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Grozījums Nr. 1
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Markus 
Buchheit

Atzinuma projekts
-1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. tā kā LESD ir noteikts, ka vides 
jautājumi ir dalībvalstu dalītā 
kompetencē;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Markus 
Buchheit

Atzinuma projekts
-1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1.a tā kā Eiropas Savienība 2017. 
gadā bija lielākā CO2 emisiju neto 
importētāja pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pauž pārliecību, ka mērķtiecīga 
tirdzniecības politika var būt svarīgs 
virzītājspēks, pavēršot ekonomiku 
dekarbonizācijas virzienā, lai sasniegtu 
Parīzes nolīgumā un Eiropas zaļajā kursā 
izvirzītos klimata mērķus;

1. atzinīgi vērtē ES mērķi līdz 2050. 
gadam panākt sociāli taisnīgu 
pārkārtošanos uz klimatneitralitāti, kā arī 
60 % mērķi attiecībā uz 2030. gadu; ar 
bažām norāda 
uz klimata centienu vērienīguma trūkumu 
ES tirdzniecības politikā, kā arī daudzās 
citās politikas jomās; prasa, lai Parīzes 
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nolīgums un tajā noteiktais 1,5 % mērķis 
kļūtu par tirdzniecības politikas vadošo 
principu, kuram pielāgojamas visas 
tirdzniecības iniciatīvas; pauž pārliecību, 
ka šāda mērķtiecīga tirdzniecības politika 
var būt svarīgs virzītājspēks, pavēršot 
ekonomiku dekarbonizācijas virzienā, lai 
sasniegtu Parīzes nolīgumā un Eiropas 
zaļajā kursā izvirzītos klimata mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Massimiliano Salini, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Angelika 
Winzig, Jörgen Warborn

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pauž pārliecību, ka mērķtiecīga 
tirdzniecības politika var būt svarīgs 
virzītājspēks, pavēršot ekonomiku 
dekarbonizācijas virzienā, lai sasniegtu 
Parīzes nolīgumā un Eiropas zaļajā kursā 
izvirzītos klimata mērķus;

1. pauž pārliecību, ka mērķtiecīga 
tirdzniecības politika var būt svarīgs 
virzītājspēks, pavēršot ekonomiku 
dekarbonizācijas virzienā, lai sasniegtu 
Parīzes nolīgumā un Eiropas zaļajā kursā 
izvirzītos klimata mērķus; uzsver, ka, 
palielinoties ES klimata pārmaiņu mērķu 
vērienīgumam, attiecīgi ir palielinājies arī 
oglekļa emisiju pārvirzes risks; mudina 
Komisiju attiecīgi nodrošināt 
pilnīgu aizsardzību pret oglekļa emisiju 
pārvirzi visās politikas jomās; uzsver, ka 
ES klimata politika ir jāsaskaņo ar 
ekonomikas izaugsmi un Eiropas 
rūpniecības un MVU konkurētspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Manuela Ripa
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. pauž pārliecību, ka mērķtiecīga 
tirdzniecības politika var būt svarīgs 
virzītājspēks, pavēršot ekonomiku 
dekarbonizācijas virzienā, lai sasniegtu 
Parīzes nolīgumā un Eiropas zaļajā kursā 
izvirzītos klimata mērķus;

1. norāda, ka Savienība 2018. gadā ir 
samazinājusi savas iekšzemes 
siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas par 
23,2 % salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni, tomēr vienlaikus 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; pauž pārliecību, 
ka mērķtiecīga tirdzniecības politika var 
būt svarīgs virzītājspēks, pavēršot 
ekonomiku dekarbonizācijas virzienā, lai 
sasniegtu Parīzes nolīgumā un Eiropas 
zaļajā kursā izvirzītos klimata mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pauž pārliecību, ka mērķtiecīga 
tirdzniecības politika var būt svarīgs 
virzītājspēks, pavēršot ekonomiku 
dekarbonizācijas virzienā, lai sasniegtu 
Parīzes nolīgumā un Eiropas zaļajā kursā 
izvirzītos klimata mērķus;

1. pauž pārliecību, ka mērķtiecīga 
tirdzniecības politika var būt svarīgs 
virzītājspēks, pavēršot ekonomiku 
dekarbonizācijas virzienā, lai sasniegtu 
Parīzes nolīgumā un Eiropas zaļajā kursā 
izvirzītos klimata mērķus, efektīvāk vadītu 
rūpniecības politiku, atbalstot 
relokalizāciju, un piešķirtu papildu 
līdzekļus mūsu uzņēmumiem, lai palīdzētu 
to centieniem nodrošināt atbildīgu 
inovāciju;

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

Atzinuma projekts
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1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pauž pārliecību, ka mērķtiecīga 
tirdzniecības politika var būt svarīgs 
virzītājspēks, pavēršot ekonomiku 
dekarbonizācijas virzienā, lai sasniegtu 
Parīzes nolīgumā un Eiropas zaļajā kursā 
izvirzītos klimata mērķus;

1. pauž pārliecību, ka mērķtiecīga 
tirdzniecības politika var būt svarīgs 
virzītājspēks, pavēršot ekonomiku 
dekarbonizācijas virzienā, lai sasniegtu 
Parīzes nolīgumā un Eiropas zaļajā kursā 
izvirzītos klimata mērķus, ņemot vērā to, 
ka jaunākajā ES vērienīgajā klimata 
politikā, šķiet, ir noteikti nesasniedzami 
mērķi, kas varētu kaitēt ES 
konkurētspējai kopumā;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pauž pārliecību, ka mērķtiecīga 
tirdzniecības politika var būt svarīgs 
virzītājspēks, pavēršot ekonomiku 
dekarbonizācijas virzienā, lai sasniegtu 
Parīzes nolīgumā un Eiropas zaļajā kursā 
izvirzītos klimata mērķus;

1. pauž pārliecību, ka mērķtiecīga 
tirdzniecības politika var būt svarīgs 
virzītājspēks, pavēršot ekonomiku 
dekarbonizācijas virzienā, lai sasniegtu 
Parīzes nolīgumā un Eiropas zaļajā kursā 
izvirzītos klimata mērķus; šajā sakarā 
uzsver starptautiski saskaņotas produktu 
marķēšanas un patērētāju vērtību 
svarīgumu;

Or. el

Grozījums Nr. 9
Jörgen Warborn

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pauž pārliecību, ka mērķtiecīga 1. pauž pārliecību, ka mērķtiecīga 



AM\1217178LV.docx 7/55 PE660.137v01-00

LV

tirdzniecības politika var būt svarīgs 
virzītājspēks, pavēršot ekonomiku 
dekarbonizācijas virzienā, lai sasniegtu 
Parīzes nolīgumā un Eiropas zaļajā kursā 
izvirzītos klimata mērķus;

tirdzniecības politika var būt svarīgs 
virzītājspēks, pavēršot ekonomiku 
dekarbonizācijas virzienā, lai sasniegtu 
Parīzes nolīgumā un Eiropas zaļajā kursā 
izvirzītos klimata mērķus; tomēr tas būtu 
jādara samērīgi un līdzsvaroti, 
pamatojoties uz pierādījumiem, nevis 
izmantojot kā aizsegu protekcionismam;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Markus Buchheit, Roman Haider, Maximilian Krah

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pauž pārliecību, ka mērķtiecīga 
tirdzniecības politika var būt svarīgs 
virzītājspēks, pavēršot ekonomiku 
dekarbonizācijas virzienā, lai sasniegtu 
Parīzes nolīgumā un Eiropas zaļajā kursā 
izvirzītos klimata mērķus;

1. pauž bažas par to, ka mērķtiecīga, 
bet lielā mērā politiski motivēta 
tirdzniecības politika var būt virzītājspēks 
ceļā uz plānveida ekonomiku, pavēršot 
ekonomiku dekarbonizācijas un no tās 
izrietošās deindustrializācijas virzienā, lai 
sasniegtu Parīzes nolīgumā un Eiropas 
zaļajā kursā izvirzītos klimata mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pauž pārliecību, ka mērķtiecīga 
tirdzniecības politika var būt svarīgs 
virzītājspēks, pavēršot ekonomiku 
dekarbonizācijas virzienā, lai sasniegtu 
Parīzes nolīgumā un Eiropas zaļajā kursā 
izvirzītos klimata mērķus;

1. pauž pārliecību, ka mērķtiecīga 
tirdzniecības politika var būt svarīgs 
virzītājspēks, pavēršot ekonomiku 
dekarbonizācijas virzienā, lai sasniegtu 
Parīzes nolīgumā un Eiropas zaļajā kursā 
izvirzītos klimata mērķus bez darbvietu 
zaudēšanas;
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Or. el

Grozījums Nr. 12
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pauž pārliecību, ka mērķtiecīga 
tirdzniecības politika var būt svarīgs 
virzītājspēks, pavēršot ekonomiku 
dekarbonizācijas virzienā, lai sasniegtu 
Parīzes nolīgumā un Eiropas zaļajā kursā 
izvirzītos klimata mērķus;

1. pauž pārliecību, ka mērķtiecīga 
tirdzniecības politika var būt svarīgs 
virzītājspēks, pavēršot ekonomiku 
dekarbonizācijas virzienā, lai sasniegtu 
Parīzes nolīgumā un Eiropas zaļajā kursā 
izvirzītos klimata mērķus un nepieļautu 
oglekļa emisiju pārvirzi;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Massimiliano Salini, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Angelika 
Winzig, Jörgen Warborn

Atzinuma projekts
1. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

(1) pauž pārliecību, ka oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisma galvenajam 
mērķim vajadzētu būt globālo emisiju 
samazināšanai, vienlaikus izvairoties no 
oglekļa emisiju pārvirzes un saglabājot 
Eiropas rūpniecības konkurētspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Markus 
Buchheit

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka CBAM būtu jāveido kā 
vērtīgs instruments ar mērķi aizsargāt pret 
negodīgu konkurenci un līdzsvarot 
augstākas ražošanas izmaksas, ko ES 
zaļais kurss radīs ES uzņēmumiem; šajā 
sakarā uzsver vajadzību nodrošināt 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES 
uzņēmumiem, jo ES zaļajā kursā 
paredzētie standarti trešās valstīs nav 
vienlīdz vērienīgi, un tas ir vēl vairāk 
palielinājis delokalizācijas fenomenu, kas 
pastiprina “oglekļa emisiju pārvirzes” 
problēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Daniel Caspary

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka ES oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisms (CBAM) ir 
paredzēts vienīgi tam, lai veicinātu 
klimata mērķu sasniegšanu, kā arī 
aizsargātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus, un to nedrīkst ļaunprātīgi 
izmantot kā līdzekli protekcionisma, 
nepamatotas diskriminācijas vai 
ierobežojumu veicināšanai jau tā 
apgrūtinātajā starptautiskās tirdzniecības 
globālajā vidē;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

1.a atbalsta PTO prasībām atbilstoša 
ES oglekļa ievedkorekcijas mehānisma 
(CBAM) ieviešanu kā līdzekli Savienības 
brīvās tirdzniecības principa 
stiprināšanai; uzskata, ka CBAM var 
palielināt vienlīdzīgas iespējas, lai 
panāktu konkurētspējīgākus tirgus 
dekarbonizācijas scenārijā;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a brīdina par to, ka nav vēlama 
birokrātijas palielināšanās; prasa Eiropas 
vides aizsardzības jautājumu veicināšanas 
starptautiskā līmenī stratēģijas ietvaros 
samazināt tādus pasākumus, kuri izraisa 
Eiropas uzņēmumu aiziešanu no ES;

Or. el

Grozījums Nr. 18
Manuela Ripa
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. tā kā nav globāla oglekļa cenas un 
daudzpusēja risinājuma, atbalsta uz tirgu 
balstītu ES oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu (CBAM) ar nosacījumu, ka 
tam ir jābūt saderīgam ar ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un PTO 
noteikumiem (nediskriminējot un 

2. tā kā nav globāla oglekļa cenas un 
daudzpusēja risinājuma, stingri atbalsta ES 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu 
(CBAM) ar nosacījumu, ka tam ir jābūt 
saderīgam ar ES brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem (BTN) un PTO noteikumiem 
(nediskriminējot un neveidojot slēptu 
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neveidojot slēptu starptautiskās 
tirdzniecības ierobežojumu) un ka tam ir 
jābūt samērīgam, balstītam uz principu 
“piesārņotājs maksā” un atbilstošam 
klimata mērķu sasniegšanai;

starptautiskās tirdzniecības ierobežojumu) 
un ka tam ir jābūt samērīgam, balstītam uz 
principu “piesārņotājs maksā” un 
atbilstošam klimata mērķu sasniegšanai; 
norāda, ka VVTT noteikumi ir pieņemti 
1947. gadā, un uzskata, ka tie ir 
jāpārskata pašreizējā kontekstā ar klimata 
krīzi un vispārējo mērķi nodrošināt 
klimatneitralitāti, lai līdz ar to līdzvērtīgu 
produktu noteikšanai varētu ņemt vērā 
tādas iezīmes kā produktu oglekļa pēda; 
šajā nolūkā aicina Komisiju 
ierosināt arī tirdzniecības noteikumu 
reformu visās klimata iniciatīvās, ko tā 
uzsāks PTO ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. tā kā nav globāla oglekļa cenas un 
daudzpusēja risinājuma, atbalsta uz tirgu 
balstītu ES oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu (CBAM) ar nosacījumu, ka 
tam ir jābūt saderīgam ar ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un PTO 
noteikumiem (nediskriminējot un 
neveidojot slēptu starptautiskās 
tirdzniecības ierobežojumu) un ka tam ir 
jābūt samērīgam, balstītam uz principu 
“piesārņotājs maksā” un atbilstošam 
klimata mērķu sasniegšanai;

2. tā kā nav globāla oglekļa cenas un 
daudzpusēja risinājuma, atbalsta uz tirgu 
balstītu ES oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu (CBAM) ar nosacījumu, ka 
tam ir jābūt saderīgam ar ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un PTO 
noteikumiem (nediskriminējot un 
neveidojot slēptu starptautiskās 
tirdzniecības ierobežojumu) un ka tam ir 
jābūt samērīgam, balstītam uz principu 
“piesārņotājs maksā” un atbilstošam 
klimata mērķu sasniegšanai; uzskata, ka ir 
steidzami jāīsteno visaptveroša PTO 
reforma, kas ļautu tai garantēt godīgu 
tirdzniecību, vienlaikus apkarojot globālo 
sasilšanu; uzskata, ka, lai nodrošinātu 
atbilstību mūsu klimata mērķu 
vērienīgumam, mūsu tirdzniecības 
attiecību veidošanā ir steidzami 
nepieciešama jauna pieeja;

Or. en
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Grozījums Nr. 20
Jean-Lin Lacapelle, Luisa Regimenti, Marco Campomenosi
Starptautiskās tirdzniecības komiteja vārdā
Herve Juvin

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. tā kā nav globāla oglekļa cenas un 
daudzpusēja risinājuma, atbalsta uz tirgu 
balstītu ES oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu (CBAM) ar nosacījumu, ka 
tam ir jābūt saderīgam ar ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un PTO 
noteikumiem (nediskriminējot un 
neveidojot slēptu starptautiskās 
tirdzniecības ierobežojumu) un ka tam ir 
jābūt samērīgam, balstītam uz principu 
“piesārņotājs maksā” un atbilstošam 
klimata mērķu sasniegšanai;

2. tā kā nav globāla oglekļa cenas un 
daudzpusēja risinājuma, atbalsta uz tirgu 
balstītu ES oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu (CBAM), norāda, ka tas ir 
bijis Komisijas nodoms jau vairākus 
gadus, bet ka tā tikai pavisam nesen ir 
sadarbojusies ar ieinteresētajām 
personām, lai izveidotu šādu mehānismu, 
un ka tā saturs vēl nav izstrādāts, uzsver, 
ka šim mehānismam ir jābūt saderīgam 
ar ES brīvās tirdzniecības nolīgumiem 
(BTN) un PTO noteikumiem 
(nediskriminējot un neveidojot slēptu 
starptautiskās tirdzniecības ierobežojumu) 
un ka tam ir jābūt samērīgam, balstītam uz 
principu “piesārņotājs maksā” un 
atbilstošam klimata, vides un sociālo 
mērķu sasniegšanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Markus Buchheit, Roman Haider, Maximilian Krah

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. tā kā nav globāla oglekļa cenas un 
daudzpusēja risinājuma, atbalsta uz tirgu 
balstītu ES oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu (CBAM) ar nosacījumu, ka 
tam ir jābūt saderīgam ar ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un PTO 
noteikumiem (nediskriminējot un 

2. apšauba uz tirgu balstītu ES 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu 
(CBAM) — pat ar nosacījumu, ka tam ir 
jābūt saderīgam ar ES brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem (BTN) un PTO noteikumiem 
(nediskriminējot un neveidojot slēptu 
starptautiskās tirdzniecības ierobežojumu) 
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neveidojot slēptu starptautiskās 
tirdzniecības ierobežojumu) un ka tam ir 
jābūt samērīgam, balstītam uz principu 
“piesārņotājs maksā” un atbilstošam 
klimata mērķu sasniegšanai;

un ka tam ir jābūt samērīgam, balstītam uz 
principu “piesārņotājs maksā” un 
atbilstošam klimata mērķu sasniegšanai; 
uzsver, ka vienpusēja ES rīcība, ieviešot 
CBAM, var izraisīt pretpasākumus, 
piemēram, represīvus tarifus Eiropas 
eksportam, kas varētu radīt ekonomiskus 
zaudējumus un smagi ietekmēt Eiropas 
ražotājus un uzņēmumus;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Christophe Hansen

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. tā kā nav globāla oglekļa cenas un 
daudzpusēja risinājuma, atbalsta uz tirgu 
balstītu ES oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu (CBAM) ar nosacījumu, ka 
tam ir jābūt saderīgam ar ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un PTO 
noteikumiem (nediskriminējot un 
neveidojot slēptu starptautiskās 
tirdzniecības ierobežojumu) un ka tam ir 
jābūt samērīgam, balstītam uz principu 
“piesārņotājs maksā” un atbilstošam 
klimata mērķu sasniegšanai;

2. tā kā nav globāla oglekļa cenas un 
daudzpusēja risinājuma, atbalsta uz tirgu 
balstītu ES oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu (CBAM), ko piemēro 
importam no visām trešām valstīm, kuras 
vēl nav iekļautas efektīvā emisiju 
ierobežošanas un tirdzniecības sistēmā ar 
vismaz tādiem pašiem SEG emisiju 
samazināšanas mērķiem un izmaksām kā 
saskaņā ar ES ETS, ar nosacījumu, ka tam 
ir jābūt saderīgam ar ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un PTO 
noteikumiem (nediskriminējot un 
neveidojot slēptu starptautiskās 
tirdzniecības ierobežojumu) un ka tam ir 
jābūt samērīgam, balstītam uz principu 
“piesārņotājs maksā” un atbilstošam 
klimata mērķu sasniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. tā kā nav globāla oglekļa cenas un 
daudzpusēja risinājuma, atbalsta uz tirgu 
balstītu ES oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu (CBAM) ar nosacījumu, ka 
tam ir jābūt saderīgam ar ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un PTO 
noteikumiem (nediskriminējot un 
neveidojot slēptu starptautiskās 
tirdzniecības ierobežojumu) un ka tam ir 
jābūt samērīgam, balstītam uz principu 
“piesārņotājs maksā” un atbilstošam 
klimata mērķu sasniegšanai;

2. tā kā nav globāla oglekļa cenas un 
daudzpusēja risinājuma, atbalsta uz tirgu 
balstītu ES oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu (CBAM); prasa ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumus (BTN) padarīt 
saderīgus ar šādu mehānismu, 
izmantojot BTN iekļautās attiecīgās 
pārskatīšanas klauzulas, ja BTN vēl nav 
savietojami ar šādu mehānismu; prasa, 
lai CBAM būtu saderīgs ar PTO 
noteikumiem (nediskriminējot un 
neveidojot slēptu starptautiskās 
tirdzniecības ierobežojumu) un lai tas būtu 
samērīgs, balstīts uz principu “piesārņotājs 
maksā” un atbilstošs klimata mērķu 
sasniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Massimiliano Salini, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Angelika 
Winzig

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. tā kā nav globāla oglekļa cenas un 
daudzpusēja risinājuma, atbalsta uz tirgu 
balstītu ES oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu (CBAM) ar nosacījumu, ka 
tam ir jābūt saderīgam ar ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un PTO 
noteikumiem (nediskriminējot un 
neveidojot slēptu starptautiskās 
tirdzniecības ierobežojumu) un ka tam ir 
jābūt samērīgam, balstītam uz principu 
“piesārņotājs maksā” un atbilstošam 
klimata mērķu sasniegšanai;

2. tā kā nav globāla oglekļa cenas un 
daudzpusēja risinājuma, atbalsta uz tirgu 
balstītu ES oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu (CBAM) attiecībā uz importu 
no visām valstīm, uz kurām neattiecas 
stingra oglekļa tirdzniecības sistēma ar 
līdzīgiem mērķiem un izmaksām CO2 
emisiju samazināšanai, ar nosacījumu, ka 
tam ir jābūt saderīgam ar ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un PTO 
noteikumiem (nediskriminējot un 
neveidojot slēptu starptautiskās 
tirdzniecības ierobežojumu) un ka tam ir 
jābūt samērīgam, balstītam uz principu 
“piesārņotājs maksā” un atbilstošam 
klimata mērķu sasniegšanai;
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Or. en

Grozījums Nr. 25
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. tā kā nav globāla oglekļa cenas un 
daudzpusēja risinājuma, atbalsta uz tirgu 
balstītu ES oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu (CBAM) ar nosacījumu, ka 
tam ir jābūt saderīgam ar ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un PTO 
noteikumiem (nediskriminējot un 
neveidojot slēptu starptautiskās 
tirdzniecības ierobežojumu) un ka tam ir 
jābūt samērīgam, balstītam uz principu 
“piesārņotājs maksā” un atbilstošam 
klimata mērķu sasniegšanai;

2. tā kā nav globāla oglekļa cenas un 
daudzpusēja risinājuma, atbalsta uz tirgu 
balstītu ES oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu (CBAM) ar nosacījumu, ka 
tam ir jābūt saderīgam ar ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un PTO 
noteikumiem (nediskriminējot un 
neveidojot slēptu starptautiskās 
tirdzniecības ierobežojumu) un ka tam ir 
jābūt samērīgam, balstītam uz principu 
“piesārņotājs maksā” un atbilstošam 
klimata mērķu sasniegšanai; uzskata, ka 
CBAM pakāpeniska ieviešana ir 
jāsasaista ar bezmaksas kvotu 
piešķiršanas pakāpenisku izbeigšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
ECR grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. tā kā nav globāla oglekļa cenas un 
daudzpusēja risinājuma, atbalsta uz tirgu 
balstītu ES oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu (CBAM) ar nosacījumu, ka 
tam ir jābūt saderīgam ar ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un PTO 
noteikumiem (nediskriminējot un 
neveidojot slēptu starptautiskās 
tirdzniecības ierobežojumu) un ka tam ir 

2. tā kā nav globāla oglekļa cenas un 
daudzpusēja risinājuma, atbalsta uz tirgu 
balstītu ES oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu (CBAM), kas aptver importu 
no valstīm, uz kurām neattiecas 
līdzvērtīga oglekļa tirdzniecības sistēma, 
ar nosacījumu, ka tam ir jābūt saderīgam ar 
ES brīvās tirdzniecības nolīgumiem (BTN) 
un PTO noteikumiem (nediskriminējot un 
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jābūt samērīgam, balstītam uz principu 
“piesārņotājs maksā” un atbilstošam 
klimata mērķu sasniegšanai;

neveidojot slēptu starptautiskās 
tirdzniecības ierobežojumu) un ka tam ir 
jābūt samērīgam, balstītam uz principu 
“piesārņotājs maksā” un atbilstošam 
klimata mērķu sasniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Daniel Caspary

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. tā kā nav globāla oglekļa cenas un 
daudzpusēja risinājuma, atbalsta uz tirgu 
balstītu ES oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu (CBAM) ar nosacījumu, ka 
tam ir jābūt saderīgam ar ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un PTO 
noteikumiem (nediskriminējot un 
neveidojot slēptu starptautiskās 
tirdzniecības ierobežojumu) un ka tam ir 
jābūt samērīgam, balstītam uz principu 
“piesārņotājs maksā” un atbilstošam 
klimata mērķu sasniegšanai;

2. tā kā nav globāla oglekļa cenas un 
daudzpusēja risinājuma, atbalsta taisnīgu 
un pārredzamu uz tirgu balstītu ES oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismu (CBAM) ar 
nosacījumu, ka tam ir jābūt neapstrīdami 
pilnībā saderīgam ar ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un PTO 
noteikumiem (nediskriminējot un 
neveidojot slēptu starptautiskās 
tirdzniecības ierobežojumu) un ka tam ir 
jābūt samērīgam, balstītam uz principu 
“piesārņotājs maksā” un atbilstošam 
klimata mērķu sasniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Jörgen Warborn

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. tā kā nav globāla oglekļa cenas un 
daudzpusēja risinājuma, atbalsta uz tirgu 
balstītu ES oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu (CBAM) ar nosacījumu, ka 
tam ir jābūt saderīgam ar ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un PTO 

2. tā kā nav globāla oglekļa cenas un 
daudzpusēja risinājuma, pieņem zināšanai 
Komisijas nodomu ierosināt uz tirgu 
balstītu ES oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu (CBAM); uzsver, ka tam ir 
jābūt saderīgam ar ES brīvās tirdzniecības 
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noteikumiem (nediskriminējot un 
neveidojot slēptu starptautiskās 
tirdzniecības ierobežojumu) un ka tam ir 
jābūt samērīgam, balstītam uz principu 
“piesārņotājs maksā” un atbilstošam 
klimata mērķu sasniegšanai;

nolīgumiem (BTN) un PTO noteikumiem 
(nediskriminējot un neveidojot slēptu 
starptautiskās tirdzniecības ierobežojumu), 
samērīgam, balstītam uz principu 
“piesārņotājs maksā” un atbilstošam 
klimata mērķu sasniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. tā kā nav globāla oglekļa cenas un 
daudzpusēja risinājuma, atbalsta uz tirgu 
balstītu ES oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu (CBAM) ar nosacījumu, ka 
tam ir jābūt saderīgam ar ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un PTO 
noteikumiem (nediskriminējot un 
neveidojot slēptu starptautiskās 
tirdzniecības ierobežojumu) un ka tam ir 
jābūt samērīgam, balstītam uz principu 
“piesārņotājs maksā” un atbilstošam 
klimata mērķu sasniegšanai;

2. tā kā nav globāla oglekļa cenas un 
daudzpusēja risinājuma, atbalsta uz tirgu 
balstītu ES oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu (CBAM) ar nosacījumu, ka ES 
brīvās tirdzniecības nolīgumi (BTN) tiks 
pielāgoti un PTO noteikumi tiks 
modernizēti (nediskriminējot un neveidojot 
slēptu starptautiskās tirdzniecības 
ierobežojumu) un ka tam ir jābūt 
samērīgam, balstītam uz principu 
“piesārņotājs maksā” un atbilstošam 
klimata mērķu sasniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. tā kā nav globāla oglekļa cenas un 
daudzpusēja risinājuma, atbalsta uz tirgu 
balstītu ES oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu (CBAM) ar nosacījumu, ka 
tam ir jābūt saderīgam ar ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un PTO 

2. tā kā nav globāla oglekļa cenas un 
daudzpusēja risinājuma, atbalsta uz tirgu 
balstītu ES oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu (CBAM) ar nosacījumu, ka 
tam ir jābūt saderīgam ar ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un PTO 
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noteikumiem (nediskriminējot un 
neveidojot slēptu starptautiskās 
tirdzniecības ierobežojumu) un ka tam ir 
jābūt samērīgam, balstītam uz principu 
“piesārņotājs maksā” un atbilstošam 
klimata mērķu sasniegšanai;

noteikumiem (nediskriminējot un 
neveidojot slēptu starptautiskās 
tirdzniecības ierobežojumu) un ka tam ir 
jābūt samērīgam, balstītam uz principu 
“piesārņotājs maksā” un efektīvam 
līdzeklim visu Eiropas mērķu sasniegšanai;

Or. el

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

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. tā kā nav globāla oglekļa cenas un 
daudzpusēja risinājuma, atbalsta uz tirgu 
balstītu ES oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu (CBAM) ar nosacījumu, ka 
tam ir jābūt saderīgam ar ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un PTO 
noteikumiem (nediskriminējot un 
neveidojot slēptu starptautiskās 
tirdzniecības ierobežojumu) un ka tam ir 
jābūt samērīgam, balstītam uz principu 
“piesārņotājs maksā” un atbilstošam 
klimata mērķu sasniegšanai;

2. tā kā nav globāla oglekļa cenas un 
daudzpusēja risinājuma, atbalsta uz tirgu 
balstītu ES oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu (CBAM) ar nosacījumu, ka 
tam ir jābūt saderīgam ar PTO 
noteikumiem (nediskriminējot un 
neveidojot slēptu starptautiskās 
tirdzniecības ierobežojumu) un ES brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem (BTN) un ka 
tam ir jābūt samērīgam, balstītam uz 
principu “piesārņotājs maksā” un 
atbilstošam klimata mērķu sasniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Christophe Hansen

Atzinuma projekts
2. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

a) uzskata, ka CBAM nevajadzētu 
tieši ietekmēt ES iekšējās ražošanas 
izmaksas, tostarp tādēļ, lai izvairītos no 
negodīgas konkurences trešo valstu 
tirgos;
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Or. en

Grozījums Nr. 33
Jörgen Warborn

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a apņemas izvērtēt šo priekšlikumu 
kopā ar citām iespējām stimulēt 
starptautisku rīcību klimata jomā un 
nepieļaut oglekļa emisiju pārvirzi; tāpēc 
aicina Komisiju izskatīt alternatīvus 
pasākumus un rūpīgi pierādīt oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisma pievienoto 
vērtību; uzsver, ka galīgo mehānismu var 
atbalstīt tikai tad, ja var pierādīt, ka tas ir 
efektīvs, lai sasniegtu tā mērķus vides 
jomā, un nekaitē Eiropas uzņēmumu 
konkurētspējai salīdzinājumā ar 
uzņēmumiem ārpus Eiropas, jo īpaši 
tirgos ārpus ES;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Manuela Ripa
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka tehnoloģija oglekļa 
satura un sarežģītu produktu veiktspējas 
izsekošanai un identificēšanai varētu 
palīdzēt panākt CBAM īstenošanu 
attiecībā uz šiem produktiem;  uzskata, ka 
ES ir priekšrocība šādas tehnoloģijas 
izstrādē, kuru pēc tam varētu izmantot par 
pamatu starptautiska standarta 
noteikšanai;
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Or. en

Grozījums Nr. 35
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka PTO noteikumi ir 
nesaderīgi ar Parīzes nolīgumu;  sagaida, 
ka Komisija steidzami uzņemsies 
iniciatīvu attiecībā uz PTO reformu, lai 
panāktu atbilstību klimata mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a mudina Komisiju meklēt vairāk 
veidu, kā palielināt un attīstīt oglekļa 
emisiju tirgu, kā arī meklēt līdzekļus, lai 
nepieļautu subsīdijas nozarēm, kas rada 
lielu piesārņojumu, vai, ja nepieciešams, 
pakāpeniski izbeigt tās;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Jordi Cañas, 
Samira Rafaela

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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2.a norāda, ka visiem ieņēmumiem no 
ES CBAM ir jāveicina mērķis samazināt 
globālās oglekļa emisijas un nodrošināt 
atbilstību PTO noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Urmas Paet, Jérémy Decerle, Jordi Cañas, Samira 
Rafaela

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzskata, ka oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisma īstenošana novērsīs būtisku 
trūkumu ES klimata politikā un tādēļ ir 
svarīga attiecībā uz to, lai sasniegtu ES 
vērienīgo mērķi klimata jomā — 
neitralizēt savu oglekļa pēdu;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Manuela Ripa
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka Vispārējās vienošanās 
par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XX 
pantā iekļautajai vispārējai izņēmuma 
klauzulai vajadzētu būt jebkuras CBAM 
izstrādes pamatā un tās vienīgajam 
pamatojumam jābūt vides aizsardzībai — 
samazināt globālās CO2 emisijas un 
nepieļaut oglekļa emisiju pārvirzi;

3. norāda, ka CBAM pats par sevi nav 
nesaderīgs ar PTO, jo īpaši attiecībā uz 
Vispārējās vienošanās par tarifiem un 
tirdzniecību (VVTT) noteikumiem; uzsver 
nediskriminācijas principu saskaņā ar 
VVTT III pantu un attiecīgi to, ka spēkā 
esošie Savienības tiesību akti attiecībā uz 
oglekļa emisiju pārvirzi vairs nebūs 
piemērojami, tiklīdz būs stājies spēkā 
CBAM, jo šis mehānisms oglekļa cenu 
noteikšanu importam piemērotu līdzīgi 
tam, kas tiek piemērots ES iekārtām 
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saskaņā ar ES ETS; nepārprotami 
norāda, ka šim mehānismam būtu 
jāpalīdz sasniegt Parīzes nolīgumā 
noteiktos globālos kopīgos klimata 
mērķus, labāk pievēršoties starptautiskajā 
tirdzniecībā ietvertajām SEG emisijām, 
tādējādi stimulējot gan Savienības, gan 
mūsu tirdzniecības partneru rīcību 
klimata jomā — samazināt globālās CO2 
emisijas un nepieļaut oglekļa emisiju 
pārvirzi; tādēļ uzskata, ka CBAM būtu 
jāuzskata par līdzekli, kas palīdz paātrināt 
šo procesu, nevis par protekcionisma 
līdzekli;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Jean-Lin Lacapelle, Luisa Regimenti, Marco Campomenosi
Starptautiskās tirdzniecības komiteja vārdā
Herve Juvin

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka Vispārējās vienošanās 
par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XX 
pantā iekļautajai vispārējai izņēmuma 
klauzulai vajadzētu būt jebkuras CBAM 
izstrādes pamatā un tās vienīgajam 
pamatojumam jābūt vides aizsardzībai — 
samazināt globālās CO2 emisijas un 
nepieļaut oglekļa emisiju pārvirzi;

3. norāda, ka Vispārējās vienošanās 
par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XX 
pantā iekļautajai vispārējai izņēmuma 
klauzulai vajadzētu būt jebkuras CBAM 
izstrādes pamatā un tās galvenajam 
pamatojumam jābūt vides aizsardzībai — 
samazināt globālās CO2 emisijas 
un nepieļaut oglekļa emisiju pārvirzi, 
samazinot loģistikas ķēdes, palēninot 
globālās plūsmas un veicinot vietējās 
ražošanas un patēriņa ķēdes;

iesaka cenā par tonnu CO2 ņemt vērā 
produkta faktiskās vides izmaksas, kas 
ietver ne tikai ražošanas izmaksas, bet arī 
transporta izmaksas, kurās būtu jāiekļauj 
faktiskā nobrauktā attāluma koeficients; 
uzsver, ka šīm faktiskajām izmaksām ir ne 
tikai jākompensē produktu vides 
izmaksas, bet arī jāveicina iekšējā tirgus 
stiprināšana un jāstimulē oglekļa pēdas 



AM\1217178LV.docx 23/55 PE660.137v01-00

LV

un pasaules tirdzniecības apjoma 
samazināšana;

Or. fr

Grozījums Nr. 41
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka Vispārējās vienošanās 
par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XX 
pantā iekļautajai vispārējai izņēmuma 
klauzulai vajadzētu būt jebkuras CBAM 
izstrādes pamatā un tās vienīgajam 
pamatojumam jābūt vides aizsardzībai — 
samazināt globālās CO2 emisijas un 
nepieļaut oglekļa emisiju pārvirzi;

3. norāda, ka Vispārējās vienošanās 
par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XX 
pantā iekļautā vispārējā izņēmuma 
klauzula varētu būt jebkuras CBAM 
izstrādes pamatā un tās vienīgajam 
pamatojumam jābūt vides aizsardzībai — 
samazināt globālās CO2 emisijas un 
nepieļaut oglekļa emisiju pārvirzi; uzsver, 
ka iniciatīvas galīgajam mērķim vajadzētu 
būt vispārējai sistēmai, jo decentralizētiem 
klimata aizsardzības pasākumiem nebūs 
vēlamās ietekmes un tie tikai izraisītu 
oglekļa emisiju pārvirzi, kā arī negatīvi 
ietekmētu ES nozares; tādēļ ierosina 
eksternalizēt Eiropas ETS kā iespējamu 
CBAM; sagaida, ka Komisija sāks 
sarunas par globālu pieeju PTO vai G20 
ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka Vispārējās vienošanās 
par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XX 
pantā iekļautajai vispārējai izņēmuma 
klauzulai vajadzētu būt jebkuras CBAM 

3. norāda, ka Vispārējās vienošanās 
par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XX 
pantā iekļautajai vispārējai izņēmuma 
klauzulai vajadzētu būt jebkuras CBAM 
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izstrādes pamatā un tās vienīgajam 
pamatojumam jābūt vides aizsardzībai — 
samazināt globālās CO2 emisijas un 
nepieļaut oglekļa emisiju pārvirzi;

izstrādes pamatā un tās vienīgajam 
pamatojumam jābūt vides aizsardzībai — 
samazināt globālās CO2 emisijas un 
nepieļaut oglekļa emisiju pārvirzi, tomēr 
uzskata, ka agresīvas politikas īstenošana, 
ko jo īpaši veic Ķīna un ASV, 
koncentrējoties uz fosilo kurināmo 
izmantošanu enerģijas ražošanā, pamato 
jebkādus Eiropas pasākumus līdzsvara 
atjaunošanai un to proporcionālu 
iekļaušanu CBAM aprēķinos.

Or. fr

Grozījums Nr. 43
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka Vispārējās vienošanās 
par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XX 
pantā iekļautajai vispārējai izņēmuma 
klauzulai vajadzētu būt jebkuras CBAM 
izstrādes pamatā un tās vienīgajam 
pamatojumam jābūt vides aizsardzībai — 
samazināt globālās CO2 emisijas un 
nepieļaut oglekļa emisiju pārvirzi;

3. norāda, ka Vispārējās vienošanās 
par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XX 
pantā iekļautajai vispārējai izņēmuma 
klauzulai vajadzētu būt jebkuras CBAM 
izstrādes pamatā un tās vienīgajam 
pamatojumam jābūt vides aizsardzībai — 
samazināt globālās CO2 emisijas un 
nepieļaut oglekļa emisiju pārvirzi, tādējādi 
uzlabojot cilvēka veselību un aizsargājot 
neatjaunojamos energoresursus; ņem 
vērā to, ka, pat ja VVTT XX pants varētu 
liecināt par atbilstību PTO noteikumiem, 
CBAM joprojām radītu problēmas 
attiecībā uz “vislielākās labvēlības 
režīma” (VVTT I pants) un “pacta sunt 
servanda” (VVTT II pants) principiem;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Markus Buchheit, Roman Haider, Maximilian Krah

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka Vispārējās vienošanās 
par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XX 
pantā iekļautajai vispārējai izņēmuma 
klauzulai vajadzētu būt jebkuras CBAM 
izstrādes pamatā un tās vienīgajam 
pamatojumam jābūt vides aizsardzībai — 
samazināt globālās CO2 emisijas un 
nepieļaut oglekļa emisiju pārvirzi;

3. norāda, ka Vispārējās vienošanās 
par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XX 
pantā iekļautajai vispārējai izņēmuma 
klauzulai vajadzētu būt jebkuras CBAM 
izstrādes pamatā un tās vienīgajam 
pamatojumam jābūt vides aizsardzībai — 
samazināt globālās CO2 emisijas un 
nepieļaut oglekļa emisiju pārvirzi; prasa 
neatkarīgu juridisko ekspertu juridisku 
atzinumu par to, vai XX pants “nebūtu 
patvaļīgas un nepamatotas 
diskriminācijas līdzeklis starp valstīm 
līdzīgos apstākļos vai slēpts starptautiskās 
tirdzniecības ierobežojums”;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka Vispārējās vienošanās 
par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XX 
pantā iekļautajai vispārējai izņēmuma 
klauzulai vajadzētu būt jebkuras CBAM 
izstrādes pamatā un tās vienīgajam 
pamatojumam jābūt vides aizsardzībai — 
samazināt globālās CO2 emisijas un 
nepieļaut oglekļa emisiju pārvirzi;

3. norāda, ka Vispārējās vienošanās 
par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XX 
pantā iekļautajai vispārējai izņēmuma 
klauzulai vajadzētu būt jebkuras CBAM 
izstrādes pamatā, izvairoties no jebkādas 
patvaļīgas vai nepamatotas 
diskriminācijas starp valstīm, kurās 
dominē vienādi apstākļi, un valstīm, kurās 
vides standarti varētu būt zemāki, un tās 
pamatojumam jābūt konkurētspējai, kā arī 
vides aizsardzībai — samazināt globālās 
CO2 emisijas un nepieļaut oglekļa emisiju 
pārvirzi;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Angelika Winzig
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka Vispārējās vienošanās 
par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XX 
pantā iekļautajai vispārējai izņēmuma 
klauzulai vajadzētu būt jebkuras CBAM 
izstrādes pamatā un tās vienīgajam 
pamatojumam jābūt vides aizsardzībai — 
samazināt globālās CO2 emisijas un 
nepieļaut oglekļa emisiju pārvirzi;

3. norāda, ka Vispārējās vienošanās 
par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XX 
pantā iekļautajai vispārējai izņēmuma 
klauzulai vajadzētu būt jebkuras CBAM 
izstrādes pamatā un tās vienīgajam 
pamatojumam jābūt vides aizsardzībai — 
samazināt globālās CO2 emisijas un 
nepieļaut oglekļa emisiju pārvirzi, turklāt 
ar CBAM nevajadzētu aizstāt pašreizējos 
oglekļa emisiju pārvirzes pasākumus 
saskaņā ar ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmu (ES ETS), kas pēc 
būtības ir konkurētspējas pasākumi, bet 
gan papildināt tos;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Danuta Maria Hübner

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka Vispārējās vienošanās 
par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XX 
pantā iekļautajai vispārējai izņēmuma 
klauzulai vajadzētu būt jebkuras CBAM 
izstrādes pamatā un tās vienīgajam 
pamatojumam jābūt vides aizsardzībai — 
samazināt globālās CO2 emisijas un 
nepieļaut oglekļa emisiju pārvirzi;

3. norāda, ka, lai CBAM būtu pilnībā 
saderīgs ar PTO noteikumiem, tam būtu 
jāatbilst visiem VVTT noteikumiem, 
tostarp vislielākās labvēlības režīma, 
valsts režīma un saistošo tarifu 
pamatprincipiem; norāda, ka Vispārējās 
vienošanās par tarifiem un tirdzniecību 
(VVTT) XX pantā iekļautā vispārējā 
izņēmuma klauzula varētu būt arī jebkuras 
CBAM izstrādes pamatā, ja tās vienīgais 
pamatojums ir vides aizsardzība — 
samazināt globālās CO2 emisijas un 
nepieļaut oglekļa emisiju pārvirzi;

Or. en
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Grozījums Nr. 48
Jörgen Warborn

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka Vispārējās vienošanās 
par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XX 
pantā iekļautajai vispārējai izņēmuma 
klauzulai vajadzētu būt jebkuras CBAM 
izstrādes pamatā un tās vienīgajam 
pamatojumam jābūt vides aizsardzībai — 
samazināt globālās CO2 emisijas un 
nepieļaut oglekļa emisiju pārvirzi;

3. norāda, ka, lai gan Savienībai 
vajadzētu būt gatavai izmantot Vispārējās 
vienošanās par tarifiem un tirdzniecību 
(VVTT) XX pantā iekļauto vispārējo 
izņēmuma klauzulu kā pamatu ar PTO 
prasībām saderīgam CBAM modelim, 
CBAM varētu arī padarīt atbilstošu 
PTO prasībām, izveidojot to kā iekšēju 
maksājumu, nodokli vai regulējumu; 
uzsver, ka tās vienīgajam pamatojumam 
jābūt vides aizsardzībai — samazināt 
globālās CO2 emisijas un nepieļaut oglekļa 
emisiju pārvirzi;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Gabriel Mato

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka Vispārējās vienošanās 
par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XX 
pantā iekļautajai vispārējai izņēmuma 
klauzulai vajadzētu būt jebkuras CBAM 
izstrādes pamatā un tās vienīgajam 
pamatojumam jābūt vides aizsardzībai — 
samazināt globālās CO2 emisijas un 
nepieļaut oglekļa emisiju pārvirzi;

3. norāda, ka Vispārējās vienošanās 
par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XX 
pantā iekļautajai vispārējai izņēmuma 
klauzulai vajadzētu būt jebkuras CBAM 
izstrādes pamatā un tās vienīgajam 
pamatojumam jābūt vides aizsardzībai un 
ka tādēļ CBAM nebūtu jāuzskata par 
alternatīvu pašreizējiem oglekļa emisiju 
pārvirzes pasākumiem saskaņā ar 
ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu 
(ES ETS), kas ir konkurētspējas 
pasākumi;

Or. en
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Grozījums Nr. 50
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka Vispārējās vienošanās 
par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XX 
pantā iekļautajai vispārējai izņēmuma 
klauzulai vajadzētu būt jebkuras CBAM 
izstrādes pamatā un tās vienīgajam 
pamatojumam jābūt vides aizsardzībai — 
samazināt globālās CO2 emisijas un 
nepieļaut oglekļa emisiju pārvirzi;

3. norāda, ka Vispārējās vienošanās 
par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XX 
pantā iekļautajai vispārējai izņēmuma 
klauzulai vajadzētu būt jebkuras CBAM 
izstrādes pamatā un tās pamatojumam jābūt 
samazināt globālās CO2 emisijas un 
nepieļaut oglekļa emisiju pārvirzi, 
vienlaikus aizsargājot ES rūpniecības 
nozaru konkurētspēju Eiropā un pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Christophe Hansen

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka Vispārējās vienošanās 
par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XX 
pantā iekļautajai vispārējai izņēmuma 
klauzulai vajadzētu būt jebkuras CBAM 
izstrādes pamatā un tās vienīgajam 
pamatojumam jābūt vides aizsardzībai — 
samazināt globālās CO2 emisijas un 
nepieļaut oglekļa emisiju pārvirzi;

3. norāda, ka Vispārējās vienošanās 
par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XX 
pantā iekļautajai vispārējai izņēmuma 
klauzulai vajadzētu būt jebkuras CBAM 
izstrādes pamatā un tās vienīgajam 
pamatojumam jābūt vides aizsardzībai, 
tāpēc to nevajadzētu veidot kā tūlītēju 
alternatīvu ES ETS un ar to saistītajiem 
pašreizējiem oglekļa emisiju pārvirzes 
pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka Vispārējās vienošanās 
par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XX 
pantā iekļautajai vispārējai izņēmuma 
klauzulai vajadzētu būt jebkuras CBAM 
izstrādes pamatā un tās vienīgajam 
pamatojumam jābūt vides aizsardzībai — 
samazināt globālās CO2 emisijas un 
nepieļaut oglekļa emisiju pārvirzi;

3. norāda, ka Vispārējās vienošanās 
par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XX 
pantā iekļautajai vispārējai izņēmuma 
klauzulai vajadzētu būt jebkuras CBAM 
izstrādes pamatā un tās vienīgajam 
pamatojumam jābūt vides aizsardzībai — 
prioritāri samazināt globālās CO2 emisijas 
un nepieļaut oglekļa emisiju pārvirzi;

Or. el

Grozījums Nr. 53
Daniel Caspary

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka Vispārējās vienošanās 
par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XX 
pantā iekļautajai vispārējai izņēmuma 
klauzulai vajadzētu būt jebkuras CBAM 
izstrādes pamatā un tās vienīgajam 
pamatojumam jābūt vides aizsardzībai — 
samazināt globālās CO2 emisijas un 
nepieļaut oglekļa emisiju pārvirzi;

3. norāda, ka Vispārējās vienošanās 
par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XX 
pantā iekļautā vispārējā izņēmuma 
klauzula, iespējams, varētu būt jebkuras 
CBAM izstrādes pamatā un tās vienīgajam 
pamatojumam jābūt vides aizsardzībai — 
samazināt globālās CO2 emisijas un 
nepieļaut oglekļa emisiju pārvirzi;

Or. en

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

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka Vispārējās vienošanās 
par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XX 
pantā iekļautajai vispārējai izņēmuma 
klauzulai vajadzētu būt jebkuras CBAM 

3. norāda, ka Vispārējās vienošanās 
par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) 
noteikumiem, piemēram, VVTT I, III un 
XX pantam, vajadzētu būt jebkuras CBAM 
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izstrādes pamatā un tās vienīgajam 
pamatojumam jābūt vides aizsardzībai — 
samazināt globālās CO2 emisijas un 
nepieļaut oglekļa emisiju pārvirzi;

izstrādes pamatā un tās vienīgajam 
pamatojumam jābūt vides aizsardzībai — 
samazināt globālās CO2 emisijas un 
nepieļaut oglekļa emisiju pārvirzi;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a prasa izmantot tādu oglekļa satura 
aprēķināšanas metodi, kas ES ražotājus 
nenostādītu nelabvēlīgākā situācijā; prasa 
izmantot tādu aprēķināšanas metodi, kurā 
pēc iespējas vairāk tiktu ņemts vērā 
faktiskais oglekļa saturs attiecīgajās 
precēs; ierosina, ka par visreālistiskākā 
oglekļa satura noteikšanu precēs, kā arī 
par attiecīgās preces ienākšanas tirgū 
cenas noteikšanu vajadzētu būt atbildīgai 
neatkarīgai aģentūrai; prasa aprēķinos 
iekļaut pašreizējās trešo valstu oglekļa 
cenas noteikšanas sistēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Gabriel Mato

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka pastāv struktūras 
veidošanas iespējas, kas ļauj pašreizējiem 
oglekļa emisiju pārvirzes pasākumiem 
līdzāspastāvēt ar mehānismu, nenovedot 
pie dubultas aizsardzības; tādēļ stingri 
mudina Eiropas Komisiju gaidāmajā 
ietekmes novērtējumā izstrādāt scenāriju, 
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kurā līdztekus mehānismam tiktu 
saglabāti pašreizējie oglekļa emisiju 
pārvirzes pasākumi;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a ņem vērā, ka VVTT XVI pants par 
subsīdijām ir būtisks, lai ieviestu 
Savienības vadītu CBAM, kas ir saderīgs 
ar PTO, jo pastāv iespēja, ka ražotājiem 
saistībā ar katru eksportēto tonnu uz 
trešām valstīm vai valstīm, kas nav ES 
dalībvalstis, var nebūt jāmaksā par 
emisiju kvotām;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b prasa Komisijai apsvērt iespēju 
izvērtēt visus produktus saskaņā ar 
sliktāko scenāriju, t. i., pieņemt, ka tiek 
izmantota ražošanas metode, kas rada 
visvairāk emisiju, un tādējādi stimulēt 
ražotājus apmainīties ar informāciju par 
oglekļa saturu to produktos, lai maksātu 
zemāku oglekļa ievedkorekciju;

Or. en
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Grozījums Nr. 59
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c aicina Komisiju pēc iespējas ātrāk 
sākt šā mehānisma īstenošanu, ņemot 
vērā izmēģinājuma nozares, kurās ir 
viegli noteikt oglekļa saturu precēs;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Massimiliano Salini, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Arnaud Danjean, Angelika 
Winzig, Jörgen Warborn

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa veikt rūpīgus ietekmes 
novērtējumus un nodrošināt vislielāko 
pārredzamību procesā, kura rezultātā tiek 
izveidots CBAM, kā arī sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai veidotu 
koalīcijas un izvairītos no jebkādām 
iespējamām represijām;

4. pauž bažas par to, ka mehānisms, 
kas vērsts tikai uz pamatmateriāliem, 
varētu izraisīt importa pārorientēšanos uz 
starpproduktiem un galaproduktiem, uz 
kuriem šis mehānisms neattiecas, tādējādi 
ietekmējot ES ražošanas nozari; 
prasa pirms īstenošanas veikt rūpīgus, 
pienācīgus un visaptverošus ietekmes 
novērtējumus, kuru mērķis būtu arī 
noteikt pasākumus nozarēs, kur oglekļa 
emisiju pārvirzes risks ir visaugstākais, 
vienlaikus ņemot vērā nozares 
konkurētspēju, un aicina Komisiju 
nodrošināt vislielāko pārredzamību 
procesā, kura rezultātā tiek izveidots 
CBAM, kā arī sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai veidotu 
koalīcijas un izvairītos no jebkādām 
iespējamām represijām; aicina Komisiju 
neaizstāt pašreizējos oglekļa emisiju 
pārvirzes pasākumus ar nepārbaudītu 
mehānismu, lai tādējādi izvairītos no 
lielām neskaidrībām un riskiem Eiropas 
rūpniecībai;



AM\1217178LV.docx 33/55 PE660.137v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 61
Enikő Győri

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa veikt rūpīgus ietekmes 
novērtējumus un nodrošināt vislielāko 
pārredzamību procesā, kura rezultātā tiek 
izveidots CBAM, kā arī sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai veidotu 
koalīcijas un izvairītos no jebkādām 
iespējamām represijām;

4. pauž bažas par to, ka mehānisms, 
kas vērsts tikai uz pamatmateriāliem, 
varētu izraisīt importa pārorientēšanos uz 
starpproduktiem un galaproduktiem, uz 
kuriem šis mehānisms neattiecas, tādējādi 
ietekmējot ES ražošanas nozari; prasa 
pirms īstenošanas un visā tās laikā veikt 
rūpīgus, pienācīgus un visaptverošus 
ietekmes novērtējumus, kuru mērķis būtu 
arī noteikt pasākumus nozarēs, kur 
oglekļa emisiju pārvirzes risks ir 
visaugstākais, vienlaikus ņemot vērā 
nozares konkurētspēju, un aicina 
Komisiju nodrošināt vislielāko 
pārredzamību procesā, kura rezultātā tiek 
izveidots CBAM, kā arī sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai veidotu 
koalīcijas un izvairītos no jebkādām 
iespējamām represijām; aicina Komisiju 
neaizstāt pašreizējos oglekļa emisiju 
pārvirzes pasākumus ar nepārbaudītu 
mehānismu, lai tādējādi izvairītos no 
lielām neskaidrībām un riskiem Eiropas 
rūpniecībai;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa veikt rūpīgus ietekmes 4. prasa veikt rūpīgus ietekmes 
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novērtējumus un nodrošināt vislielāko 
pārredzamību procesā, kura rezultātā tiek 
izveidots CBAM, kā arī sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai veidotu 
koalīcijas un izvairītos no jebkādām 
iespējamām represijām;

novērtējumus un nodrošināt vislielāko 
pārredzamību procesā, kura rezultātā tiek 
izveidots CBAM, tostarp publicēt visus 
pētījumus, kas veikti mehānisma izveides 
laikā; prasa Eiropas Parlamentu 
visaptveroši integrēt visos attīstības 
procesa posmos, kā arī sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai veidotu 
plurilaterālas CO2 cenu noteikšanas 
sistēmu koalīcijas un pēc iespējas 
izvairītos no jebkādām represijām; aicina 
Komisiju ņemt vērā pašreizējās un 
turpmākās trešo valstu CO2 cenu 
noteikšanas sistēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Jean-Lin Lacapelle, Luisa Regimenti, Marco Campomenosi
Starptautiskās tirdzniecības komiteja vārdā
Herve Juvin

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa veikt rūpīgus ietekmes 
novērtējumus un nodrošināt vislielāko 
pārredzamību procesā, kura rezultātā tiek 
izveidots CBAM, kā arī sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai veidotu 
koalīcijas un izvairītos no jebkādām 
iespējamām represijām;

4. prasa veikt rūpīgus ietekmes 
novērtējumus un nodrošināt vislielāko 
pārredzamību procesā, kura rezultātā tiek 
izveidots CBAM, un uzsver, ka tas ir 
jāpapildina ar stingru un saskaņotu 
Eiropas Savienības un dalībvalstu 
diplomātiju saskaņā ar to attiecīgajām 
kompetencēm, lai nepieļautu jebkādas 
iespējamās represijas un veiktu 
pretpasākumus, cita starpā iesaistot ES 
tirdzniecības partnerus koalīciju 
veidošanā;

Or. fr

Grozījums Nr. 64
Markus Buchheit, Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini

Atzinuma projekts
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4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa veikt rūpīgus ietekmes 
novērtējumus un nodrošināt vislielāko 
pārredzamību procesā, kura rezultātā tiek 
izveidots CBAM, kā arī sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai veidotu 
koalīcijas un izvairītos no jebkādām 
iespējamām represijām;

4. prasa veikt rūpīgus ietekmes 
novērtējumus, jo īpaši attiecībā uz tiešu un 
netiešu oglekļa emisiju pārvirzi, un 
nodrošināt vislielāko pārredzamību 
procesā, kura rezultātā tiek izveidots 
CBAM, kā arī sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai veidotu 
koalīcijas un izvairītos no jebkādām 
iespējamām represijām; prasa par pamatu 
aprēķiniem izmantot pilna dzīves cikla 
SEG emisiju analīzi, lai iegūtu neitrālu 
un salīdzināmu priekšstatu par produkta 
oglekļa pēdu;

Or. en

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

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa veikt rūpīgus ietekmes 
novērtējumus un nodrošināt vislielāko 
pārredzamību procesā, kura rezultātā tiek 
izveidots CBAM, kā arī sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai veidotu 
koalīcijas un izvairītos no jebkādām 
iespējamām represijām;

4. prasa veikt rūpīgus ietekmes 
novērtējumus un nodrošināt vislielāko 
pārredzamību procesā, kura rezultātā tiek 
izveidots CBAM, kā arī sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai veidotu 
koalīcijas un izvairītos no jebkādām 
iespējamām represijām; norāda, ka 
ietekmes novērtējums ir jāveic ar mērķi 
samazināt kopējās globālās emisijas un ka 
tajā ir jāiekļauj ietekme uz ilgtspējīgu 
inovāciju un mainīgajām tirdzniecības 
plūsmām un piegādes ķēdēm;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa veikt rūpīgus ietekmes 
novērtējumus un nodrošināt vislielāko 
pārredzamību procesā, kura rezultātā tiek 
izveidots CBAM, kā arī sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai veidotu 
koalīcijas un izvairītos no jebkādām 
iespējamām represijām;

4. prasa veikt rūpīgus ietekmes 
novērtējumus un nodrošināt vislielāko 
pārredzamību un koordināciju ar Eiropas 
Parlamentu procesā, kura rezultātā tiek 
izveidots CBAM, kā arī sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai veidotu 
koalīcijas, un stimulēt tos izstrādāt pašiem 
savus oglekļa cenu noteikšanas 
pasākumus, un pēc iespējas tuvināt tos 
mūsu pašu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas trajektorijai;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Danuta Maria Hübner

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa veikt rūpīgus ietekmes 
novērtējumus un nodrošināt vislielāko 
pārredzamību procesā, kura rezultātā tiek 
izveidots CBAM, kā arī sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai veidotu 
koalīcijas un izvairītos no jebkādām 
iespējamām represijām;

4. prasa veikt rūpīgus ietekmes 
novērtējumus, analizējot CBAM iekļauto 
galveno mainīgo lielumu kombināciju, 
tostarp nozares, valstis un emisiju veidus, 
un saikni ar pašreizējiem oglekļa emisiju 
pārvirzes pasākumiem, un nodrošināt 
vislielāko pārredzamību procesā, kura 
rezultātā tiek izveidots CBAM, kā arī 
sadarboties ar ES tirdzniecības partneriem, 
lai veidotu koalīcijas un izvairītos no 
jebkādām iespējamām represijām;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Jörgen Warborn

Atzinuma projekts
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4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa veikt rūpīgus ietekmes 
novērtējumus un nodrošināt vislielāko 
pārredzamību procesā, kura rezultātā tiek 
izveidots CBAM, kā arī sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai veidotu 
koalīcijas un izvairītos no jebkādām 
iespējamām represijām;

4. prasa veikt rūpīgus ietekmes 
novērtējumus un nodrošināt vislielāko 
pārredzamību procesā, kura rezultātā tiek 
izveidots CBAM, kā arī sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai veidotu 
koalīcijas un izvairītos no tā, ka 
mehānisms tiek interpretēts kā 
protekcionisma darbība, un jebkādām 
iespējamām represijām tā rezultātā;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa veikt rūpīgus ietekmes 
novērtējumus un nodrošināt vislielāko 
pārredzamību procesā, kura rezultātā tiek 
izveidots CBAM, kā arī sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai veidotu 
koalīcijas un izvairītos no jebkādām 
iespējamām represijām;

4. prasa veikt rūpīgus, objektīvus, 
neatkarīgus un periodiskus ietekmes 
novērtējumus un nodrošināt vislielāko 
pārredzamību procesā, kura rezultātā tiek 
izveidots CBAM, kā arī sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai veidotu 
koalīcijas un izvairītos no jebkādām 
iespējamām represijām;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa veikt rūpīgus ietekmes 
novērtējumus un nodrošināt vislielāko 
pārredzamību procesā, kura rezultātā tiek 

4. prasa veikt rūpīgus ietekmes 
novērtējumus un nodrošināt vislielāko 
pārredzamību procesā, kura rezultātā tiek 
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izveidots CBAM, kā arī sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai veidotu 
koalīcijas un izvairītos no jebkādām 
iespējamām represijām;

izveidots CBAM, kā arī sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem un 
ieinteresētajām personām, lai veidotu 
koalīcijas un izvairītos no jebkādām 
iespējamām represijām;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Daniel Caspary

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa veikt rūpīgus ietekmes 
novērtējumus un nodrošināt vislielāko 
pārredzamību procesā, kura rezultātā tiek 
izveidots CBAM, kā arī sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai veidotu 
koalīcijas un izvairītos no jebkādām 
iespējamām represijām;

4. prasa veikt rūpīgus un kalibrētus 
ietekmes novērtējumus un nodrošināt 
vislielāko pārredzamību procesā, kura 
rezultātā tiek izveidots CBAM, kā arī 
sadarboties ar ES tirdzniecības partneriem, 
lai veidotu koalīcijas un izvairītos no 
jebkādām iespējamām represijām;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
ECR grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa veikt rūpīgus ietekmes 
novērtējumus un nodrošināt vislielāko 
pārredzamību procesā, kura rezultātā tiek 
izveidots CBAM, kā arī sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai veidotu 
koalīcijas un izvairītos no jebkādām 
iespējamām represijām;

4. prasa veikt rūpīgus ietekmes 
novērtējumus un nodrošināt vislielāko 
pārredzamību procesā, kura rezultātā tiek 
izveidots CBAM, kā arī sadarboties ar 
PTO un ES tirdzniecības partneriem, lai 
veidotu koalīcijas un izvairītos no 
jebkādām iespējamām represijām;

Or. en
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Grozījums Nr. 73
Manuela Ripa
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa veikt rūpīgus ietekmes 
novērtējumus un nodrošināt vislielāko 
pārredzamību procesā, kura rezultātā tiek 
izveidots CBAM, kā arī sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai veidotu 
koalīcijas un izvairītos no jebkādām 
iespējamām represijām;

4. prasa veikt rūpīgus ietekmes 
novērtējumus un nodrošināt vislielāko 
pārredzamību procesā, kura rezultātā tiek 
izveidots CBAM, kā arī sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai stimulētu 
sadarbību un izvairītos no jebkādām 
iespējamām represijām;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Angelika Winzig

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka pastāv struktūras 
veidošanas iespējas, kas ļauj pašreizējiem 
oglekļa emisiju pārvirzes pasākumiem 
līdzāspastāvēt ar CBAM, nenovedot pie 
dubultas aizsardzības; tādēļ stingri 
mudina Eiropas Komisiju gaidāmajā 
ietekmes novērtējumā izstrādāt scenāriju, 
kurā līdztekus CBAM tiktu saglabāti 
pašreizējie oglekļa emisiju pārvirzes 
pasākumi;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Markus Buchheit, Roman Haider, Maximilian Krah

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Komisiju nepiešķirt CBAM 
ieņēmumus kā piešķirtos pašu resursus 
"Next Generation EU" (NGEU), bet gan 
dažādām ES pētniecības programmām un 
izmantot to kā līdzekli, lai palīdzētu MVU 
un nozarei pārvarēt zaļā kursa politikas 
slogu;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Daniel Caspary

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a pieprasa holistisku perspektīvu, lai 
nodrošinātu, ka CBAM izstrādē tiek ņemti 
vērā ne tikai ieņēmumi, bet arī esošās 
subsīdijas un konkurences noteikumi; 
ierosina rūpīgi izvērtēt ietekmi uz iekšējā 
tirgus noteikumiem un šo noteikumu 
ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Daniel Caspary

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b aicina Komisiju ietekmes 
novērtējumā ņemt vērā papildu slogu 
Eiropas uzņēmumiem globālajā 
konkurencē, ja daļa no to produktiem 
kļūst mazāk konkurētspējīgi globālajos 
tirgos sakarā ar importēto pirmproduktu 
augstākām cenām CBAM dēļ; turklāt 
aicina Komisiju sniegt ar PTO saderīgus 
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ierosinājumus par to, kā šo jautājumu 
risināt ar ES iekšējiem pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Daniel Caspary

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c norāda uz grūtībām, kas saistītas 
ar oglekļa pēdas noteikšanu produktiem, 
kuru izcelsme ir gan trešās valstīs, gan ES 
dalībvalstīs, un prasa pastāvīgi censties 
nodrošināt oglekļa pēdas salīdzināmību 
produktiem neatkarīgi no to izcelsmes;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
ECR grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka CBAM varētu tieši vai 
netieši ietekmēt daudzas oglekļietilpīgas un 
tirdzniecības ziņā intensīvas rūpniecības 
nozares un ka tas varētu ietekmēt piegādes 
ķēdes; uzsver, ka ikvienam CBAM 
vajadzētu būt viegli administrējamam un 
nevajadzētu radīt lieku slogu 
uzņēmumiem, jo īpaši maziem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU).

5. norāda, ka CBAM varētu tieši vai 
netieši ietekmēt daudzas oglekļietilpīgas un 
tirdzniecības ziņā intensīvas rūpniecības 
nozares un ka tas varētu ietekmēt piegādes 
ķēdes; tādēļ uzsver, ka ikvienam CBAM 
projektam vajadzētu būt papildinošam 
pasākumam attiecībā uz pašreizējiem 
oglekļa emisiju pārvirzes pasākumiem, lai 
labāk kontrolētu izmaksu ietekmi un 
aizsargātu ES rūpniecības nozarēm 
globālus vienlīdzīgas konkurences 
apstākļus attiecībā pret trešo valstu 
konkurenci ar neekvivalentiem CO2 
samazināšanas mērķiem un izmaksām; 
uzsver, ka ikvienam CBAM vajadzētu būt 
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viegli administrējamam, un tam 
nevajadzētu radīt pārmērīgu finansiālu un 
administratīvu slogu uzņēmumiem, jo 
īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU), un nevajadzētu kaitēt ES 
uzņēmumu un nozaru konkurētspējai 
globālā mērogā;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Massimiliano Salini, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Angelika 
Winzig, Jörgen Warborn

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka CBAM varētu tieši vai 
netieši ietekmēt daudzas oglekļietilpīgas un 
tirdzniecības ziņā intensīvas rūpniecības 
nozares un ka tas varētu ietekmēt piegādes 
ķēdes; uzsver, ka ikvienam CBAM 
vajadzētu būt viegli administrējamam un 
nevajadzētu radīt lieku slogu uzņēmumiem, 
jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU).

5. norāda, ka CBAM varētu tieši vai 
netieši ietekmēt daudzas oglekļietilpīgas un 
tirdzniecības ziņā intensīvas rūpniecības 
nozares un ka tas varētu ietekmēt piegādes 
ķēdes; tādēļ uzsver, ka ikvienam CBAM 
projektam vajadzētu būt papildinošam un 
komplementāram pasākumam attiecībā uz 
pašreizējiem oglekļa emisiju pārvirzes 
pasākumiem, vismaz sākotnējā posmā, lai 
labāk uzraudzītu izmaksu ietekmi un 
saglabātu ES rūpniecības nozaru 
konkurētspēju globālā mērogā attiecībā 
pret konkurenci no trešām valstīm ar 
neekvivalentiem CO2 samazināšanas un 
izmaksu samazināšanas mērķiem; uzsver, 
ka ikvienam CBAM vajadzētu būt viegli 
administrējamam un nevajadzētu radīt 
lieku slogu uzņēmumiem, jo īpaši maziem 
un vidējiem uzņēmumiem (MVU); norāda, 
ka no birokrātisko un īstenošanas 
izmaksu viedokļa CBAM nevajadzētu būt 
sarežģītai alternatīvai pašlaik 
izmantotajiem instrumentiem;

Or. en

Grozījums Nr. 81
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Manuela Ripa
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka CBAM varētu tieši vai 
netieši ietekmēt daudzas oglekļietilpīgas 
un tirdzniecības ziņā intensīvas 
rūpniecības nozares un ka tas varētu 
ietekmēt piegādes ķēdes; uzsver, ka 
ikvienam CBAM vajadzētu būt viegli 
administrējamam un nevajadzētu radīt 
lieku slogu uzņēmumiem, jo īpaši maziem 
un vidējiem uzņēmumiem (MVU).

5. norāda, ka pasākums ir daļa no 
Eiropas zaļā kursa, kas ir visaptveroša 
stratēģija, kuras mērķis ir pārveidot 
Eiropas Savienību par modernu, 
resursefektīvu un konkurētspējīgu 
ekonomiku, kurā 2050. gadā nav 
siltumnīcefekta gāzu neto emisiju; 
norāda, ka CBAM tieši vai netieši 
aptvertu lielāko daļu oglekļietilpīgu un 
tirdzniecības ziņā intensīvu rūpniecības 
nozaru un ka piegādes ķēdēm ir 
nepieciešams internalizēt negatīvās 
klimata eksternalitātes — tas ir 
nepieciešamais nosacījums 
klimatneitralitātes panākšanai; uzsver, ka 
ikvienam CBAM vajadzētu būt viegli 
administrējamam un nevajadzētu radīt 
lieku slogu uzņēmumiem, jo īpaši maziem 
un vidējiem uzņēmumiem (MVU), 
sākotnēji koncentrējoties uz rūpniecības 
nozarēm, kas rada vislielākās oglekļa 
emisijas.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Markus 
Buchheit

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka CBAM varētu tieši vai 
netieši ietekmēt daudzas oglekļietilpīgas un 
tirdzniecības ziņā intensīvas rūpniecības 
nozares un ka tas varētu ietekmēt piegādes 
ķēdes; uzsver, ka ikvienam CBAM 
vajadzētu būt viegli administrējamam un 

5. norāda, ka CBAM varētu tieši vai 
netieši ietekmēt daudzas oglekļietilpīgas un 
tirdzniecības ziņā intensīvas rūpniecības 
nozares un ka tas varētu ietekmēt piegādes 
ķēdes; uzsver, ka ikvienam CBAM 
vajadzētu būt viegli administrējamam un 
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nevajadzētu radīt lieku slogu uzņēmumiem, 
jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU).

nevajadzētu radīt lieku slogu uzņēmumiem, 
jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU), kam vajadzīga stabila un 
paredzama politika un tiesiskais 
regulējums nepieciešamo investīciju 
veikšanai, un jo īpaši attiecībā uz valstu 
muitas iestādēm un Savienības Muitas 
kodeksa īstenošanu, cenšoties līdzsvarot šī 
instrumenta sarežģītību un efektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Jörgen Warborn

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka CBAM varētu tieši vai 
netieši ietekmēt daudzas oglekļietilpīgas un 
tirdzniecības ziņā intensīvas rūpniecības 
nozares un ka tas varētu ietekmēt piegādes 
ķēdes; uzsver, ka ikvienam CBAM 
vajadzētu būt viegli administrējamam un 
nevajadzētu radīt lieku slogu uzņēmumiem, 
jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU).

5. norāda, ka CBAM varētu tieši vai 
netieši ietekmēt daudzas oglekļietilpīgas un 
tirdzniecības ziņā intensīvas rūpniecības 
nozares un ka tas varētu ietekmēt piegādes 
ķēdes; uzsver, ka ikviens CBAM būtu 
jāievieš pakāpeniski, dodot 
uzņēmumiem laiku pielāgoties, un 
ikvienam CBAM vajadzētu būt viegli 
administrējamam un nevajadzētu radīt 
lieku slogu uzņēmumiem, jo īpaši maziem 
un vidējiem uzņēmumiem (MVU); uzsver 
arī, ka galīgajam mērķim ir jābūt padarīt 
CBAM lieku, kad pārējā pasaule panāks 
vērienīguma līmeni, ko ES ir izvirzījusi 
attiecībā uz CO2 emisiju samazināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Danilo Oscar Lancini

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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5. norāda, ka CBAM varētu tieši vai 
netieši ietekmēt daudzas oglekļietilpīgas un 
tirdzniecības ziņā intensīvas rūpniecības 
nozares un ka tas varētu ietekmēt piegādes 
ķēdes; uzsver, ka ikvienam CBAM 
vajadzētu būt viegli administrējamam un 
nevajadzētu radīt lieku slogu uzņēmumiem, 
jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU).

5. norāda, ka CBAM varētu tieši vai 
netieši ietekmēt daudzas oglekļietilpīgas un 
tirdzniecības ziņā intensīvas rūpniecības 
nozares un ka tas varētu ietekmēt piegādes 
ķēdes; uzsver, ka ikvienam CBAM 
vajadzētu būt viegli administrējamam un 
nevajadzētu radīt lieku slogu uzņēmumiem, 
jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU), un tā īstenošanai nevajadzētu 
izraisīt pēkšņas izmaiņas spēkā esošajos 
noteikumos, lai tādējādi nodrošinātu 
juridisko noteiktību ilgtermiņa investīciju 
lēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Christophe Hansen

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka CBAM varētu tieši vai 
netieši ietekmēt daudzas oglekļietilpīgas un 
tirdzniecības ziņā intensīvas rūpniecības 
nozares un ka tas varētu ietekmēt piegādes 
ķēdes; uzsver, ka ikvienam CBAM 
vajadzētu būt viegli administrējamam un 
nevajadzētu radīt lieku slogu uzņēmumiem, 
jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU).

5. norāda, ka CBAM varētu tieši vai 
netieši ietekmēt daudzas oglekļietilpīgas un 
tirdzniecības ziņā intensīvas rūpniecības 
nozares un ka tas varētu ietekmēt piegādes 
ķēdes; tādēļ norāda, ka jebkādam 
iespējamam CBAM satvaram vajadzētu 
būt papildu pasākumam, ar ko papildina 
pašreizējos oglekļa emisiju pārvirzes 
pasākumus, kuri tiek īstenoti saskaņā ar 
ES ETS; uzsver, ka ikvienam CBAM 
vajadzētu būt viegli administrējamam un 
nevajadzētu radīt lieku slogu uzņēmumiem, 
jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU).

Or. en

Grozījums Nr. 86
Danuta Maria Hübner

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka CBAM varētu tieši vai 
netieši ietekmēt daudzas oglekļietilpīgas un 
tirdzniecības ziņā intensīvas rūpniecības 
nozares un ka tas varētu ietekmēt piegādes 
ķēdes; uzsver, ka ikvienam CBAM 
vajadzētu būt viegli administrējamam un 
nevajadzētu radīt lieku slogu uzņēmumiem, 
jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU).

5. norāda, ka CBAM varētu tieši vai 
netieši ietekmēt daudzas oglekļietilpīgas un 
tirdzniecības ziņā intensīvas rūpniecības 
nozares, tādēļ ar tām būtu jāapspriežas 
par visiem CBAM aspektiem, un ka 
CBAM varētu ietekmēt piegādes ķēdes; 
uzsver, ka ikvienam CBAM vajadzētu būt 
viegli administrējamam un nevajadzētu 
radīt lieku slogu uzņēmumiem, jo īpaši 
maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU).

Or. en

Grozījums Nr. 87
Daniel Caspary

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka CBAM varētu tieši vai 
netieši ietekmēt daudzas oglekļietilpīgas un 
tirdzniecības ziņā intensīvas rūpniecības 
nozares un ka tas varētu ietekmēt piegādes 
ķēdes; uzsver, ka ikvienam CBAM 
vajadzētu būt viegli administrējamam un 
nevajadzētu radīt lieku slogu uzņēmumiem, 
jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU).

5. norāda, ka CBAM varētu tieši vai 
netieši ietekmēt daudzas oglekļietilpīgas un 
tirdzniecības ziņā intensīvas rūpniecības 
nozares un ka tas varētu ietekmēt piegādes 
ķēdes; uzsver, ka ikvienam CBAM 
vajadzētu būt viegli administrējamam un 
nevajadzētu radīt lieku finansiālu, 
organizatorisku vai administratīvu slogu 
uzņēmumiem, jo īpaši maziem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU).

Or. en

Grozījums Nr. 88
Massimiliano Salini, Christophe Hansen, Jörgen Warborn, Angelika Winzig, Enikő 
Győri

Atzinuma projekts
5. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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(1) ir pārliecināts, ka, ja CBAM tiks 
izstrādāts un īstenots kā importa ETS 
sistēma, esošo bezmaksas kvotu 
saglabāšana neizraisītu dubultu 
aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a prasa CBAM radītos līdzekļus no 
jauna ieguldīt oglekļneitrālu tehnoloģiju 
attīstībā un tādas neatkarīgas aģentūras 
izveidē, kura būtu atbildīga par oglekļa 
satura, kā arī par tirgū ienākšanas cenu 
noteikšanu; prasa, lai ieņēmumi tiktu 
atkārtoti investēti ES budžeta darbības 
jomā; prasa CBAM piemērot visu 
tirdzniecības partneru importam, 
lainepieļautu diskrimināciju; tomēr prasa 
daļu no CBAM ieņēmumiem novirzīt uz 
starptautisku klimata fondu, piemēram, 
Zaļo klimata fondu (GCF), lai atbalstītu 
jaunattīstības valstis ilgtspējīgā pārejā, 
samazinātu to SEG emisijas un uzlabotu 
to spēju reaģēt uz klimata pārmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Danilo Oscar Lancini

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda, ka CBAM efektivitāte būs 
atkarīga no tā uzbūves detaļām un spējas 
risināt delikātos aspektus: pirmkārt, 
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jautājums par avota maiņu, kas attiecas 
uz iespēju, ka trešās valsts ražotājs 
eksportē uz ES produktus ar zemu oglekļa 
pēdu, vienlaikus pārdodot produktus ar 
augstu iegulto emisiju līmeni citos tirgos; 
otrkārt, oglekļa izmaksu absorbcija, jo šīs 
izmaksas ES tiek piemērotas visai 
produkcijai, savukārt visi pasākumi uz 
robežas, visticamāk, attiektos tikai uz 
nelielu daudzumu tonnu, ko trešo valstu 
ražotāji eksportē uz ES, un tādējādi tiem 
būtu iespēja absorbēt šādas izmaksas visas 
ražošanas garumā;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Angelika Winzig

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda, ka bezmaksas sertifikātu 
piešķiršana vienlaikus ar jauno CBAM 
var būt arī stimuls trešo valstu 
piegādātājiem ražot tīrākus un videi 
draudzīgākus produktus — ne tikai tad, ja 
tie vēlas eksportēt uz Eiropu; norāda, ka 
šo ietekmi varētu panākt arī trešo valstu 
tirgos, jo īpaši ES eksporta tirgos; norāda, 
ka, iegūstot ES ETS, Eiropas uzņēmumi 
ar savu konkurētspēju parādītu piemēru 
starptautiskā līmenī un spiedienu trešo 
valstu piegādātājiem ieviest videi 
draudzīgāku ražošanu varētu palielināt 
arī ES eksporta tirgos;

Or. en

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

Atzinuma projekts
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5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka starptautiskajai 
tirdzniecībai un tirdzniecības politikai kā 
būtiskiem faktoriem pārejā uz 
klimatneitrālu, resursefektīvu, 
aprites globālo ekonomiku ir jāatbalsta 
globālie centieni sasniegt ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) un 
izpildīt starptautiskās saistības vides jomā, 
piemēram, Parīzes nolīgumu, tostarp 
centieni samazināt piesārņojumu, cīnīties 
pret klimata pārmaiņām un oglekļa 
emisiju pārvirzi un veicināt ilgtspējīgāku 
ražošanu un patēriņu;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Jörgen Warborn

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka jebkādam mehānismam 
ir jārada stimuls ES un ārvalstu 
rūpniecības nozarēm ražot tīrus un 
konkurētspējīgus produktus un jānovērš 
oglekļa emisiju pārvirze, vienlaikus 
neapdraudot tirdzniecības iespējas; uzsver 
šāda mehānisma iespējamo lomu 
energoietilpīgās nozarēs, piemēram, 
tērauda, cementa un alumīnija nozarēs, ja 
tas būs līdzsvarots un ja to pienācīgi 
īstenos, ņemot vērā šo nozaru pieredzētos 
lielos tirdzniecības riskus un to dalību 
ETS;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Markus 
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Buchheit

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a šajā sakarā atgādina, ka CBAM 
būtu jāietver sarežģīta un detalizēta 
metode, lai objektīvi aprēķinātu oglekļa 
daudzumu produktos, kas iekļauti tā 
darbības jomā; šajā nolūkā ir vajadzīga 
spēcīga efektīvu izcelsmes noteikumu 
sistēma, lai novērstu un samazinātu 
papildu administratīvos un birokrātiskos 
šķēršļus uzņēmumiem, jo īpaši MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Annie Schreijer-Pierik

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka jebkuram ES oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismam ir jāatbilst 
Parīzes nolīguma1a 2. panta 1. punkta b) 
apakšpunktam un tādēļ tas nekādā veidā 
nedrīkst apdraudēt tirdzniecības plūsmas 
un piegādes ķēdes, kas ir svarīgas Eiropas 
pārtikas ražošanai un nodrošinātībai ar 
pārtiku;
_________________
1a OV L 282, 19.10.2016., 4.-18. lpp.

Or. nl

Grozījums Nr. 96
Manuela Ripa
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
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5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka pasākumam var būt 
pozitīva ietekme darbvietu ziņā, izvairoties 
no ES ražošanas aizstāšanas ar ražošanu 
trešās valstīs ar zemākiem mērķiem 
klimata jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina elektroenerģijas nozari 
iekļaut konkrētos gadījumos, kad tiek 
importēta elektroenerģija ar augstu 
oglekļa emisiju līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Jörgen Warborn

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b stingri uzsver, ka Eiropas 
uzņēmumu, tostarp MVU, sekmes ir 
atkarīgas no piekļuves globālajiem 
tirgiem; uzsver, ka izmaksas saistībā ar 
oglekļa nodokļiem un emisiju tiesībām 
emisiju ierobežošanas un tirdzniecības 
sistēmu vai līdzvērtīgu klimata pārmaiņu 
mazināšanas pasākumu ietvaros 
ražotājvalstī, ietverot tādus, kas drīzāk ir 
regulatīvi, nevis fiskāli, ir jāatņem no 
maksājumiem importēšanas brīdī saskaņā 
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ar mehānismu un ka ir jānovērš 
diskriminācija, balstoties uz izcelsmi;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Markus 
Buchheit

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver, ka vienam no CBAM 
mērķiem vajadzētu būt veicināt ES 
ražošanas darbību repatriāciju, jo īpaši 
kontekstā ar Covid-19 krīzi, ņemot vērā, 
ka pandēmija ir vēl vairāk izcēlusi riskus, 
kas saistīti ar atkarību no trešo valstu 
ekonomikas un avotiem ārpus ES;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b prasa izveidot rūpīgas uzraudzības 
mehānismu attiecībā uz CBAM, kā arī 
uzraudzības un pārskatīšanas procedūru, 
kurā pilnībā būtu iesaistīts Eiropas 
Parlaments;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Urmas Paet, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela
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Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b norāda, ka īpaša uzmanība 
jāpievērš vismazāk attīstītajām valstīm 
(VAV), lai nodrošinātu, ka CBAM nerada 
negatīvu ietekmi uz attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Jörgen Warborn

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c pauž dziļas bažas par daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas novājināšanos un 
lielāku tirdzniecības ierobežojumu un 
konfliktu ietekmi uz ES ekonomikas 
konkurētspēju; uzsver, ka mehānisma 
ieviešana nedrīkst palielināt 
nedrošību šajā ziņā; atzīst, ka, lai Eiropas 
rūpniecība būtu konkurētspējīga, tai ir 
jāspēj piekļūt globālajām piegādes ķēdēm 
izejvielu ieguvei un turpmākai pārstrādei, 
kā arī globālajiem tirgiem; aicina 
Komisiju aktīvi veikt koordināciju ar 
tirdzniecības partneru valdībām, lai ar 
tām nodrošinātu nepārtrauktu dialogu 
par šo iniciatīvu; uzsver, ka tirdzniecības 
politiku var izmantot un tā būtu 
jāizmanto, lai sekmētu pozitīvu vides 
programmu un novērstu lielas atšķirības 
ES un pārējās pasaules vides mērķos un 
ka oglekļa ievedkorekcijas mehānisms 
būtu jāizstrādā kā darbība, kas papildina 
Savienības BTN TIA sadaļās paredzētās 
darbības;

Or. en



PE660.137v01-00 54/55 AM\1217178LV.docx

LV

Grozījums Nr. 103
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c prasa ar CBAM ieņēmumiem 
atbalstīt globālus un Eiropas mēroga 
pasākumus klimata jomā;  ieņēmumus 
varētu novirzīt dažādiem fondiem, 
piemēram:  ātrās reaģēšanas fondam, 
izmantojot jaunus ES pašu resursus, 
starptautiskam klimata fondam vismazāk 
attīstīto valstu ilgtspējīgas pārejas 
atbalstam, inovāciju fondam ilgtspējīgu 
tehnoloģiju izstrādei Eiropas rūpniecības 
vajadzībām un neatkarīgas aģentūras 
izveidei CBAM vadīšanai;

Or. en

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

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c mudina Komisiju veicināt vides 
ilgtspēju PTO, darba centrā izvirzot ANO 
IAM un Parīzes nolīgumu, kā arī 
atjauninot daudzpusējos noteikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Jörgen Warborn

Atzinuma projekts
5.d punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.d aicina Komisiju pastiprināt 
centienus globālās CO2 cenas 
noteikšanas un klimata un vides 
aizsardzības tehnoloģiju tirdzniecības 
jomā, piemēram, ar tirdzniecības politikas 
iniciatīvām, piemēram, PTO Vides preču 
nolīgumu;

Or. en


