatsus 
teha ettepanek turupõhise ELi piiril 
kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi kohta, et see peab 
olema kooskõlas ELi 
vabakaubanduslepingutega ja WTO 
eeskirjadega (ei tohi olla diskrimineeriv 
ega kujutada endast rahvusvahelise 
kaubanduse varjatud piirangut), 
proportsionaalne, tuginema põhimõttele 
„saastaja maksab“ ja olema otstarbekas 
kliimaeesmärkide saavutamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toetab ülemaailmse CO2 hinna ja 
mitmepoolse lahenduse puudumisel 
turupõhist ELi piiril kohaldatavat 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi, 
tingimusel et see on kooskõlas ELi 
vabakaubanduslepingutega ja WTO 
eeskirjadega (ei tohi olla diskrimineeriv 
ega kujutada endast rahvusvahelise 
kaubanduse varjatud piirangut) ning et 
mehhanism on proportsionaalne, tugineb 
põhimõttele „saastaja maksab“ ja on 
otstarbekas kliimaeesmärkide 
saavutamisel;

2. toetab ülemaailmse CO2 hinna ja 
mitmepoolse lahenduse puudumisel 
turupõhist ELi piiril kohaldatavat 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi, 
tingimusel et võetakse vastu ELi 
vabakaubanduslepingud ja 
ajakohastatakse WTO eeskirjad (ei tohi 
olla diskrimineeriv ega kujutada endast 
rahvusvahelise kaubanduse varjatud 
piirangut) ning et mehhanism on 
proportsionaalne, tugineb põhimõttele 
„saastaja maksab“ ja on otstarbekas 
kliimaeesmärkide saavutamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Emmanouil Fragkos

Arvamuse projekt
Punkt 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toetab ülemaailmse CO2 hinna ja 
mitmepoolse lahenduse puudumisel 
turupõhist ELi piiril kohaldatavat 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi, 
tingimusel et see on kooskõlas ELi 
vabakaubanduslepingutega ja WTO 
eeskirjadega (ei tohi olla diskrimineeriv 
ega kujutada endast rahvusvahelise 
kaubanduse varjatud piirangut) ning et 
mehhanism on proportsionaalne, tugineb 
põhimõttele „saastaja maksab“ ja on 
otstarbekas kliimaeesmärkide 
saavutamisel;

2. toetab ülemaailmse CO2 hinna ja 
mitmepoolse lahenduse puudumisel 
turupõhist ELi piiril kohaldatavat 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi, 
tingimusel et see on kooskõlas ELi 
vabakaubanduslepingutega ja WTO 
eeskirjadega (ei tohi olla diskrimineeriv 
ega kujutada endast rahvusvahelise 
kaubanduse varjatud piirangut) ning et 
mehhanism on proportsionaalne, tugineb 
põhimõttele „saastaja maksab“ ja 
tõhusatele vahenditele Euroopa kõigi 
eesmärkide saavutamiseks;

Or. el

Muudatusettepanek 31
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Jérémy Decerle, Jordi Cañas, Samira Rafaela

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toetab ülemaailmse CO2 hinna ja 
mitmepoolse lahenduse puudumisel 
turupõhist ELi piiril kohaldatavat 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi, 
tingimusel et see on kooskõlas ELi 
vabakaubanduslepingutega ja WTO 
eeskirjadega (ei tohi olla diskrimineeriv 
ega kujutada endast rahvusvahelise 
kaubanduse varjatud piirangut) ning et 
mehhanism on proportsionaalne, tugineb 
põhimõttele „saastaja maksab“ ja on 
otstarbekas kliimaeesmärkide 
saavutamisel;

2. toetab ülemaailmse CO2 hinna ja 
mitmepoolse lahenduse puudumisel 
turupõhist ELi piiril kohaldatavat 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi, 
tingimusel et see on kooskõlas WTO 
eeskirjadega (ei tohi olla diskrimineeriv 
ega kujutada endast rahvusvahelise 
kaubanduse varjatud piirangut) ja ELi 
vabakaubanduslepingutega ning et 
mehhanism on proportsionaalne, tugineb 
põhimõttele „saastaja maksab“ ja on 
otstarbekas kliimaeesmärkide 
saavutamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Christophe Hansen
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Arvamuse projekt
Punkt 2 – alapunkt a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

a) on veendunud, et ELi piiril 
kohaldataval süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismil ei tohiks eelistatult 
olla otsest mõju ELi-sisestele 
tootmiskuludele, et muu hulgas vältida 
kõlvatut konkurentsi kolmandate riikide 
turgudel;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Jörgen Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. kohustub hindama seda 
ettepanekut koos muude võimalustega 
rahvusvaheliste kliimameetmete 
stimuleerimiseks ja kasvuhoonegaaside 
heite ülekandumise vältimiseks; kutsub 
seetõttu komisjoni üles kaaluma 
alternatiivseid meetmeid ja põhjalikult 
ilmestama ELi piiril kohaldatava CO2 
kohandusmehhanismi lisaväärtust; 
rõhutab, et lõplikku mehhanismi saab 
toetada ainult seni, kuni on osutunud 
tõhusaks selle abil keskkonnaalaste 
eesmärkide saavutamine ja mehhanism ei 
kahjusta Euroopa ettevõtete 
konkurentsivõimet võrreldes väljaspool 
Euroopat, eelkõige ELi-välistel turgudel 
asuvate ettevõtetega;

Or. en

Muudatusettepanek 34
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Manuela Ripa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. rõhutab, et komplekstoodete 
süsinikdioksiidi sisalduse ja toimivuse 
jälgimise ja järgimise tehnoloogia võib 
olla kasulik nende toodete ELi piiril 
kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi rakendamisel; 
usub, et ELil on eelis sellise tehnoloogia 
väljatöötamiseks ja seda saaks seejärel 
kasutada rahvusvahelise standardi 
kehtestamise alusena;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. rõhutab, et WTO eeskirjad on 
vastuolus Pariisi kokkuleppega; loodab, et 
komisjon algatab kiiresti WTO reformi, et 
saavutada kooskõla kliimaeesmärkidega;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. nõuab tungivalt, et komisjon otsiks 
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rohkem võimalusi CO2-turu 
suurendamiseks ja arendamiseks, samuti 
otsiks võimalusi, kuidas vältida väga 
saastavate tööstusharude toetamist või 
vajaduse korral need toetused 
järkjärguliselt lõpetada;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Jordi Cañas, 
Samira Rafaela

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. märgib, et igasugune ELi piiril 
kohaldatavast süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismist saadav tulu peab 
aitama täita ülemaailmse süsinikdioksiidi 
heitkoguste vähendamise ja WTO 
nõuetele vastamise eesmärki;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Urmas Paet, Jérémy Decerle, Jordi Cañas, Samira 
Rafaela

Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2b. on veendunud, et ELi piiril 
kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi rakendamine 
täidaks olulise tühimiku ELi 
kliimapoliitikas ja on seetõttu oluline, et 
täita ELi kliimaeesmärki vähendada oma 
CO2 jalajälge;

Or. en
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Muudatusettepanek 39
Manuela Ripa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppe (GATT) XX artiklis 
sätestatud ülderandite klausel peaks 
olema mis tahes kavandatava piiril 
kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi aluseks ja 
mehhanismi olemasolu ainus põhjus 
peaks olema keskkonnaalane – 
ülemaailmse CO2 heite vähendamine ja 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
vältimine;

3. märgib, et piiril kohaldatav 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanism ei 
ole iseenesest WTO nõuetele mittevastav, 
eriti mis puudutab üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppe (GATT)sätteid; 
rõhutab GATTi III artiklis sätestatud 
mittediskrimineerimise põhimõtet ja et 
seetõttu tuleks kõigi ELi õiguse kohaste 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
alaste meetmete kohaldamine lõpetada 
siis, kui jõustub piiril kohaldatav 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanism, 
kuna selle mehhanismiga rakendatakse 
impordi puhul CO2 heite maksustamist 
sarnaselt sellele, mida kohaldatakse ELi 
käitiste suhtes ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemi alusel; märgib 
üheselt, et selle mehhanismi eesmärk 
peaks olema Pariisi kokkuleppes 
sätestatud ülemaailmsete ühiste 
kliimaeesmärkide saavutamine, käsitledes 
paremini rahvusvahelise kaubandusega 
kaasnevaid kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid, stimuleerides seeläbi nii 
liidu kui ka meie kaubanduspartnerite 
võetavaid kliimameetmeid ülemaailmse 
CO2 heite vähendamise ja 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
vältimise teel; on seetõttu seisukohal, et 
piiril kohaldatavat süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi tuleks pidada selle 
protsessi kiirendamise, mitte 
protektsionismi vahendiks;

Or. en
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Muudatusettepanek 40
Jean-Lin Lacapelle, Luisa Regimenti, Marco Campomenosi
rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel
Herve Juvin

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppe (GATT) XX artiklis 
sätestatud ülderandite klausel peaks olema 
mis tahes kavandatava piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
aluseks ja mehhanismi olemasolu ainus 
põhjus peaks olema keskkonnaalane – 
ülemaailmse CO2 heite vähendamine ja 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
vältimine;

3. märgib, et üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppe (GATT) XX artiklis 
sätestatud ülderandite klausel peaks olema 
mis tahes kavandatava piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
aluseks ja mehhanismi olemasolu 
peamised põhjused peaksid olema: 
keskkonnakaitse – ülemaailmse CO2 heite 
vähendamine ja kasvuhoonegaaside heite 
ülekandumise vältimine logistikaahelate 
lühendamise, finantsvoogude 
vähendamise ning lühikeste tootmis-ja 
tarbimisahelate edendamise abil;
kutsub üles CO2 heite tonnihinna 
arvutamisel arvestama toote tegelikku 
keskkonnamõju, võttes arvesse tootmise 
ning ka transpordi mõju ning samuti 
lisada koefitsient tegelikult läbitava 
vahemaa kohta; rõhutab, et mainitud 
tegelik hind ei peaks ainult 
kompenseerima toodete keskkonnamõju, 
vaid panustama ka siseturu tugevdamisse, 
kujutama endast stiimulit 
maailmakaubanduse või selle 
süsinikuheite vähendamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 41
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et üldise tolli- ja 3. märgib, et üldise tolli- ja 
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kaubanduskokkuleppe (GATT) XX artiklis 
sätestatud ülderandite klausel peaks olema 
mis tahes kavandatava piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
aluseks ja mehhanismi olemasolu ainus 
põhjus peaks olema keskkonnaalane – 
ülemaailmse CO2 heite vähendamine ja 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
vältimine;

kaubanduskokkuleppe (GATT) XX artiklis 
sätestatud ülderandite klausel võiks olla 
mis tahes kavandatava piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
aluseks ja mehhanismi olemasolu ainus 
põhjus peaks olema keskkonnaalane – 
ülemaailmse CO2 heite vähendamine ja 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
vältimine; rõhutab, et algatuse 
lõppeesmärk peab olema universaalne 
süsteem, kuna detsentraliseeritud 
kliimakaitsemeetmetel pole soovitud mõju 
ja need põhjustavad ainult 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumist ja 
kahjustavad Euroopa tööstust; soovitab 
seetõttu välistada Euroopa heitkogustega 
kauplemise süsteemi kui ka võimaliku 
piiril kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi; loodab, et 
komisjon algatab WTO või G20 raames 
läbirääkimised ülemaailmse 
lähenemisviisi teemal;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppe (GATT) XX artiklis 
sätestatud ülderandite klausel peaks olema 
mis tahes kavandatava piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
aluseks ja mehhanismi olemasolu ainus 
põhjus peaks olema keskkonnaalane – 
ülemaailmse CO2 heite vähendamine ja 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
vältimine;

3. märgib, et üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppe (GATT) XX artiklis 
sätestatud ülderandite klausel peaks olema 
mis tahes kavandatava piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
aluseks ja mehhanismi olemasolu ainus 
põhjus peaks olema keskkonnaalane – 
ülemaailmse CO2 heite vähendamine ja 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
vältimine; leiab siiski, et agressiivse 
energiakasutamise poliitika tõttu, eriti 
Hiina ja Ameerika Ühendriikide poolt 
ning eelkõige elektritootmises, oleks 
põhjendatud Euroopa Liidu mis tahes 
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meetmed süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi järgi arvutatava 
koguse proportsionaalsuse 
korrigeerimiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 43
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppe (GATT) XX artiklis 
sätestatud ülderandite klausel peaks olema 
mis tahes kavandatava piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
aluseks ja mehhanismi olemasolu ainus 
põhjus peaks olema keskkonnaalane – 
ülemaailmse CO2 heite vähendamine ja 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
vältimine;

3. märgib, et üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppe (GATT) XX artiklis 
sätestatud ülderandite klausel peaks olema 
mis tahes kavandatava piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
aluseks ja mehhanismi olemasolu ainus 
põhjus peaks olema keskkonnaalane – 
ülemaailmse CO2 heite vähendamine ja 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
vältimine inimeste tervise parandamise ja 
taastumatute energiaallikate kaitsmise 
vahendina; võtab arvesse asjaolu, et isegi 
kui GATTi XX artikkel võib viidata 
vastavusele WTO nõuetega, tõstataks 
piiril kohaldatav süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanism ikkagi küsimuse 
„enamsoodustatud riigi“ (GATTi 
I artikkel) ja „pacta sunt servanda“ ( 
GATTi II artikkel) põhimõtte kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Markus Buchheit, Roman Haider, Maximilian Krah

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek
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3. märgib, et üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppe (GATT) XX artiklis 
sätestatud ülderandite klausel peaks olema 
mis tahes kavandatava piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
aluseks ja mehhanismi olemasolu ainus 
põhjus peaks olema keskkonnaalane – 
ülemaailmse CO2 heite vähendamine ja 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
vältimine;

3. märgib, et üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppe (GATT) XX artiklis 
sätestatud ülderandite klausel peaks olema 
mis tahes kavandatava piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
aluseks ja mehhanismi olemasolu ainus 
põhjus peaks olema keskkonnaalane – 
ülemaailmse CO2 heite vähendamine ja 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
vältimine; nõuab sõltumatute 
õigusekspertide õiguslikku arvamust selle 
kohta, kas XX artikli säte „meetmeid ei 
rakendata viisil, mis kujutaks endast 
meelevaldset või õigustamatut 
diskrimineerimist maade vahel, kus 
valitsevad ühed ja samad tingimused, või 
rahvusvahelise kaubanduse varjatud 
piiramist“ on kohaldatav;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppe (GATT) XX artiklis 
sätestatud ülderandite klausel peaks olema 
mis tahes kavandatava piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
aluseks ja mehhanismi olemasolu ainus 
põhjus peaks olema keskkonnaalane – 
ülemaailmse CO2 heite vähendamine ja 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
vältimine;

3. märgib, et üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppe (GATT) XX artiklis 
sätestatud ülderandite klausel peaks olema 
mis tahes kavandatava piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
aluseks, vältides igasugust meelevaldset 
või õigustamatut diskrimineerimist riikide 
vahel, kus valitsevad ühed ja samad 
tingimused võrreldes riikidega, mille 
keskkonnastandardid võivad olla 
madalamad, ja mehhanismi olemasolu 
põhjus peaks olema konkurentsivõime ja 
ka keskkonnaalane – ülemaailmse CO2 
heite vähendamine ja kasvuhoonegaaside 
heite ülekandumise vältimine;

Or. en
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Muudatusettepanek 46
Angelika Winzig

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppe (GATT) XX artiklis 
sätestatud ülderandite klausel peaks olema 
mis tahes kavandatava piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
aluseks ja mehhanismi olemasolu ainus 
põhjus peaks olema keskkonnaalane – 
ülemaailmse CO2 heite vähendamine ja 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
vältimine;

3. märgib, et üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppe (GATT) XX artiklis 
sätestatud ülderandite klausel peaks olema 
mis tahes kavandatava piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
aluseks ja mehhanismi olemasolu ainus 
põhjus peaks olema keskkonnaalane – 
ülemaailmse CO2 heite vähendamine ja 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
vältimine, ehkki piiril kohaldatav 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanism ei 
tohiks asendada ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemi (ELi HKS) raames 
kehtivaid kasvuhoonegaaside heite 
ülekandumise vastaseid meetmeid, mis on 
oma olemuselt konkurentsivõimet tagavad 
meetmed, vaid peaks neid täiendama;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Danuta Maria Hübner

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppe (GATT) XX artiklis 
sätestatud ülderandite klausel peaks olema 
mis tahes kavandatava piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
aluseks ja mehhanismi olemasolu ainus 
põhjus peaks olema keskkonnaalane – 
ülemaailmse CO2 heite vähendamine ja 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 

3. märgib, et WTO eeskirjade 
nõuetele täielikuks vastamiseks peaks 
piiril kohaldatav süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanism järgima kõiki 
GATTi sätteid, sealhulgas 
enamsoodustatud riigi, riigipõhise 
kohtlemise ja seotud tariifide peamisi 
põhimõtteid; märgib, et üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppe (GATT) XX artiklis 
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vältimine; sätestatud ülderandite klausel võiks olla ka 
mis tahes kavandatava piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
aluseks, juhul kui mehhanismi olemasolu 
ainus põhjus on rangelt keskkonnaalane – 
ülemaailmse CO2 heite vähendamine ja 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
vältimine;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Jörgen Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppe (GATT) XX artiklis 
sätestatud ülderandite klausel peaks olema 
mis tahes kavandatava piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
aluseks ja mehhanismi olemasolu ainus 
põhjus peaks olema keskkonnaalane – 
ülemaailmse CO2 heite vähendamine ja 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
vältimine;

3. märgib, et ehkki liit peaks olema 
valmis kasutama üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppe (GATT) XX artiklis 
sätestatud ülderandite klauslit mis tahes 
WTO nõuetele vastava kavandatava piiril 
kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi aluseks, peaks 
mehhanismi muutma WTO nõuetele 
vastavaks ka liidusisese tasu, maksu või 
määrusena; rõhutab, et mehhanismi 
olemasolu ainus põhjus peaks olema 
keskkonnaalane – ülemaailmse CO2 heite 
vähendamine ja kasvuhoonegaaside heite 
ülekandumise vältimine;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et üldise tolli- ja 3. märgib, et üldise tolli- ja 
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kaubanduskokkuleppe (GATT) XX artiklis 
sätestatud ülderandite klausel peaks olema 
mis tahes kavandatava piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
aluseks ja mehhanismi olemasolu ainus 
põhjus peaks olema keskkonnaalane – 
ülemaailmse CO2 heite vähendamine ja 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
vältimine;

kaubanduskokkuleppe (GATT) XX artiklis 
sätestatud ülderandite klausel peaks olema 
mis tahes kavandatava piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
aluseks ja mehhanismi olemasolu ainus 
põhjus peaks olema keskkonnaalane, 
mistõttu ei tohiks piiril kohaldatavat 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
pidada alternatiiviks olemasolevatele 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
vastastele meetmetele ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemi (ELi HKS) raames, 
mis on konkurentsivõimet toetavad 
meetmed;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppe (GATT) XX artiklis 
sätestatud ülderandite klausel peaks olema 
mis tahes kavandatava piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
aluseks ja mehhanismi olemasolu ainus 
põhjus peaks olema keskkonnaalane – 
ülemaailmse CO2 heite vähendamine ja 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
vältimine;

3. märgib, et üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppe (GATT) XX artiklis 
sätestatud ülderandite klausel peaks olema 
mis tahes kavandatava piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
aluseks ja mehhanismi olemasolu põhjus 
peaks olema ülemaailmse CO2 heite 
vähendamine ja kasvuhoonegaaside heite 
ülekandumise vältimine; kaitstes samal 
ajal ELi tööstussektorite 
konkurentsivõimet Euroopas ja kogu 
maailmas;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Christophe Hansen

Arvamuse projekt
Punkt 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppe (GATT) XX artiklis 
sätestatud ülderandite klausel peaks olema 
mis tahes kavandatava piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
aluseks ja mehhanismi olemasolu ainus 
põhjus peaks olema keskkonnaalane – 
ülemaailmse CO2 heite vähendamine ja 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
vältimine;

3. märgib, et üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppe (GATT) XX artiklis 
sätestatud ülderandite klausel peaks olema 
mis tahes kavandatava piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
aluseks ja mehhanismi olemasolu ainus 
põhjus peaks olema keskkonnaalane – 
seetõttu ei tohiks seda kehtestada vahetu 
alternatiivina ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemile ja sellega seotud 
olemasolevatele kasvuhoonegaaside heite 
ülekandumise vastastele meetmetele;

Or. en

Muudatusettepanek 52
Emmanouil Fragkos

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppe (GATT) XX artiklis 
sätestatud ülderandite klausel peaks olema 
mis tahes kavandatava piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
aluseks ja mehhanismi olemasolu ainus 
põhjus peaks olema keskkonnaalane – 
ülemaailmse CO2 heite vähendamine ja 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
vältimine;

3. märgib, et üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppe (GATT) XX artiklis 
sätestatud ülderandite klausel peaks olema 
mis tahes kavandatava piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
aluseks ja mehhanismi olemasolu ainus 
põhjus peaks olema keskkonnaalane – 
eelkõige ülemaailmse CO2 heite 
vähendamine ja kasvuhoonegaaside heite 
ülekandumise vältimine;

Or. el

Muudatusettepanek 53
Daniel Caspary

Arvamuse projekt
Punkt 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppe (GATT) XX artiklis 
sätestatud ülderandite klausel peaks olema 
mis tahes kavandatava piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
aluseks ja mehhanismi olemasolu ainus 
põhjus peaks olema keskkonnaalane – 
ülemaailmse CO2 heite vähendamine ja 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
vältimine;

3. märgib, et üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppe (GATT) XX artiklis 
sätestatud ülderandite klausel võiks 
tõenäoliselt olla mis tahes kavandatava 
piiril kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi aluseks ja 
mehhanismi olemasolu ainus põhjus peaks 
olema keskkonnaalane – ülemaailmse CO2 
heite vähendamine ja kasvuhoonegaaside 
heite ülekandumise vältimine;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Jérémy Decerle, Jordi Cañas, Samira Rafaela

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppe (GATT) XX artiklis 
sätestatud ülderandite klausel peaks 
olema mis tahes kavandatava piiril 
kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi aluseks ja 
mehhanismi olemasolu ainus põhjus peaks 
olema keskkonnaalane – ülemaailmse CO2 
heite vähendamine ja kasvuhoonegaaside 
heite ülekandumise vältimine;

3. märgib, et üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppe (GATT) sätted, 
nagu näiteks I, II ja XX artikkel, peaksid 
olema mis tahes kavandatava piiril 
kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi aluseks ja 
mehhanismi olemasolu ainus põhjus peaks 
olema keskkonnaalane – ülemaailmse CO2 
heite vähendamine ja kasvuhoonegaaside 
heite ülekandumise vältimine;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek
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3a. nõuab süsinikusisalduse 
arvutamise meetodit, mis ei kahjusta 
Euroopa tootjaid; nõuab arvutusmeetodit, 
mis võtaks võimalikult suures ulatuses 
arvesse asjaomaste kaupade tegelikku 
süsinikusisaldust; soovitab, et sõltumatu 
asutus vastutaks kaupade kõige 
realistlikuma süsinikusisalduse 
määratlemise ja vastava kauba turule 
sisenemise hinna kindlaksmääramise 
eest; nõuab, et arvutusse kaasataks 
olemasolevad kolmandate riikide CO2 
heite maksustamissüsteemid;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. rõhutab, et on olemas 
kavandamisvõimalused, mis võimaldaksid 
kasutada olemasolevaid 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
vastaseid meetmeid mehhanismiga 
paralleelselt, toomata seejuures kaasa 
topeltkaitset; nõuab seetõttu tungivalt, et 
Euroopa Komisjon töötaks oma eelseisvas 
mõjuhinnangus välja kava, kus 
mehhanismi kõrval säilitatakse 
olemasolevad kasvuhoonegaaside heite 
ülekandumise vastased meetmed;

Or. en

Muudatusettepanek 57
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. võttes arvesse, et GATTi 
XVI artikkel „Subsiidiumid“ on WTO 
nõuetele vastava liidu juhitud piiril 
kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi kasutuselevõtmise 
jaoks peamise tähtsusega, kuna on 
võimalus, et iga kolmandatesse riikidesse 
või ELi välistesse riikidesse eksporditava 
tonni puhul ei pruugi tootjatel olla 
kohustust maksta heitkoguste õiguste 
eest;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann

Arvamuse projekt
Punkt 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3b. palub komisjonil kaaluda kõigi 
toodete hindamist lähtudes klassi 
halvimast, st kasutada kõige suurema 
heitkogusega tootmismeetodit ja seega 
motiveerida tootjaid jagama teavet oma 
toodete süsinikusisalduse kohta, 
eesmärgiga maksta väiksemat 
süsinikdioksiidi piirimaksu;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius

Arvamuse projekt
Punkt 3 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3c. palub komisjonil alustada 
mehhanismi rakendamist niipea kui 
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võimalik, et katsetada sektoreid, kus 
kaupade süsinikusisaldus on hõlpsasti 
tuvastatav;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Massimiliano Salini, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Arnaud Danjean, Angelika 
Winzig, Jörgen Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. nõuab põhjalikke mõjuhinnanguid 
ja piiril kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi väljatöötamise 
protsessi täielikku läbipaistvust, samuti 
koostööd ELi kaubanduspartneritega, et 
luua koalitsioone ja vältida võimalikke 
vastumeetmeid;

4. väljendab muret seoses sellega, et 
alusmaterjalidele keskenduv mehhanism 
võib kallutada importi selliste 
vahesaaduste ja lõpptoodete suunas, mida 
mehhanism ei hõlma, ning seega 
mõjutada ELi tööstust; nõuab enne selle 
hindamist põhjalikke, sobivaid ja 
kõikehõlmavaid mõjuhinnanguid, mille 
eesmärk on ka määratleda meetmed 
sektorite jaoks, kus kasvuhoonegaaside 
heite ülekandumise oht on kõige suurem, 
võttes arvesse sektori konkurentsivõimet, 
ning kutsub komisjoni üles tagama piiril 
kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi väljatöötamise 
protsessi täielikku läbipaistvust, samuti 
koostööd ELi kaubanduspartneritega, et 
luua koalitsioone ja vältida võimalikke 
vastumeetmeid; kutsub komisjoni üles 
mitte asendama olemasolevaid 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
vastaseid meetmeid läbiproovimata 
mehhanismiga, et vältida Euroopa 
tööstuse ebakindlust ja riske;

Or. en

Muudatusettepanek 61
Enikő Győri
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Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. nõuab põhjalikke mõjuhinnanguid 
ja piiril kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi väljatöötamise 
protsessi täielikku läbipaistvust, samuti 
koostööd ELi kaubanduspartneritega, et 
luua koalitsioone ja vältida võimalikke 
vastumeetmeid;

4. väljendab muret seoses sellega, et 
alusmaterjalidele keskenduv mehhanism 
võib kallutada importi selliste 
vahesaaduste ja lõpptoodete suunas, mida 
mehhanism ei hõlma, ning seega 
mõjutada ELi tööstust; nõuab enne selle 
hindamist ja hindamise ajal põhjalikke, 
sobivaid ja kõikehõlmavaid 
mõjuhinnanguid, mille eesmärk on ka 
määratleda meetmed sektorite jaoks, kus 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
oht on kõige suurem, võttes arvesse 
sektori konkurentsivõimet, ning kutsub 
komisjoni üles tagama piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
väljatöötamise protsessi täielikku 
läbipaistvust, samuti koostööd ELi 
kaubanduspartneritega, et luua koalitsioone 
ja vältida võimalikke vastumeetmeid; 
kutsub komisjoni üles mitte asendama 
olemasolevaid kasvuhoonegaaside heite 
ülekandumise vastaseid meetmeid 
läbiproovimata mehhanismiga, et vältida 
Euroopa tööstuse ebakindlust ja riske;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. nõuab põhjalikke mõjuhinnanguid 
ja piiril kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi väljatöötamise 
protsessi täielikku läbipaistvust, samuti 
koostööd ELi kaubanduspartneritega, et 
luua koalitsioone ja vältida võimalikke 
vastumeetmeid;

4. nõuab põhjalikke mõjuhinnanguid 
ja piiril kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi väljatöötamise 
protsessi täielikku läbipaistvust, muu 
hulgas kõigi mehhanismi kujundamisel 
tehtud uuringute avaldamist; nõuab 
Euroopa Parlamendi igakülgset 
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kaasamist väljatöötamise protsessi 
kõikides etappides, samuti koostööd ELi 
kaubanduspartneritega, et luua 
mitmepoolseid CO2 heite 
maksustamissüsteeme, koalitsioone ja 
vältida vastumeetmeid nii palju kui 
võimalik; palub komisjonil võtta arvesse 
olemasolevaid ja tulevasi kolmandate 
riikide CO2 heite maksustamissüsteeme;

Or. en

Muudatusettepanek 63
Jean-Lin Lacapelle, Luisa Regimenti, Marco Campomenosi
rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel
Herve Juvin

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. nõuab põhjalikke mõjuhinnanguid 
ja piiril kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi väljatöötamise 
protsessi täielikku läbipaistvust, samuti 
koostööd ELi kaubanduspartneritega, et 
luua koalitsioone ja vältida võimalikke 
vastumeetmeid;

4. nõuab põhjalikke mõjuhinnanguid 
ja piiril kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi väljatöötamise 
protsessi täielikku läbipaistvust, samuti 
tõhusaid ja koherentseid diplomaatilisi 
meetmeid, mida juhivad Euroopa Liit ja 
liikmesriigid vastavalt oma pädevustele, et 
ennetada võimalikke vastumeetmeid ja 
korvata nende kahju, eelkõige läbi 
koostöö ELi kaubanduspartneritega;

Or. fr

Muudatusettepanek 64
Markus Buchheit, Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. nõuab põhjalikke mõjuhinnanguid 
ja piiril kohaldatava süsinikdioksiidi 

4. nõuab põhjalikke mõjuhinnanguid – 
eelkõige seoses otsese ja kaudse 
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kohandusmehhanismi väljatöötamise 
protsessi täielikku läbipaistvust, samuti 
koostööd ELi kaubanduspartneritega, et 
luua koalitsioone ja vältida võimalikke 
vastumeetmeid;

kasvuhoonegaaside heite ülekandumisega 
– ja piiril kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi väljatöötamise 
protsessi täielikku läbipaistvust, samuti 
koostööd ELi kaubanduspartneritega, et 
luua koalitsioone ja vältida võimalikke 
vastumeetmeid; nõuab, et toote olelusringi 
kogu heitkoguste analüüsi põhjal 
arvutataks neutraalne ja võrreldav pilt 
toote CO2 jalajäljest;

Or. en

Muudatusettepanek 65
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Jérémy Decerle, Jordi Cañas, Samira Rafaela

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. nõuab põhjalikke mõjuhinnanguid 
ja piiril kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi väljatöötamise 
protsessi täielikku läbipaistvust, samuti 
koostööd ELi kaubanduspartneritega, et 
luua koalitsioone ja vältida võimalikke 
vastumeetmeid;

4. nõuab põhjalikke mõjuhinnanguid 
ja piiril kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi väljatöötamise 
protsessi täielikku läbipaistvust, samuti 
koostööd ELi kaubanduspartneritega, et 
luua koalitsioone ja vältida võimalikke 
vastumeetmeid; märgib, et mõjuhinnang 
tuleb läbi viia eesmärgiga vähendada 
ülemaailmseid heitkoguseid ja see peab 
hõlmama mõju kestlikule innovatsioonile 
ning muutuvatele kaubavoogudele ja 
tarneahelatele;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek
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4. nõuab põhjalikke mõjuhinnanguid 
ja piiril kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi väljatöötamise 
protsessi täielikku läbipaistvust, samuti 
koostööd ELi kaubanduspartneritega, et 
luua koalitsioone ja vältida võimalikke 
vastumeetmeid;

4. nõuab põhjalikke mõjuhinnanguid 
ja piiril kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi väljatöötamise 
protsessis täielikku läbipaistvust ja 
kooskõlastamist Euroopa Parlamendiga, 
samuti koostööd ELi 
kaubanduspartneritega, et luua koalitsioone 
ja innustada neid kehtestama oma CO2 
maksustamismeetmeid, või lähendada 
neid nii palju kui võimalik meie enda 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise suunale;

Or. en

Muudatusettepanek 67
Danuta Maria Hübner

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. nõuab põhjalikke mõjuhinnanguid 
ja piiril kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi väljatöötamise 
protsessi täielikku läbipaistvust, samuti 
koostööd ELi kaubanduspartneritega, et 
luua koalitsioone ja vältida võimalikke 
vastumeetmeid;

4. nõuab põhjalikke mõjuhinnanguid, 
milles analüüsitakse peamiste muutujate 
kombinatsiooni, sealhulgas sektorid, 
riigid ja piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismiga 
hõlmatud heitkoguste tüübid, ning seost 
olemasolevate kasvuhoonegaaside heite 
ülekandumise vastaste meetmetega, ja 
piiril kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi väljatöötamise 
protsessi täielikku läbipaistvust, samuti 
koostööd ELi kaubanduspartneritega, et 
luua koalitsioone ja vältida võimalikke 
vastumeetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 68
Jörgen Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. nõuab põhjalikke mõjuhinnanguid 
ja piiril kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi väljatöötamise 
protsessi täielikku läbipaistvust, samuti 
koostööd ELi kaubanduspartneritega, et 
luua koalitsioone ja vältida võimalikke 
vastumeetmeid;

4. nõuab põhjalikke mõjuhinnanguid 
ja piiril kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi väljatöötamise 
protsessi täielikku läbipaistvust, samuti 
koostööd ELi kaubanduspartneritega, et 
luua koalitsioone ja vältida mehhanismi 
tõlgendamist protektsionistliku 
tegevusena ja selle tagajärjel tekkivaid 
võimalikke vastumeetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 69
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. nõuab põhjalikke mõjuhinnanguid 
ja piiril kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi väljatöötamise 
protsessi täielikku läbipaistvust, samuti 
koostööd ELi kaubanduspartneritega, et 
luua koalitsioone ja vältida võimalikke 
vastumeetmeid;

4. nõuab põhjalikke, objektiivseid, 
sõltumatuid ja perioodilisi 
mõjuhinnanguid ja piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
väljatöötamise protsessi täielikku 
läbipaistvust, samuti koostööd ELi 
kaubanduspartneritega, et luua koalitsioone 
ja vältida võimalikke vastumeetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 70
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. nõuab põhjalikke mõjuhinnanguid 
ja piiril kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi väljatöötamise 

4. nõuab põhjalikke mõjuhinnanguid 
ja piiril kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi väljatöötamise 
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protsessi täielikku läbipaistvust, samuti 
koostööd ELi kaubanduspartneritega, et 
luua koalitsioone ja vältida võimalikke 
vastumeetmeid;

protsessi täielikku läbipaistvust, samuti 
koostööd ELi kaubanduspartnerite ja 
sidusrühmadega, et luua koalitsioone ja 
vältida võimalikke vastumeetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 71
Daniel Caspary

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. nõuab põhjalikke mõjuhinnanguid 
ja piiril kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi väljatöötamise 
protsessi täielikku läbipaistvust, samuti 
koostööd ELi kaubanduspartneritega, et 
luua koalitsioone ja vältida võimalikke 
vastumeetmeid;

4. nõuab põhjalikke ja kalibreeritud 
mõjuhinnanguid ja piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
väljatöötamise protsessi täielikku 
läbipaistvust, samuti koostööd ELi 
kaubanduspartneritega, et luua koalitsioone 
ja vältida võimalikke vastumeetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 72
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
fraktsiooni ECR nimel

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. nõuab põhjalikke mõjuhinnanguid 
ja piiril kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi väljatöötamise 
protsessi täielikku läbipaistvust, samuti 
koostööd ELi kaubanduspartneritega, et 
luua koalitsioone ja vältida võimalikke 
vastumeetmeid;

4. nõuab põhjalikke mõjuhinnanguid 
ja piiril kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi väljatöötamise 
protsessi täielikku läbipaistvust, samuti 
koostööd WTO ja ELi 
kaubanduspartneritega, et luua koalitsioone 
ja vältida võimalikke vastumeetmeid;

Or. en
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Muudatusettepanek 73
Manuela Ripa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. nõuab põhjalikke mõjuhinnanguid 
ja piiril kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi väljatöötamise 
protsessi täielikku läbipaistvust, samuti 
koostööd ELi kaubanduspartneritega, et 
luua koalitsioone ja vältida võimalikke 
vastumeetmeid;

4. nõuab põhjalikke mõjuhinnanguid 
ja piiril kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi väljatöötamise 
protsessi täielikku läbipaistvust, samuti 
koostööd ELi kaubanduspartneritega, et 
ergutada koostööd ja vältida võimalikke 
vastumeetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 74
Angelika Winzig

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4a. rõhutab, et on olemas 
kavandamisvõimalused, mis lubavad 
kasutada olemasolevaid 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
vastaseid meetmeid paralleelselt piiril 
kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismiga, toomata 
seejuures kaasa topeltkaitset; nõuab 
seetõttu tungivalt, et Euroopa Komisjon 
töötaks oma eelseisvas mõjuhinnangus 
välja kava, kus mehhanismi kõrval 
säilitatakse olemasolevad 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
vastased meetmed;

Or. en

Muudatusettepanek 75
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Markus Buchheit, Roman Haider, Maximilian Krah

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4a. kutsub komisjoni üles mitte 
eraldama piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
tulusid eraldatud omavahenditena 
taasterahastule „NextGenerationEU“ 
(NGEU), vaid erinevatele ELi 
teadusprogrammidele, ja kasutama seda 
vahendina, mille abil saavad VKEd ja 
tööstus tulla toime rohelise kokkuleppe 
poliitika koormustega;

Or. en

Muudatusettepanek 76
Daniel Caspary

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4a. nõuab terviklikku perspektiivi, 
tagades, et piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
väljatöötamisel võetakse arvesse mitte 
ainult tulusid, vaid ka olemasolevaid 
toetusi ja konkurentsieeskirju; soovitab 
põhjalikult hinnata mõju siseturu 
eeskirjadele ja nende eeskirjade mõju;

Or. en

Muudatusettepanek 77
Daniel Caspary

Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4b. palub komisjonil oma 
mõjuhinnangus arvesse võtta täiendavat 
koormust Euroopa ettevõtetele 
ülemaailmses konkurentsis, kui nende 
toodete osad muutuvad maailmaturul 
vähem konkurentsivõimeliseks imporditud 
eeltoodete piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi mis tahes 
kohandusmehhanismist põhjustatud 
kõrgemate hindade tõttu; lisaks palub 
komisjonil teha WTO eeskirjadega 
kooskõlas olevaid ettepanekuid, kuidas 
seda ELi-siseste meetmetega lahendada;

Or. en

Muudatusettepanek 78
Daniel Caspary

Arvamuse projekt
Punkt 4 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4c. võtab teadmiseks raskused, mis on 
seotud nii kolmandatest kui ka ELi 
liikmesriikidest pärinevate toodete 
CO2 jalajälgede kehtestamisega, ja nõuab 
pidevaid jõupingutusi, mis tagavad 
toodete CO2 jalajälgede võrreldavuse 
nende päritolust sõltumata;

Or. en

Muudatusettepanek 79
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
fraktsiooni ECR nimel

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek
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5. märgib, et piiril kohaldatav 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanism võib 
otseselt või kaudselt mõjutada paljusid 
CO2- ja kaubandusmahukaid 
tööstussektoreid ning et see võib avaldada 
mõju tarneahelatele; rõhutab, et piiril 
kohaldatavat süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi peaks olema lihtne 
hallata ja see ei tohiks ettevõtjaid, eelkõige 
väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid 
(VKEd) põhjendamatult koormata.

5. märgib, et piiril kohaldatav 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanism võib 
otseselt või kaudselt mõjutada paljusid 
CO2- ja kaubandusmahukaid 
tööstussektoreid ning et see võib avaldada 
mõju tarneahelatele; rõhutab seetõttu, et 
igasugune piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
kavand peaks olema täiendav meede 
olemasolevatele kasvuhoonegaaside heite 
ülekandumise vastastele meetmetele, et 
paremini kontrollida kulude mõju ja 
kaitsta ELi tööstussektorite ülemaailmseid 
võrdseid võimalusi võrreldes kolmandate 
riikide pakutava konkurentsiga, mis ei 
järgi samaväärseid CO2 heite 
vähendamise eesmärke ja kulusid; 
rõhutab, et piiril kohaldatavat 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
peaks olema lihtne hallata, see ei tohiks 
põhjustada ettevõtjatele, eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele (VKEd) liigset finants- ja 
halduskoormust ega kahjustada ELi 
ettevõtete ja tööstusharude 
konkurentsivõimet üleilmsel tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 80
Massimiliano Salini, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Angelika 
Winzig, Jörgen Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib, et piiril kohaldatav 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanism võib 
otseselt või kaudselt mõjutada paljusid 
CO2- ja kaubandusmahukaid 
tööstussektoreid ning et see võib avaldada 
mõju tarneahelatele; rõhutab, et piiril 
kohaldatavat süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi peaks olema lihtne 
hallata ja see ei tohiks ettevõtjaid, eelkõige 

5. märgib, et piiril kohaldatav 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanism võib 
otseselt või kaudselt mõjutada paljusid 
CO2- ja kaubandusmahukaid 
tööstussektoreid ning et see võib avaldada 
mõju tarneahelatele; rõhutab seetõttu, et 
igasugune piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
kavand peaks olema vähemalt algetapis 
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väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid 
(VKEd) põhjendamatult koormata.

täiendav lisameede olemasolevatele 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
vastastele meetmetele, et paremini jälgida 
kulude mõju ja kaitsta ELi tööstusharude 
konkurentsivõimet kogu maailmas 
võrreldes kolmandate riikide pakutava 
konkurentsiga, mis ei järgi samaväärseid 
CO2 heite ja kulude vähendamise 
eesmärke; rõhutab, et piiril kohaldatavat 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
peaks olema lihtne hallata ja see ei tohiks 
ettevõtjaid, eelkõige väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid (VKEd) 
põhjendamatult koormata; märgib, et 
haldus- ja rakenduskulude seisukohast ei 
tohiks piiril kohaldatav süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanism olla keeruline 
alternatiiv juba kasutatavatele 
vahenditele;

Or. en

Muudatusettepanek 81
Manuela Ripa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib, et piiril kohaldatav 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanism võib 
otseselt või kaudselt mõjutada paljusid 
CO2- ja kaubandusmahukaid 
tööstussektoreid ning et see võib avaldada 
mõju tarneahelatele; rõhutab, et piiril 
kohaldatavat süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi peaks olema lihtne 
hallata ja see ei tohiks ettevõtjaid, eelkõige 
väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid 
(VKEd) põhjendamatult koormata.

5. märgib, et meede on osa Euroopa 
rohelisest kokkuleppest, üldstrateegiast, 
mille eesmärk on muuta Euroopa Liit 
kaasaegseks, ressursitõhusaks ja 
konkurentsivõimeliseks majanduseks, kus 
2050. aastal puudub kasvuhoonegaaside 
netoheide; märgib, et piiril kohaldatav 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanism võib 
otseselt või kaudselt hõlmata enamikku 
CO2- ja kaubandusmahukaid 
tööstussektoreid ning et tarneahelad 
peavad kliimaneutraalsuse saavutamiseks 
vajaliku tingimusena arvesse võtma 
negatiivseid kliima välismõjusid; rõhutab, 
et piiril kohaldatavat süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi peaks olema lihtne 
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hallata ja see ei tohiks ettevõtjaid, eelkõige 
väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid 
(VKEd) põhjendamatult koormata, 
keskendudes esialgu kõige 
süsinikdioksiidimahukamatele 
tööstussektoritele;

Or. en

Muudatusettepanek 82
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Markus 
Buchheit

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib, et piiril kohaldatav 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanism võib 
otseselt või kaudselt mõjutada paljusid 
CO2- ja kaubandusmahukaid 
tööstussektoreid ning et see võib avaldada 
mõju tarneahelatele; rõhutab, et piiril 
kohaldatavat süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi peaks olema lihtne 
hallata ja see ei tohiks ettevõtjaid, eelkõige 
väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid 
(VKEd) põhjendamatult koormata.

5. märgib, et piiril kohaldatav 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanism võib 
otseselt või kaudselt mõjutada paljusid 
CO2- ja kaubandusmahukaid 
tööstussektoreid ning et see võib avaldada 
mõju tarneahelatele; rõhutab, et piiril 
kohaldatavat süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi peaks olema lihtne 
hallata ja see ei tohiks põhjendamatult 
koormata ettevõtjaid, eelkõige väikeseid ja 
keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEd), 
kes vajavad stabiilset ja prognoositavat 
poliitikat ja õigusraamistikku, et teha 
vajalikud investeeringud, eriti riiklikesse 
tolliasutustesse ja liidu tolliseadustiku 
rakendamisse, püüdes tasakaalus hoida 
vahendi keerukust ja tõhusust;

Or. en

Muudatusettepanek 83
Jörgen Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib, et piiril kohaldatav 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanism võib 
otseselt või kaudselt mõjutada paljusid 
CO2- ja kaubandusmahukaid 
tööstussektoreid ning et see võib avaldada 
mõju tarneahelatele; rõhutab, et piiril 
kohaldatavat süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi peaks olema lihtne 
hallata ja see ei tohiks ettevõtjaid, eelkõige 
väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid 
(VKEd) põhjendamatult koormata.

5. märgib, et piiril kohaldatav 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanism võib 
otseselt või kaudselt mõjutada paljusid 
CO2- ja kaubandusmahukaid 
tööstussektoreid ning et see võib avaldada 
mõju tarneahelatele; rõhutab, et piiril 
kohaldatavat süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi tuleks hakata 
jõustama järkjärgult, et ettevõtetel oleks 
aega kohaneda, seda peaks olema lihtne 
hallata ja see ei tohiks ettevõtjaid, eelkõige 
väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid 
(VKEd) põhjendamatult koormata; 
rõhutab ka, et lõppeesmärk peab olema 
piiril kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi ebavajalikuks 
muutumine, kuna ülejäänud maailm 
jõuab järele ELi seatud CO2 heitkoguste 
vähendamise eesmärkidele;

Or. en

Muudatusettepanek 84
Danilo Oscar Lancini

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib, et piiril kohaldatav 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanism võib 
otseselt või kaudselt mõjutada paljusid 
CO2- ja kaubandusmahukaid 
tööstussektoreid ning et see võib avaldada 
mõju tarneahelatele; rõhutab, et piiril 
kohaldatavat süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi peaks olema lihtne 
hallata ja see ei tohiks ettevõtjaid, eelkõige 
väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid 
(VKEd) põhjendamatult koormata.

5. märgib, et piiril kohaldatav 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanism võib 
otseselt või kaudselt mõjutada paljusid 
CO2- ja kaubandusmahukaid 
tööstussektoreid ning et see võib avaldada 
mõju tarneahelatele; rõhutab, et piiril 
kohaldatavat süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi peaks olema lihtne 
hallata ja see ei tohiks ettevõtjaid, eelkõige 
väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid 
(VKEd) põhjendamatult koormata, selle 
rakendamise tulemusena ei tohiks järsku 
muuta kehtivaid sätteid, et tagada 
õiguskindlus pikaajaliste 
investeerimisotsuste jaoks;
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Or. en

Muudatusettepanek 85
Christophe Hansen

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib, et piiril kohaldatav 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanism võib 
otseselt või kaudselt mõjutada paljusid 
CO2- ja kaubandusmahukaid 
tööstussektoreid ning et see võib avaldada 
mõju tarneahelatele; rõhutab, et piiril 
kohaldatavat süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi peaks olema lihtne 
hallata ja see ei tohiks ettevõtjaid, eelkõige 
väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid 
(VKEd) põhjendamatult koormata.

5. märgib, et piiril kohaldatav 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanism võib 
otseselt või kaudselt mõjutada paljusid 
CO2- ja kaubandusmahukaid 
tööstussektoreid ning et see võib avaldada 
mõju tarneahelatele; juhib seetõttu 
tähelepanu asjaolule, et mis tahes 
võimalik piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
raamistik peaks olema lisameede 
olemasolevatele ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemi raames 
rakendatavatele kasvuhoonegaaside heite 
ülekandumise vastastele meetmetele; 
rõhutab, et piiril kohaldatavat 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
peaks olema lihtne hallata ja see ei tohiks 
ettevõtjaid, eelkõige väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid (VKEd) 
põhjendamatult koormata;

Or. en

Muudatusettepanek 86
Danuta Maria Hübner

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib, et piiril kohaldatav 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanism võib 
otseselt või kaudselt mõjutada paljusid 
CO2- ja kaubandusmahukaid 

5. märgib, et piiril kohaldatav 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanism võib 
otseselt või kaudselt mõjutada paljusid 
CO2- ja kaubandusmahukaid 
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tööstussektoreid ning et see võib avaldada 
mõju tarneahelatele; rõhutab, et piiril 
kohaldatavat süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi peaks olema lihtne 
hallata ja see ei tohiks ettevõtjaid, eelkõige 
väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid 
(VKEd) põhjendamatult koormata;

tööstussektoreid ning seetõttu tuleks 
konsulteerida piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
kõigi aspektide teemal, sest mehhanism 
võib avaldada mõju tarneahelatele; 
rõhutab, et piiril kohaldatavat 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
peaks olema lihtne hallata ja see ei tohiks 
ettevõtjaid, eelkõige väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid (VKEd) 
põhjendamatult koormata;

Or. en

Muudatusettepanek 87
Daniel Caspary

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib, et piiril kohaldatav 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanism võib 
otseselt või kaudselt mõjutada paljusid 
CO2- ja kaubandusmahukaid 
tööstussektoreid ning et see võib avaldada 
mõju tarneahelatele; rõhutab, et piiril 
kohaldatavat süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi peaks olema lihtne 
hallata ja see ei tohiks ettevõtjaid, eelkõige 
väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid 
(VKEd) põhjendamatult koormata;

5. märgib, et piiril kohaldatav 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanism võib 
otseselt või kaudselt mõjutada paljusid 
CO2- ja kaubandusmahukaid 
tööstussektoreid ning et see võib avaldada 
mõju tarneahelatele; rõhutab, et piiril 
kohaldatavat süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi peaks olema lihtne 
hallata ja see ei tohiks põhjustada 
ettevõtjatele, eelkõige väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd) 
põhjendamatut finants-, organisatoorset 
ja halduskoormust;

Or. en

Muudatusettepanek 88
Massimiliano Salini, Christophe Hansen, Jörgen Warborn, Angelika Winzig, Enikő 
Győri

Arvamuse projekt
Punkt 5 – alapunkt 1 (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1) on veendunud, et kui piiril 
kohaldatavat süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi on kavandatud ja 
rakendatud impordi heitkogustega 
kauplemise süsteemina, ei põhjustaks 
olemasolevate tasuta saastekvootide 
säilitamine topeltkaitset;

Or. en

Muudatusettepanek 89
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. nõuab, et piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
loodud vahendid investeeritaks uuesti 
süsinikuneutraalsete tehnoloogiate 
väljatöötamisse ja sõltumatu asutuse 
loomisse, mis vastutaks süsinikusisalduse 
ja turule sisenemise hindade 
määratlemise eest; nõuab, et tulud 
investeeritaks uuesti ELi eelarve 
kohaldusalasse; nõuab, et piiril 
kohaldatav süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanism oleks kohaldatav 
kõigi kaubanduspartnerite impordi 
suhtes, et kedagi ei diskrimineeritaks; 
nõuab siiski, et osa piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
tuludest suunataks rahvusvahelisse 
kliimafondi, näiteks Rohelisse 
Kliimafondi (GCF), et toetada 
arengumaid jätkusuutlikus üleminekus, 
vähendada nende kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid ja suurendada nende võimet 
reageerida kliimamuutustele;

Or. en
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Muudatusettepanek 90
Danilo Oscar Lancini

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. märgib, et piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
tõhusus sõltub selle kavandamise 
üksikasjadest ja võimest tegeleda 
järgmiste delikaatsete aspektidega: esiteks 
allika vahetamise küsimus, mis viitab 
võimalusele, et kolmanda riigi tootja 
ekspordib ELi väikese CO2 jalajäljega 
tooteid, müües samal ajal suure varjatud 
heitkogusega tooteid teistel turgudel; 
teiseks, CO2-ga seotud kulude 
hajutamine, kuna neid kulusid 
rakendatakse ELis kogu toodangule, 
samal ajal kui mis tahes piirimeedet 
rakendataks tõenäoliselt ainult nende 
marginaaltonnide suhtes, mida 
kolmandate riikide tootjad ekspordivad 
ELi, nii et sellised kulud hajuvad kogu 
nende toodangu ulatuses;

Or. en

Muudatusettepanek 91
Angelika Winzig

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. juhib tähelepanu sellele, et kui 
säilitada paralleelselt uue piiril 
kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismiga tasuta 
sertifikaatide eraldamine, võib see 
innustada kolmandate riikide tarnijaid 
tootma puhtamaid ja 
keskkonnasõbralikumaid tooteid üldiselt, 
mitte ainult siis, kui nad soovivad neid 
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Euroopasse eksportida; märgib, et 
samasugune oleks mõju ka kolmandatele 
turgudele, eelkõige ELi 
eksporditurgudele; märgib, et ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi 
loomise abil oleks Euroopa ettevõtted oma 
konkurentsivõime kaudu rahvusvahelisel 
tasandil eeskujuks ning survet 
keskkonnasõbralikuma tootmise 
eesmärgil kolmandate riikide tarnijatele 
saab suurendada ka ELi 
eksporditurgudel;

Or. en

Muudatusettepanek 92
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Jérémy Decerle, Jordi Cañas, Samira Rafaela

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. on seisukohal, et rahvusvaheline 
kaubandus ja kaubanduspoliitika kui 
kliimaneutraalsele, ressursitõhusale, 
üleilmsele ringmajandusele ülemineku 
peamised võimaldajad peavad toetama 
ülemaailmseid jõupingutusi ÜRO säästva 
arengu eesmärkide saavutamisel ja 
aitama järgida rahvusvahelisi 
keskkonnaalaseid kohustusi, näiteks 
Pariisi kokkulepet, sealhulgas 
jõupingutusi reostuse vähendamiseks, 
kliimamuutuste ja kasvuhoonegaaside 
heite ülekandumise vastu võitlemiseks 
ning säästvama tootmise ja tarbimise 
edendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 93
Jörgen Warborn
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Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. rõhutab, et mehhanism peab 
ergutama tööstusharusid ELis ja sellest 
väljaspool tootma puhtaid ja 
konkurentsivõimelisi tooteid, vältides 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumist 
ning samas ohustamata 
kaubandusvõimalusi; rõhutab rolli, mida 
selline mehhanism võiks tasakaalustatud 
ja nõuetekohase rakendamise korral täita 
energiamahukates tööstusharudes, nagu 
terase-, tsemendi- ja alumiiniumitööstus, 
arvestades nende sektorite 
kaubanduslikku olulisust ja nende 
osalemist heitkogustega kauplemise 
süsteemis;

Or. en

Muudatusettepanek 94
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Markus 
Buchheit

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. tuletab sellega seoses meelde, et 
piiril kohaldatav süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanism peaks hõlmama 
keerukat ja üksikasjalikku meetodit 
süsinikuhulga objektiivseks arvutamiseks 
selle kohaldamisalasse kuuluvates 
toodetes; selleks on vaja tõhusate 
päritolureeglite süsteemi, et vältida ja 
vähendada halduslikke ja bürokraatlikke 
lisatakistusi ettevõtete, eriti VKEde jaoks;

Or. en
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Muudatusettepanek 95
Annie Schreijer-Pierik

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. rõhutab, et ELi piiril kohaldatav 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanism 
peab olema kooskõlas Pariisi kokkuleppe 
artikli 2 lõike 1 punktiga b1a ega tohi 
seetõttu mingil viisil ohustada Euroopa 
toidutootmise ja toiduga kindlustatuse 
jaoks olulisi kaubavooge ja tarneahelaid;

Or. nl

Muudatusettepanek 96
Manuela Ripa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. rõhutab, et meetmel võib olla 
soodne mõju töökohtade loomisele, 
vältides ELi toodangu asendamist 
väiksemate kliimaalaste ambitsioonidega 
kolmandate riikide toodanguga;

Or. en

Muudatusettepanek 97
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. nõuab, et energiasektor kaasataks 
suure süsinikdioksiidiheitega elektri 
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importimise erijuhtudesse;

Or. en

Muudatusettepanek 98
Jörgen Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5b. rõhutab tungivalt, et Euroopa 
ettevõtjate, sealhulgas VKEde edu sõltub 
juurdepääsust maailmaturgudele; 
rõhutab vajadust mehhanismi puhul 
imporditasudest maha arvata kulud, mis 
tekivad tootmisriigis seoses CO2-maksuga, 
piiramise ja kauplemise süsteemi või 
sarnaste kliimamuutuste leevendamise 
meetmete kohaste saastekvootidega 
kauplemise õigustega, mille hulka 
kuuluvad pigem regulatiivse kui fiskaalse 
iseloomuga meetmed, ning vältida 
igasugust päritolul põhinevat 
diskrimineerimist;

Or. en

Muudatusettepanek 99
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Markus 
Buchheit

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5b. rõhutab, et piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
üks eesmärk peaks olema ergutada ELi 
töötleva tööstustegevuse tagasitoomist, 
eriti COVID-19 kriisi kontekstis, 
arvestades, et pandeemia on veelgi toonud 
esile kolmandate riikide majandusest ja 
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ELi-välistest allikatest sõltumise ohte;

Or. en

Muudatusettepanek 100
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5b. nõuab piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
jaoks hoolika seiremehhanismi loomist 
ning järelevalve- ja läbivaatamisprotsessi, 
millesse Euroopa Parlament on täiel 
määral kaasatud;

Or. en

Muudatusettepanek 101
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Urmas Paet, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5b. märgib, et erilist tähelepanu tuleb 
pöörata vähim arenenud riikidele, 
veendumaks, et piiril kohaldataval 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismil ei 
ole majandusarengule ebasoodsat mõju;

Or. en

Muudatusettepanek 102
Jörgen Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 5 c (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5c. väljendab sügavat muret 
mitmepoolse kaubandussüsteemi 
õõnestamise ning arvukamate 
kaubandustõkete ja kaubanduskonfliktide 
mõju pärast ELi majanduse 
konkurentsivõimele; rõhutab, et 
mehhanismi kasutuselevõtt ei tohi selles 
valdkonnas ebakindlust suurendada; 
tunnistab, et Euroopa tööstuse 
konkurentsivõime tagamiseks vajab see 
hanketegevuseks ja edasiseks töötlemiseks 
juurdepääsu ülemaailmsetele 
tarneahelatele ning maailmaturgudele; 
kutsub komisjoni üles tegema aktiivset 
koostööd kaubanduspartnerite 
valitsustega, et tagada jätkuv dialoog 
kõnealuse algatuse küsimuses; toonitab, 
et kaubanduspoliitikat saab ja tuleks 
kasutada positiivse keskkonnaprogrammi 
edendamiseks ning suurte erinevuste 
vältimiseks ELi ja muu maailma 
ulatuslikes keskkonnaeesmärkides ning et 
piiril kohaldatav süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanism tuleks kavandada 
meetmena, mis täiendab liidu 
vabakaubanduslepingute kaubanduse ja 
kestliku majandusarengu peatükkide 
kohaseid meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 103
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius

Arvamuse projekt
Punkt 5 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5c. nõuab, et piiril kohaldatava 
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
tulud toetaksid ülemaailmseid ja Euroopa 
kliimameetmeid; tulud saaks suunata 
erinevatesse fondidesse, näiteks: 
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kiirreageerimisfondi ELi uue omavahendi 
kaudu, rahvusvahelisse kliimafondi 
vähimarenenud riikide jätkusuutliku 
ülemineku toetamiseks, Euroopa tööstuse 
jaoks mõeldud keskkonnasäästlike 
tehnoloogiate innovatsioonifondi, ja piiril 
kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi juhtiva sõltumatu 
agentuuri loomisse;

Or. en

Muudatusettepanek 104
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Jérémy Decerle, Jordi Cañas, Samira Rafaela

Arvamuse projekt
Punkt 5 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5c. nõuab tungivalt, et komisjon 
edendaks WTO kestlikku 
keskkonnasäästlikkust, pidades oma töö 
keskmes ÜRO säästva arengu eesmärke ja 
Pariisi kokkulepet, ajakohastades ka 
mitmepoolseid eeskirju;

Or. en

Muudatusettepanek 105
Jörgen Warborn

Arvamuse projekt
Punkt 5 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5d. kutsub komisjoni üles tugevdama 
oma jõupingutusi CO2 ülemaailmse hinna 
kujundamisel ning kliima- ja 
keskkonnakaitsetehnoloogiatega 
kauplemise hõlbustamiseks näiteks selliste 
kaubanduspoliitikaalgatuste nagu WTO 
keskkonnatoodete lepingu kaudu;
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Or. en


