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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Към механизъм на Съюза, съвместим с правилата на СТО, за коригиране на 
въглеродните емисии на границите
(2020/2043(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид споразумението, прието на 12 декември 2015 г. по време на 21-
вата конференция на страните (COP21) по Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата (РКOОНИК) в Париж (Парижкото споразумение),

– като взе предвид Emissions Gap Report („Доклад относно разликите в емисиите“) 
от 2019 г. по Програмата на ООН за околната среда,

– като взе предвид специалните доклади на Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC) относно глобалното затопляне с 1,5 °C и относно 
океаните и криосферата,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 11 декември 2019 г., озаглавено 
„Европейският зелен пакт“ (COM(2019)0640),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 17 септември 2020 г., озаглавено 
„Засилване на европейската амбиция в областта на климата за 2030 г.“ (COM 
(2020)0562) и придружаващата го оценка на въздействието (SWD(2020)0176),

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 12 декември 2019 г. и от 
17—21 юли 2020 г.,

– като взе предвид своята резолюция от 23 юли 2020 г. относно заключенията на 
извънредното заседание на Европейския съвет на 17 – 21 юли 2020 г.1,

– като взе предвид заключенията и препоръките на Европейската сметна палата в 
нейния Специален доклад № 18/2020 от 15 септември 2020 г., озаглавен „Схемата 
на ЕС за търговия с емисии –  необходимо е безплатното разпределяне на квоти да 
бъде по-добре насочено“,

– като взе предвид своята резолюция от 28 ноември 2019 г. относно извънредното 
положение по отношение на климата и околната среда2,

– като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2020 г. относно Европейския 
зелен пакт3,

– като взе предвид своята позиция относно целта в областта на климата за 2030 г., а 
именно намаляване с 60 % на емисиите на парникови газове в сравнение с нивата 

1 Приети текстове, P9_TA(2020)0206.
2 Приети текстове, P9_TA(2019)0078.
3 Приети текстове, P9_TA(2020)0005.
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от 1990 г.4,

– като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид становищата на комисията по международна търговия, 
комисията по икономически и парични въпроси, комисията по бюджети и 
комисията по промишленост, изследвания и енергетика,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (A9-0019/2021),

A. като има предвид, че неблагоприятните последици от изменението на климата 
съставляват пряка заплаха за човешкия поминък и сухоземните и морските 
екосистеми, както се потвърждава от специалните доклади на IPCC относно 
глобалното затопляне с 1,5 °C и относно океаните и криосферата; като има 
предвид, че тези последици са разпространени неравномерно, като най-
неблагоприятните последици се усещат от по-бедните държави и хора;

Б. като има предвид, че според Световната здравна организация (СЗО) след 2030 г. 
смъртните случаи, свързани с изменението на климата, от недохранване, малария, 
дизентерия и топлинен стрес, се очаква да достигнат близо 250 000 годишно;

В. като има предвид, че средната температура в световен мащаб вече се е повишила 
с над 1,1 °C над равнищата от прединдустриалния период5;

Г. като има предвид, че ЕС и неговите държави членки са поели ангажимент 
съгласно Парижкото споразумение да осъществяват действия в областта на 
климата въз основа на най-новите налични научни доказателства и понастоящем 
имат за цел постигането на неутралност по отношение на климата най-късно до 
2050 г.;

Д. като има предвид, че през последните няколко десетилетия ЕС успя успешно да 
прекъсне връзката между териториалните емисии на парникови газове и 
икономическия растеж, като емисиите на парникови газове намаляха с 24 %, 
докато БВП нарасна с повече от 60 % между 1990 г. и 2019 г.; като има предвид, 
че това не отчита емисиите на ЕС, включени в международната му търговия, и 
следователно подценява неговия глобален въглероден отпечатък; 

Е. като има предвид, че през 2015 г. съотношението на внесените към изнесените 
емисии в ЕС беше приблизително 3:1, с 1317 милиарда тона внесен CO2 и 424 
милиона тона изнесен6;

4 Изменения, приети от Европейския парламент на 8 октомври 2020 г. към предложението за регламент 
на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамката за постигане на неутралност по 
отношение на климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за 
климата), Приети текстове, P9_TA(2020)0253.
5 Световна метеорологична организация (СМО), „Декларация за състоянието на световния климат през 
2019 г.“
6 Fezzigna, P., Borghesi, S., Caro, D., ‘Revising Emission Responsibilities through Consumption-Based 
Accounting: A European and Post-Brexit Perspective’ („Преразглеждане на отговорностите в областта на 
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Ж. като има предвид, че съществуващото законодателство на ЕС е било ефективно за 
постигането на приетите досега цели в областта на климата; като има предвид, че 
настоящият модел на схемата за търговия с емисии (СТЕ на ЕС), по-специално 
съществуващите разпоредби относно изместването на въглеродни емисии, не 
предостави ефективни стимули за необходимата декарбонизация на определени 
сектори, по-специално в промишлеността, и в някои случаи доведе до 
неоправдани извънредни печалби за дружествата бенефициери, както беше 
подчертано от Европейската сметна палата7; 

З. като има предвид, че Комисията следва да продължи работата си по 
разработването на методологии за установяване на въглеродния и екологичния 
отпечатък на даден продукт, като използва подход, основан на целия жизнен 
цикъл, и като гарантира, че отчитането на съпътстващите емисии при продуктите 
отразява действителността, доколкото е възможно, включително емисиите от 
международния транспорт;

И. като има предвид, че Комисията следва също така да проучи проследимостта на 
продуктите и услугите, за да се установят по-точно всички въздействия на 
техните жизнени цикли, като например добивът и използването на материали, 
производственият процес, използването на енергия, както и видът използван 
транспорт, с цел създаване на бази данни;

Й. като има предвид, че понастоящем около 27 % от световните емисии на CO2 от 
изгарянето на горива се отнасят до стоки, търгувани на международно равнище8; 
като има предвид, че 90 % от международния превоз на товари се извършва по 
море, което води до значителни емисии на парникови газове;  като има предвид, 
че само емисиите на парникови газове от вътрешното корабоплаване бяха 
включени в първоначалния национално определен принос (НОП) на ЕС; като има 
предвид, че това подлежи на преразглеждане с оглед на повишената цел на ЕС за 
2030 г.

К. като има предвид, че кризата с COVID-19 донесе някои важни поуки, поради 
което в предложението на Комисията за нов инструмент за възстановяване – Next 
Generation EU – се подчертава необходимостта от укрепване на европейската 
автономност и устойчивост и необходимостта от къси вериги, по-специално от 
по-къси вериги за доставки на храни;

Л. като има предвид, че е важно Комисията да има интегрирана визия за политиките 
в областта на климата, например като обърне внимание на целите за намаляване 
на емисиите, като например тези за морския транспорт, в координация със 
стратегии за ценообразуване на въглеродните емисии; 

емисиите чрез счетоводство, основано на потреблението: европейска перспектива и перспектива след 
Брексит“) в Sustainability, 17 януари 2019 г.
7 Вж. Специален доклад № 18/2020 на Европейската сметна палата:
8 Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), ‘CO2 emissions embodied in 
international trade and domestic final demand: methodology and results using the OECD inter-country input-
output database’ („Емисии на CO2, въплътени в международната търговия и крайното вътрешно търсене: 
Методология и резултати чрез използване на междудържавната база данни на ОИСР за вложени ресурси 
и продукция“), 23 ноември 2020 г.
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М. като има предвид, че осигуряването на ефективно и съдържателно ценообразуване 
на въглеродните емисии като част от по-широка регулаторна среда може да служи 
като икономически стимул за развитие на производствени методи с по-нисък 
отпечатък на парникови газове и да насърчи инвестициите в иновации и нови 
технологии, като позволи декарбонизацията и кръговия характер на икономиката 
на ЕС; като има предвид, че ефективен механизъм за корекция на въглеродните 
емисии на границите може да играе роля в този контекст; 

Н. като има предвид, че търговията може да бъде важен инструмент за насърчаване 
на устойчивото развитие и за подпомагане на борбата с изменението на климата;  
като има предвид, че единният пазар на ЕС е вторият по големина пазар на дребно 
в света, което поставя Съюза в уникално положение като фактор, определящ 
световните стандарти; 

О. като има предвид, че борбата срещу изменението на климата е фактор в 
конкурентоспособността и социалната справедливост и предлага голям потенциал 
по отношение на промишленото развитие, създаването на нови работни места, 
иновациите и регионалното развитие;

П. като има предвид, че съгласно член ХХ от Общото споразумение за митата и 
търговията (ГАТТ) на членовете на СТО се позволява да прилагат мерки, които са 
необходими за защитата на живота или здравето на хората, животните или 
растенията (буква б)) или за опазването на природните ресурси (буква ж));

Р. като има предвид, че ЕС следва да приеме, че трета държава може да въведе 
механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите, ако тази държава 
прилага по-висока цена на въглеродните емисии;

С. като има предвид, че чрез своята предизборна платформа президентът на САЩ 
Джо Байдън изрази благоприятна позиция по отношение на това, да се стреми да 
„наложи такси или квоти за корекция на въглеродните емисии върху стоки с 
висок въглероден интензитет от държави, които не изпълняват своите задължения 
във връзка с климата и околната среда“; като има предвид, че това би създало 
нова възможност за сътрудничество между ЕС и САЩ в борбата с изменението на 
климата и възстановяването на това ключово партньорство; 

Т. като има предвид, че по-голямата амбиция на ЕС по отношение на изменението на 
климата не бива да води до риск от изместване на въглеродни емисии за 
европейските промишлени отрасли;

Общи бележки 

1. изразява дълбока загриженост, че понастоящем нито един от представените 
национално определени приноси (НОП), включително тези на ЕС и неговите 
държави членки, не е в съответствие с целта за задържане на покачването на 
температурата в световен мащаб до значително под 2 °C, както е предвидено в 
Парижкото споразумение, при продължаване на усилията за ограничаване на 
повишаването на температурата в световен мащаб до 1,5 °C над равнищата от 
прединдустриалния период;
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2. изразява загриженост във връзка с липсата на сътрудничество от страна на някои 
от търговските партньори на ЕС в международните преговори по въпросите на 
климата през последните няколко години, което, както беше отбелязано неотдавна 
на COP 25, подкопава нашата колективна способност в световен мащаб за 
постигане на целите на Парижкото споразумение; насърчава всички страни да 
подкрепят колективно и научно обосновано глобално усилие, което може да 
допринесе за постигането на тези цели;  призовава Комисията и Съвета да 
поддържат прозрачен, справедлив и приобщаващ процес на вземане на решения в 
рамките на РКООНИК; 

3. подчертава, че ЕС и неговите държави членки имат отговорността и 
възможността да продължат да поемат водеща роля в глобалните действия в 
областта на климата заедно с другите водещи източници на емисии в световен 
мащаб; посочва, че ЕС е начело на глобалните действия в областта на климата, 
както е видно от приемането от него на целта за постигане на неутралност по 
отношение на климата най-късно до 2050 г. и на плана му за засилване на целта за 
намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г.; силно насърчава 
Комисията и държавите членки да засилят своята дипломация по въпросите на 
климата преди и след приемането на законодателното предложение за механизъм 
за корекция на въглеродните емисии на границите, и по-специално да осигурят 
непрекъснат диалог с търговските партньори, за да стимулират действията в 
областта на климата; подчертава необходимостта от паралелни дипломатически 
усилия, за да се гарантира, че съседните на ЕС държави са ангажирани на ранен 
етап;  

4. подчертава централната роля на гражданите и потребителите при енергийния 
преход, и значението на стимулирането и подпомагането на избора на 
потребителите, с който се намалява въздействието върху климата чрез 
насърчаване на устойчиви дейности и реализиране на допълнителни ползи, които 
подобряват качеството на живот;

5. отбелязва предложението на Комисията за определяне на целта на ЕС в областта 
на климата за 2030 г. за „най-малко 55 % нетно намаление на емисиите“ в 
сравнение с равнищата от 1990 г.; подчертава обаче факта, че Парламентът прие 
по-висока цел от 60 %; 

6. отбелязва, че въпреки че ЕС в значителна степен е намалил своите вътрешни 
емисии на парникови газове, емисиите на парникови газове, включени във вноса в 
ЕС, непрекъснато се увеличават, като по този начин се подкопават усилията на 
Съюза за намаляване на глобалния му отпечатък; подчертава, че нетният внос на 
стоки и услуги в ЕС съставлява над 20 % от вътрешните емисии на CO2 в Съюза; 
счита, че съдържанието на парникови газове във вноса следва да се наблюдава по-
добре, за да се определят възможните мерки за намаляване на глобалния 
отпечатък на ЕС върху емисиите на парникови газове; 

Разработване на съвместим с правилата на СТО механизъм за корекция на 
въглеродните емисии на границите 

7. подкрепя въвеждането на механизъм за корекция на въглеродните емисии на 
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границите, при условие че той е съвместим с правилата на СТО и споразуменията 
за свободна търговия (ССТ) на ЕС, като не е дискриминационен или не 
представлява прикрито ограничение на международната търговия; счита, че 
механизмът за корекция на въглеродните емисии на границите би създал стимул 
за европейските промишлени отрасли и за търговските партньори на ЕС да 
декарбонизират своята промишленост и така би подкрепил както политиките на 
Съюза в областта на климата, така и световните политики за постигане на 
неутралност по отношение на емисиите на парникови газове в съответствие с 
целите на Парижкото споразумение; заявява недвусмислено, че механизмът за 
корекция на въглеродните емисии на границите следва да бъде проектиран 
изключително за постигане на целите в областта на климата и да не се използва 
неправомерно като инструмент за засилване на протекционизма, неоправдана 
дискриминация или ограничения;  подчертава, че този механизъм следва да 
подкрепя екологичните цели на ЕС, по-специално за по-добро справяне с 
емисиите на парникови газове, включени в промишлеността на ЕС и в 
международната търговия, като същевременно е недискриминационен и се стреми 
към еднакви условия на конкуренция в световен мащаб; 

8. подчертава, че най-слабо развитите държави и развиващите се малки островни 
държави следва да получат специално третиране, за да се вземат предвид техните 
особености и потенциалното отрицателно въздействие на механизма за корекция 
на въглеродните емисии на границите върху тяхното развитие;

9. припомня ограниченията и предизвикателствата, с които трябва да се справят най-
отдалечените региони, по-специално поради тяхната отдалеченост, островния 
характер и малкия размер на техния пазар, и призовава в механизма за корекция 
на въглеродните емисии на границите да се вземат надлежно под внимание 
техните специфични характерни особености въз основа на член 349 от Договора 
за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС);

10. отново заявява, че въвеждането на механизъм за корекция на въглеродните 
емисии на границите следва да бъде част от пакет от законодателни мерки, за да 
се гарантира бързото намаляване на емисиите на парникови газове, произтичащи 
от производството и потреблението на ЕС, по-специално чрез увеличаване на 
енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници; подчертава, че 
механизмът за корекция на въглеродните емисии на границите следва да бъде 
съчетан с политики, насочени към създаване и насърчаване на инвестиции в 
нисковъглеродни промишлени процеси, включително чрез иновативни 
инструменти за финансиране, новия план за действие за кръгова икономика и по-
широка промишлена политика на ЕС, която е амбициозна от екологична гледна 
точка и социално справедлива, с оглед ориентиране на декарбонизирана 
реиндустриализация на Европа с цел създаване на качествени работни места на 
местно равнище и гарантиране на конкурентоспособността на европейската 
икономика, като същевременно се изпълнява амбицията на ЕС в областта на 
климата и се предлага предвидимост и сигурност за осигуряване на инвестиции за 
неутралност по отношение на климата;

11. подчертава, че продуктовите стандарти могат да осигурят нисковъглеродно и 
ефективно по отношение на ресурсите производство, както и да помогнат за 
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гарантиране на минимално отрицателно въздействие върху околната среда от 
използването на продуктите; поради това призовава Комисията, като допълнение 
към въвеждането на механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите 
да предложи по-амбициозни и обвързващи норми и стандарти за предлагани на 
пазара на ЕС продукти от гледна точка на намаляването на емисиите на 
парникови газове и икономии на ресурси и енергия, в подкрепа на рамката на 
политиката за устойчиви продукти и новия план за действие за кръгова 
икономика;

12. счита, че за да се предотвратят евентуални нарушения на вътрешния пазар и по 
веригата за създаване на стойност, механизмът за корекция на въглеродните 
емисии на границите следва да обхваща целия внос на продукти и стоки, 
обхванати от СТЕ на ЕС, включително когато са вложени в междинни или крайни 
продукти; счита, че на първо време (още до 2023 г.) като отправна точка и след 
оценка на въздействието механизмът за корекция на въглеродните емисии на 
границите следва да обхваща енергийния сектор и енергоемките промишлени 
сектори като цимент, стомана, алуминий, петролни рафинерии, хартия, стъкло, 
химикали и торове,   които продължават да получават значителни безплатни 
квоти и все още съставляват 94 % от промишлените емисии на Съюза; 

13. подчертава, че съдържанието на емисиите на парникови газове във вноса следва 
да се отчита въз основа на прозрачни, надеждни и актуални специфични за 
продукта референтни показатели на равнището на инсталациите в трети държави 
и че по подразбиране, ако данните не са предоставени от страна на вносителя, 
следва да се отчита средното глобално съдържание на емисии на парникови 
газове на отделните продукти, разбито по различни производствени методи с 
различен интензитет на емисиите на парникови газове; счита, че 
ценообразуването на въглеродните емисии при вноса следва да обхваща както 
преките, така и непреките емисии и следователно също така следва да отчита 
специфичния за всяка държава въглероден интензитет на електроенергийната 
мрежа, или ако данните бъдат предоставени от вносителя – въглеродния 
интензитет на енергийното потребление на равнището на инсталацията; 

14. отбелязва, че понастоящем Комисията преценява всички различни варианти за 
въвеждането на механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите, 
вариращи от данъчни инструменти до механизми, които използват СТЕ на ЕС; 
подчертава, че условията за разработване на механизъм за корекция на 
въглеродните емисии на границите следва да се проучат успоредно с 
преразглеждането на СТЕ на ЕС, за да се гарантира, че те са взаимно допълващи 
се и съгласувани и да се избегне припокриване, което би довело до двойна защита 
на промишлените отрасли в ЕС; подчертава значението на прозрачен процес в 
основата на механизма за корекция на въглеродните емисии на границите, 
включително чрез ангажиране със СТО и търговските партньори на ЕС при 
координация с Европейския парламент и внимателна оценка и сравнение на 
ефективността, ефикасността и правната осъществимост на различните форми на 
механизма за корекция на въглеродните емисии на границите с оглед намаляване 
на общите световни емисии на парникови газове; настоява, че основната цел на 
механизма за корекция на въглеродните емисии на границите е свързана с 
околната среда и че поради това екологичните критерии следва да играят 
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съществена роля при избора на инструмент, като гарантират предвидима и 
достатъчно висока цена на въглеродните емисии, която стимулира инвестициите 
за декарбонизация, за да се постигнат целите на Парижкото споразумение;

15. подчертава значението на оценката на въздействието на всеки вариант върху 
стандарта на живот на потребителите, особено на тези, които принадлежат към 
по-уязвими групи, както и въздействието му върху приходите; призовава 
Комисията също така да включи в оценката на въздействието последиците за 
бюджета на ЕС от приходите, генерирани от механизма за корекция на 
въглеродните емисии на границите като собствен ресурс, в зависимост от 
избрания проект и условия; 

16. счита, че за да се преодолее потенциалният риск от изместване на въглеродни 
емисии, като същевременно се спазват правилата на СТО, механизмът за 
корекция на въглеродните емисии на границите трябва да начислява такси за 
въглеродното съдържание на вноса по начин, който отразява разходите за 
въглеродни емисии, заплащани от производителите от ЕС; подчертава, че 
ценообразуването на въглеродните емисии в рамките на механизма за корекция на 
въглеродните емисии на границите следва да отразява динамичното развитие на 
цената на квотите на ЕС в рамките на СТЕ на ЕС, като се гарантира предвидимост 
и по-малка нестабилност на цената на въглеродните емисии; счита, че 
вносителите следва да купуват квоти от отделна група от квоти в рамките на СТЕ 
на ЕС, чиято цена на въглеродните емисии съответства на тази в деня на 
трансакцията в СТЕ на ЕС; подчертава, че въвеждането на механизма за корекция 
на въглеродните емисии на границите е само една от мерките при изпълнението 
на целите на Европейския зелен пакт и трябва също така да бъде придружено от 
необходимите мерки в секторите извън СТЕ, както и от амбициозна реформа на 
СТЕ на ЕС, за да се гарантира, че той осигурява съдържателно ценообразуване на 
въглеродните емисии, което изцяло зачита принципа „замърсителят плаща“, и да 
се допринесе за необходимото намаляване на емисиите на парникови газове в 
съответствие с актуализираната цел на ЕС в областта на климата до 2030 г. и 
целта за нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г., включително чрез 
разглеждане на коефициента на линейно намаление, определяне на нова основа за 
изчисляване на тавана и оценка на потенциалната необходимост от минимална 
цена за въглеродните емисии;

17. подчертава, че въвеждането на акциз (или данък) върху въглеродното съдържание 
на всички консумирани продукти, както местни, така и вносни, не би 
елиминирало напълно риска от изместване на въглеродни емисии, би било трудно 
осъществимо от техническа гледна точка, предвид сложността на проследяването 
на въглеродните емисии в световните вериги за създаване на стойност и би могло 
да създаде значителна тежест за потребителите; признава, че фиксираното мито 
или фиксираният данък върху вноса биха могли да бъдат опростен инструмент за 
даване на силен и стабилен сигнал за цената за околната среда на внесения 
въглерод; счита обаче, че предвид фиксирания си характер един такъв данък той 
би бил по-малко гъвкав инструмент за отразяване на променящата се цена в СТЕ 
на ЕС; подчертава, че на практика един променлив данък, който автоматично 
отразява цената на СТЕ на ЕС, би бил равностоен на условна СТЕ; признава, че 
ако механизмът за въглеродна корекция по границите има фискален характер, 
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съществува възможност за въвеждане на механизъм, основан на член 192, 
параграф 2 от ДФЕС; 

18. подчертава, че вносителите следва да имат възможност да докажат, в 
съответствие със стандартите на ЕС за мониторинг, отчитане и проверка, че 
съдържанието на въглеродни емисии в техните продукти е по-ниско от тези 
стойности, и да се възползват от съответното коригиране на дължимата сума с цел 
насърчаване на иновациите и инвестициите в устойчиви технологии по целия 
свят; счита, че това не следва да налага непропорционална тежест на МСП; 
подчертава, че прилагането на механизма ще трябва да се основава на набор от 
стандарти на ЕС, които да предотвратяват неговото заобикаляне или неправилно 
използване, и че за това ще бъде необходима силна административна структура;

19. подчертава, че в рамките на механизма за въглеродна корекция по границите 
следва да се гарантира, че вносителите от трети държави няма да бъдат таксувани 
два пъти за въглеродното съдържание на своите продукти, за да се осигури 
равнопоставеното им третиране без дискриминация; призовава Комисията да 
направи внимателна оценка на въздействието на различните варианти на 
механизма за въглеродна корекция по границите върху най-слабо развитите 
държави;

20. подчертава, че за разлика от СТЕ, механизмът не следва да третира изгарянето на 
дървесина като въглеродно неутрално гориво и в преразгледаната и 
актуализирана рамка въглеродните емисии от отсечена дървесина и изтощена 
вследствие на това почва следва да имат цена;

21. настоятелно призовава Комисията да гарантира свеждането до минимум на 
рисковете, свързани с опитите на тези, които изнасят към ЕС, да избегнат 
механизма или да компрометират неговата ефективност например чрез 
пренасочване на продукция между пазарите или изнасяне на полуфабрикати;

Търговски аспекти на механизма за корекция на въглеродните емисии на 
границите 

22. призовава Парижкото споразумение и неговата цел от 1,5% да се превърнат в 
един от основните ръководни принципи на търговската политика, към която 
трябва да бъдат адаптирани всички търговски инициативи и техните инструменти 
на политиката, като бъде включена, наред с другото, като основен елемент на 
ССТ; изразява убеждението си, че такава целенасочена търговска политика може 
да бъде важен двигател за ориентиране на икономиките в посока към 
декарбонизация с цел постигане на целите в областта на климата, определени в 
Парижкото споразумение и Европейския зелен пакт;

23. изразява дълбока загриженост във връзка с подкопаването на многостранната 
търговска система; призовава Комисията да работи активно с правителствата на 
търговските партньори, за да се осигури непрекъснат диалог относно настоящата 
инициатива, като по този начин се предоставят стимули за действия в областта на 
климата както в рамките на Съюза, така и от неговите търговски партньори; 
подчертава, че търговската политика може и следва да се използва за 
популяризиране на положителна програма за околната среда и за избягване на 
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големи различия в равнищата на амбиция по отношение на околната среда между 
ЕС и останалата част от света, както и че механизмът за корекция на въглеродните 
емисии на границите следва да бъде проектиран като действие, допълващо 
действията, предвидени в главите за търговията и устойчивото развитие в ССТ на 
ЕС; подчертава, че глобални действия, които правят излишен механизма за 
корекция на въглеродните емисии на границите, трябва да бъдат крайната цел на 
инициативата, когато останалата част от света достигне до равнището на амбиция 
на ЕС за намаляване на емисиите на CO2; поради това счита, че механизмът за 
корекция на въглеродните емисии на границите следва да се разглежда като 
средство за подпомагане на ускоряването на този процес, а не като средство за 
протекционизъм; очаква Комисията да започне преговори за глобален подход в 
рамките на СТО или Г-20; 

24. счита, че международната търговия и търговската политика са ключови фактори 
за прехода към неутрална по отношение на климата кръгова световна икономика с 
ефективно използване на ресурсите и поради това подкрепят усилията на 
световно равнище за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) и 
на Парижкото споразумение; счита, че е налице неотложна необходимост от 
осъществяване на всеобхватна реформа на СТО, която да ѝ позволи да гарантира 
справедлива търговия, като същевременно се бори с глобалното затопляне; 
отбелязва, че правилата на ГАТТ датират от 1947 г. и счита, че те трябва да бъдат 
преосмислени в настоящия контекст на климатична криза; изразява очакване 
Комисията да предприеме незабавно инициативи за реформа на СТО с цел да се 
постигне съвместимост в целите в областта на климата; призовава Комисията да 
положи повече усилия за постигането на глобално ценообразуване на СО2 и за 
улесняването на търговията на технологии за опазване на климата и околната 
среда например чрез инициативи в областта на търговската политика като 
Споразумението за екологични стоки на СТО;

25. призовава Комисията да продължи многостранните реформи в рамките на СТО, 
които привеждат международното търговско право в съответствие с целите на 
Парижкото споразумение и други аспекти на международното право, по-
специално конвенциите на Международната организация на труда (МОТ); 
посочва, че механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите е 
съвместим с правилата на СТО, ако бъде проектиран с ясна екологична цел за 
намаляване на глобалните емисии на парникови газове и ако се придържа към 
най-висока степен на екологосъобразност; 

26. подчертава, че механизмът за корекция на въглеродните емисии на границите 
може да допринесе за ЦУР; припомня, че насърчаването на достойния труд е 
също така ЦУР и настоятелно призовава Комисията да гарантира, че стоките, 
пуснати на пазара на ЕС, се произвеждат при условия, които спазват конвенциите 
на МОТ;

27. отбелязва, че за да бъдат съвместими с правилата на СТО, разпоредбите на ГАТТ, 
например член I (принципа на третиране на най-облагодетелствана нация), 
член III (принципа на национално третиране) и – ако е необходимо – член XX 
(общи изключения), могат да бъдат основата на всеки проект на механизъм за 
корекция на въглеродните емисии на границите, като обосновката му следва да 
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бъде единствено и стриктно екологична – намаляване на емисиите на CO2 в 
световен мащаб и предотвратяване на изместването на въглеродни емисии;

28. подчертава принципа на недискриминация съгласно член III от ГАТТ; подчертава, 
че еднаквото третиране на вноса и вътрешното производство е ключов критерий 
за гарантиране на съвместимостта на всяка мярка със СТО; подчертава, че 
механизмът за корекция на въглеродните емисии на границите следва да 
съставлява алтернатива на съществуващите мерки относно изместването на 
въглеродни емисии съгласно правото на ЕС в секторите, обхванати от СТЕ на ЕС, 
доколкото това би създало еднакви условия на конкуренция между местните и 
чуждестранните производители в ЕС чрез налагане на такса върху съпътстващите 
въглеродни емисии на всички стоки в тези сектори, независимо от техния 
произход, като по този начин се гарантира пълна защита срещу изместването на 
въглеродни емисии за европейската промишленост и се избягва прехвърлянето на 
емисии към трети държави; подчертава, че поради това прилагането на механизма 
за корекция на въглеродните емисии на границите следва да върви ръка за ръка с 
успоредното, поетапно, бързо и евентуално пълно премахване на тези мерки за 
съответните сектори, за да се избегне двойна защита за инсталациите на ЕС, като 
същевременно се оценява въздействието върху износа и зависимите сектори по 
веригата за създаване на стойност; подчертава, че при разработването на 
механизма за корекция на въглеродните емисии на границите следва да се спазва 
прост принцип, според който един тон въглерод не следва да бъде защитаван два 
пъти; 

29. подчертава, че е важно да се осигурят равнопоставени условия на конкуренция в 
световен мащаб за конкурентоспособността на европейската промишленост, без 
да се създават вредни последици за климата и околната среда; поради това 
настоятелно призовава Комисията да разгледа възможността за въвеждане на 
отстъпки за износ, но само ако може напълно да докаже тяхното положително 
въздействие върху климата и тяхната съвместимост с правилата на СТО; 
подчертава, че за да се предотврати порочното въздействие върху климата чрез 
стимулиране на по-малко ефективни производствени методи за европейската 
експортна промишленост и да се гарантира съвместимост със СТО, всяка форма 
на потенциална подкрепа за износа следва да бъде прозрачна, пропорционална и 
да не води до каквито и да било конкурентни предимства за експортната 
промишленост на ЕС в трети държави и следва да бъде строго ограничена до най-
ефективните инсталации, така че да се запазят стимулите за намаляване на 
емисиите на парникови газове за експортните дружества от ЕС; 

30. подчертава, че всеки такъв механизъм трябва да създава стимули за 
промишлеността на ЕС и чужбина да произвежда чисти и конкурентоспособни 
продукти и да предотвратява изместването на въглеродни емисии, без това да 
застрашава възможностите за търговия; 

31. отбелязва, че механизмът за корекция на въглеродните емисии на границите е 
част от Европейския зелен пакт и инструмент за постигане на целта на ЕС за 
нулеви нетни емисии на парникови газове през 2050 г.; отбелязва, че 
промишлените сектори с най-висока въглеродна и търговска интензивност биха 
могли да бъдат потенциално засегнати от механизма за корекция на въглеродните 
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емисии на границите, било то пряко или непряко, и че с тях следва да се 
провеждат консултации по време на целия процес; отбелязва също така, че 
механизмът за корекция на въглеродните емисии на границите би могъл да 
повлияе на веригите на доставки по такъв начин, че те да интернализират 
разходите за въглеродни емисии; подчертава, че механизмът за корекция на 
въглеродните емисии на границите следва да бъде лесен за администриране и да 
не създава ненужна финансова и административна тежест за предприятията, 
особено за МСП;

Механизмът за корекция на въглеродните емисии на границите и собствените 
ресурси

32. признава, че механизмът за корекция на въглеродните емисии на границите може 
да се прилага или като разширяване на настоящия режим на мита, или като 
допълваща схема в рамките на съществуващата рамка на СТЕ на ЕС; подчертава, 
че и двата подхода биха могли да бъдат напълно съвместими с инициатива за 
собствени ресурси; 

33. подкрепя намерението на Комисията да използва приходите, генерирани от 
механизма за корекция на въглеродните емисии на границите, като нови 
собствени ресурси за бюджета на ЕС и изисква от Комисията да гарантира пълна 
прозрачност относно използването на тези приходи; подчертава обаче, че 
бюджетната роля на механизма за корекция на въглеродните емисии на границите 
следва да бъде само последствие от инструмента; счита, че тези нови приходи 
следва да дадат възможност за по-голяма подкрепа за действията в областта на 
климата и за целите на Зеления пакт, като например справедливия преход и 
декарбонизацията на европейската икономика, както и за увеличаване на приноса 
на ЕС за международното финансиране на борбата с изменението на климата в 
полза на най-слабо развитите страни и малките островни развиващи се държави, 
които са най-уязвими по отношение на изменението на климата, по-специално за 
да им се окаже подкрепа да преминат през процес на индустриализация, основан 
на чисти и декарбонизирани технологии; призовава Комисията да вземе под 
внимание социалните ефекти на механизма в предстоящото си предложение, с 
оглед на тяхното свеждане до минимум; подчертава, че приходите, генерирани от 
механизма за корекция на въглеродните емисии на границите, в никакъв случай 
не следва да се използват като скрити субсидии за силно замърсяващите 
европейски промишлени отрасли, което в крайна сметка би нарушило тяхната 
съвместимост с правилата на СТО; 

34. припомня, че Парламентът, Съветът и Комисията се споразумяха за създаването 
на нови собствени ресурси, включително механизма за корекция на въглеродните 
емисии на границите, по време на следващата многогодишна финансова рамка в 
Междуинституционалното споразумение относно бюджетната дисциплина, 
сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление, както 
и за нови собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови 
собствени ресурси (МИС)9; подчертава, че предоставянето на финансовите 
потоци, генерирани от механизма за корекция на въглеродните емисии на 

9 Приети текстове, P9_TA(2020)0358.
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границите, за бюджета на ЕС би спомогнало за смекчаване на проблемите, 
свързани с фискалната еквивалентност, и за гарантиране на справедливо 
разпределение на въздействието между държавите членки, както и за гарантиране 
на опростена структура с минимални административни разходи; следователно 
заключава, че определянето на постъпленията като собствен ресурс на ЕС би 
намалило дела на вноските на база брутен национален доход (БНД) във 
финансирането на бюджета на ЕС и по този начин би спомогнало за взаимното 
използване на въздействието на механизма за корекция на въглеродните емисии 
на границите по справедлив начин във всички държави членки; счита, че всяка 
икономия на национално равнище поради по-ниски вноски на база БНД ще 
увеличи фискалното пространство на държавите членки; подчертава, че 
прилагането на механизма следва да бъде придружено от премахването на вредни 
за околната среда субсидии, предоставяни на енергоемки промишлени отрасли, 
по-специално освобождаване от данъчно облагане и облекчения за използваната 
енергия от енергоемките промишлени отрасли;

35. отчита различни предпазливи прогнози за приходите, вариращи от 5 до 14 
милиарда евро годишно, в зависимост от обхвата и проектирането на новия 
инструмент; подчертава факта, че бюджетът на ЕС при всички случаи е 
изключително подходящ за поемане на колебанията в приходите или дори за 
дългосрочни регресивни ефекти;

36. изразява решимост да гарантира, че собственият ресурс на база  механизма за 
корекция на въглеродните емисии на границите ще бъде част от кошница от 
собствени ресурси, достатъчни да покрият степента на общите очаквани разходи 
за разходите по погасяване на главницата и лихвите по заемите, сключени 
съгласно инструмента на Европейския съюз за възстановяване (Next Generation 
EU), като същевременно се зачита принципът на универсалност; припомня освен 
това, че всеки излишък от погасителния план трябва все пак да остава в бюджета 
на ЕС като общ приход;

37. подчертава, че въвеждането на „кошница“ от нови собствени ресурси, както е 
предвидено в пътната карта за въвеждането на нови собствени ресурси съгласно 
Междуинституционалното споразумение, би могло да улесни по-доброто 
съсредоточаване на разходите на равнището на ЕС върху приоритетни области и 
всеобщи обществени блага с висока ефективност в сравнение с националните 
разходи; припомня, че всяко неспазване от една от трите институции на 
условията, договорени в МИС, може да доведе до правно оспорване от страна на 
останалите;

38. призовава институциите да предприемат активни последващи действия в духа и 
буквата на пътната карта за въвеждането на нови собствени ресурси съгласно 
Междуинституционалното споразумение, което предвижда този нов собствен 
ресурс да влезе в сила най-късно до 1 януари 2023 г.

Прилагане на механизма за корекция на въглеродните емисии на границите и други 
аспекти

39. подчертава, че прилагането на механизма за корекция на въглеродните емисии на 
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границите трябва да бъде придружено от премахването на всички форми на 
вредни за околната среда субсидии, предоставяни на енергоемки промишлени 
отрасли на национално равнище; призовава Комисията да направи оценка на 
различните практики на държавите членки по този въпрос с оглед на принципа 
„замърсителят плаща“;

40. изисква механизмът за корекция на въглеродните емисии на границите да бъде 
наблюдаван чрез независим орган под егидата на Комисията, който следва 
редовно да докладва и да предоставя прозрачна информация на Парламента, 
Съвета и Комисията при поискване и най-малко два пъти годишно;

41. отбелязва, че ЕС е най-големият вносител на въглерод в света и че въглеродното 
съдържание на изнасяните от ЕС стоки е много по-ниско от това на внасяните 
стоки; стига до заключението, че европейските усилия за борба с изменението на 
климата са по-успешни от средното равнище на международните усилия; изтъква, 
че за да се измери въздействието на Съюза върху климата като цяло, е 
необходимо да се възприеме надежден метод на докладване, който да отчита 
емисиите на внасяните в ЕС стоки и услуги;

42. освен това подчертава, че ако се полагат достатъчно международни усилия в 
областта на климата, например чрез надеждно, широкоразпространено и 
последователно международно ценообразуване на въглеродните емисии и чрез 
напълно конкурентоспособни технологии, продукти и производствени процеси с 
ниски емисии, с течение на времето механизмът ще загуби своята актуалност; 
счита, че изменението на климата е глобален проблем, който изисква глобални 
решения, и поради това счита, че ЕС следва да продължи да подкрепя създаването 
на глобална рамка за ценообразуване за CO2 в съответствие с член 6 от 
Парижкото споразумение; насърчава Комисията да разработи механизма с ясен и 
амбициозен график за неговото прилагане и развитие; припомня, че някои 
технически решения за смекчаване на въздействието на CO2 са все още в пилотен 
етап, и съответно призовава Комисията да продължи да полага усилия за 
допълнителното им разработване; призовава Комисията да проектира този 
механизъм като част от един цялостен и далновиден пакет от политики, който да е 
съобразен с постигането най-късно до 2050 г. на икономика, която да се 
характеризира с висока енергийна и ресурсна ефективност и с нулеви нетни 
емисии на парникови газове;

43. припомня, че политиката на ЕС в областта на климата, промишлената политика и 
целта за поддържане и увеличаване на устойчивия икономически растеж трябва 
да вървят ръка за ръка; подчертава, че всеки един такъв механизъм трябва да бъде 
интегриран в нашата промишлена стратегия, така че да се стимулират 
промишлените отрасли да произвеждат чисти и конкурентоспособни продукти;

44. подчертава, че за да функционира правилно, механизмът следва да гарантира 
намаляването на емисиите, внасяни в ЕС, и да защитава по възможно най-
ефективен начин климата срещу риска от изместване на въглеродни емисии, като 
същевременно спазва правилата на СТО; отбелязва, че механизмът трябва да бъде 
проектиран по начин, който да гарантира неговото ефективно и опростено 
прилагане и същевременно да предотвратява заобикалянето на правилата, като 
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например преразпределянето на ресурси или вноса на полуфабрикати или крайни 
продукти, които не са включени в обхвата на механизма;

45. призовава Комисията да предоставя технически консултации и подкрепа на 
промишлените отрасли във и извън ЕС, по-специално на МСП, с оглед на 
създаването на надеждни системи за отчитане на емисиите на парникови газове на 
вноса, с цел да се запази силната позиция на европейската промишленост, без да 
се създават технически пречки за търговските партньори;

46. призовава да се извърши специална оценка на въздействието на механизма върху 
МСП и върху конкуренцията в рамките на вътрешния пазар; призовава при 
необходимост да се създаде механизъм за подкрепа на МСП с цел те да се 
приспособят успешно към новата пазарна действителност и по този начин да не се 
позволи те да се превърнат в жертва на нелоялни практики от страна на по-
големите участници на пазара;

47. освен това отбелязва, че за да се предотврати нелоялната конкуренция на 
европейския пазар, механизмът не следва да създава неизгодни условия на 
конкуренция за конкуриращи се материали; подчертава, че най-благоприятните за 
климата материали не следва да се оказват в неизгодно конкурентно положение;

48. подчертава, че този механизъм е важен с оглед на гарантирането на 
представителството на европейските граждани и на техните интереси и 
допринасянето за реализирането на приоритетите на ЕС като опазване на климата, 
устойчив растеж и конкурентоспособност в международен план; призовава 
следователно Комисията и Съвета да осигурят пълноценното участие на 
Европейския парламент като съзаконодател в законодателния процес за 
създаването на механизма.

°

° °

49. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Изменението на климата вече не е въпрос само за учените и бъдещите поколения. 
Всеки ден сме засегнати от драматичните последици за нашите територии, в 
непосредствена близост до нас. Оставаме силно изненадани от катастрофалните 
изображения, които достигат до нас от останалия свят. Климатични бедствия като 
пожари, горещи вълни, засушавания, наводнения, приливни вълни, циклони, топене на 
ледовете, пандемии, разселване на населението са част от реалността, в която сега 
живеем. А засега температурата се е повишила само с 1,1 градус по Целзий!

Парижкото споразумение доведе до обща мобилизация. Трябва да ускорим и повишим 
амбициите си, тъй като към днешна дата нашите политики в областта на климата водят 
по-скоро до затопляне от 3 до 4 градуса или дори повече според най-лошите сценарии. 
Един непознат свят, подвластен на хаоса! Европейският съюз трябва да поеме 
отговорност за произвежданите от него емисии на парникови газове и за все по-
големите емисии на парникови газове, които внася. Защото е в основата на 
жизненоважно многостранно и международно сътрудничество. Защото е икономическа 
и търговска сила и като такава трябва да служи за пример.

Европейците осъзнават неотложността и рисковете. Те действат на своето равнище. 
Младите хора участват в марш за климата. Все по-голям дял от стопанските субекти 
инвестират значителни суми в енергия от възобновяеми източници, в трезв подход към 
потреблението на енергия и в енергийна ефективност на сградите и транспорта, както и 
в декарбонизацията на промишлеността и услугите. Земеделските стопани показват, че 
селското стопанство всъщност може да помогне за охлаждане, а не за затопляне на 
планетата. В борбата с изменението на климата трябва да направим повече от това само 
да противодействаме на опасните му въздействия; нуждаем се от обществен стремеж да 
преобразим нашия модел на развитие, като го направим по-траен, социално по-
справедлив, по-устойчив и по-суверенен. Декарбонизацията е не само сериозна 
необходимост, но се превърна във възможност, огромен лост за създаване на работни 
места, в балансиращ фактор за нашите територии и за технологични, социални, 
промишлени и демократични иновации.

С цел постигане на неутралност по отношение на климата най-късно до 2050 г., със 
Зеления пакт и законодателния акт за климата, борбата с изменението на климата е в 
центъра на политическата програма на Съюза. Резолюциите на Европейския парламент, 
програмата на Комисията и обсъжданията в Съвета призовават за повече и по-добри 
резултати. Целта за намаляване с 40 % на нашите емисии до 2030 г. е остаряла. Учените 
препоръчват тя да бъде увеличена на 65 %. Независимо от избора на нова цел, тя 
изисква от нас да преразгледаме много сериозно и систематично всички съответни 
политики на ЕС, и по-специално Директивата за СТЕ, която до голяма степен оказва 
влияние върху цената на въглеродните емисии, а оттам и върху стимула за 
декарбонизация. Няма да има амбициозна политика в областта на климата без 
значително намаляване на разпределените квоти за въглеродни емисии, бързо 
изчистване на безплатните квоти, които допринасят за ниската ефективност на пазара 
на въглеродни емисии, и без определяне на минимална цена за тон CO2.

Макар и недостатъчна, политиката на ЕС в областта на климата е по-амбициозна от 
политиката на много от неговите търговски партньори. Въпреки че борбата с 
изменението на климата трябва да бъде промишлена, икономическа и социална 
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възможност, декарбонизацията на нашата икономика не може да доведе до нова 
деиндустриализация с изместване на въглеродни емисии и изместване на инвестиции. 
Наша отговорност е да гарантираме, че усилията, които се изискват от предприятията, 
не ги принуждават да страдат от нелоялна конкуренция от страна на участници, които 
произвеждат в държави, които са по-малко амбициозни от ЕС, но чиито продукти се 
озовават на вътрешния пазар. Това е смисълът на механизма за корекция на 
въглеродните емисии на границите.

Механизмът за корекция на въглеродните емисии на границите е незаменим 
инструмент, който отговаря на няколко цели, подхранвайки същия непорочен кръг, 
чиято основна цел е опазването на климата: 

 да допринася за засилването на действията в областта на климата в рамките на 
Съюза, 

 да насърчава по-голяма амбиция от страна на нашите партньори; 

 да защитава нашите производители от потенциално нелоялна конкуренция; 

 да насърчава преместването на икономически дейности на обратно на 
европейска територия,

 да захранва собствените ресурси на ЕС.

За тази цел механизмът за корекция на въглеродните емисии на границите трябва да 
спазва няколко принципа.

 В крайна сметка да се прилага за всички вносни продукти, за да се обхване 
целият ни въглероден отпечатък и да се избегнат нарушения на вътрешния 
пазар. Като преходна мярка да се прилага за основните суровини, чието 
производство е с високи емисии на CO2 и е обхванато от европейския пазар на 
въглеродни емисии.

 Да започне да се прилага възможно най-скоро и не по-късно от 2023 г. Колкото 
преходният период е по-къс, толкова по-ефективна ще бъде координацията с 
пазара на СТЕ. Един ефикасен механизъм за корекция на въглеродните емисии 
на границите следва да даде възможност за прекратяване на безплатните квоти. 
Последните, които са основният инструмент за борба с изместването на 
въглеродни емисии, доведоха до силни порочни ефекти и неочаквани печалби, 
както беше припомнено от Европейската сметна палата в нейния Специален 
доклад № 18/2020, озаглавен „Схемата на ЕС за търговия с емисии — 
необходимо е безплатното разпределяне на квоти да бъде по-добре насочено“, 

 Да бъде съвместим с правилата за многостранна търговия, доколкото няколко 
члена от ГАТТ позволяват да се предприемат действия в полза на по-висши от 
търговията интереси, като околната среда и здравето. 

 Да подхранва европейския бюджет като нов собствен ресурс. Считаме, че този 
ресурс следва да се използва предимно за Зеления пакт и справедливия преход, 
но значителна част да се използва за подкрепа на прехода в най-бедните и най-
засегнатите от изменението на климата държави.

Европейските граждани очакват Европейският съюз да действа по-решително и 
амбициозно по отношение на климата. Те искат да се сложи край на „наивността“ или 
цинизма, които той е демонстрирал в търговската политика, като твърде често 
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пренебрегва социалната, екологичната и промишлената цена на споразуменията, които 
подписва. 

Механизмът за корекция на въглеродните емисии на границите е чудесна възможност 
за съчетаване на климата, промишлеността, заетостта, устойчивостта, суверенитета и 
преместването. В това си измерение той е важен политически и демократичен тест за 
ЕС. Европейският парламент трябва да зададе посоката!
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

относно към механизъм на ЕС за корекция на въглеродните емисии на границите, който 
да отговаря на изискванията на СТО
(2020/2043(INI))

Докладчик по становище(*): Карин Карлсбро

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 57 от Правилника за дейността

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. приветства целта на Европейския съюз за постигане на социално справедлив 
преход към неутралност по отношение на климата до 2050 г., както и 
предложената от Парламента цел за намаляване на емисиите на парникови газове 
с 60% до 2030 г.; призовава за запазване на високо равнище на амбиция в 
усилията, свързани с климата, в търговската политика на ЕС, както и в много 
други области на политиката; призовава Парижкото споразумение и неговата цел 
от 1,5% да се превърнат в един от основните ръководни принципи на търговската 
политика, към която трябва да бъдат адаптирани всички търговски инициативи и 
техните инструменти на политиката, като бъде включена, наред с другото, като 
основен елемент на споразуменията за свободна търговия (ССТ); изразява 
убеждението си, че такава целенасочена търговска политика може да бъде важен 
двигател за ориентиране на икономиките в посока към декарбонизация с цел 
постигане на целите в областта на климата, определени в Парижкото 
споразумение и Европейския зелен пакт; подчертава, че в резултат на високото 
равнище на амбиция на ЕС по отношение на изменението на климата рискът от 
изместване на въглеродни емисии би могъл да се увеличи; настоятелно призовава 
Комисията да гарантира пълна защита по отношение на изместването на 
въглеродни емисии във всички свои политики, като същевременно вземе предвид 
конкурентоспособността на европейската промишленост и на малките и средните 
предприятия (МСП); отбелязва, че докато през 2018 г. Съюзът е намалил 
вътрешните си емисии на парникови газове (ПГ) с 23,2% под равнищата от 
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1990 г., неговите емисии на парникови газове, включени в международната 
търговия, непрекъснато се увеличават; подчертава, че нетният внос на стоки и 
услуги в ЕС съставлява над 20% от вътрешните емисии на CO2 в Съюза;

2. подкрепя – в отсъствието на глобална цена на въглеродните емисии и на 
многостранно решение – намерението на Комисията да предложи справедлив и 
прозрачен, ефективен и пазарен механизъм на ЕС за корекция на въглеродните 
емисии на границите, при условие че той е съвместим с правилата на СТО и със 
споразуменията на ЕС за свободна търговия (ССТ) (като бъде 
недискриминационен и не представлява прикрито ограничение пред 
международната търговия) и че е пропорционален, основан на принципа 
„замърсителят плаща“ и подходящ за ефективно постигане на целите на ЕС в 
областта на климата; счита, че на границите трябва да се прилага механизъм за 
корекция на въглеродните емисии за стоките от всички трети държави, които все 
още не са част от ефективна схема за ценообразуване на въглеродните емисии, 
или еквивалентни мерки с цели и разходи, подобни на тези на схемата на ЕС за 
търговия с емисии (СТЕ на ЕС), с цел избягване на дискриминация въз основа на 
произход, както и че разходите за по-малко амбициозното ценообразуване на 
въглеродните емисии трябва да се приспадат от механизма за корекция на 
въглеродните емисии на границите;

3. изразява убеждението си, че целта на механизма за корекция на въглеродните 
емисии на границите следва да бъде избягване на изместването на въглеродни 
емисии за ЕС и следователно трябва да допринася за общата цел за намаляване на 
глобалните емисии и да помага на ЕС да изпълни ангажиментите си; подчертава 
факта, че механизмът на ЕС за корекция на въглеродните емисии на границите е 
предназначен изключително за постигане на цели в областта на климата, както и 
за намаляване на риска от изместване на въглеродни емисии, и че това следва да 
се извършва по пропорционален и балансиран начин, да се основава на 
доказателства и да не се използва неправомерно като инструмент за засилване на 
протекционизма, необоснованата дискриминация или ограниченията в една вече 
обременена глобална среда на международната търговия; призовава за избягване 
на прекомерната бюрокрация в този контекст; отбелязва, че една от последиците 
от мярката ще бъде предотвратяването на риска от преместване на 
производството извън ЕС, тъй като подобно преместване може да обезсили 
усилията на ЕС за намаляване на емисиите и да насърчи международните 
политики на ЕС за опазване на околната среда; 

4. отбелязва, че за да бъдат съвместими с правилата на СТО, разпоредбите на 
Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ), например член I (принципа 
на третиране на най-облагодетелствана нация), член III (принципа на национално 
третиране) и – ако е необходимо – член XX (общи изключения), могат да бъдат 
основата на всеки проект на механизъм за корекция на въглеродните емисии на 
границите и че единствената му обосновка следва да бъде екологична – 
намаляване на емисиите на CO2 в световен мащаб и предотвратяване на 
изместването на въглеродни емисии;

5. призовава за задълбочени оценки на въздействието, които да бъдат представени 
до средата на 2021 г. заедно със законодателното предложение, за максимална 
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прозрачност и за осигуряване на стимули за сътрудничество, както и за 
ангажиране със СТО и с търговските партньори на ЕС в координация с 
Европейския парламент; отбелязва, че оценката на въздействието трябва да се 
извършва с цел намаляване на риска от изместване на въглеродни емисии, а 
следователно и на общите емисии в световен мащаб; поради това призовава 
Комисията да включи в оценката на въздействието следните аспекти:

a. последиците от механизма за корекция на въглеродните емисии на 
границите за устойчивите иновации и променящите се търговски потоци и вериги 
на доставки; 

б. оценка на добавената стойност на механизма за корекция на 
въглеродните емисии на границите в сравнение с алтернативните варианти; 

в. възможни пилотни сектори за ранно прилагане, в които е лесно да се 
установи съдържанието на въглерод в стоките;

г. възможното въздействие върху промишлеността на ЕС, което би могло да 
произтече от един механизъм, базиран единствено на основните материали, което 
би могло да доведе до пренасочване на вноса към междинни и крайни продукти, 
които не са обхванати от механизма, по-специално ако механизмът замени 
съществуващите мерки срещу изместването на въглеродни емисии; 

д. дали и как енергийният сектор следва да бъде включен в конкретния 
случай на внос на електроенергия с високи въглеродни емисии; 

е. възможните последици за дружествата от ЕС, по-специално за 
МСП, по отношение на световната конкуренция, ако техните продукти бъдат 
засегнати от по-високите цени на техните компоненти;

ж. анализ на комбинация от ключови променливи, в т.ч. сектори, държави и 
емисии на парникови газове, включени в механизма за корекция на въглеродните 
емисии на границите, и взаимодействието им със съществуващите мерки срещу 
изместването на въглеродни емисии;

з. специално внимание на най-слаборазвитите и развиващите се държави, за 
да се гарантира, че механизмът за корекция на въглеродните емисии на границите 
не оказва отрицателно въздействие върху тяхното развитие; 

6. отбелязва, че при оценката на въздействието трябва внимателно да се разгледа как 
механизмът за корекция на въглеродните емисии на границите ще си 
взаимодейства със съществуващите мерки срещу изместването на въглеродни 
емисии в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), в т.ч. дали 
настоящите мерки или безплатни квоти следва да допълват механизма за 
корекция на въглеродните емисии на границите на първоначалния етап, или дали 
те следва да бъдат премахнати, като същевременно се избягва двойна защита и 
дискриминация спрямо вноса, и дали механизмът за корекция на въглеродните 
емисии на границите следва да бъде въведен постепенно или не, така че да се 
гарантира неговата съвместимост със СТО, като същевременно се запази 
предвидимост и стабилност по отношение на дружествата от ЕС;
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7. подчертава, че всеки такъв механизъм трябва да предоставя стимули за секторите 
в ЕС и чужбина да произвеждат чисти и конкурентоспособни продукти и да 
предотвратява изместването на въглеродни емисии, без това да застрашава 
възможностите за търговия; подчертава ролята, която един такъв механизъм би 
могъл да играе, ако е балансиран и се прилага правилно, в енергоемките 
промишлени сектори, като например производството на стомана, цимент и 
алуминий, като се има предвид търговската експозиция на тези сектори и 
участието им СТЕ;

8. отбелязва, че механизмът за корекция на въглеродните емисии на границите е 
част от Европейския зелен пакт и инструмент за постигане на целта на ЕС за 
нулеви нетни емисии на парникови газове през 2050 г.; отбелязва, че 
промишлените сектори с най-висока въглеродна и търговска интензивност биха 
могли да бъдат потенциално засегнати от механизма за корекция на въглеродните 
емисии на границите, било то пряко или непряко, и че с тях следва да се 
провеждат консултации по време на целия процес; отбелязва също така, че 
механизмът за корекция на въглеродните емисии на границите би могъл да 
повлияе на веригите на доставки по такъв начин, че те да интернализират 
разходите за въглеродни емисии; подчертава, че механизмът за корекция на 
въглеродните емисии на границите следва да бъде лесен за администриране и да 
не създава ненужна финансова и административна тежест за предприятията, 
особено за МСП;

9. призовава за това приходите от механизма за корекция на въглеродните емисии на 
границите да се използват за подпомагане на действията за борба с изменението 
на климата на световно и европейско равнище; предлага приходите да бъдат 
реинвестирани в бюджета на ЕС за целите на научните изследвания, иновациите и 
разработването на въглеродно неутрални технологии в подкрепа на устойчивия 
преход на промишлеността и в помощ в областта на климата, за да се гарантира 
съвместимост със СТО;

10. изразява дълбока загриженост във връзка с подкопаването на многостранната 
търговска система; призовава Комисията да работи активно с правителствата на 
търговските партньори, за да се осигури непрекъснат диалог относно настоящата 
инициатива, като по този начин се предоставят стимули за действия в областта на 
климата както в рамките на Съюза, така и от неговите търговски партньори; 
подчертава, че търговската политика може и следва да се използва за 
популяризиране на положителна програма за околната среда и за избягване на 
големи различия в равнищата на амбиция по отношение на околната среда между 
ЕС и останалата част от света, както и че механизмът за корекция на въглеродните 
емисии на границите следва да бъде проектиран като действие, допълващо 
действията, предвидени в главите за търговията и устойчивото развитие в ССТ на 
ЕС; подчертава, че глобалните действия, които правят излишен механизма за 
корекция на въглеродните емисии на границите, трябва да бъдат крайната цел на 
инициативата, когато останалата част от света достигне до равнището на амбиция 
на ЕС за намаляване на емисиите на CO2; поради това счита, че механизмът за 
корекция на въглеродните емисии на границите следва да се разглежда като 
средство за подпомагане на ускоряването на този процес, а не като средство за 
протекционизъм; очаква Комисията да започне преговори за глобален подход в 
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рамките на СТО или Г-20; 

11. призовава да се разработи метод за изчисляване на съдържанието на въглерод, 
който да не дискриминира производителите от ЕС и от трети държави, и който да 
се доближава възможно най-много до действителното въглеродно съдържание на 
съответните стоки; отбелязва трудностите, свързани с изчисляването на 
въглеродното съдържание на продуктите от държавите – членки на ЕС, и от трети 
държави, и призовава да се полагат непрекъснати усилия за осигуряването на 
съпоставимостта на въглеродното съдържание на продуктите; подчертава, че 
наличието на технология за локализиране и проследяване на въглеродното 
съдържание и показатели на сложни продукти би било от полза за прилагането на 
механизма за корекция на въглеродните емисии на границите по отношение на 
тези продукти; отбелязва, че механизмът за корекция на въглеродните емисии на 
границите следва да създава стимули за държавите и производителите до обменят 
информация относно ценообразуването на въглеродните емисии и относно 
въглеродното съдържание на продуктите; 

12. счита, че международната търговия и търговската политика са ключови фактори 
за прехода към неутрална по отношение на климата кръгова световна икономика с 
ефективно използване на ресурсите и поради това подкрепят усилията на 
световно равнище за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) и 
на Парижкото споразумение; счита, че е налице неотложна необходимост от 
осъществяване на всеобхватна реформа на СТО, която да ѝ позволи да гарантира 
справедлива търговия, като същевременно се бори с глобалното затопляне; 
отбелязва, че правилата на ГАТТ датират от 1947 г. и счита, че те трябва да бъдат 
преосмислени в настоящия контекст на климатична криза; изразява очакване 
Комисията да предприеме незабавно инициативи за реформа на СТО с цел да се 
постигне съвместимост в целите в областта на климата; призовава Комисията да 
положи повече усилия за постигането на глобално ценообразуване на СО2 и за 
улесняването на търговията на технологии за опазване на климата и околната 
среда например чрез инициативи в областта на търговската политика като 
Споразумението за екологични стоки на СТО.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ПАРИЧНИ ВЪПРОСИ

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

към механизъм на ЕС за въглеродна корекция по границите, който отговаря на 
изискванията на СТО
(2020/2043(INI))

Докладчик по становище (*): Луис Гарикано

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 57 от Правилника за дейността

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по околна 
среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. счита, че основната цел на механизма за въглеродна корекция по границите 
следва да бъде борбата с изменението на климата и подкрепата на целите на ЕС 
по отношение на климата чрез премахване на риска от изместване на въглеродни 
емисии и стимулиране на инвестициите в екологични и енергийно ефективни 
технологии на европейско и световно равнище, като по този начин се намаляват 
емисиите на парникови газове; счита, че крайната цел следва да бъде да се работи 
за ефективна политика по отношение на климата в световен мащаб;

2. счита, че наскоро приетата цел на Европейския зелен пакт за постигане на 
неутралност по отношение на климата до 2050 г., целта за намаляване на 
емисиите на парникови газове с поне 60% до 2030 г., одобрена от Парламента, 
както и международните ангажименти на Съюза в рамките на Парижкото 
споразумение, ще изискват значителни усилия за декарбонизация на равнището 
на ЕС, което ще доведе до увеличаване на цената на въглеродните емисии, 
заплащана от националните производители в рамките на схемата на ЕС за 
търговия с емисии (СТЕ на ЕС), вероятно значително над настоящите нива; 
поради това счита, че при липсата на световна цена на въглеродните емисии 
рискът от изместване на въглеродни емисии може да се увеличи; приветства в 
този контекст ангажимента на Съвета и Комисията за прилагане на съвместим със 
СТО механизъм за въглеродна корекция по границите, който да гарантира, че 
цената на вносните стоки отразява тяхното въглеродно съдържание, като по този 
начин ще се спомогне за осигуряване на еднакви условия на конкуренция между 
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местните и чуждестранните производители и така ще се гарантира, че целите на 
ЕС в областта на климата не се подкопават от преместване на производството и от 
увеличен внос от държави с по-малко амбициозни политики в областта на 
климата, което от своя страна би спомогнало за гарантиране на справедлив 
преход;

3. отбелязва, че понастоящем Комисията преценява всички различни варианти за 
въвеждането на механизъм за въглеродна корекция по границите, вариращи от 
данъчни инструменти до механизми, основаващи се на СТЕ на ЕС; подчертава, че 
въвеждането на акциз (или данък) върху въглеродното съдържание на всички 
консумирани продукти, както местни, така и вносни, не би елиминирало напълно 
риска от изместване на въглеродни емисии, би било трудно осъществимо от 
техническа гледна точка, предвид сложността на проследяването на въглеродните 
емисии в световните вериги за създаване на стойност и би могло да създаде 
значителна тежест за потребителите; счита, че за да се преодолее рискът от 
изместване на въглеродни емисии, като същевременно се спазват правилата на 
СТО, механизмът за въглеродна корекция по границите трябва да начислява такси 
за въглеродното съдържание на вноса по начин, който отразява разходите за 
въглеродни емисии, заплащани от производителите от ЕС; счита в тази връзка, че 
механизмът следва да гарантира единна цена на въглеродните емисии както за 
местните производители, така и за вносителите, за да се спази принципът на СТО 
за недискриминация; счита, че вариантът, който най-добре отразява разходите за 
въглеродни емисии, заплащани от производителите от ЕС, гарантиращ 
автоматично коригиране на цените и спазване на принципа на недискриминация, 
е механизъм, основан на СТЕ на ЕС; насърчава следователно Комисията да 
приложи система, при която от вносителите ще се изисква да закупуват квоти за 
количеството въглеродни емисии, вложени в техните продукти; счита, че това би 
могло да се постигне чрез създаването на специален пул от квоти за внос, свързан 
с цените на СТЕ (условна СТЕ), или чрез включването на вносителите в 
съществуващия пул от квоти по СТЕ на ЕС; отбелязва, че последното може да 
доведе до допълнителни технически предизвикателства, като например 
осигуряването на ценова стабилност (която потенциално би могла да бъде 
преодоляна чрез увеличаване на съществуващия таван до подходящо равнище и 
използване на резерва за стабилност на пазара) и въвеждане на предпазни мерки 
за избягване на риска от потенциална намеса на пазара; признава, че фиксираното 
мито или фиксираният данък върху вноса биха могли да бъдат опростен 
инструмент за даване на силен и стабилен сигнал за цената за околната среда на 
внесения въглерод; счита обаче, че предвид фиксирания си характер един такъв 
данък той би бил по-малко гъвкав инструмент за отразяване на променящата се 
цена в СТЕ на ЕС; подчертава, че на практика един променлив данък, който 
автоматично отразява цената на СТЕ на ЕС, би бил равностоен на условна СТЕ; 
признава, че ако механизмът за въглеродна корекция по границите има фискален 
характер, съществува възможност за въвеждане на механизъм, основан на 
член 192, параграф 2 от ДФЕС; настоява, че основната цел на механизма за 
въглеродна корекция по границите е опазването на околната среда и че 
следователно екологичните критерии следва да играят съществена роля при 
избора на инструмент; подчертава, че в съответствие с тази цел избраният 
инструмент трябва да гарантира предвидима и достатъчно висока цена на 
въглеродните емисии, която да стимулира инвестициите в декарбонизация, за да 
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бъдат изпълнени целите на Парижкото споразумение;

4. счита, че в идеалния случай механизмът за въглеродна корекция по границите 
следва да се прилага към всеки внос (от суровини до междинни или крайни 
продукти), съдържащ основни материали, обхванати от СТЕ на ЕС, за да се 
избегнат изкривявания между продуктите на вътрешния пазар и по веригата за 
създаване на стойност; признава техническите трудности при покриването на 
всички основни материали, обхванати от СТЕ на ЕС, още през 2023 г. и разбира, 
че секторите, за които се счита, че са изложени на най-голям риск от изместване 
на въглеродни емисии, могат да бъдат приоритизирани в началния етап; 
предупреждава Комисията въпреки това за потенциалните вреди за 
промишлеността на ЕС, ако не бъдат включени всички сектори, обхванати от СТЕ 
на ЕС, и я призовава да предложи възможно най-широк секторен обхват; 
настоятелно призовава Комисията, в случай че възприеме поетапен подход, да 
включи задължителен график за разширяване на обхвата на механизма за 
въглеродна корекция по границите;

5. счита, че в идеалния случай механизмът за въглеродна корекция по границите 
следва да измерва възможно най-точно въглеродното съдържание на вноса, 
попадащ в неговия обхват; препоръчва въпреки това въвеждането на осъществима 
концепция за измерване на въглеродното съдържание на вноса, като се използват 
съдържащите се в него базови материали (както се посочва в предложението на 
Европейския икономически и социален комитет); припомня, че при това 
приблизително измерване ще се определя теглото на всеки базов материал, 
обхванат от СТЕ на ЕС, като то ще се умножава по стойност на въглеродния 
интензитет по подразбиране; подчертава обаче, че вносителите следва да имат 
възможност да докажат, в съответствие със стандартите на ЕС за мониторинг, 
отчитане и проверка, че съдържанието на въглеродни емисии в техните продукти 
е по-ниско от тези стойности, и да се възползват от съответното коригиране на 
дължимата сума с цел насърчаване на иновациите и инвестициите в устойчиви 
технологии по целия свят; счита, че това не следва да налага непропорционална 
тежест на МСП; подчертава, че прилагането на механизма ще трябва да се 
основава на набор от стандарти на ЕС, които да предотвратяват неговото 
заобикаляне или неправилно използване, и че за това ще бъде необходима силна 
административна структура;

6. предлага с прилагането на механизма за въглеродна корекция по границите да 
започне постепенното премахване на безплатното разпределяне на квоти до 
пълното му преустановяване след подходящ преходен период, тъй като този 
механизъм следва да гарантира че производителите и вносителите от ЕС ще 
трябва да плащат едни и същи разходи за въглеродни емисии на пазара на ЕС; 
подчертава необходимостта от преходен период с постепенно премахване на 
безплатните квоти съгласно предвидим график; счита, че преходният период 
следва да осигури регулаторна сигурност за отраслите с високо потребление на 
ресурси и енергия; подчертава, че не следва да има двойна защита и че 
механизмът трябва да бъде съвместим със СТО; счита, че за тази цел при 
прилагането на механизма за въглеродна корекция по границите, от 
начисляваната на вносителите дължимата сума следва да се приспада стойността 
на безплатните квоти, така че механизмът за въглеродна корекция по границите и 
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безплатните квоти да могат да съществуват едновременно, без това да води до 
двойна компенсация и при спазване на правилата на СТО; отбелязва, че това 
постепенно премахване следва да бъде съчетано с въвеждането на мерки за 
подкрепа на износа, които да останат в съответствие със СТО и с целите на ЕС в 
областта на околната среда; призовава Комисията да разгледа възможността за 
въвеждане на частични отстъпки за износ, основани на съществуващата логика на 
референтните стойности на най-ефективните от гледна точка на ограничаването 
на въглеродните емисии производители, като не се възстановява повече от 
настоящото равнище на безплатните квоти, за да се запазят силни стимули за 
декарбонизация и същевременно се гарантират еднакви условия на конкуренция 
за износа на ЕС;

7. подчертава, че в рамките на механизма за въглеродна корекция по границите 
следва да се гарантира, че вносителите от трети държави няма да бъдат таксувани 
два пъти за въглеродното съдържание на своите продукти, за да се осигури 
равнопоставеното им третиране без дискриминация; призовава Комисията да 
направи внимателна оценка на въздействието на различните варианти на 
механизма за въглеродна корекция по границите върху най-слабо развитите 
държави;

8. призовава приходите от механизма за въглеродна корекция по границите да се 
считат за приходи на ЕС;

9. счита, че горепосоченото предложение предоставя солидна основа за 
съвместимост с правилата на СТО, тъй като то не поражда дискриминация между 
производители и вносители (нито помежду им), основава се на прозрачни и 
научно обосновани обективни критерии и изпълнява основната си цел за опазване 
на околната среда и здравето; призовава Комисията да проведе двустранни и 
многостранни разисквания с търговските партньори, за да се улесни прилагането 
на механизма за въглеродна корекция по границите и да се предотвратят ответни 
мерки; настоява Комисията да продължи работата си в областта на екологичната 
устойчивост в СТО, с цел привеждане на международното търговско право в 
съответствие с целите на Парижкото споразумение в областта на климата; 
призовава Комисията да включва Парламента на всички етапи от процеса на 
разработване на механизма за въглеродна корекция по границите; призовава за 
установяването на механизъм за мониторинг и процедура за преглед, в които 
Парламентът да участва пълноценно.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

относно към механизъм на ЕС за корекция на въглеродните емисии на границите, който 
да отговаря на изискванията на СТО
(2020/2043(ΙΝΙ))

Докладчик по становище: Елизабета Гуалмини

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. припомня, че механизмът за корекция на въглеродните емисии на границите 
(CBAM) отдавна е кандидат за истински и „зелен“ източник на собствени приходи 
в бюджета на ЕС и е в „кошницата“ от предпочитани варианти за нови собствени 
ресурси, включена в законодателната резолюция на Парламента от 16 септември 
2020 г.1;

2. признава, че основните цели на CBAM трябва да бъдат защита на климата, 
смекчаване на дилемата за изместване на въглеродни емисии, гарантиране на 
еднакви условия за разходите за декарбонизация и увеличаване на търсенето на 
нисковъглеродни продукти и процеси, както и предотвратяване на нарушения на 
конкуренцията и търговията и запазване на конкурентоспособността на 
промишлеността в ЕС; подчертава, че CBAM ще помогне на ЕС да постигне 
своите цели в областта на климата, като същевременно гарантира еднакви условия 
на конкуренция в международната търговия, като се намалява броят на случаите 
на преместване на производство в трети държави с по-малко амбициозни 
екологични разпоредби и като се спазва принципът „замърсителят плаща“, с което 
се цели да бъде вдъхновена останалата част от света да предприеме действия в 
областта на климата в съответствие с Парижкото споразумение и Европейския 
зелен пакт; счита, че евентуалният резултат от въвеждането на CBAM би бил 
повече иновации и инвестиции в по-екологосъобразни технологии; освен това 
подчертава необходимостта CBAM да бъде проектиран с оглед на най-голяма 
екологосъобразност;

1 Приети текстове, P9_TA(2020)0220.
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3. призовава Комисията да извърши задълбочена оценка на въздействието на 
различните проекти за прилагането на CBAM, преди да представи законодателно 
предложение; призовава тази оценка на въздействието от самото начало да вземе 
предвид различни сценарии, като например възможността да се обхванат всички 
настоящи и бъдещи сектори на схемата за търговия с емисии (СТЕ) и 
специфичните характеристики на секторите, които могат да бъдат обхванати от 
механизма; счита, че при оценката е крайно необходимо да се оцени 
въздействието на различните проекти върху способността им да намалят 
емисиите на парникови газове, икономическите и социалните последици от тях 
върху промишления сектор на ЕС, като се обърне специално внимание на МСП, 
конкурентоспособността на износителите от ЕС и възможните ответни мерки от 
трети държави и техните доставчици спрямо промишлеността в ЕС; счита 
същевременно, че за да се запазят силни стимули за декарбонизация и да се 
гарантират еднакви условия на конкуренция за стоките от ЕС на трети пазари, 
оценката на въздействието следва също така да проучи предимствата и 
вероятните последици от отстъпките за износ (включително, ако са поетапни) в 
сектори, обхванати и необхванати от CBAM, както и тяхното допълване с мерките 
относно изместването на въглеродни емисии по схемата за СТЕ; подчертава 
значението на оценката на въздействието на всеки вариант върху стандарта на 
живот на потребителите, особено на тези, които принадлежат към по-уязвими 
групи, както и въздействието му върху приходите; призовава Комисията също 
така да включи в оценката на въздействието последиците за бюджета на ЕС от 
приходите, генерирани от CBAM като собствен ресурс, в зависимост от избрания 
проект и условия; 

4. подчертава значението на избягването на нарушения на вътрешния пазар, както и 
на протекционистки мерки срещу ЕС; отбелязва, че по-голямата амбиция на ЕС 
по отношение на изменението на климата води до повишен риск от изместване на 
въглеродни емисии поради по-ниските екологични стандарти и липсата на 
амбициозни действия в областта на климата в трети държави; поради това 
настоятелно призовава Комисията във всичките си политики съответно да 
гарантира пълна защита срещу изместването на въглеродни емисии; предлага 
съвместим със Световната търговска организация, недискриминационен и 
прогресивен механизъм и силно насърчава Комисията да остане отворена за 
многостранен подход, който може да допринесе ефективно за глобалните 
действия в областта на климата в съответствие с Парижкото споразумение и 
който би могъл да избегне ответни мерки срещу икономиката на ЕС; 
същевременно призовава Комисията да продължи с многостранните реформи на 
СТО, които да приведат международното търговско право в съответствие с целите 
на Парижкото споразумение; счита, че – предвид глобалната пандемия и 
произтичащите от нея икономически кризи – става още по-необходимо да се 
разработят международни политики, които да съчетаят действията в областта на 
климата с конкурентоспособността на промишлеността и справедливата търговия;

5. признава, че CBAM може да се прилага или като разширяване на настоящия 
режим на мита, или като допълваща схема в рамките на съществуващата рамка на 
СТЕ; подчертава, че и двата подхода биха могли да бъдат напълно съвместими с 
инициатива за собствени ресурси; подчертава, че последният модел, 
централизиран в съответствие със стандартите за СТЕ за секторите, цените на 
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материалите и въглеродните емисии, би улеснил установяването на еквивалентно 
ценообразуване на въглеродните емисии за продукти от ЕС и извън ЕС и поради 
това би гарантирал справедливи еднакви условия на конкуренция в 
международната търговия, както и съвместимост с правото на СТО, и по-
конкретно с член III от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ); 
посочва, че макар окончателният механизъм в крайна сметка да следва да обхване 
възможно най-широк диапазон от вноса, първоначалният проект на CBAM може 
да бъде ограничен до определени сектори на икономиката, избрани въз основа на 
оценката на въздействието;

6. припомня, че Парламентът, Съветът и Комисията се споразумяха за създаването 
на нови собствени ресурси, включително CBAM, по време на следващата 
многогодишна финансова рамка (МФР) в Междуинституционалното 
споразумение относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни 
въпроси и доброто финансово управление, както и за нови собствени ресурси, 
включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси (МИС); 
подчертава, че предоставянето на финансовите потоци, генерирани от CBAM, за 
бюджета на ЕС би спомогнало за смекчаване на проблемите, свързани с 
фискалната еквивалентност, и за гарантиране на справедливо разпределение на 
въздействието между държавите членки, както и за гарантиране на опростена 
структура с минимални административни разходи; следователно заключава, че 
определянето на постъпленията като собствен ресурс на ЕС би намалило дела на 
вноските на база брутен национален доход (БНД) във финансирането на бюджета 
на ЕС и по този начин би спомогнало за взаимното използване на въздействието 
на CBAM по справедлив начин във всички държави членки; счита, че всяка 
икономия на национално равнище поради по-ниски вноски на база БНД ще 
увеличат фискалното пространство на държавите членки; подчертава, че 
прилагането на механизма следва да бъде придружено от премахването на вредни 
за околната среда субсидии, предоставяни на енергоемки промишлени отрасли, 
по-специално освобождаване от данъчно облагане и облекчения за използваната 
енергия от енергоемките промишлени отрасли;

7. приветства факта, че ако CBAM стане основа за собствен ресурс съгласно 
въвеждането на нови собствени ресурси съгласно МИС, това ще приведе 
приходната част на бюджета на ЕС в по-тясно съответствие със стратегическите 
цели на политиките, като например Европейския зелен пакт, борбата с 
изменението на климата, кръговата икономика и справедливия преход, и по този 
начин ще спомогне за генерирането на съпътстващи ползи, стимули и добавена 
стойност на ЕС; счита, че приходите от CBAM по своето естество и произход 
биха били строго свързани с политиките в областта на климата, политиката в 
областта на външните граници и търговията на равнището на ЕС и поради това 
биха представлявали изключително подходяща основа за собствен ресурс на ЕС; 
подчертава, че по този начин от съображения за екологосъобразност генерираните 
от CBAM приходи няма да бъдат използвани за субсидиране на политики или 
действия, които противоречат на Парижкото споразумение и целите на 
Европейския зелен пакт;

8. подчертава, че съдържанието на емисиите на парникови газове в съответния внос 
следва да се отчита въз основа на прозрачни и надеждни специфични за продукта 



RR\1224864BG.docx 37/50 PE648.519v02-00

BG

референтни показатели, представящи средното глобално съдържание на емисии 
на парникови газове на отделните продукти, като се вземат предвид различните 
производствени методи с различен интензитет на емисиите; счита, че 
ценообразуването на въглеродните емисии при вноса също така следва да отчита 
специфичния за всяка държава въглероден интензитет на електроенергийната 
мрежа;

9. отчита различни предпазливи прогнози за приходите, вариращи от 5 до 14 
милиарда евро годишно, в зависимост от обхвата и проектирането на новия 
инструмент; подчертава факта, че бюджетът на ЕС при всички случаи е 
изключително подходящ за поемане на колебанията в приходите или дори за 
дългосрочни регресивни ефекти;

10. изразява решимост да гарантира, че собственият ресурс на база CBAM ще бъде 
част от кошница от собствени ресурси, достатъчни да покрият степента на общите 
очаквани разходи за разходите по погасяване на главницата и лихвите по заемите, 
направени съгласно инструмента „Next Generation EU“, като същевременно се 
зачита принципът на универсалност; припомня освен това, че всеки излишък от 
погасителния план трябва все пак да остава в бюджета на ЕС като общ приход; 
подчертава, че всяко целево заделяне на средства от приходите от CBAM би било 
в противоречие с МИС, Решението относно собствените ресурси и Финансовия 
регламент;

11. подчертава, че въвеждането на „кошница“ от нови собствени ресурси, както е 
предвидено в пътната карта за въвеждането на нови собствени ресурси съгласно 
Междуинституционалното споразумение, би могло да улесни по-доброто 
съсредоточаване на разходите на равнището на Съюза върху приоритетни области 
и всеобщи обществени блага с висока ефективност в сравнение с националните 
разходи; припомня, че всяко неспазване от една от трите институции на 
условията, договорени в МИС, може да доведе до правно оспорване от страна на 
останалите;

12. призовава институциите да предприемат активни последващи действия в духа и 
буквата на пътната карта за въвеждането на нови собствени ресурси съгласно 
Междуинституционалното споразумение, което предвижда този нов собствен 
ресурс да влезе в сила най-късно до 1 януари 2023 г.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И 
ЕНЕРГЕТИКА

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

към механизъм на Съюза, съвместим с правилата на СТО, за коригиране на 
въглеродните емисии на границите
(2020/2043(INI))

Докладчик по становище: Йенс Гайер

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението 
за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че съгласно член ХХ от Общото споразумение за митата и 
търговията (ГАТТ) на членовете на СТО се позволява да прилагат мерки, които са 
необходими за защитата на живота или здравето на хората, животните или 
растенията (буква б)) или за опазването на природните ресурси (буква ж));

1. посреща със задоволство Парижкото споразумение в качеството му на 
международен ангажимент за борба с изменението на климата и подчертава 
необходимостта от извършване на задълбочена оценка на съвместимостта на 
всички международни нормативни уредби с тези цели в областта на климата; 
отбелязва, че ЕС генерира 9% от нивото на емисиите на парникови газове в 
световен мащаб и е третият по големина източник на емисии на парникови газове 
в света; също така отбелязва със загриженост липсата на достатъчно амбициозни 
международни усилия и мерки в областта на климата, по-специално с цел 
изпълнение на решенията, взети в рамките на Парижкото споразумение, както и 
оттеглянето на САЩ от споразумението;

2. посреща със задоволство европейските усилия в това отношение, например 
приемането на Зеления пакт и целта да се постигне икономически ефективен, 
справедлив, социално балансиран и справедлив преход, водещ до неутралност по 
отношение на климата най-късно до 2050 г.; подчертава необходимостта да се 
реализира намаление от 60% на емисиите на парникови газове в срок до 2030 г., 
като същевременно се гарантира, че принципът „замърсителят плаща“ се прилага 
последователно;

3. счита, че асиметричните мерки за опазване на климата не са достатъчни, за да се 
справим с изменението на климата; подчертава, че търговската политика може и 
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следва да се използва за насърчаване на положителна програма в областта на 
околната среда, като същевременно се поддържа конкурентоспособността на ЕС, 
както и да се използва за преодоляване на големите различия между ЕС и 
останалата част на света по отношение на амбициите им в областта на околната 
среда; счита освен това, че един механизъм на Съюза, съвместим с правилата на 
СТО, за коригиране на въглеродните емисии на границите („механизмът“) може 
да стимулира вноса с ниски емисии и създаването в ЕС на технологии и продукти 
с ниски емисии, което на свой ред ще доведе до спешно необходимото 
намаляване на внасяните в ЕС емисии; счита, че ако този механизъм се прилага по 
пропорционален и балансиран начин, той би могъл да доведе до увеличаване на 
международните усилия за борба с изменението на климата и би могъл да 
представлява първа стъпка към международното ценообразуване на въглеродните 
емисии; освен това заявява, че механизмът следва да доведе до създаването на 
непорочен кръг за борба с изменението на климата на международно равнище, 
например чрез интегрирането му в преговорите по многостранните споразумения 
в областта на околната среда;

4. отбелязва, че ЕС е най-големият вносител на въглерод в света и че въглеродното 
съдържание на изнасяните от ЕС стоки е много по-ниско от това на внасяните 
стоки; стига до заключението, че европейските усилия за борба с изменението на 
климата са по-успешни от средното равнище на международните усилия; изтъква, 
че за да се измери въздействието на Съюза върху климата като цяло, е 
необходимо да се възприеме надежден метод на докладване, който да отчита 
емисиите на внасяните в ЕС стоки и услуги;

5. подчертава, че основната цел на механизма е да улесни постигането на 
въглеродна неутралност и да стимулира международните усилия за борба с 
изменението на климата; подчертава, че механизмът следва да даде възможност 
на европейската промишленост да окаже съществен принос за постигането на 
целите на ЕС в областта на климата, както и да предостави възможност на третите 
държави да допринесат значително за международните цели в областта на 
климата чрез насърчаване на мащабните усилия за декарбонизация на 
производствените процеси, и същевременно подчертава, че това следва да създаде 
еднакви условия на конкуренция за европейската промишленост; освен това 
посочва необходимостта при изчисленията за ценообразуването за съдържанието 
на въглерод да се вземат предвид емисиите, произтичащи от транспортирането на 
вноса; счита, че е необходимо възможно най-голяма част от въглеродния 
отпечатък на продуктите да се включи в обхвата на механизма, т.е. като се 
включат емисиите от използваната в производството енергия и в крайна сметка 
емисиите в рамките на цялата верига за създаване на стойност, като 
същевременно не се причиняват нарушения на вътрешния пазар, по-специално в 
пазарите надолу по веригата;

6. освен това подчертава, че ако се полагат достатъчно международни усилия в 
областта на климата, например чрез надеждно, широкоразпространено и 
последователно международно ценообразуване на въглеродните емисии и чрез 
напълно конкурентоспособни технологии, продукти и производствени процеси с 
ниски емисии, с течение на времето механизмът ще загуби своята актуалност; 
счита, че изменението на климата е глобален проблем, който изисква глобални 
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решения, и поради това счита, че ЕС следва да продължи да подкрепя създаването 
на глобална рамка за ценообразуване за CO2 в съответствие с член 6 от 
Парижкото споразумение; насърчава Комисията да разработи механизма с ясен и 
амбициозен график за неговото прилагане и развитие; припомня, че някои 
технически решения за смекчаване на въздействието на CO2 са все още в пилотен 
етап, и съответно призовава Комисията да продължи да полага усилия за 
допълнителното им разработване; освен това призовава Комисията да гарантира 
цялостна и навременна защита срещу изместването на въглеродни емисии за 
всички сектори, за които се счита, че са изложени на такъв риск; в крайна сметка 
призовава Комисията да проектира този механизъм като част от един цялостен и 
далновиден пакет от политики, който да е съобразен с постигането най-късно до 
2050 г. на икономика, която да се характеризира с висока енергийна и ресурсна 
ефективност и с нулеви нетни емисии на парникови газове;

7. подчертава освен това, че механизмът следва да бъде част от един по-широк 
набор от политики и допълнителни мерки, съдържащи цели за улесняване и 
насърчаване на инвестициите в нисковъглеродни промишлени процеси, 
намаляване на интензитета на емисиите от промишлеността и стимулиране на 
мерките за енергийна ефективност и на използването на енергия от възобновяеми 
източници; заявява, че механизмът трябва да бъде придружен от промишлена 
политика, която да е амбициозна по отношение на околната среда, икономически 
издържана и социално справедлива и която да укрепва устойчивостта и 
конкурентоспособността в световен мащаб; предлага освен това да се окаже 
подкрепа за обновяването на сградния фонд, заместването на строителните 
материали, прилагането на Механизма за справедлив преход и стимулите за 
закупуване на нисковъглеродни материали чрез процедури за възлагане на 
обществени поръчки, както и за решителните публични политики в областта на 
иновациите, които не допускат подпомагането на технологии, зависещи от 
изкопаемите горива; подчертава необходимостта да се вземе предвид 
допълващата роля на подобрените стандарти за продуктите в съответствие с плана 
за действие на ЕС за кръгова икономика;

8. припомня резултатите, които бяха постигнати от Съюза благодарение на 
правилата за изискванията за продуктите и етикетирането, които успяха да 
стимулират отговорното потребление, да ангажират европейските граждани и да 
подпомогнат конкурентоспособността на промишлеността и иновациите; 
призовава Комисията да проучи възможностите за прилагане на аналогични 
политики по отношение на продуктите, които биха могли да лансират нови 
стандарти и да създадат водещи пазари за нисковъглеродни продукти и 
технологии, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, за да се 
гарантира преходът към устойчива икономика и да се спомогне за това да се 
гарантира, че използването на продуктите оказва минимално отрицателно 
въздействие върху околната среда;

9. подчертава, че асиметричните действия в областта на климата, и по-специално 
липсата на амбициозни действия в областта на климата от страна на търговските 
партньори на Европа, биха могли да увеличат риска от изместване на 
въглеродните емисии, което би довело до увеличаване на глобалните емисии и до 
неблагоприятно конкурентно положение на международните пазари за 
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европейската промишленост, както и че съответно те биха могли да застрашат 
работните места и веригите за създаване на стойност в Европа; подчертава, че 
европейската промишленост е подложена на засилен икономически натиск 
поради евтиния внос от търговските партньори, както и поради кризата, 
предизвикана от COVID-19; съответно настоятелно призовава Комисията при 
проектирането на механизма да предвиди по-целенасочена и ефективна защита 
срещу изменението на климата и срещу изместването на въглеродни емисии;

10. подчертава, че предотвратяването на риска от изместване на въглеродни емисии 
върви ръка за ръка със запазването на конкурентоспособността на 
промишлеността на ЕС и избягването на прехвърлянето на емисии към трети 
държави чрез преразпределяне на промишлени дейности, инвестиции и работни 
места; изтъква, че дейностите, предприети с цел предотвратяване на всякакъв 
риск от изместване на въглеродни емисии, следва да бъдат съобразени с целите в 
областта на климата; подчертава, че производственият и инвестиционният 
капацитет на стратегическите сектори е особено изложен на риск; подчертава 
необходимостта от извършване на оценка на възможните рискове от изнасяне на 
промишлени дейности и възлагане на дейности на външни изпълнители извън ЕС; 
освен това посочва необходимостта от създаване на стимули за правителствата и 
износителите от трети държави с цел те да намалят своите емисии;

11. припомня, че политиката на ЕС в областта на климата, промишлената политика и 
целта за поддържане и увеличаване на устойчивия икономически растеж трябва 
да вървят ръка за ръка; подчертава, че всеки един такъв механизъм трябва да бъде 
интегриран в нашата промишлена стратегия, така че да се стимулират 
промишлените сектори да произвеждат чисти и конкурентоспособни продукти;

12. предлага прогресивен и специфичен за сектора механизъм, който първоначално да 
включва – след извършването на задълбочена оценка на въздействието – 
секторите с най-висока степен на съдържание на въглерод и интензитет на 
търговията, като например енергоемката стоманодобивна, циментова и 
алуминиева промишленост, енергетиката и пластмасите, химическата 
промишленост и производството на торове, преди неговият обхват да бъде 
разширен с течение на времето; счита, че подобен начин на разработване би 
могъл да намали международните ответни мерки и да послужи като тестова фаза 
за европейската промишленост; подчертава обаче, че това не следва да води до 
нарушения на вътрешния пазар или до прекомерна административна тежест, 
които биха могли да ограничат лоялната, открита и основана на правила пазарна 
конкуренция и да окажат особено неблагоприятно въздействие върху малките и 
средните предприятия (МСП) или да се превърнат в инструмент за 
протекционизъм;

Търговски аспекти

13. подчертава, че европейската промишленост, включително МСП, следва да има 
възможност да се ползва с достъп до световната верига на доставки и световните 
пазари, за да продължи да бъде конкурентоспособна; изразява дълбоката си 
загриженост във връзка с въздействието на подкопаването на многостранната 
търговска система, увеличаването на пречките пред търговията и търговските 
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конфликти върху търговския баланс на Европа; настоява механизмът да бъде 
разработен по начин, който намалява риска от подновяване на търговските 
спорове; съответно призовава Комисията да възприеме многостранен подход, без 
да се засяга ефективността на механизма, чрез непрекъснат диалог с 
международните си търговски партньори, особено с партньорите, които имат 
различен подход към опазването на климата, с цел да се избегнат евентуални 
международни ответни мерки срещу ЕС;

14. настоятелно призовава Комисията да се погрижи механизмът да бъде 
недискриминационен и съвместим с достиженията на правото на СТО и 
разпоредбите на търговските споразумения на ЕС, за предпочитане чрез 
прилагане на член XX, букви б) и ж) от ГАТТ; насърчава Комисията да гарантира 
еднакви условия на конкуренция в международната търговия, като има предвид 
позицията на ЕС като най-големия търговски блок в света; подчертава, че трябва 
да се зачитат надлежно принципите на свободен и справедлив световен пазар;

15. призовава Комисията да продължи да насърчава приемането на световна рамка за 
ценообразуване на СО2 и да улеснява търговията с технологии за опазване на 
климата и околната среда, например чрез инициативи в областта на търговската 
политика като Споразумението за екологичните стоки на СТО; подчертава, че 
Съюзът може да проправи пътя чрез включването на амбициозни глави относно 
енергетиката и устойчивостта в своите търговски споразумения;

Методология

16. подчертава, че за да функционира правилно, механизмът следва да гарантира 
намаляването на емисиите, внасяни в ЕС, и да защитава по възможно най-
ефективен начин климата срещу риска от изместване на въглеродни емисии, като 
същевременно спазва правилата на СТО; отбелязва, че механизмът трябва да бъде 
проектиран по начин, който да гарантира неговото ефективно и опростено 
прилагане и същевременно да предотвратява заобикалянето на правилата, като 
например преразпределянето на ресурси или вноса на полуфабрикати или крайни 
продукти, които не са включени в обхвата на механизма;

17. счита, че методът на изчисление следва да отчита във възможно най-голяма 
степен действителното съдържание на въглерод във внасяните стоки, без да се 
създават допълнителни трудности и пречки за европейската промишленост; 
отбелязва, че международните вериги за създаване на стойност са причина за 
затрудненията при събирането на проверени и надеждни данни относно 
съдържанието на въглерод в крайните или междинните продукти; поради това 
изисква от Комисията да направи оценка на техническата осъществимост и 
наличието на надеждни данни от вносителите и износителите, например чрез 
проучване на потенциала на модерните технологии като блоковата верига, и при 
необходимост да предложи решения; съответно подчертава, че за да се оцени 
ефикасността на механизма, е важно да се създаде цялостна система за 
мониторинг, докладване и проверка; счита, че независимата проверка от трета 
страна би могла да се възприеме като инструмент за гарантиране на надеждността 
на данните;
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18. призовава Комисията да предоставя технически консултации и подкрепа на 
промишлените отрасли във и извън ЕС, по-специално на МСП, с оглед на 
създаването на надеждни системи за отчитане на емисиите на парникови газове на 
вноса, с цел да се запази силната позиция на европейската промишленост, без да 
се създават технически пречки за търговските партньори; освен това призовава 
Комисията да гарантира, че вносителите могат да доказват ниското въглеродно 
съдържание на своите продукти, като им се предоставя възможност да плащат 
намалени такси за въглеродни емисии за тези продукти или да бъдат 
освобождавани от такъв вид такси; призовава Комисията да гарантира 
осъществимостта и съвместимостта със схемата на ЕС за търговия с емисии;

19. освен това отбелязва, че за да се предотврати нелоялната конкуренция на 
европейския пазар, механизмът не следва да създава неизгодни условия на 
конкуренция за конкуриращи се материали; подчертава, че най-благоприятните за 
климата материали не следва да се оказват в неизгодно конкурентно положение;

20. счита, че механизмът следва да отчита специфичното положение на най-слабо 
развитите държави, които традиционно не генерират много емисии; подчертава, 
че това не следва да възпрепятства тяхното устойчиво развитие и че тяхното 
положение не следва да се утежнява допълнително от преместването на 
замърсяващи промишлени отрасли, които са вредни за околната среда и местното 
население;

21. призовава Комисията да анализира възможността механизмът да започне да се 
прилага чрез постепенно премахване на безплатните квоти, които ще бъдат 
запазени по време на преходен период до момента, в който механизмът бъде 
въведен изцяло и стане ефективен; подчертава, че не следва да има двойна защита 
и че механизмът трябва да бъде съвместим с правилата на СТО;

22. приканва Комисията при разработването на механизма да извърши оценка на 
възможността да се въведат напълно съвместими с правилата на СТО отстъпки 
при износ за промишлените оператори, които са „най-добродетелни“ по 
отношение на въглеродната ефективност;

23. подчертава, че съгласно своята резолюция от 14 ноември 2018 г., озаглавена 
„Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на 
Парламента с оглед на постигането на споразумение“2, и своята законодателна 
резолюция, приета на пленарно заседание на 16 септември 2020 г., относно 
проекта на решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на 
Европейския съюз3, генерираните от механизма ресурси се считат за собствени 
ресурси на ЕС;

24. призовава Комисията да вземе под внимание в предстоящото си предложение 
социалното измерение на механизма, за да осигури справедливо разпределение на 
тежестта; отбелязва, че механизмът би могъл да доведе до по-високи цени за 
потребителите; подчертава, че не следва покупателната способност на 
потребителите, и по-специално на потребителите с ниски доходи, да се понижава 

2 Приети текстове, P8_TA(2018)0449.
3 Приети текстове, P9_TA(2020)0220.
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допълнително; призовава Комисията и държавите членки да направят оценка на 
потенциалното въздействие върху стандарта на живот, особено за хората от 
уязвими групи и населението в държавите членки, които разчитат в голяма степен 
на внос от трети държави, да предприемат ефективни мерки в подкрепа на 
домакинствата с ниски доходи и да положат усилия за компенсиране на риска от 
повишаване на цените на вносните стоки в резултат на прилагането на механизма;

25. призовава Комисията да извърши задълбочена оценка на въздействието на всички 
налични варианти за различните механизми, проекти и алтернативи, преди да 
представи законодателно предложение, за да оцени до каква степен те стимулират 
международните действия в областта на климата и предотвратяват риска от 
изместване на въглеродни емисии и инвестиции, както и да прецени кой 
инструмент реализира по най-ефективен начин амбициите в областта на климата в 
световен план; съветва Комисията да възприеме като водещ фактор при избора на 
формата на механизма целта до 2050 г. да се постигне неутралност по отношение 
на климата;

26. призовава Комисията да определи в оценката си на въздействието мерки за 
секторите с най-висок риск от изместване на въглеродни емисии, като 
същевременно вземе под внимание тяхната конкурентоспособност; призовава 
Комисията да направи оценка на въздействието на механизма върху търговските 
партньори, включително върху съседните ни държави и развиващите се страни; 
освен това призовава Комисията да направи резултатите от оценката на 
въздействието публично достояние възможно най-скоро и още преди 
публикуването на законодателното си предложение;

27. призовава да се извърши специална оценка на въздействието на механизма върху 
МСП и върху конкуренцията в рамките на вътрешния пазар; призовава при 
необходимост да се създаде механизъм за подкрепа на МСП с цел те да се 
приспособят успешно към новата пазарна действителност и по този начин да не се 
позволи те да се превърнат в жертва на нелоялни практики от страна на по-
големите участници на пазара;

28. подчертава, че този механизъм е важен с оглед на гарантирането на 
представителството на европейските граждани и на техните интереси и 
оказването на принос за реализирането на приоритетите на ЕС като опазване на 
климата, устойчив растеж и конкурентоспособност в международен план; 
съответно призовава Комисията и Съвета да осигурят пълноценното участие на 
Европейския парламент като съзаконодател в законодателния процес за 
създаването на механизма.
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