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Grozījums Nr. 1
Damien Carême
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
-1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. tā kā Vispārējās vienošanās par 
tarifiem un tirdzniecību (GATT) 
XX. pants ļauj PTO dalībvalstīm īstenot 
pasākumus, kas vajadzīgi cilvēku, 
dzīvnieku vai augu dzīvības vai veselības 
(b), vai dabas resursu (g) aizsardzībai;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Damien Carême
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
-1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1.a tā kā Komisijas paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu ir noteikts, ka oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisms "būtu 
alternatīva ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas pašreizējiem 
pasākumiem oglekļa emisiju pārvirzes 
riska mazināšanai";

Or. en

Grozījums Nr. 3
Damien Carême
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
-1.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

-1.b tā kā nesen publicētā Eiropas 
Revīzijas palātas ziņojumā ir secināts, ka 
ES ETS pašreizējā bezmaksas kvotu 
piešķiršanas sistēma nemotivē rūpniecības 
nozares dekarbonizāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Damien Carême
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
-1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1.c tā kā zinātniskās literatūras 
analīze apliecina, ka trūkst pierādījumu 
par ES ETS plašu negatīvu vai pozitīvu 
ietekmi uz regulētu uzņēmumu 
konkurētspēju, kā arī ka nav pierādījumu 
par ievērojamu oglekļa emisiju pārvirzi1a;
_________________
1a The impact of the EU Emissions 
Trading System on competitiveness and 
carbon leakage: the econometric evidence 
(ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 
ietekme uz konkurētspēju un oglekļa 
emisiju pārvirzi: ekonometriskie 
pierādījumi) 
(https://www.tandfonline.com/doi/full/10.
1080/14693062.2018.1502145).

Or. en

Grozījums Nr. 5
Jens Geier
S&D grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Parīzes nolīgumu, 
zaļo kursu un mērķi līdz 2050. gadam 
panākt klimatneitralitāti; norāda uz 
starptautisko centienu trūkumu klimata 
jomā; uzskata, ka ES oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisms (“mehānisms”) 
varētu stimulēt starptautiskos centienus 
cīņā pret klimata pārmaiņām;

1. atzinīgi vērtē Parīzes nolīgumu kā 
starptautisku apņemšanos cīnīties pret 
klimata pārmaiņām un uzsver 
nepieciešamību rūpīgi izvērtēt visus 
starptautiskos noteikumu kopumus 
saistībā ar to atbilstību klimata mērķiem; 
atzinīgi vērtē Eiropas attiecīgos centienus, 
piemēram, zaļo kursu un mērķi panākt 
izmaksu ziņā efektīvu, taisnīgu, sociāli 
līdzsvarotu un godīgu pārkārtošanos uz 
klimatneitralitāti ne vēlāk kā līdz 
2050. gadam; ar bažām norāda uz 
pietiekami vērienīgu starptautisko centienu 
un pasākumu trūkumu klimata jomā, jo 
īpaši saistībā ar to lēmumu īstenošanu, 
kas pieņemti Parīzes nolīguma ietvaros, 
kā arī uz ASV izstāšanos no nolīguma; 
uzskata, ka ES oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisms ("mehānisms") var stimulēt 
mazemisiju importu uz ES, tirgus izveidi 
mazemisiju tehnoloģijām un produktiem 
ES, lielākus starptautiskos centienus cīņā 
pret klimata pārmaiņām un būt pirmais 
solis starptautiskas oglekļa cenas 
noteikšanā, jo ar decentralizētiem klimata 
aizsardzības pasākumiem nepietiek, lai 
cīnītos pret klimata pārmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Tomas Tobé, Angelika Niebler, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Tom Berendsen, 
Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, François-
Xavier Bellamy, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, 
Massimiliano Salini, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, 
Pilar del Castillo Vera
PPE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Parīzes nolīgumu, 1. atzinīgi vērtē Parīzes nolīgumu, 
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zaļo kursu un mērķi līdz 2050. gadam 
panākt klimatneitralitāti; norāda uz 
starptautisko centienu trūkumu klimata 
jomā; uzskata, ka ES oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisms 
(“mehānisms”) varētu stimulēt 
starptautiskos centienus cīņā pret klimata 
pārmaiņām;

zaļo kursu un mērķi līdz 2050. gadam 
panākt klimatneitralitāti; norāda uz 
centienu klimata jomā lielajām atšķirībām 
dažādās valstīs; uzsver, ka ES klimata 
politikai ir jāiet roku rokā ar pieaugošu 
ekonomikas izaugsmi un Eiropas 
rūpniecības konkurētspēju, balstoties uz 
brīvas un godīgas konkurences 
principiem; uzskata, ka ES oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismam 
("mehānisms") būtu jāpalīdz stimulēt 
starptautiskos centienus cīņā pret klimata 
pārmaiņām, tādēļ prasa Komisijai šāda 
mehānisma izstrādes gaitā apsvērt visas 
pieejamās iespējas;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Paolo Borchia

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Parīzes nolīgumu, 
zaļo kursu un mērķi līdz 2050. gadam 
panākt klimatneitralitāti; norāda uz 
starptautisko centienu trūkumu klimata 
jomā; uzskata, ka ES oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisms (“mehānisms”) 
varētu stimulēt starptautiskos centienus 
cīņā pret klimata pārmaiņām;

1. pauž nožēlu par starptautisko 
centienu trūkumu, lai panāktu 
klimatneitralitāti; norāda, ka ES ir 
radījusi tikai 9 % no pasaules SEG 
emisijām, un uzsver, ka citu lielu 
starptautisku SEG emisiju radītāju 
neatbilstība samazinās ES centienus vides 
jomā, kā arī ES ekonomikas 
konkurētspēju, ja vien netiks pieņemti 
saistoši instrumenti, lai sekmētu pasaules 
mēroga apņemšanos samazināt 
piesārņojumu; uzskata, ka ES oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisms ("mehānisms") 
varētu stimulēt starptautiskos centienus 
cīņā pret klimata pārmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 8
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Damien Carême
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Parīzes nolīgumu, 
zaļo kursu un mērķi līdz 2050. gadam 
panākt klimatneitralitāti; norāda uz 
starptautisko centienu trūkumu klimata 
jomā; uzskata, ka ES oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisms 
(“mehānisms”) varētu stimulēt 
starptautiskos centienus cīņā pret klimata 
pārmaiņām;

1. atzinīgi vērtē Parīzes nolīgumu un 
zaļo kursu; atbalsta klimatneitralitātes 
panākšanu līdz 2040. gadam un 
starpposma mērķa, proti, samazināt CO2 
emisijas par 65 %, panākšanu līdz 
2030. gadam; norāda, ka nav starptautisku 
mehānismu, lai nodrošinātu klimata 
mērķu sasniegšanu saskaņā ar Parīzes 
nolīgumu; uzskata, ka ES oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismam 
("mehānisms") būtu jāstimulē 
starptautiskie centieni cīņā pret klimata 
pārmaiņām, tādējādi radot pozitīvās 
mijiedarbības ciklu, lai starptautiskā 
līmenī cīnītos pret klimata pārmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Parīzes nolīgumu, 
zaļo kursu un mērķi līdz 2050. gadam 
panākt klimatneitralitāti; norāda uz 
starptautisko centienu trūkumu klimata 
jomā; uzskata, ka ES oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisms (“mehānisms”) 
varētu stimulēt starptautiskos centienus 
cīņā pret klimata pārmaiņām;

1. atgādina par Savienības 
starptautiskajām saistībām saskaņā ar 
Parīzes nolīgumu; atzīst zaļo kursu, mērķi 
līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti 
un paziņoto jauno mērķrādītāju par 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu par vismaz 55 % līdz 
2030. gadam; norāda uz starptautisko 
centienu trūkumu klimata jomā; uzskata, 
ka ES oglekļa ievedkorekcijas mehānisms 
("mehānisms") varētu stimulēt 
starptautiskos centienus cīņā pret klimata 
pārmaiņām;
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Or. en

Grozījums Nr. 10
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Parīzes nolīgumu, 
zaļo kursu un mērķi līdz 2050. gadam 
panākt klimatneitralitāti; norāda uz 
starptautisko centienu trūkumu klimata 
jomā; uzskata, ka ES oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisms (“mehānisms”) 
varētu stimulēt starptautiskos centienus 
cīņā pret klimata pārmaiņām;

1. atzinīgi vērtē Parīzes nolīgumu, 
zaļo kursu un mērķi līdz 2050. gadam 
panākt klimatneitralitāti; norāda uz 
starptautisko centienu trūkumu klimata 
jomā; uzskata, ka ar nosacījumu, ka tas 
tiks rūpīgi izstrādāts vispusīgas politikas 
kopuma ietvaros un papildināts ar 
spēcīgāku daudzpusējo koordināciju, ES 
oglekļa ievedkorekcijas mehānisms 
("mehānisms") varētu stimulēt 
starptautiskos centienus cīņā pret klimata 
pārmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Sara Skyttedal

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Parīzes nolīgumu, 
zaļo kursu un mērķi līdz 2050. gadam 
panākt klimatneitralitāti; norāda uz 
starptautisko centienu trūkumu klimata 
jomā; uzskata, ka ES oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisms (“mehānisms”) 
varētu stimulēt starptautiskos centienus 
cīņā pret klimata pārmaiņām;

1. atzinīgi vērtē Parīzes nolīgumu, 
zaļo kursu un mērķi līdz 2050. gadam 
panākt klimatneitralitāti; norāda uz 
starptautisko centienu trūkumu klimata 
jomā; uzskata, ka ES oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisms 
("mehānisms"), kas atbilst Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas nolīgumiem, 
varētu stimulēt starptautiskos centienus 
cīņā pret klimata pārmaiņām, ja nebūs 
progresa globālas CO2 cenas virzienā;
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Or. en

Grozījums Nr. 12
Izabela-Helena Kloc
ECR grupas vārdā
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Jessica Stegrud, Margarita 
de la Pisa Carrión

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Parīzes nolīgumu, 
zaļo kursu un mērķi līdz 2050. gadam 
panākt klimatneitralitāti; norāda uz 
starptautisko centienu trūkumu klimata 
jomā; uzskata, ka ES oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisms (“mehānisms”) 
varētu stimulēt starptautiskos centienus 
cīņā pret klimata pārmaiņām;

1. atzīst Parīzes nolīgumu, zaļo kursu 
un ES kopīgo mērķi līdz 2050. gadam 
panākt klimatneitralitāti; norāda uz 
starptautisko centienu trūkumu klimata 
jomā; uzskata, ka ES oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisms ("mehānisms") 
varētu stimulēt starptautiskos centienus 
cīņā pret klimata pārmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Jens Geier
S&D grupas vārdā

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka ES ir pasaulē lielākais 
oglekļa importētājs un ka no Eiropas 
eksportēto preču oglekļa saturs ir krietni 
mazāks par importēto preču oglekļa 
saturu; konstatē, ka Eiropas centieni 
cīnīties pret klimata pārmaiņām pārsniedz 
vidējus starptautiskos centienus; uzsver, 
ka, lai novērtētu Savienības kopējo 
ietekmi uz klimatu, ziņošanas metodē 
būtu jāņem vērā ne tikai teritoriālās 
emisijas, bet arī emisijas no importiem uz 
ES;
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Or. en

Grozījums Nr. 14
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka saskaņā ar Komisijas 
veikto ietekmes novērtējumu, ja netiks 
likvidēti oglekļa piesaistītāji (meži, augsne 
utt.), emisiju samazināšanas reālais 
mērķrādītājs ir 52,8 % līdz 2030. gadam, 
nevis 55 %; uzsver, ka, lai ievērotu 
Parīzes nolīguma ilgtermiņa mērķi 
ierobežot temperatūras paaugstināšanos 
līdz 1,5 °C apmērā virs pirmsrūpniecības 
laikmeta līmeņa, labākie pieejamie 
zinātniskie dati un Apvienoto Nāciju 
Organizācija iesaka vismaz 65 % 
samazinājumu līdz 2030. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Paolo Borchia

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka oglekļa emisiju 
pārvirzes riska novēršana ir 
priekšnoteikums, lai saglabātu ES 
rūpniecības konkurētspēju, jo palīdz 
samazināt emisijas globālā līmenī, 
vienlaikus Eiropā saglabājot darbvietas 
un investīcijas; uzsver, ka tādas 
stratēģiskas nozares kā tērauda ražošanas 
nozare ir īpaši pakļautas ietekmei uz to 
izlaidi un investīciju kapacitāti;
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Or. en

Grozījums Nr. 16
Sara Skyttedal

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a mehānismam (klimata tarifi) ir 
jāatbilst Pasaules Tirdzniecības 
Organizācijas nolīgumiem un jābūt 
nediskriminējošam, kā arī viegli 
administrējamam; tāpat tas ar represijas 
pasākumiem nedrīkst samazināt Eiropas 
uzņēmumu eksportēšanas iespējas uz 
trešām valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Damien Carême
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka mehānisma galvenais 
mērķis ir palīdzēt sasniegt 
oglekļneitralitāti; uzsver, ka mehānismam 
būtu jāpalīdz Eiropas rūpniecībai 
ievērojami atbalstīt Eiropas Savienības 
klimata mērķu sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler

Atzinuma projekts
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1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka ir jāsaglabā Savienības 
klimata mērķis saskaņā ar 2050. gada 
klimatneitralitātes mērķi un palielināto 
2030. gada mērķrādītāju, nodrošinot, ka 
tiek konsekventi piemērots "piesārņotājs 
maksā" princips;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver, ka Savienības mērķi 
attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu ir neobjektīvi, ja tajos 
neņem vērā importēto preču un 
pakalpojumu radītās emisijas; pauž dziļas 
bažas par to, ka mērķa trūkums attiecībā 
uz importētajām emisijām rada parādību, 
kuras dēļ ES emisijas tiek samazinātas, 
pārvirzot tās uz trešām valstīm un 
pārvietojot rūpnieciskās darbības; uzsver, 
ka klimatneitralitātes panākšana 
Savienībā līdz 2050. gadam nedrīkst tikt 
panākta uz trešo valstu rēķina, pārvietojot 
piesārņojošas rūpniecības nozares, kuras 
rada kaitējumu videi un vietējiem 
iedzīvotājiem; mudina Komisiju un 
dalībvalstis, nosakot savus klimata 
mērķus, piemērot oglekļa dioksīda pēdas 
pieeju;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Damien Carême
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Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b aicina Komisiju savā gaidāmajā 
priekšlikumā ņemt vērā mehānisma 
sociālo dimensiju; uzsver, ka ir jānovērtē 
riski, kas saistīti gan ar ES rūpniecības 
iekšējo, gan ārējo pārcelšanu un 
ārpakalpojumu izmantošanu, kurus 
varētu izraisīt nepienācīgi izstrādāts 
mehānisms; uzsver arī nepieciešamību 
novērtēt visu variantu ietekmi uz 
patērētājiem un galalietotājiem, lai 
nodrošinātu taisnīgu sloga sadali; dod 
priekšroku tādam variantam, kas 
nodrošinātu, ka mehānisms stimulē 
rūpniecības nozares īstenot aktīvus 
centienus, lai dekarbonizētu savus 
ražošanas procesus, vienlaikus aizsargājot 
tos pret negodīgu konkurenci;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka starptautiskās oglekļa 
cenas noteikšanas un pilnībā 
konkurētspējīgu mazemisiju risinājumu dēļ 
mehānisms tiks uzskatīts par novecojušu; 
tādēļ uzsver, ka ES ir jāpastiprina centieni 
šajā jomā;

2. uzsver, ka starptautiskās oglekļa 
cenas noteikšanas un pilnībā 
konkurētspējīgu no bezemisiju līdz 
mazemisiju risinājumu dēļ mehānisms tiks 
uzskatīts par novecojušu, jo nav 
garantijas, ka oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisma izveide nodrošinās skarto 
nozaru un materiālu dekarbonizēšanu 
Eiropā, tādēļ ir vajadzīgi papildu 
pasākumi; tādēļ uzsver, ka ES ir 
jāpastiprina centieni šajā jomā, pieņemot 
vērienīgākas un efektīvākas normas, 



PE658.773v01-00 14/64 AM\1214422LV.docx

LV

kvotas un standartus, kas stimulētu 
ilgtspējīgāku rūpniecisko materiālu un 
produktu, jo īpaši ar augstām 
kapitālizdevumu prasībām, vadošo tirgu 
attīstību; aicina Komisiju izstrādāt šo 
mehānismu vispusīgas un ilgtermiņa 
politikas kopuma ietvaros, kas atbilstu 
izteikti energoefektīvas, resursefektīvas, 
pilnībā uz atjaunojamo energoresursu 
enerģijas balstītas un siltumnīcefekta 
gāzu neto nulles emisijas ekonomikas 
sasniegšanai līdz ne vēlāk kā 
2050. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Jens Geier
S&D grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka starptautiskās oglekļa 
cenas noteikšanas un pilnībā 
konkurētspējīgu mazemisiju risinājumu 
dēļ mehānisms tiks uzskatīts par 
novecojušu; tādēļ uzsver, ka ES ir 
jāpastiprina centieni šajā jomā;

2. uzsver, ka mehānisms nespēj 
novērst netiešu oglekļa emisiju pārvirzi; 
turklāt uzsver, ka pietiekamu 
starptautisko centienu, piemēram, 
starptautiskās oglekļa cenas noteikšanas un 
pilnībā konkurētspējīgu mazemisiju 
tehnoloģiju, produktu un ražošanas 
procesu, dēļ mehānisms tiks uzskatīts par 
novecojušu; mudina Komisiju izstrādāt 
mehānismu kā pārejas pasākumu un 
pastiprināt centienus šajā jomā, paredzot 
vispusīgu satvaru, lai atbalstītu 
rūpniecību un sabiedrību mazemisiju 
pārejā, un iesaistoties klimata diplomātijā;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka starptautiskās oglekļa 
cenas noteikšanas un pilnībā 
konkurētspējīgu mazemisiju risinājumu dēļ 
mehānisms tiks uzskatīts par novecojušu; 
tādēļ uzsver, ka ES ir jāpastiprina centieni 
šajā jomā;

2. uzsver, ka starptautiskās oglekļa 
cenas noteikšanas un pilnībā 
konkurētspējīgu mazemisiju risinājumu dēļ 
mehānisms varētu tikt uzskatīts par 
novecojušu; uzsver, ka ASV lēmums 
izstāties no Parīzes nolīguma ir stipri 
kaitējis globālajai reakcijai uz klimata 
pārmaiņām; tādēļ uzsver, ka ES ir 
jāpastiprina centieni šajā jomā, vienlaikus 
īstenojot mehānismu; atgādina, ka 
Savienība ir vēsturiski atbildīga par 
siltumnīcefekta gāzu uzkrāšanos, tādēļ tai 
ir pienākums īstenot vērienīgu rīcību 
klimata un vides jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, 
Massimiliano Salini, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom 
Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, 
François-Xavier Bellamy
PPE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka starptautiskās oglekļa 
cenas noteikšanas un pilnībā 
konkurētspējīgu mazemisiju risinājumu dēļ 
mehānisms tiks uzskatīts par novecojušu; 
tādēļ uzsver, ka ES ir jāpastiprina centieni 
šajā jomā;

2. uzsver, ka starptautiskās oglekļa 
cenas noteikšanas un pilnībā 
konkurētspējīgu mazemisiju risinājumu dēļ 
mehānisms tiks uzskatīts par novecojušu; 
tādēļ uzsver, ka ES ir jāpastiprina centieni 
šajā jomā; atgādina, ka daudzi CO2 
mazināšanas tehniskie risinājumi 
joprojām ir izmēģināšanas posmā un ka 
tiem vēl ir tālu līdz ekonomiskai 
iespējamībai; uzsver, ka Savienības 
paplašinātais klimata mērķis, kas ir zaļā 
kursa pamatā, palielinās oglekļa emisiju 
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pārvirzes risku daudzās rūpniecības 
nozarēs;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Markus Pieper, Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka starptautiskās oglekļa 
cenas noteikšanas un pilnībā 
konkurētspējīgu mazemisiju risinājumu dēļ 
mehānisms tiks uzskatīts par novecojušu; 
tādēļ uzsver, ka ES ir jāpastiprina centieni 
šajā jomā;

2. uzsver, ka starptautiskās oglekļa 
cenas noteikšanas un pilnībā 
konkurētspējīgu mazemisiju risinājumu dēļ 
mehānisms tiks uzskatīts par novecojušu; 
tādēļ uzsver, ka ES ir jāpastiprina centieni 
šajā jomā; uzsver, ka Savienības 
paplašinātais klimata mērķis, kas ir zaļā 
kursa pamatā, palielinās oglekļa emisiju 
pārvirzes risku daudzās rūpniecības 
nozarēs; aicina Komisiju nodrošināt 
vispusīgus un savlaicīgus aizsardzības 
pasākumus pret oglekļa emisiju pārvirzi 
visās nozarēs;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Damien Carême
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka starptautiskās oglekļa 
cenas noteikšanas un pilnībā 
konkurētspējīgu mazemisiju risinājumu dēļ 
mehānisms tiks uzskatīts par novecojušu; 
tādēļ uzsver, ka ES ir jāpastiprina centieni 
šajā jomā;

2. uzsver, ka vispārējas, stabilas un 
konsekventas starptautiskās oglekļa cenas 
noteikšanas un pilnībā konkurētspējīgu 
mazemisiju risinājumu dēļ mehānisms 
varētu laika gaitā tikt uzskatīts par 
novecojušu; tādēļ uzsver, ka ES ir 
jāpastiprina centieni šajā jomā;
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Or. en

Grozījums Nr. 27
Margarita de la Pisa Carrión

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka starptautiskās oglekļa 
cenas noteikšanas un pilnībā 
konkurētspējīgu mazemisiju risinājumu dēļ 
mehānisms tiks uzskatīts par novecojušu; 
tādēļ uzsver, ka ES ir jāpastiprina centieni 
šajā jomā;

2. uzsver, ka starptautiskās oglekļa 
cenas noteikšanas un pilnībā 
konkurētspējīgu mazemisiju risinājumu dēļ 
mehānisms tiks uzskatīts par novecojušu;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka mehānismam vajadzētu 
būt daļai no plašāka rīcībpolitiku 
kopuma, lai nodrošinātu un veicinātu 
investīcijas mazoglekļa rūpnieciskos 
procesos, energoefektivitātes pasākumos 
un atjaunojamo energoresursu enerģijā 
nolūkā panākt rūpniecības 
dekarbonizēšanu; ierosina kopā ar 
mehānismu sekmēt spēcīgas publiskās 
inovāciju rīcībpolitikas, izslēdzot atbalstu 
fosilo kurināmo tehnoloģiskajai iesīkstei, 
un pienākumus iegādāties mazoglekļa 
materiālus publiskajos iepirkumos; aicina 
pārskatīt ES valsts atbalsta noteikumus, 
lai nodrošinātu pienācīgu atbalstu 
spēcīgas dekarbonizētas rūpnieciskās 
bāzes izveidei Savienībā;



PE658.773v01-00 18/64 AM\1214422LV.docx

LV

Or. en

Grozījums Nr. 29
Sara Skyttedal

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a daudzas pasaules daļas, proti, 
sistēmas konkurenti, nav apņēmušies 
sekot ES vērienīgajai vides un klimata 
programmai, tādēļ mazinās pieprasījums 
pēc Eiropas risinājumiem un Eiropas 
uzņēmumu konkurētspēja globālajā tirgū, 
kur konkrētiem uzņēmumiem un valstīm 
ir būtiski zemākas vides prasības 
salīdzinājumā ar Eiropu;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Sven Schulze

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda uz dilemmu, kas rastos 
situācijā, kad, piemērojot šādu oglekļa 
ievednodokli, par precēm, ko eksportē no 
ES, pie ES ārējās robežas konkurences 
apsvērumu dēļ tiktu atlīdzinātas oglekļa 
izmaksas; tomēr šāda atmaksāšana būt 
pretrunā šā nodokļa klimata aizsardzības 
mērķim;

Or. de

Grozījums Nr. 31
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler
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Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka mehānismam ir 
jānodrošina, lai importa cena atspoguļo to 
patieso oglekļa saturu atbilstīgi PTO 
noteikumiem un ES saistībām;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Jens Geier
S&D grupas vārdā

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka mehānismam būtu 
jānodrošina prognozējamība Eiropas 
rūpniecībai un tirdzniecības partneriem;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Sara Skyttedal

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b tādēļ Eiropas uzņēmumu interesēs 
ir paaugstināt globālās vides prasības ne 
tikai tādēļ, ka tas sniegtu ieguvumus 
uzņēmumiem, bet arī tādēļ, ka klimata 
pārmaiņas ir globāla problēma, kam 
vajadzīgi globāli risinājumi; tādēļ ES būtu 
jāturpina atbalstīt CO2 emisiju globālas 
cenas noteikšana saskaņā ar Parīzes 
nolīguma 6. pantu;
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Or. en

Grozījums Nr. 34
Sara Skyttedal

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c uzsver, ka lielu daļu pasaules 
valstu atbalsta saņem videi kaitīgas 
darbības, kas nozīmē, ka Eiropas 
uzņēmumi saskaras ar izkropļotu un videi 
kaitīgu konkurenci, vienlaikus saskaroties 
ar pieaugošu spiedienu samazināt savu 
negatīvo ietekmi uz vidi, tādēļ mēģinājumi 
ierobežot pasaules valstu atbalstu 
vienlaikus palīdzēs uzlabot Eiropas 
uzņēmumu konkurētspēju un samazināt 
emisijas;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka decentralizēti klimata 
pasākumi var izraisīt oglekļa emisiju 
pārvirzi un ES rūpniecībai neizdevīgus 
konkurences apstākļus starptautiskajos 
tirgos; tādēļ mudina Komisiju nodrošināt 
pilnīgu aizsardzību pret oglekļa emisiju 
noplūdi un apsvērt eksporta atlaižu 
iekļaušanu mehānismā;

3. uzsver, ka decentralizēti klimata 
pasākumi var izraisīt oglekļa emisiju un 
investīciju pārvirzi un ES rūpniecībai 
neizdevīgus konkurences apstākļus 
starptautiskajos tirgos; tādēļ mudina 
Komisiju nodrošināt pilnīgu aizsardzību 
pret oglekļa emisiju noplūdi ar 
mehānismu, kas izveidots kā alternatīva 
pašreizējiem pasākumiem pret oglekļa 
emisiju pārvirzi ES ETS ietvaros, un 
apsvērt eksporta atlaižu iekļaušanu 
mehānismā; uzsver, ka mehānismam 
oglekļa satura cenas noteikšanā ir jāietver 
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transporta emisijas; ierosina, ka 
mehānismam būtu jācenšas samazināt ES 
importēto emisiju daļa, kas nozīmē, ka ir 
jāsamazina vērtību ķēdes un to garums;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Jens Geier
S&D grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka decentralizēti klimata 
pasākumi var izraisīt oglekļa emisiju 
pārvirzi un ES rūpniecībai neizdevīgus 
konkurences apstākļus starptautiskajos 
tirgos; tādēļ mudina Komisiju nodrošināt 
pilnīgu aizsardzību pret oglekļa emisiju 
noplūdi un apsvērt eksporta atlaižu 
iekļaušanu mehānismā;

3. uzsver, ka decentralizēti klimata 
pasākumi var izraisīt oglekļa emisiju 
pārvirzi, kas savukārt var palielināt 
globālās emisijas, un ES rūpniecībai 
neizdevīgus konkurences apstākļus 
starptautiskajos tirgos un ka tādēļ tie 
apdraud Eiropas darbvietas un vērtību 
ķēdes; uzsver, ka ES rūpniecība saskaras 
ar pieaugošu ekonomisko spiedienu 
tirdzniecības partneru lēta importa un 
Covid-19 krīzes dēļ; tādējādi mudina 
Komisiju nodrošināt pilnīgu un efektīvu 
klimata aizsardzību un aizsardzību pret 
oglekļa emisiju noplūdi un apsvērt eksporta 
atlaižu iekļaušanu mehānismā;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Marek Paweł Balt

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka decentralizēti klimata 
pasākumi var izraisīt oglekļa emisiju 
pārvirzi un ES rūpniecībai neizdevīgus 

3. uzsver, ka decentralizēti klimata 
pasākumi var izraisīt oglekļa emisiju 
pārvirzi un ES rūpniecībai neizdevīgus 
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konkurences apstākļus starptautiskajos 
tirgos; tādēļ mudina Komisiju nodrošināt 
pilnīgu aizsardzību pret oglekļa emisiju 
noplūdi un apsvērt eksporta atlaižu 
iekļaušanu mehānismā;

konkurences apstākļus starptautiskajos 
tirgos; tādēļ mudina Komisiju nodrošināt 
pilnīgu aizsardzību pret oglekļa emisiju 
noplūdi, izstrādājot oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismu kā papildu un 
papildinošu pasākumu pašreizējiem 
oglekļa emisiju pārvirzes pasākumiem, un 
apsvērt eksporta atlaižu iekļaušanu 
mehānismā;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Damien Carême
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka decentralizēti klimata 
pasākumi var izraisīt oglekļa emisiju 
pārvirzi un ES rūpniecībai neizdevīgus 
konkurences apstākļus starptautiskajos 
tirgos; tādēļ mudina Komisiju nodrošināt 
pilnīgu aizsardzību pret oglekļa emisiju 
noplūdi un apsvērt eksporta atlaižu 
iekļaušanu mehānismā;

3. norāda, ka, lai gan teorētiski 
decentralizēti klimata pasākumi var izraisīt 
oglekļa emisiju pārvirzi, būtībā šāda 
ietekme ES nav novērota1a; tādēļ mudina 
Komisiju nodrošināt mērķtiecīgāku 
aizsardzību pret oglekļa emisiju noplūdi un 
piemērot oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu kā alternatīvu pašreizējiem 
pasākumiem pret oglekļa emisiju pārvirzi 
ES ETS ietvaros; ir pret eksporta atlaižu 
ieviešanu, jo tās samazinātu eksportējošo 
rūpniecības nozaru motivāciju samazināt 
savu ietekmi uz klimatu;

_________________
1a Nav nekādu pierādījumu par to, ka 
oglekļa emisiju pārvirze ir notikusi 
klimata rīcībpolitiku, piemēram, ES ETS, 
dēļ, un ex ante teorētiskās prognozēs ir 
konstatēts ļoti neliels nākotnes risks.

Or. en

Grozījums Nr. 39
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Paolo Borchia

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka decentralizēti klimata 
pasākumi var izraisīt oglekļa emisiju 
pārvirzi un ES rūpniecībai neizdevīgus 
konkurences apstākļus starptautiskajos 
tirgos; tādēļ mudina Komisiju nodrošināt 
pilnīgu aizsardzību pret oglekļa emisiju 
noplūdi un apsvērt eksporta atlaižu 
iekļaušanu mehānismā;

3. uzsver, ka decentralizēti klimata 
pasākumi var izraisīt oglekļa emisiju 
pārvirzi un ES rūpniecībai neizdevīgus 
konkurences apstākļus starptautiskajos 
tirgos; mudina Komisiju, Parlamentu un 
Padomi nodrošināt pilnīgu aizsardzību pret 
oglekļa emisiju noplūdi, izstrādājot un 
pieņemot oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu kā papildu un papildinošu 
pasākumu pašreizējiem oglekļa emisiju 
pārvirzes pasākumiem, un apsvērt eksporta 
atlaižu iekļaušanu mehānismā;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Massimiliano Salini, Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Antonio Tajani, François-
Xavier Bellamy, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Jerzy Buzek, Adam Jarubas

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka decentralizēti klimata 
pasākumi var izraisīt oglekļa emisiju 
pārvirzi un ES rūpniecībai neizdevīgus 
konkurences apstākļus starptautiskajos 
tirgos; tādēļ mudina Komisiju nodrošināt 
pilnīgu aizsardzību pret oglekļa emisiju 
noplūdi un apsvērt eksporta atlaižu 
iekļaušanu mehānismā;

3. uzsver, ka decentralizēti klimata 
pasākumi var izraisīt oglekļa emisiju 
pārvirzi un ES rūpniecībai neizdevīgus 
konkurences apstākļus starptautiskajos 
tirgos; tādēļ mudina Komisiju īstenot 
mehānismu kā alternatīvu pašreizējiem 
oglekļa emisiju pasākumiem nolūkā 
nodrošināt pilnīgu aizsardzību pret oglekļa 
emisiju noplūdi un apsvērt eksporta atlaižu 
iekļaušanu mehānismā;

Or. en

Grozījums Nr. 41
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Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka decentralizēti klimata 
pasākumi var izraisīt oglekļa emisiju 
pārvirzi un ES rūpniecībai neizdevīgus 
konkurences apstākļus starptautiskajos 
tirgos; tādēļ mudina Komisiju nodrošināt 
pilnīgu aizsardzību pret oglekļa emisiju 
noplūdi un apsvērt eksporta atlaižu 
iekļaušanu mehānismā;

3. uzsver, ka decentralizēti klimata 
pasākumi var izraisīt oglekļa emisiju 
pārvirzi un ES rūpniecībai neizdevīgus 
konkurences apstākļus starptautiskajos 
tirgos; tādēļ mudina Komisiju nodrošināt 
pilnīgu aizsardzību pret oglekļa emisiju 
noplūdi;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka decentralizēti klimata 
pasākumi var izraisīt oglekļa emisiju 
pārvirzi un ES rūpniecībai neizdevīgus 
konkurences apstākļus starptautiskajos 
tirgos; tādēļ mudina Komisiju nodrošināt 
pilnīgu aizsardzību pret oglekļa emisiju 
noplūdi un apsvērt eksporta atlaižu 
iekļaušanu mehānismā;

3. uzsver, ka decentralizēti klimata 
pasākumi var izraisīt oglekļa emisiju 
pārvirzi un ES rūpniecībai neizdevīgus 
konkurences apstākļus starptautiskajos 
tirgos; tādēļ mudina Komisiju nodrošināt 
efektīvu aizsardzību pret oglekļa emisiju 
noplūdi;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, 
Massimiliano Salini, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom 
Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, 
François-Xavier Bellamy
PPE grupas vārdā
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka decentralizēti klimata 
pasākumi var izraisīt oglekļa emisiju 
pārvirzi un ES rūpniecībai neizdevīgus 
konkurences apstākļus starptautiskajos 
tirgos; tādēļ mudina Komisiju nodrošināt 
pilnīgu aizsardzību pret oglekļa emisiju 
noplūdi un apsvērt eksporta atlaižu 
iekļaušanu mehānismā;

3. uzsver, ka asimetriski klimata 
pasākumi var izraisīt oglekļa emisiju 
pārvirzi un ES rūpniecībai neizdevīgus 
konkurences apstākļus starptautiskajos 
tirgos; tādēļ mudina Komisiju nodrošināt 
pilnīgu aizsardzību pret oglekļa emisiju 
noplūdi un iekļaut eksporta atlaižu 
mehānismā;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Jessica Stegrud

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka protekcionisma 
pasākumu ieviešana nereti izraisa 
pretpasākumus ar neprognozējamām 
sekām uzņēmumu konkurētspējai 
Savienībā; norāda, ka tirdzniecības 
ierobežojumi parasti samazina eksporta, 
importa un ekonomikas izaugsmes 
apjomus; turklāt uzsver nepieciešamību 
ieviest līdzsvarotu un holistisku pieeju, 
kas arī turpmāk sniedz tirdzniecības un 
investīcijas iespējas pārējās pasaules 
daļās, un apzinās, ka ES ir saņēmusi 
lielus ieguvumus no tā, ka ir bijusi viena 
no atvērtākajām pasaules ekonomikām;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, 
Massimiliano Salini, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom 
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Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, 
François-Xavier Bellamy
PPE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atgādina, ka ES klimata politikai 
un rūpniecības politikai ir jāiet roku rokā, 
lai nevērstu oglekļa emisiju un investīciju 
pārvirzi un aizsargātu darbvietas; uzsver, 
ka jebkāds mehānisms ir jāintegrē mūsu 
rūpniecības stratēģijā, stimulējot 
rūpniecības nozares ražot tīrus un 
konkurētspējīgus produktus un novērst 
oglekļa emisiju pārvirzes, neapdraudot 
tirdzniecības iespējas;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler, Martina Dlabajová

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka mehānismam ir jāatbilst 
ES iekšējā tirgus noteikumiem un ka tas 
nedrīkst radīt nekādus papildu un 
nevajadzīgus tirgus izkropļojumus un 
birokrātiju, kas varētu ierobežot godīgu, 
atvērtu un uz noteikumiem balstītu tirgus 
konkurenci un kam varētu būt jo īpaši 
negatīva ietekme uz MVU vai kas varētu 
kļūt par protekcionisma instrumentu;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Sara Skyttedal
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Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atzīst, ka, ja mehānismu izstrādās 
un īstenos kā importa ETS sistēmu, 
pašreizējo bezmaksas kvotu saglabāšana 
nenodrošinātu divkāršu aizsardzību, jo 
īpaši ja importētāji spēs pierādīt, ka to 
imports ir vismaz tikpat efektīvs kā 
labākie piemēri attiecīgajā kategorijā;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Sven Schulze

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda, ka būs ļoti sarežģīti 
noteikt oglekļa izmaksas produktiem, kuri 
ir kopējā pārrobežu ražošanas procesa 
galīgie produkti;

Or. de

Grozījums Nr. 49
Damien Carême
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzsver, ka, lai mehānisms 
sasniegtu savu klimata mērķi un lai 
nodrošinātu tā efektivitāti, ir būtiski 
jāpaaugstina oglekļa tonnas cena; 
apstiprina, ka mehānisma ieviešana 
vispirms ir jāapvieno ar ES ETS sistēmas 
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pienācīgu pārskatīšanu un bezmaksas 
kvotu pilnīgu pakāpenisku atcelšanu; 
aicina Komisiju paplašināt ES ETS 
sistēmas siltumnīcefekta gāzu tvērumu, 
ietverot metānu, un to atspoguļot 
mehānismā; uzsver, ka ir jāatjaunina 
salīdzinošās novērtēšanas un aprēķina 
metodes, balstoties uz zinātniskiem 
pierādījumiem, un jāpārtrauc 
spekulācijas ES ETS sistēmā;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b aicina Komisiju izvērtēt visas 
mehānisma darbības iespējas, piemēram, 
oglekļa nodokli konkrētiem importētiem 
un iekšzemes produktiem, jaunu oglekļa 
nodevu vai nodokli importam vai ES ETS 
paplašināšanu, iekļaujot importu;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Sara Skyttedal

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b aicina Komisiju neaizstāt 
pašreizējos oglekļa emisiju pārvirzes 
pasākumus ar nepārbaudītu mehānismu, 
kas Eiropas rūpniecībai radītu lielu 
nenoteiktību un riskus, piemēram, 
represijas;



AM\1214422LV.docx 29/64 PE658.773v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 52
Sara Skyttedal

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c mudina Komisiju veikt 
koordināciju ar ES globālajiem 
tirdzniecības partneriem, piemēram, ASV 
un Austrāliju, kuru valdībām ir atšķirīgas 
pieejas klimata aizsardzībai un kuras 
mehānismu varētu uzskatīt par patvaļīgu 
un nepamatoti diskriminējošu; nesenie 
tirdzniecības konflikti ar ASV ir 
pierādījuši konfliktu potenciālu saistībā 
ar vienpusējiem muitas tarifiem, tādēļ 
nelīdzsvarots "klimata tarifs" būtu ļoti 
rūpīgi jāizvērtē, ņemot vērā jaunu 
tirdzniecības strīdu risku ar partneriem, 
kā arī lai novērstu protekcionisma 
pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Sara Skyttedal

Atzinuma projekts
3.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.d atzinīgi vērtē Ķīnas Komunistiskās 
partijas paziņojumu par nolūku līdz 
2060. gadam sasniegt klimatneitralitāti; 
atzinīgi vērtē šo paziņojumu kā 
apliecinājumu sekmīgai nepārtrauktai 
klimata diplomātijai; turklāt uzsver 
klimata diplomātijas nozīmīgumu un 
noraida klimata protekcionisma jēdzienu;
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Or. en

Grozījums Nr. 54
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, 
Massimiliano Salini, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom 
Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, 
François-Xavier Bellamy
PPE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ierosina veidot progresīvu 
mehānismu, kas vispirms aptver nozares ar 
vislielāko oglekļa emisiju pārvirzes risku 
un pēc tam tiek laika gaitā paplašināts; 
uzsver, ka tam nevajadzētu radīt iekšējā 
tirgus izkropļojumus;

4. uzsver šāda mehānisma iespējamo 
nozīmi energoietilpīgās nozarēs, 
piemēram, tērauda, cementa un alumīnija 
nozarēs, ja tas būs līdzsvarots un ja to 
pienācīgi īstenos, ņemot vērā šo nozaru 
lielos tirdzniecības riskus un dalību ETS; 
ierosina veidot progresīvu mehānismu, kas 
vispirms aptver nozares ar vislielāko 
oglekļa emisiju pārvirzes risku un pēc tam 
tiek laika gaitā paplašināts, ja to uzskata 
par vajadzīgu; uzskata, ka mehānisma 
piemērošanas jomā ir jāietver pēc iespējas 
lielāka produktu oglekļa pēdas daļa, t. i., 
iekļaujot enerģijas ražošanas emisijas; 
uzsver, ka tas būtu jāpaveic, ņemot vērā šo 
produktu attiecīgās vērtību ķēdes, un ka 
tam nevajadzētu radīt iekšējā tirgus 
izkropļojumus, jo īpaši lejupējos tirgos; 
atgādina, ka produkta oglekļa pēdas 
noteikšana ir saistīta ar dažām 
nenoteiktībām un ka mehānismam 
nevajadzētu papildināt nevajadzīgu 
regulatīvo slogu importējošiem 
uzņēmumiem, jo īpaši MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ierosina veidot progresīvu 
mehānismu, kas vispirms aptver nozares ar 
vislielāko oglekļa emisiju pārvirzes risku 
un pēc tam tiek laika gaitā paplašināts; 
uzsver, ka tam nevajadzētu radīt iekšējā 
tirgus izkropļojumus;

4. ierosina veidot progresīvu 
mehānismu, kas vispirms aptver nozares ar 
lielām emisijām un vislielāko oglekļa 
emisiju pārvirzes risku, piemēram, 
klinkera, cementa, dzelzs, tērauda, 
alumīnija, dažu beztaras ķīmisko vielu, 
pulpas, papīra un rafinēšanas nozares, un 
pēc tam tiek laika gaitā paplašināts, lai 
ietvertu visu importu; atgādina, ka ir 
svarīgi pieņemt papildinošus pasākumus, 
lai samazinātu šo nozaru emisijas, 
piemēram, ēku fonda atjaunošanu vai 
būvniecības izejvielu aizstāšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Sara Skyttedal

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ierosina veidot progresīvu 
mehānismu, kas vispirms aptver nozares ar 
vislielāko oglekļa emisiju pārvirzes risku 
un pēc tam tiek laika gaitā paplašināts; 
uzsver, ka tam nevajadzētu radīt iekšējā 
tirgus izkropļojumus;

4. ierosina veidot progresīvu 
mehānismu, kas vispirms aptver nozares ar 
vislielāko oglekļa emisiju pārvirzes risku 
un pēc tam tiek laika gaitā paplašināts; 
uzsver, ka tam nevajadzētu radīt iekšējā 
tirgus izkropļojumus; tomēr atzīst, ka 
daudzu produktu gadījumā ir grūti noteikt 
un pārbaudīt "produkta oglekļa pēdu", it 
sevišķi tas attiecas uz sarežģītiem 
tehniskiem produktiem, kuru ražošanas 
un piegādes procesus veido vairāki posmi;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Izabela-Helena Kloc
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ECR grupas vārdā
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ierosina veidot progresīvu 
mehānismu, kas vispirms aptver nozares ar 
vislielāko oglekļa emisiju pārvirzes risku 
un pēc tam tiek laika gaitā paplašināts; 
uzsver, ka tam nevajadzētu radīt iekšējā 
tirgus izkropļojumus;

4. ierosina veidot progresīvu 
mehānismu, kas vispirms aptver nozares, 
balstoties uz to oglekļa emisiju pārvirzes 
risku, ar emisijas samazināšanas 
potenciālu trešās valstīs un nelielu ietekmi 
uz lejupējām nozarēm, un pēc tam tiek 
laika gaitā paplašināts, kad ir veikta rūpīga 
un vispusīga analīze par mehānisma 
ietekmi uz attiecīgajām nozarēm un 
lejupējām nozarēm; uzsver, ka tam 
nevajadzētu radīt iekšējā tirgus 
izkropļojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Marek Paweł Balt

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ierosina veidot progresīvu 
mehānismu, kas vispirms aptver nozares ar 
vislielāko oglekļa emisiju pārvirzes risku 
un pēc tam tiek laika gaitā paplašināts; 
uzsver, ka tam nevajadzētu radīt iekšējā 
tirgus izkropļojumus;

4. ierosina veidot progresīvu 
mehānismu, kas vispirms aptver nozares ar 
vislielāko oglekļa emisiju pārvirzes risku 
un pēc tam tiek laika gaitā paplašināts; 
uzsver, ka tam nevajadzētu radīt iekšējā 
tirgus izkropļojumus un būtu jāietver 
imports no visām valstīm, uz kurām 
neattiecas stingra oglekļa emisiju 
tirdzniecības sistēma ar līdzvērtīgiem CO2 
emisiju samazināšanas mērķrādītājiem un 
izmaksām;

Or. en
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Grozījums Nr. 59
Josianne Cutajar

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ierosina veidot progresīvu 
mehānismu, kas vispirms aptver nozares ar 
vislielāko oglekļa emisiju pārvirzes risku 
un pēc tam tiek laika gaitā paplašināts; 
uzsver, ka tam nevajadzētu radīt iekšējā 
tirgus izkropļojumus;

4. ierosina veidot progresīvu 
mehānismu, kas vispirms aptver nozares ar 
vislielāko oglekļa emisiju pārvirzes risku 
un pēc tam tiek laika gaitā paplašināts; 
uzsver, ka tam nevajadzētu radīt iekšējā 
tirgus izkropļojumus; uzsver, ka no 
iespējama produktu cenu pieauguma būtu 
jāaizsargā patērētāji, jo īpaši dalībvalstīs, 
kas daudzējādā ziņā paļaujas uz importu 
no trešām valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Massimiliano Salini, Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Antonio Tajani, François-
Xavier Bellamy, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Jerzy Buzek, Adam Jarubas

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ierosina veidot progresīvu 
mehānismu, kas vispirms aptver nozares ar 
vislielāko oglekļa emisiju pārvirzes risku 
un pēc tam tiek laika gaitā paplašināts; 
uzsver, ka tam nevajadzētu radīt iekšējā 
tirgus izkropļojumus;

4. ierosina veidot progresīvu 
mehānismu, kas vispirms aptver nozares ar 
vislielāko oglekļa emisiju pārvirzes risku 
un pēc tam tiek laika gaitā paplašināts; 
uzsver, ka šāds mehānisms būtu 
jāpiemēro visām trešām valstīm, kam nav 
oglekļa emisiju tirdzniecības sistēmas, 
kura ideālā gadījumā ir saistīta ar ES 
ETS vai līdzvērtīgu oglekļa cenas 
noteikšanas mehānismu, un ka tam 
nevajadzētu radīt iekšējā tirgus 
izkropļojumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 61
Damien Carême
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ierosina veidot progresīvu 
mehānismu, kas vispirms aptver nozares ar 
vislielāko oglekļa emisiju pārvirzes risku 
un pēc tam tiek laika gaitā paplašināts; 
uzsver, ka tam nevajadzētu radīt iekšējā 
tirgus izkropļojumus;

4. ierosina veidot progresīvu 
mehānismu, kas vispirms aptver nozares ar 
vislielāko oglekļa emisiju daļu un pēc tam 
tiek laika gaitā paplašināts; uzsver, ka tam 
nevajadzētu radīt iekšējā tirgus 
izkropļojumus un vajadzētu būt atkarīgam 
no bezmaksas emisijas kvotu un valsts 
atbalsta netiešo izmaksu atlīdzināšanas 
pakāpeniskas pārtraukšanas šīm 
nozarēm2a;

_________________
2a Oglekļa ievedkorekcijas mehānismam 
vajadzētu būt ES ETS un valsts atbalsta 
bezmaksas emisijas kvotu alternatīvai. 
Papildus tam, ka rūpniecībai tas nozīmē 
divkāršas subsīdijas, ir arī neskaidrs un 
apšaubāmi, vai abi noteikumi (oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisms un bezmaksas 
emisijas kvotas) atbilstu PTO 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Paolo Borchia

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ierosina veidot progresīvu 
mehānismu, kas vispirms aptver nozares ar 
vislielāko oglekļa emisiju pārvirzes risku 
un pēc tam tiek laika gaitā paplašināts; 
uzsver, ka tam nevajadzētu radīt iekšējā 
tirgus izkropļojumus;

4. ierosina veidot progresīvu 
mehānismu, kas vispirms aptver nozares ar 
vislielāko oglekļa emisiju pārvirzes risku 
un pēc tam tiek laika gaitā paplašināts; 
uzsver, ka tas būtu jāpiemēro visām 
trešām valstīm, kam nav ar ES sistēmām 
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saistītas oglekļa emisiju tirdzniecības 
sistēmas, un ka tam nevajadzētu radīt 
iekšējā tirgus izkropļojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Jens Geier
S&D grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ierosina veidot progresīvu 
mehānismu, kas vispirms aptver nozares ar 
vislielāko oglekļa emisiju pārvirzes risku 
un pēc tam tiek laika gaitā paplašināts; 
uzsver, ka tam nevajadzētu radīt iekšējā 
tirgus izkropļojumus;

4. ierosina veidot progresīvu 
mehānismu, kas vispirms aptver nozares ar 
vislielāko oglekļa emisiju pārvirzes risku 
un tiek laika gaitā paplašināts; uzsver, ka 
šāda struktūra varētu samazināt 
starptautiskos pretpasākumus un 
nodrošināt ES rūpniecībai izmēģināšanas 
periodu; tomēr uzsver, ka tam nevajadzētu 
radīt iekšējā tirgus izkropļojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Margarita de la Pisa Carrión

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ierosina veidot progresīvu 
mehānismu, kas vispirms aptver nozares ar 
vislielāko oglekļa emisiju pārvirzes risku 
un pēc tam tiek laika gaitā paplašināts; 
uzsver, ka tam nevajadzētu radīt iekšējā 
tirgus izkropļojumus;

4. ierosina veidot progresīvu 
mehānismu, kas vispirms aptver nozares ar 
vislielāko oglekļa emisiju pārvirzes risku 
atbilstīgi katras nozares reālajai situācijai 
un tehnoloģijas gatavībai un pēc tam tiek 
laika gaitā paplašināts; uzsver, ka tam 
nevajadzētu radīt iekšējā tirgus 
izkropļojumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 65
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ierosina veidot progresīvu 
mehānismu, kas vispirms aptver nozares ar 
vislielāko oglekļa emisiju pārvirzes risku 
un pēc tam tiek laika gaitā paplašināts; 
uzsver, ka tam nevajadzētu radīt iekšējā 
tirgus izkropļojumus;

4. ierosina veidot progresīvu un 
konkrētām nozarēm pielāgotu mehānismu, 
kas vispirms aptver nozares ar vislielāko 
oglekļa emisiju pārvirzes risku un pēc tam 
tiek laika gaitā paplašināts; uzsver, ka tam 
nevajadzētu radīt iekšējā tirgus 
izkropļojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir jāierobežo mehānisma 
izraisīti starptautiskie pretpasākumi pret 
ES; mudina Komisiju nodrošināt šī 
mehānisma atbilstību Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas prasībām un 
tā izstrādē izmantot daudzpusēju pieeju;

5. uzsver, ka ir jāierobežo mehānisma 
izraisīti starptautiskie pretpasākumi pret 
ES; mudina Komisiju tā izstrādē izmantot 
daudzpusēju pieeju; stingri iesaka 
izmantot vides prasību izņēmuma 
noteikumus saskaņā ar GATT vienošanās 
20. pantu; atgādina, ka pēdējā desmitgadē 
trešās valstis ir aizvien biežāk ignorējušas 
un apgājušas PTO; uzsver, ka Savienībai 
ir citas starptautiskās saistības, jo īpaši 
saskaņā ar Parīzes nolīgumu; atgādina, 
ka Eiropas Parlaments ir paziņojis, ka ir 
ārkārtēja klimata un vides situācija, un 
aicinājis Komisiju nodrošināt, lai visi 
tiesību aktu un budžeta priekšlikumi 
pilnībā atbilstu mērķim ierobežot globālo 
sasilšanu līdz 1.5 °C; tādēļ aicina 
Savienību uzsākt PTO noteikumu 
padziļinātu reformu, lai nodrošinātu, ka 
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tirdzniecība pasaulē pilnībā atbilst Parīzes 
nolīguma ilgtermiņa mērķa īstenošanai, 
proti, temperatūras paaugstināšanās 
ierobežošanai līdz 1,5 °C apmērā virs 
pirmsrūpniecības laikmeta līmeņa;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Tomas Tobé, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom Berendsen, 
Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, Eva Maydell, 
Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, Massimiliano Salini, Angelika 
Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, Sara Skyttedal, Pilar del Castillo Vera
PPE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir jāierobežo mehānisma 
izraisīti starptautiskie pretpasākumi pret 
ES; mudina Komisiju nodrošināt šī 
mehānisma atbilstību Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas prasībām un tā 
izstrādē izmantot daudzpusēju pieeju;

5. noteikti uzsver, ka Eiropas MVU 
un "slēpto čempionu" sekmes ir atkarīgas 
no piekļuves globālajiem tirgiem; tādēļ 
aicina Komisiju visus tiesību aktu 
priekšlikumus balstīt uz rūpīgiem 
ietekmes novērtējumiem, kuros ņemta 
vērā tādu iespējamu pretpasākumu 
ietekme, ko skartās trešās valstis 
īstenojušas pret Eiropas rūpniecības 
nozarēm; uzsver, ka ir jāierobežo un, 
iespējams, jānovērš mehānisma izraisīti 
starptautiskie pretpasākumi pret ES; 
mudina Komisiju nodrošināt šī mehānisma 
atbilstību Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas tiesību aktiem un 
noteikumiem Savienības brīvās 
tirdzniecības nolīgumos un tā izstrādē 
izmantot daudzpusēju pieeju; 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 ar 
mehānismu un ka ir jānovērš 
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diskriminācija, balstoties uz izcelsmi;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Jens Geier
S&D grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir jāierobežo mehānisma 
izraisīti starptautiskie pretpasākumi pret 
ES; mudina Komisiju nodrošināt šī 
mehānisma atbilstību Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas prasībām un tā 
izstrādē izmantot daudzpusēju pieeju;

5. uzsver, ka ir jāierobežo mehānisma 
izraisīti starptautiskie pretpasākumi pret 
ES, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz 
Eiropas tirdzniecības bilanci un uz 
Eiropas rūpniecību; mudina Komisiju 
nodrošināt vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus starptautiskajā tirdzniecībā, 
pienācīgi ņemot vērā brīva un taisnīga 
globālā tirgus principus; tādējādi mudina 
Komisiju nodrošināt šī mehānisma 
atbilstību Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas prasībām, vēlams, izmantojot 
XX. panta b) un g) punktu, kas PTO 
dalībvalstīm ļauj pamatot GATT 
neatbilstīgus pasākumus, ja tie ir 
vajadzīgi, lai aizsargātu cilvēku, dzīvnieku 
vai augu dzīvību vai veselību, un tā 
izstrādē izmantot daudzpusēju pieeju, 
iesaistot starptautiskos tirdzniecības 
partnerus, iekļaujot mehānismu sarunās 
par daudzpusējiem vides nolīgumiem un 
vienlaikus ņemot vērā Eiropas Savienības 
kā pasaules lielākā tirdzniecības bloka 
stāvokli; uzsver, ka mehānisms nav 
attaisnojums, lai ES veicinātu 
protekcionismu attiecībā pret trešām 
valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Paolo Borchia
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir jāierobežo mehānisma 
izraisīti starptautiskie pretpasākumi pret 
ES; mudina Komisiju nodrošināt šī 
mehānisma atbilstību Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas prasībām un tā 
izstrādē izmantot daudzpusēju pieeju;

5. uzsver, ka ir jāierobežo mehānisma 
izraisīti starptautiskie pretpasākumi pret 
ES; mudina Komisiju nodrošināt šī 
mehānisma atbilstību Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas prasībām un tā 
izstrādē izmantot daudzpusēju pieeju, 
neskarot tā efektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Tomas Tobé, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom Berendsen, 
Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, Eva Maydell, 
Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, Massimiliano Salini, Angelika 
Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, Sara Skyttedal, Pilar del Castillo Vera
PPE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a pauž dziļas bažas par daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas novājināšanos un 
lielāku tirdzniecības ierobežojumu un 
konfliktu ietekmi uz ES rūpniecības 
konkurētspēju; uzsver, ka mehānisma 
ieviešana nedrīkst šajā saistībā palielināt 
nedrošību; 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, bet 
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ka tas būtu jādara samērīgi un līdzsvaroti, 
balstoties uz pierādījumiem un 
neizmantojot to kā protekcionisma 
aizsegu;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Jens Geier
S&D grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka, lai mehānisms darbotos 
pienācīgi, skaidri nosakot oglekļa emisiju 
pārvirzi, kas tiks novērsta, un ļaujot 
Eiropai apkarot oglekļa emisiju pārvirzi, 
ir vajadzīga sarežģīta struktūras un 
aprēķinu metode produktu oglekļa satura 
noteikšanai; atzīst, ka, jo sarežģītāks būs 
mehānisms un importētāju maksājamās 
ievedkorekcijas aprēķins, jo efektīvāka 
būs klimata aizsardzība un aizsardzība 
pret oglekļa emisiju pārvirzi; tomēr aicina 
Komisiju izvērtēt tehnisko iespējamību un 
uzticamu datu pieejamību no 
importētājiem un eksportētājiem un priekš 
tiem, ja tiek piemērotas eksporta atlaides; 
uzsver, ka Eiropas aprēķina sistēma 
nedrīkst radīt nelabvēlīgus nosacījumus 
Eiropas rūpniecības nozarēm;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Sara Skyttedal

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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5.a atbalsta vienpusēju vides prasību 
piemērošanu jaunattīstības valstīm 
apmaiņā pret piekļuvi tirgum kā 
alternatīvu ES beztarifu piekļuves 
sasaistei vispārējā preferenču sistēmā ne 
tikai ar starptautisko vides konvenciju, bet 
arī tieši saistītu ES zaļā kursa iniciatīvu 
ratificēšanu un īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a mudina samazināt riskus, ka 
eksportētāji uz ES centīsies novērst 
mehānisma vai mazināt tā efektivitāti, 
piemēram, mainot produktu kanālus starp 
tirgiem vai eksportējot pusfabrikātus;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Izabela-Helena Kloc
ECR grupas vārdā
Elżbieta Kruk, Zdzisław Krasnodębski

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisma ieviešana būtu jāuzskata par 
aktīvākiem centieniem panākt emisiju 
samazināšanu papildus ieviestajiem 
pasākumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 75
Jens Geier
S&D grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b aicina Komisiju izstrādāt struktūru 
un aprēķina metodi, kurā pēc iespējas 
ņem vērā attiecīgo preču faktisko oglekļa 
saturu; tomēr, nosakot produktu oglekļa 
saturu, aprēķina metodē nedrīkstētu 
atsaukties uz ES vidējo rādītāju, jo tas 
būtiski samazinātu instrumenta 
efektivitāti; turklāt norāda, ka struktūras 
un aprēķina metodes mērķim ir jābūt 
maksimāli efektīvai vides aizsardzībai un 
aizsardzībai pret oglekļa emisiju pārvirzi, 
vienlaikus ievērojot PTO noteikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, 
Massimiliano Salini, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom 
Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, 
François-Xavier Bellamy
PPE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver, ka, lai gan mehānisma 
mērķim ir jābūt globālo oglekļa dioksīda 
emisiju samazināšanai un oglekļa emisiju 
pārvirzes ierobežošanai, struktūrai būtu 
jāveicina vienlīdzīgi konkurences apstākļi 
Eiropas rūpniecībai gan Eiropas, gan 
starptautiskajos tirgos saskaņā ar 
rūpniecības stratēģiju; uzsver, ka īpaša 
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uzmanība ir jāpievērš ražošanas resursu 
pieejamības saglabāšanai piegādes ķēdēs 
un lejupējo ražošanas nozaru 
konkurētspējas uzturēšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Sara Skyttedal

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b aicina Komisiju neierosināt tādu 
mehānismu, kas iedragā Parīzes 
nolīgumu, kurš ļauj CO2 samazināšanas 
mērķrādītāju noteikšanu pielāgot 
konkrētām valstīm; ja Komisijas 
ierosinātā mehānisma mērķis ir līdzsvarot 
konkrēto valstu dažādās emisiju 
samazināšanas pieejas ar oglekļa 
ievedkorekciju, tas varētu iedragāt Parīzes 
nolīguma pieeju;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Izabela-Helena Kloc
ECR grupas vārdā
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver, ka oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisma svarīgam mērķim ir jābūt 
trešo valstu valdību un eksportētāju 
motivēšanai samazināt emisijas, tādēļ, 
izraugoties mehānisma nozares, 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas potenciālam vajadzētu būt 
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nozīmīgam faktoram;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Tomas Tobé, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom Berendsen, 
Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, François-Xavier Bellamy, Eva 
Maydell, Pernille Weiss, Maria Spyraki, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy 
Buzek, Sara Skyttedal, Pilar del Castillo Vera
PPE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c uzsver, ka ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma (ETS) ir un būtu 
jāsaglabā kā uz tirgu balstīts instruments, 
ar kuru izmaksu ziņā efektīvā veidā 
samazināt CO2 emisijas, un tas ietver 
bezmaksas kvotu sistēmu; prasa Komisijai 
izskatīt jebkādus struktūras variantus, kas 
ļauj pašreizējiem oglekļa emisiju pārvirzes 
pasākumiem līdzāspastāvēt ar 
mehānismu, nenovedot pie dubultas 
aizsardzības; tādēļ uzskata, ka 
mehānismam būtu jādarbojas paralēli 
bezmaksas kvotu piešķiršanai konkrētām 
nozarēm; pašreizējo oglekļa emisiju 
pārvirzes pasākumu pakāpeniska 
pārtraukšanas dēļ uzņēmumi varētu 
zaudēt konkurētspēju vienotajā un 
globālajā tirgū; uzsver, ka, ja pašreizējie 
pasākumi tiks pakāpeniski pārtraukti, ir 
vajadzīgi vienlīdz efektīvi pasākumi;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Jens Geier
S&D grupas vārdā

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

5.c norāda, ka galaprodukta vai 
starpprodukta oglekļa satura noteikšana 
ir sarežģīta starptautisko vērtības ķēžu 
dēļ; turklāt ar bažām norāda, ka 
mehānisms, kas balstās tikai uz 
pamatmateriāliem, varētu novest pie 
pārejas uz tādu starpproduktu un 
galaproduktu importa, kuri nav 
mehānisma darbības jomā, un kaitēt ES 
rūpniecībai; norāda, ka mehānisms ir 
jāizstrādā tā, lai novērstu tā apiešanu, 
piemēram, ar resursu pārvietošanu vai 
tādu pusfabrikātu vai galaproduktu 
importēšanu, kas nav mehānisma 
darbības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Izabela-Helena Kloc
ECR grupas vārdā
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c konstatē, ka, tā kā oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisms spēj aizsargāt 
ES rūpniecības konkurētspēju tikai pret 
konkurējošu piesārņojošu importu ES 
iekšzemes tirgū, bet ne eksporta tirgos, ES 
būtu jāsaglabā visi pašreizējie pasākumi, 
nodrošinot ES rūpniecības konkurētspēju 
eksporta tirgos;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Jens Geier
S&D grupas vārdā
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Atzinuma projekts
5.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.d turklāt norāda, ka, lai novērstu 
negodīgu konkurenci Eiropas tirgū, 
mehānisms konkurējošiem materiāliem 
nedrīkst radīt nekādus konkurencei 
nelabvēlīgus apstākļus;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Jens Geier
S&D grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.e aicina Komisiju sniegt tehniskas 
konsultācijas un atbalstu rūpniecības 
nozarēm iekšzemē un ārvalstīs, jo īpaši 
MVU, saistībā ar uzticamu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju uzskaites 
sistēmu ieviešanu importam un 
iespējamām eksporta atlaidēm, lai 
uzturētu spēcīgu Eiropas rūpniecību, 
vienlaikus saglabājot labas attiecības ar 
tirdzniecības partneriem; turklāt aicina 
Komisiju nodrošināt, lai importētājiem 
būtu iespējam pierādīt zemu oglekļa 
saturu savos produktos, tādējādi ļaujot 
tiem samazināt oglekļa maksājumu par 
šiem produktiem; aicina Komisiju 
nodrošināt ETS iespējamību;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Jens Geier
S&D grupas vārdā
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Atzinuma projekts
5.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.f norāda, ka ir grūti apkopot 
pārbaudītus un uzticamus datus par 
importēto produktu oglekļa saturu; 
uzsver, ka ir svarīgi ieviest vispusīgu 
uzraudzības, ziņošanas un verificēšanas 
sistēmu, lai novērtētu mehānisma 
efektivitāti saistībā ar klimata aizsardzību 
un aizsardzību pret oglekļa emisiju 
pārvirzi; uzskata, ka datu uzticamības 
nodrošināšanai varētu apsvērt 
neatkarīgas trešās puses veiktu 
verifikāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Jens Geier
S&D grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.g punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.g uzsver, ka importētāju iekļaušana 
ES ETS, uzliekot tiem pienākumu pirkt 
CO2 kvotas atkarībā no to importa oglekļa 
satura, varētu ievērojami un 
neprognozējami paaugstināt oglekļa 
cenas papildus paaugstinājumam, ko 
paredz pati ETS, samazinot bezmaksas 
kvotu piešķiršanu, tirgus stabilitātes 
rezervi un lineāro samazinājuma 
koeficientu, kurš varētu palīdzēt sasniegt 
mūsu klimata mērķus ES, tādējādi radot 
nepanesamu slogu Eiropas rūpniecībai, 
kas nebūs samērīgs ar ES rūpniecības 
dekarbonizācijas centieniem un saasinās 
oglekļa emisiju pārvirzes riskus;

Or. en
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Grozījums Nr. 86
Jens Geier
S&D grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.h punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.h uzskata, ka mehānismā būtu 
jāņem vērā vismazāk attīstīto valstu īpašās 
situācijas, jo šīs valstis vēsturiski nav 
radījušas nekādas būtiskas emisijas; 
uzsver, ka tas nedrīkstētu kavēt to 
ilgtspējīgu attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka no mehānisma iegūtie 
resursi ir jāuzskata par ES pašu resursiem; 
ir pārliecināts, ka šie resursi ir jāizmanto 
klimata pasākumiem;

6. uzsver, ka no mehānisma iegūtie 
resursi ir jāuzskata par ES pašu resursiem; 
ir pārliecināts, ka šie resursi ir jāizmanto 
sociāliem un klimata pasākumiem, arī 
atbalstot trešo valstu, jo īpaši 
jaunattīstības valstu, centienus 
dekarbonizēt savu ekonomiku, mazināt 
klimata pārmaiņas un pielāgoties tām; 
uzsver, ka ir svarīgi nodot dekarbonizētās 
tehnoloģijas jaunattīstības valstīm; 
mudina dalībvalstis īstenot pasākumus, 
proti, fiskālus pasākumus, lai atbalstītu 
mājsaimniecības ar zemiem ienākumiem 
un kompensētu jebkādu importētu preču 
cenas paaugstināšanos mehānisma 
ieviešanas dēļ;

Or. en
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Grozījums Nr. 88
Jens Geier
S&D grupas vārdā

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka no mehānisma iegūtie 
resursi ir jāuzskata par ES pašu 
resursiem; ir pārliecināts, ka šie resursi ir 
jāizmanto klimata pasākumiem;

6. uzsver, ka saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta 2018. gada 14. novembra 
rezolūciju par daudzgadu finanšu shēmu 
2021.–2027. gadam mehānisma iegūtos 
resursus uzskata par Eiropas pašu 
resursiem; ir pārliecināts, ka šos resursus 
izmantos tikai un vienīgi pasākumiem, lai 
sasniegtu klimatneitralitāti, piemēram, 
oglekļneitrālus un ilgtspējīgus 
rūpnieciskās ražošanas procesus, 
reciklēšanas un materiālu efektivitāti, vai 
lai finansētu mehānisma administratīvās 
izmaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Damien Carême
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka no mehānisma iegūtie 
resursi ir jāuzskata par ES pašu resursiem; 
ir pārliecināts, ka šie resursi ir jāizmanto 
klimata pasākumiem;

6. uzsver, ka no mehānisma iegūtie 
resursi ir jāuzskata par ES pašu resursiem; 
ir pārliecināts, ka šie resursi ir jāizmanto 
klimata pasākumiem gan ES, gan ārpus 
tās; ierosina, ka šos līdzekļus varētu daļēji 
novirzīt uz ES iemaksu ar Parīzes 
nolīgumu izveidotajā Pielāgošanās fondā 
jaunattīstības valstīm;

Or. en
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Grozījums Nr. 90
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, 
Massimiliano Salini, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom 
Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, 
François-Xavier Bellamy
PPE grupas vārdā

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka no mehānisma iegūtie 
resursi ir jāuzskata par ES pašu 
resursiem; ir pārliecināts, ka šie resursi ir 
jāizmanto klimata pasākumiem;

6. uzsver, ka no mehānisma iegūtie 
resursi nedrīkst radīt izkropļojumus, 
balstoties uz importa dalībvalsti, bet gan 
ka tiem ir jāpalīdz izlīdzināt globālo 
konkurenci starp konkurējošām 
rūpniecības nozarēm, kā arī var tikt 
izmantoti mazoglekļa investīcijām un 
rūpnieciskās ražošanas pārveidē;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Izabela-Helena Kloc
ECR grupas vārdā
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka no mehānisma iegūtie 
resursi ir jāuzskata par ES pašu resursiem; 
ir pārliecināts, ka šie resursi ir jāizmanto 
klimata pasākumiem;

6. uzsver, ka no mehānisma iegūtie 
resursi ir jāuzskata par ES pašu resursiem; 
ir pārliecināts, ka šie resursi ir jāizmanto 
klimata pasākumiem; jo īpaši tie būtu 
jānovirza uz taisnīgas pārkārtošanās 
plānu reģioniem;

Or. en
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Grozījums Nr. 92
Paolo Borchia

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka no mehānisma iegūtie 
resursi ir jāuzskata par ES pašu resursiem; 
ir pārliecināts, ka šie resursi ir jāizmanto 
klimata pasākumiem;

6. uzsver, ka no mehānisma iegūtie 
resursi ir jāuzskata par ES pašu resursiem; 
ir pārliecināts, ka šie resursi ir jāizmanto, 
lai nepieļautu, ka trešo valstu neatbilstība 
vides prasībām iedragā ES rūpniecības 
konkurētspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Margarita de la Pisa Carrión

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka no mehānisma iegūtie 
resursi ir jāuzskata par ES pašu 
resursiem; ir pārliecināts, ka šie resursi ir 
jāizmanto klimata pasākumiem;

6. uzsver, ka no mehānisma iegūtie 
resursi ir jādara pieejami Savienības 
dalībvalstīm; tos var izmantot ilgtspējīgai 
rūpniecības ekonomikas izaugsmei un 
darbvietu radīšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Sven Schulze

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka no mehānisma iegūtie 
resursi ir jāuzskata par ES pašu resursiem; 
ir pārliecināts, ka šie resursi ir jāizmanto 
klimata pasākumiem;

6. uzsver, ka no mehānisma iegūtie 
resursi ir jāuzskata par ES pašu resursiem; 
ir pārliecināts, ka šo resursu lielākā daļa ir 
jāizmanto klimata pasākumiem;
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Or. de

Grozījums Nr. 95
Markus Pieper

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka no mehānisma iegūtie 
resursi ir jāuzskata par ES pašu resursiem; 
ir pārliecināts, ka šie resursi ir jāizmanto 
klimata pasākumiem;

6. uzsver, ka no mehānisma iegūtie 
resursi ir vismaz daļēji jāuzskata par ES 
pašu resursiem; ir pārliecināts, ka šie 
resursi ir jāizmanto klimata pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Sara Skyttedal

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka no mehānisma iegūtie 
resursi ir jāuzskata par ES pašu resursiem; 
ir pārliecināts, ka šie resursi ir jāizmanto 
klimata pasākumiem;

6. uzsver, ka no mehānisma iegūtie 
resursi ir jāuzskata par dalībvalstu 
resursiem; ir pārliecināts, ka šie resursi ir 
jāizmanto klimata pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Maria Spyraki, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, Sara Skyttedal, 
Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Maria da Graça Carvalho, Angelika 
Niebler, Edina Tóth, Tom Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Salvatore De 
Meo, Massimiliano Salini, Markus Pieper
PPE grupas vārdā

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

6.a uzsver, ka importētu produktu CO2 
saturs būtu uzticami un precīzi jānosaka, 
tostarp ar neatkarīgu trešo pušu veiktu 
verifikāciju vai, ja tāda nav iespējama, ar 
attiecīgiem vidējo rādītāju datiem; uzver, 
ka mehānismam ir jāietver gan tiešās, gan 
netiešās oglekļa emisijas; atkārtoti 
norāda, ka ir vajadzīgi atbilstīgi 
pretapiešanas mehānismi; tomēr uzsver, 
ka mehānisms nedrīkstētu novest pie 
pārmērīga administratīvā sloga, jo īpaši 
maziem un vidējiem uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Jens Geier
S&D grupas vārdā

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a norāda, ka mehānisms varētu 
izraisīt augstākas cenas patērētājiem; 
uzsver, ka patērētāji, proti, patērētāji ar 
zemiem ienākumiem, nedrīkst saskarties 
ar lielāku slogu viņu pirktspējai; aicina 
Komisiju un dalībvalstis novērtēt 
iespējamo ietekmi uz dzīves līmeni, jo 
īpaši mūsu sabiedrības neaizsargātajām 
grupām, un ieviest efektīvus pārejas 
mehānismus;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Jens Geier
S&D grupas vārdā

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzsver nepieciešamību labāku 
produktu standartu papildinošo nozīmi 
saskaņā ar ES aprites ekonomikas rīcības 
plānu; uzsver, ka produktu standarti var 
nodrošināt mazoglekļa, resursefektīvu 
ražošanu, kā arī palīdzēt nodrošināt 
produktu izmantošanas minimālu 
negatīvu ietekmi uz vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju pirms tiesību akta 
priekšlikuma iesniegšanas veikt ietekmes 
novērtējumu par dažādiem mehānismiem 
un modeļiem, ar kuriem stimulēt 
starptautisku rīcību klimata jomā un 
novērst oglekļa emisiju pārvirzi.

7. aicina Komisiju pirms tiesību akta 
priekšlikuma iesniegšanas veikt ietekmes 
novērtējumu par dažādiem mehānismiem 
un modeļiem, ietverot papildu emisiju 
nodevu vai līdzīgas oglekļa nodevas, lai 
stimulētu starptautisku rīcību klimata jomā 
un novērstu oglekļa emisiju pārvirzi; 
uzsver, ka šajā pētījumā būtu rūpīgi 
jānovērtē mehānisma pārrobežu ietekme 
un tā iespējamais slogs kaimiņvalstīm un 
starptautiskajiem partneriem, proti, 
jaunattīstības valstīm; aicina Komisiju 
ierosināt iniciatīvas, lai samazinātu slogu 
starptautiskajiem partneriem ar 
informācijas un sadarbības palīdzību, 
tādējādi nostiprinot ES vadošo pozīciju 
globālajā cīņā pret klimata pārmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Jens Geier
S&D grupas vārdā
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Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju pirms tiesību akta 
priekšlikuma iesniegšanas veikt ietekmes 
novērtējumu par dažādiem mehānismiem 
un modeļiem, ar kuriem stimulēt 
starptautisku rīcību klimata jomā un 
novērst oglekļa emisiju pārvirzi.

7. aicina Komisiju pirms tiesību akta 
priekšlikuma iesniegšanas veikt vispusīgu 
ietekmes novērtējumu par dažādiem 
mehānismiem un modeļiem, tostarp 
oglekļa nodokli patēriņam un oglekļa 
pēdas prasības publiskos iepirkumos, lai 
izvērtētu, kādā ziņā tie stimulē 
starptautisku rīcību klimata jomā un novērš 
oglekļa emisiju pārvirzi; novērtējumā būtu 
arī jāanalizē iespēja uz pārejas laiku 
saglabāt bezmaksas kvotas ETS ietvaros 
un/vai elektroenerģijas cenas 
kompensāciju, vienlaikus lēnām un 
pakāpeniski sākot piemērot mehānismu;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Margarita de la Pisa Carrión

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju pirms tiesību akta 
priekšlikuma iesniegšanas veikt ietekmes 
novērtējumu par dažādiem mehānismiem 
un modeļiem, ar kuriem stimulēt 
starptautisku rīcību klimata jomā un 
novērst oglekļa emisiju pārvirzi.

7. aicina Komisiju pirms tiesību akta 
priekšlikuma iesniegšanas veikt ietekmes 
novērtējumu par dažādiem mehānismiem 
un modeļiem, ar kuriem stimulēt 
starptautisku rīcību klimata jomā un 
novērst oglekļa emisiju pārvirzi, ņemot 
vērā risku saistībā ar uzņēmumu 
pārcelšanu, stratēģiskām nozarēm un 
negodīgu dalībvalstu un trešo valstu 
konkurenci; ir jāveic padziļināta analīze 
par Pasaules Tirdzniecības organizācijas 
noteikumos iekļautās daudzpusējās 
sistēmas atbilstību;

Or. en
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Grozījums Nr. 103
Damien Carême
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju pirms tiesību akta 
priekšlikuma iesniegšanas veikt ietekmes 
novērtējumu par dažādiem mehānismiem 
un modeļiem, ar kuriem stimulēt 
starptautisku rīcību klimata jomā un 
novērst oglekļa emisiju pārvirzi.

7. aicina Komisiju veikt padziļinātu 
ietekmes novērtējumu par dažādu 
iespējamo mehānisma variantu vidisko 
ietekmi; iesaka Komisija mehānisma 
varianta izvēlē par galveno faktoru izvirzīt 
vides kritēriju; aicina Komisiju pēc 
iespējas ātrāk un pirms tiesību akta 
priekšlikuma publicēšanas publiskot 
ietekmes novērtējuma rezultātus;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Izabela-Helena Kloc
ECR grupas vārdā
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Jessica Stegrud

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju pirms tiesību akta 
priekšlikuma iesniegšanas veikt ietekmes 
novērtējumu par dažādiem mehānismiem 
un modeļiem, ar kuriem stimulēt 
starptautisku rīcību klimata jomā un 
novērst oglekļa emisiju pārvirzi.

7. aicina Komisiju pirms tiesību akta 
priekšlikuma iesniegšanas veikt ietekmes 
novērtējumu, ietverot mehānisma ietekmi 
uz katru dalībvalsti, par dažādiem 
mehānismiem un modeļiem, ar kuriem 
stimulēt starptautisku rīcību klimata jomā 
un novērst oglekļa emisiju pārvirzi; uzsver, 
ka, veicot ietekmes novērtējumu, ir jāņem 
vērā ES rūpniecības konkurētspēja;

Or. en
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Grozījums Nr. 105
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, 
Massimiliano Salini, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom 
Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, 
François-Xavier Bellamy
PPE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju pirms tiesību akta 
priekšlikuma iesniegšanas veikt ietekmes 
novērtējumu par dažādiem mehānismiem 
un modeļiem, ar kuriem stimulēt 
starptautisku rīcību klimata jomā un 
novērst oglekļa emisiju pārvirzi.

7. aicina Komisiju pirms tiesību akta 
priekšlikuma iesniegšanas veikt 
padziļinātu ietekmes novērtējumu par 
dažādiem mehānismiem un alternatīvām, 
ietverot regulatīvus klimata standartus 
importētiem produktiem un atbilstību ES 
ETS bezmaksas kvotu piešķiršanai, ar 
kuriem stimulēt starptautisku rīcību 
klimata jomā un novērst oglekļa emisiju 
pārvirzi.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler, Martina Dlabajová

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju pirms tiesību akta 
priekšlikuma iesniegšanas veikt ietekmes 
novērtējumu par dažādiem mehānismiem 
un modeļiem, ar kuriem stimulēt 
starptautisku rīcību klimata jomā un 
novērst oglekļa emisiju pārvirzi.

7. aicina Komisiju pirms tiesību akta 
priekšlikuma iesniegšanas veikt ietekmes 
novērtējumu par dažādiem mehānismiem 
un modeļiem, ar kuriem stimulēt 
starptautisku rīcību klimata jomā un 
novērst oglekļa emisiju pārvirzi; aicina 
Komisiju šajā ietekmes novērtējumā 
apzināt pasākumus nozarēm, kurās ir 
visaugstākais oglekļa emisiju pārvirzes 
risks;

Or. en
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Grozījums Nr. 107
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju pirms tiesību akta 
priekšlikuma iesniegšanas veikt ietekmes 
novērtējumu par dažādiem mehānismiem 
un modeļiem, ar kuriem stimulēt 
starptautisku rīcību klimata jomā un 
novērst oglekļa emisiju pārvirzi.

7. aicina Komisiju pirms tiesību akta 
priekšlikuma iesniegšanas veikt ietekmes 
novērtējumu par dažādiem mehānismiem 
un modeļiem, ar kuriem stimulēt 
starptautisku rīcību klimata jomā un 
novērst oglekļa emisiju un investīciju 
pārvirzi.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Damien Carême
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzskata, ka oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismam ir jāpapildina virkne citu 
mehānismu, kas sekmē dekarbonizāciju, 
un ka tas viens pats nav pietiekams 
pasākums Eiropas Savienības klimata 
mērķu sasniegšanai; uzsver, ka 
mehānisms ir jāpapildina ar vērienīgu 
rūpniecības politiku, kam ir gan augsti 
vides mērķi, gan sociālais taisnīgums, kā 
arī ar aprites ekonomikas rīcības plānu 
un Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
īstenošanu, kura mērķis ir palīdzēt 
reģioniem, ko pārkārtošanās centieni 
skāruši vissmagāk;

Or. en
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Grozījums Nr. 109
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a atgādina par Savienības labajiem 
rezultātiem energoefektivitātes un 
resursefektivitātes palielināšanā, 
pateicoties produktu prasībām un 
marķējumam, kas ir spējuši veicināt 
atbildīgu patēriņu, iesaistīt Eiropas 
iedzīvotājus un atbalstīt rūpniecības 
konkurētspēju un inovācijas, sekmējot 
produktu labākus ekoloģiskos 
raksturlielumus; aicina Komisiju 
balstīties uz šo pieredzi un izskatīt 
analogus pasākumus, kas varētu 
papildināt vai aizstāt mehānismu;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Jens Geier
S&D grupas vārdā

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka Eiropas Parlamentam ir 
svarīgi nodrošināt Eiropas iedzīvotāju un 
interešu pārstāvību, kā arī ES prioritāšu, 
piemēram, klimata aizsardzības un 
starptautiskās konkurētspējas, 
sasniegšanu; tādēļ aicina Komisiju un 
Padomi pilnvērtīgi iesaistīt Eiropas 
Parlamentu likumdošanas procesā kā 
vienu no likumdevējiem, lai izstrādātu 
mehānismu;

Or. en
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Grozījums Nr. 111
Tomas Tobé, Marian-Jean Marinescu, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, 
Edina Tóth, Tom Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Salvatore De Meo, 
Massimiliano Salini, Markus Pieper, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Henna Virkkunen, 
Eva Maydell, Maria Spyraki, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Sara Skyttedal, 
Pilar del Castillo Vera
PPE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a 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; 
uzsver, ka Savienībai var būt celmlauža 
nozīme ar savu tirdzniecības nolīgumu 
vērienīgām enerģijas un ilgtspējas 
sadaļām;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Markus Pieper, Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka pašreizējie oglekļa 
emisiju pārvirzes novēršanas mehānismi 
ir efektīvi, tie būtu jāsaglabā un pat 
jāpaplašina pēc vajadzības; pašreizējo 
mehānismu pakāpeniska pārtraukšana 
varētu samazināt uzņēmumu 
konkurētspēju vienotajā un globālajā 
tirgū; uzsver, ka, ja pašreizējos 
pasākumus pakāpeniski izbeigs, ir 
vajadzīgi vienlīdz efektīvi pasākumi;

Or. en
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Grozījums Nr. 113
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler, Martina Dlabajová

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina īpaši novērtēt mehānisma 
ietekmi uz MVU un konkurenci iekšējā 
tirgū; vajadzības gadījumā aicina izveidot 
MVU paredzētu atbalsta mehānismu, lai 
palīdzētu tiem sekmīgi pielāgoties 
jaunajai tirgus situācijai, tādējādi 
neļaujot kļūt par lielāku tirgus dalībnieku 
negodīgas prakses upuriem;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Sara Skyttedal

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a atzīst, ka būtībā mehānisms 
ierobežo tirdzniecību; ietekmes 
novērtējumā būtu jāizvērtē, cik viegli būtu 
pielāgot vai atcelt mehānismu pēc tam, 
kad transformatīvas tehnoloģijas sasniedz 
globālu tirgspēju, kad ir apvienoti globālie 
klimata mērķi vai kad tiek uzsākti 
pretpasākumi;

Or. en

Grozījums Nr. 115
Sven Schulze

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

7.a aicina Komisiju precīzi pārbaudīt, 
kā CO2 robežnodoklis ietekmē Eiropas 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS) 
un kādas papildu sekas tas varētu radīt 
uzņēmumu konkurētspējai;

Or. de

Grozījums Nr. 116
Tomas Tobé, Marian-Jean Marinescu, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, 
Edina Tóth, Tom Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Salvatore De Meo, 
Massimiliano Salini, Markus Pieper, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Henna Virkkunen, 
Eva Maydell, Maria Spyraki, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Sara Skyttedal, 
Pilar del Castillo Vera
PPE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b aicina Komisiju izskatīt arī 
alternatīvus pasākumus un pamatoti 
pierādīt oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisma pievienoto vērtību; uzskata, 
ka šajā procesā varētu palīdzēt rūpīgi 
izstrādāta un ar pašreizējām sistēmām, 
darījumdarbības standartizācijas 
struktūrām un globālajiem standartiem 
saskaņota digitālā produktu pase; 
ekonomikā pēc Covid-19 oglekļa cenas 
varētu būt pārlieku nestabilas, lai 
atbalstītu rūpniecības efektīvu 
dekarbonizāciju; tādēļ produktu 
rīcībpolitikā ir jāparedz jauni standarti 
attiecībā uz mazoglekļa, resursefektīviem 
produktiem, lai nodrošinātu pāreju uz 
ilgtspējīgu ekonomiku;

Or. en

Grozījums Nr. 117
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Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b uzsver, ka, lai gan ir ļoti svarīgi, 
lai mehānisms būtu pārvaldāms, izmaksu 
ziņā efektīvs un izskaidrojams Savienības 
starptautiskajiem partneriem, tā galvenais 
mērķis ir samazināt tiešās un netiešās 
emisijas, pievēršoties procesiem un ES 
patērētu produktu ražošanas metodēm 
neatkarīgi no to izcelsmes; aicina 
Komisiju izvērtēt labākos pieejamos 
digitālos risinājumus, tostarp sadalītās 
virsgrāmatas tehnoloģijas, lai nodrošinātu 
produktu izsekojamību un emisiju 
uzskaites maksimālu atbilstību realitātei;

Or. en

Grozījums Nr. 118
Damien Carême
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b uzsver, ka neatkarīgi no 
mehānisma veida tā īstenošana būs 
jāpapildina ar standartu kopumu, kas 
neļautu mehānismu apiet un nodrošinātu 
efektīvu piemērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler, Martina Dlabajová

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

7.b uzsver, ka mehānismam būtu 
jāatspoguļo ES iekšējā oglekļa cena un 
jābūt samērīgam ar to;

Or. en

Grozījums Nr. 120
Damien Carême
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.c uzsver, ka mehānisma īstenošanai 
un paplašināšanai ir jānosaka skaidrs un 
mērķtiecīgs termiņš;

Or. en


