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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

W kierunku unijnego mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem 
emisji CO2 zgodnego z zasadami WTO
(2020/2043(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając porozumienie przyjęte na 21. Konferencji Stron (COP 21) Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) w Paryżu 
w dniu 12 grudnia 2015 r. (porozumienie paryskie),

– uwzględniając sprawozdanie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony 
Środowiska w sprawie rozbieżności między potrzebami a perspektywami w zakresie 
redukcji emisji z 2019 r.,

– uwzględniając sprawozdania specjalne Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu w 
sprawie globalnego ocieplenia o 1,5 °C oraz w sprawie oceanów i kriosfery,

– uwzględniając komunikat Komisji z 11 grudnia 2019 r. w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu (COM(2019)0640),

– uwzględniając komunikat Komisji z 17 września 2020 r. pt. „Ambitniejszy cel 
klimatyczny Europy do 2030 r.” (COM(2020)0562) oraz towarzyszącą mu ocenę 
skutków (SWD(2020)0176),

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z 12 grudnia 2019 r. i 17–21 lipca 2020 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z 23 lipca 2020 r. w sprawie konkluzji z 
nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r.1,

– uwzględniając wnioski i zalecenia Europejskiego Trybunału Obrachunkowego zawarte 
w jego sprawozdaniu specjalnym nr 18/2020 z 15 września 2020 r. pt. „Unijny system 
handlu uprawnieniami do emisji – przydziały bezpłatnych uprawnień wymagały 
lepszego ukierunkowania”,

– uwzględniając swoją rezolucję z 28 listopada 2019 r. w sprawie alarmującej sytuacji 
klimatycznej i środowiskowej2,

– uwzględniając swoją rezolucję z 15 stycznia 2020 r. w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu3,

– uwzględniając swoje stanowisko w sprawie celu klimatycznego na 2030 r., a 
mianowicie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 60 % w porównaniu z 

1 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0206.
2 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0078.
3 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0005.
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poziomami z 1990 r.4,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając opinie przedstawione przez Komisję Handlu Międzynarodowego, 
Komisję Gospodarczą i Monetarną, Komisję Budżetową oraz Komisję Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A9-0019/2021),

A. mając na uwadze, że negatywne skutki zmiany klimatu bezpośrednio zagrażają źródłom 
utrzymania ludzi i ekosystemom lądowym i morskim, co potwierdzono w 
sprawozdaniach specjalnych Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu w sprawie 
globalnego ocieplenia o 1,5 °C oraz w sprawie oceanów i kriosfery; mając na uwadze, 
że skutki te są rozłożone nierównomiernie, a najbardziej odczuwają je biedniejsze 
państwa i ludność;

B. mając na uwadze, że według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 2030 r. zmiany 
klimatyczne przyczynią się do około 250 tys. dodatkowych zgonów rocznie z powodu 
niedożywienia, malarii, biegunki i stresu termicznego;

C. mając na uwadze, że temperatura na świecie już wzrosła o ponad 1,1 °C powyżej 
poziomu sprzed epoki przemysłowej5;

D. mając na uwadze, że UE i jej państwa członkowskie są zobowiązane na mocy 
porozumienia paryskiego do działań w dziedzinie klimatu w oparciu o najnowszą 
wiedzę naukową i mają obecnie na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej 
najpóźniej do 2050 r.;

E. mając na uwadze, że w ostatnich dziesięcioleciach UE udało się skutecznie oddzielić 
terytorialne emisje gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego – w latach 1990-
2019 emisje gazów cieplarnianych zmniejszyły się o 24 %, podczas gdy PKB wzrósł o 
ponad 60 %; mając na uwadze, że nie uwzględnia to unijnych emisji związanych z 
handlem międzynarodowym, w związku z czym globalny ślad węglowy UE jest 
niedoszacowany;

F. mając na uwadze, że w 2015 r. stosunek emisji importowanych do emisji 
eksportowanych w UE wynosił około 3:1 (1317 mld ton importowanych emisji CO2 i 
424 mln ton eksportowanych emisji CO2)6;

4 Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 8 października 2020 r. do wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności 
klimatycznej i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie), Teksty przyjęte, 
P9_TA(2020)0253.
5 Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO), „Oświadczenie na temat stanu globalnego klimatu w 
2019 r.”.
6 Fezzigna, P., Borghesi, S., Caro, D., ‘Revising Emission Responsibilities through Consumption-Based 
Accounting: A European and Post-Brexit Perspective’ [„Rewizja obowiązków w zakresie emisji przy pomocy 
rozliczeń opartych na konsumpcji: perspektywa europejska i pobrexitowa”], Sustainability, 17 stycznia 2019 r.
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G. mając na uwadze, że istniejące prawo UE skutecznie przyczynia się do realizacji 
przyjętych dotychczas celów klimatycznych; mając na uwadze, że obecna struktura 
systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), w szczególności obowiązujące 
przepisy dotyczące ucieczki emisji, nie zachęca skutecznie do niezbędnej 
dekarbonizacji niektórych sektorów, zwłaszcza w przemyśle, a w niektórych 
przypadkach przyniosła nieuzasadnione nieoczekiwane zyski przedsiębiorstwom 
będącym beneficjentami, co podkreślił Europejski Trybunał Obrachunkowy7; 

H. mając na uwadze, że Komisja powinna kontynuować prace nad opracowaniem metod 
obliczania śladu węglowego i środowiskowego produktu, stosując podejście oparte na 
pełnym cyklu życia i dbając o to, by rozliczanie emisji związanych z wytworzeniem 
produktu, w tym emisji pochodzących z transportu międzynarodowego, w jak 
największym stopniu odzwierciedlało rzeczywistość;

I. mając na uwadze, że Komisja powinna również zająć się kwestią identyfikowalności 
produktów i usług, aby precyzyjniej ocenić skutki na każdym etapie ich cyklu życia, np. 
skutki wydobycia i wykorzystania materiałów, procesu produkcji, wykorzystania 
energii czy zastosowanego środka transportu, a wszytko to w celu utworzenia baz 
danych;

J. mając na uwadze, że około 27 % światowych emisji CO2 ze spalania paliw przypada 
obecnie na towary będące przedmiotem handlu międzynarodowego8; mając na uwadze, 
że 90 % międzynarodowego transportu towarów odbywa się na morzu, co prowadzi do 
znacznych emisji gazów cieplarnianych; mając na uwadze, że do początkowego 
ustalonego na poziomie krajowym wkładu UE włączono jedynie emisje gazów 
cieplarnianych pochodzące z krajowej żeglugi wodnej; mając na uwadze, że podlega to 
przeglądowi w świetle zwiększonego celu UE na 2030 r.;

K. mając na uwadze, że kryzys związany z COVID-19 pozwolił na zdobycie ważnych 
doświadczeń, w związku z czym we wniosku Komisji dotyczącym nowego narzędzia 
służącego odbudowie gospodarki „Next Generation EU” podkreślono potrzebę 
wzmocnienia europejskiej autonomii i odporności oraz zastosowania krótkich cykli 
obiegu, zwłaszcza krótszych łańcuchów dostaw żywności;

L. mając na uwadze, że Komisja powinna posiadać zintegrowaną wizję polityki 
klimatycznej, aby na przykład realizować cele ograniczenia emisji, np. w transporcie 
morskim, w sposób skoordynowany ze strategiami ustalania opłat za emisję gazów 
cieplarnianych;

M. mając na uwadze, że skuteczne i miarodajne ustalanie opłat za emisję gazów 
cieplarnianych jako część szerszych ram regulacyjnych może służyć jako zachęta 
gospodarcza do rozwoju metod produkcji o mniejszym śladzie węglowym i pobudzać 
inwestycje w innowacje i nowe technologie wspierające dekarbonizację i obieg 
zamknięty w unijnej gospodarce; mając na uwadze, że skuteczny mechanizm 

7 Zob. sprawozdanie specjalne ETO nr 18/2020.
8 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ( OECD), ‘CO2 emissions embodied in international trade 
and domestic final demand: methodology and results using the OECD inter-country input-output database’ 
[„Emisje CO2 w kontekście handlu międzynarodowego i krajowego popytu końcowego: metodologia i wyniki z 
wykorzystaniem bazy danych input-output w ujęciu międzykrajowym”], 23 listopada 2020 r.
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dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) może 
odegrać pewną rolę w tym kontekście;

N. mając na uwadze, że handel może być ważnym narzędziem promowania 
zrównoważonego rozwoju i wspierania walki ze zmianą klimatu; mając na uwadze, że 
jednolity rynek UE jest drugim co do wielkości rynkiem konsumenckim na świecie, co 
stawia Unię w wyjątkowej pozycji podmiotu wyznaczającego światowe standardy;

O. mając na uwadze, że walka ze zmianą klimatu ma wpływ na konkurencyjność i 
sprawiedliwość społeczną oraz oferuje duży potencjał pod względem rozwoju 
przemysłowego, tworzenia miejsc pracy, innowacji i rozwoju regionalnego;

P. mając na uwadze, że art. XX Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 
(GATT) umożliwia członkom Światowej Organizacji Handlu (WTO) wdrażanie 
środków niezbędnych dla ochrony życia lub zdrowia ludzi, roślin lub zwierząt (lit. b)) 
bądź zasobów naturalnych (lit. g));

Q. mając na uwadze, że UE powinna zaakceptować, że państwo trzecie może wprowadzić 
CBAM, jeśli państwo to ustala wyższe opłaty za emisję gazów cieplarnianych;

R. mając na uwadze, że prezydent USA Joe Biden w swoim programie wyborczym 
pozytywnie odniósł się do dążeń do „nałożenia opłat lub kwot dostosowawczych z 
uwzględnieniem emisji CO2 na towary, których produkcja wiąże się z wysokimi 
emisjami i które pochodzą z państw niewywiązujących się ze swoich zobowiązań 
klimatycznych i środowiskowych”; mając na uwadze, że stworzyłoby to nową okazję 
do współpracy między UE a USA w walce ze zmianą klimatu i w celu ożywienia tego 
kluczowego partnerstwa;

S. mając na uwadze, że bardziej ambitne cele UE w zakresie zmiany klimatu nie powinny 
stwarzać ryzyka ucieczki emisji gazów cieplarnianych dla europejskiego przemysłu;

Uwagi ogólne 

1. wyraża głębokie zaniepokojenie, że obecnie żaden z ustalonych na poziomie krajowym 
wkładów, które zostały zgłoszone, w tym przez UE i jej państwa członkowskie, nie jest 
zgodny z celem podejmowania działań na rzecz utrzymania wzrostu temperatury na 
świecie zgodnie z porozumieniem paryskim na poziomie znacznie poniżej 2 °C, z 
dążeniem do ograniczenia wzrostu temperatury na świecie do 1,5 °C powyżej poziomu 
sprzed epoki przemysłowej;

2. jest zaniepokojony brakiem współpracy ze strony niektórych partnerów handlowych UE 
w międzynarodowych negocjacjach w sprawie klimatu w ciągu ostatnich kilku lat, co, 
jak ostatnio zaobserwowano podczas COP25, podważa naszą wspólną globalną 
zdolność do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego; zachęca wszystkie strony do 
wspierania wspólnych i naukowo uzasadnionych globalnych wysiłków, które mogą 
przyczynić się do osiągnięcia tych celów; wzywa Komisję i Radę do utrzymania 
przejrzystego, sprawiedliwego i pluralistycznego procesu decyzyjnego w ramach 
UNFCCC;

3. podkreśla, że UE i jej państwa członkowskie mają obowiązek i możliwość dalszego 
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odgrywania wiodącej roli w globalnych działaniach na rzecz klimatu wraz z innymi 
wiodącymi światowymi emitentami; zwraca uwagę, że UE przewodzi globalnym 
działaniom w dziedzinie klimatu, czego dowodem jest przyjęcie celu, który zakłada 
osiągnięcie neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r., oraz plan zwiększenia jej 
docelowego poziomu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r.; zdecydowanie 
zachęca Komisję i państwa członkowskie do prowadzenia bardziej intensywnej 
dyplomacji klimatycznej przed przyjęciem wniosku ustawodawczego dotyczącego 
CBAM oraz po jego przyjęciu, a w szczególności do zapewnienia ciągłego dialogu z 
partnerami handlowymi, aby zachęcać do podejmowania światowych działań na rzecz 
klimatu; podkreśla potrzebę wspólnych wysiłków dyplomatycznych w celu wczesnego 
zaangażowania krajów sąsiadujących z UE; 

4. zwraca uwagę na kluczową rolę obywateli i konsumentów w transformacji 
energetycznej oraz na znaczenie stymulowania i wspierania wyborów konsumenckich, 
aby ograniczyć skutki zmiany klimatu dzięki promowaniu zrównoważonej działalności i 
dodatkowych korzyści, które podnoszą jakość życia;

5. odnotowuje propozycję Komisji, by celem klimatycznym UE na 2030 r. było 
„ograniczenie emisji netto o co najmniej 55 %” w stosunku do poziomu z 1990 r.; 
podkreśla jednak, że Parlament przyjął wyższy cel wynoszący 60 %;

6. zwraca uwagę, że chociaż UE znacznie ograniczyła swoje wewnętrzne emisje gazów 
cieplarnianych, to emisje gazów cieplarnianych związane z towarami importowanymi 
do UE stale rosną, podważając tym samym wysiłki Unii na rzecz zmniejszenia jej 
globalnego śladu węglowego; podkreśla, że przywóz netto towarów i usług do UE 
odpowiada za ponad 20 % wewnętrznych emisji CO2 Unii; uważa, że należy uważniej 
monitorować emisje gazów cieplarnianych związanych z towarami importowanymi, aby 
określić możliwe środki pozwalające zmniejszyć globalny ślad węglowy UE;

Opracowanie CBAM zgodnego z zasadami WTO 

7. popiera wprowadzenie CBAM pod warunkiem, że będzie on zgodny z zasadami WTO i 
unijnymi umowami o wolnym handlu, tj. nie będzie mieć charakteru 
dyskryminacyjnego i nie będzie w sposób zawoalowany ograniczać handlu 
międzynarodowego; uważa, że CBAM byłby zachętą dla europejskich sektorów 
przemysłu i partnerów handlowych UE do dekarbonizacji przemysłu, a tym samym 
stanowiłby wsparcie zarówno dla unijnej, jak i dla globalnej polityki klimatycznej 
dążącej do neutralności pod względem emisji gazów cieplarnianych zgodnie z celami 
porozumienia paryskiego; jednoznacznie stwierdza, że celem CBAM powinno być 
wyłącznie osiągnięcie celów klimatycznych i że mechanizmu tego nie wolno 
wykorzystywać do wspierania protekcjonizmu, nieuzasadnionej dyskryminacji bądź 
ograniczeń; podkreśla, że mechanizm ten powinien wspierać cele UE w zakresie 
ochrony środowiska, w szczególności z myślą o skuteczniejszym rozwiązaniu problemu 
emisji gazów cieplarnianych związanych z unijnym przemysłem i z handlem 
międzynarodowym, a zarazem powinien być niedyskryminujący i dążyć do 
zapewnienia równych warunków działania na całym świecie;

8. podkreśla, że kraje najsłabiej rozwinięte i małe rozwijające się państwa wyspiarskie 
powinny być traktowane w sposób szczególny, aby uwzględnić ich specyfikę i 
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potencjalny negatywny wpływ CBAM na ich rozwój;

9. przypomina o szczególnych ograniczeniach i wyzwaniach, z jakimi muszą borykać się 
regiony najbardziej oddalone, w szczególności ze względu na ich oddalenie, wyspiarski 
charakter i niewielkie rozmiary ich rynku, wobec czego zachęca, by zgodnie z art. 349 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) CBAM należycie uwzględniał 
ich specyficzny charakter;

10. ponownie podkreśla, że wprowadzenie CBAM powinno stanowić część pakietu 
środków ustawodawczych w celu szybkiej redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z produkcji i konsumpcji w UE, w szczególności poprzez zwiększenie 
efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych; podkreśla, że CBAM 
powinien iść w parze z polityką wspierania inwestycji w niskoemisyjne procesy 
przemysłowe, między innymi za pomocą innowacyjnych narzędzi finansowania, 
nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym i szerszej 
polityki przemysłowej UE, która jest zarówno ambitna środowiskowo, jak i 
sprawiedliwa społecznie, tak aby ukierunkować niskoemisyjną reindustrializację 
Europy na tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy na szczeblu lokalnym i zapewnienie 
konkurencyjności gospodarki europejskiej, a jednocześnie zrealizować ambicje UE w 
dziedzinie klimatu oraz zapewnić przewidywalność i pewność inwestycji na rzecz 
neutralności klimatycznej;

11. zwraca uwagę, że normy dotyczące produktów mogą zapewniać niskoemisyjną, 
zasobooszczędną produkcję, a także minimalizować negatywny wpływ produktów na 
środowisko podczas ich użytkowania; zwraca się w związku z tym do Komisji o 
zaproponowanie, jako uzupełnienie CBAM, bardziej ambitnych i wiążących norm i 
standardów dotyczących produktów wprowadzanych do obrotu w UE pod względem 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz oszczędności zasobów i energii w celu 
wsparcia ram polityki zrównoważonych produktów oraz nowego planu działania 
dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym;

12. uważa, że aby zapobiec ewentualnym zakłóceniom na rynku wewnętrznym i w całym 
łańcuchu wartości, CBAM powinien obejmować cały przywóz produktów i towarów 
objętych EU ETS, w tym produktów pośrednich lub końcowych; uważa, że na początku 
(już do 2023 r.) i po przeprowadzeniu oceny skutków CBAM powinien objąć sektor 
energetyczny i energochłonne sektory przemysłowe, takie jak sektor cementu, stali, 
aluminium, rafinacji ropy naftowej, papieru, szkła, chemikaliów i nawozów, którym 
wciąż przydziela się dużą liczbę bezpłatnych uprawnień do emisji i które nadal 
odpowiadają za 94 % emisji przemysłowych UE; 

13. podkreśla, że należy uwzględniać emisje gazów cieplarnianych związane z 
importowanymi produktami w oparciu o przejrzyste, wiarygodne i aktualne wskaźniki 
referencyjne na poziomie instalacji w państwach trzecich, natomiast jeżeli importer nie 
udostępnia danych, należy – jako rozwiązanie standardowe – brać pod uwagę średni 
globalny poziom emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do poszczególnych 
towarów, z uwzględnieniem metod produkcji o różnym natężeniu emisji; uważa, że 
przy ustalaniu opłat za emisję gazów cieplarnianych związanych z importem należy 
uwzględnić zarówno emisje bezpośrednie, jak i pośrednie, a tym samym również 
intensywność emisji dwutlenku węgla z sieci energetycznej dla danego kraju lub, jeśli 
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producent udostępnia dane, intensywność emisji dwutlenku węgla wynikającą ze 
zużycia energii na poziomie instalacji; 

14. zwraca uwagę, że Komisja ocenia obecnie różne warianty wprowadzenia CBAM, od 
instrumentów podatkowych po mechanizmy wykorzystujące EU ETS; podkreśla, że 
kształt CBAM należy przeanalizować równolegle z przeglądem EU ETS, aby zapewnić 
ich komplementarność i spójność oraz unikać nakładania się ich zakresów, co mogłoby 
prowadzić do podwójnej ochrony unijnych sektorów przemysłu; podkreśla znaczenie 
przejrzystości prac nad CBAM, polegającej między innymi na współpracy z WTO i 
partnerami handlowymi UE w sposób skoordynowany z Parlamentem Europejskim, a 
także na starannej ocenie i porównaniu skuteczności, wydajności i prawnej 
wykonalności różnych form CBAM w celu ograniczenia całkowitych globalnych emisji 
gazów cieplarnianych; podkreśla, że głównym celem CBAM jest ochrona środowiska i 
że w związku z tym kryteria środowiskowe powinny odgrywać zasadniczą rolę w 
wyborze instrumentu, co zapewni przewidywalną i wystarczająco wysoką cenę emisji 
dwutlenku węgla, która zachęci do inwestycji w dekarbonizację, aby osiągnąć cele 
porozumienia paryskiego;

15. podkreśla znaczenie oceny wpływu każdej z opcji na poziom życia konsumentów, 
zwłaszcza tych należących do słabszych grup społecznych, a także wpływu na dochody; 
wzywa Komisję do uwzględnienia w ocenie skutków również wpływu na budżet UE 
przychodów wygenerowanych w ramach CBAM jako zasobów własnych, w zależności 
od wybranej koncepcji i warunków; 

16. uważa, że aby uniknąć potencjalnego ryzyka ucieczki emisji, a jednocześnie 
przestrzegać zasad WTO, CBAM powinien obciążać opłatą wielkość emisji związanych 
z produkcją importowanych towarów w sposób odzwierciedlający koszt emisji 
ponoszony przez producentów w UE; podkreśla, że ustalanie opłat za emisję gazów 
cieplarnianych na podstawie CBAM powinno odzwierciedlać dynamiczną ewolucję cen 
uprawnień do emisji w EU ETS, a zarazem gwarantować przewidywalność i mniejsze 
wahania opłat za emisję gazów cieplarnianych; jest zdania, że importerzy powinni 
kupować uprawnienia z osobnej puli uprawnień względem EU ETS, w ramach której 
opłata za emisję gazów cieplarnianych odpowiada opłacie za emisję gazów 
cieplarnianych w dniu transakcji w EU ETS; podkreśla, że wprowadzenie CBAM jest 
tylko jednym ze środków realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu i że muszą mu 
towarzyszyć niezbędne środki w sektorach nieobjętych EU ETS, a także ambitna 
reforma EU ETS, aby zapewnić rozsądne ustalanie cen uprawnień do emisji przy 
pełnym poszanowaniu zasady „zanieczyszczający płaci” oraz aby przyczynić się do 
koniecznej redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie ze zaktualizowanym unijnym 
celem w zakresie klimatu na 2030 r. i z celem zakładającym zerowe emisje gazów 
cieplarnianych netto do 2050 r., między innymi poprzez dostosowanie liniowego 
współczynnika redukcji, zmianę pułapu oraz ocenę ewentualnej potrzeby ustalenia 
minimalnej ceny emisji dwutlenku węgla;

17. podkreśla, że akcyza (lub podatek akcyzowy) od wielkości emisji związanych z 
produkcją wszystkich towarów konsumpcyjnych, zarówno krajowych, jak i 
importowanych, nie zlikwiduje ryzyka ucieczki emisji, jest wyzwaniem technicznym ze 
względu na trudność wykrycia emisji CO2 w globalnych łańcuchach wartości i może 
stanowić znaczne obciążenie dla konsumentów; uważa, że stałe cło lub podatek od 
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importu stanowiłby zdecydowany i stały środowiskowy sygnał cenowy poważnego 
traktowania importowanych emisji; uważa jednak, że ze względu na swój stały 
charakter podatek taki mniej elastycznie odzwierciedlałby ewolucję opłat w EU ETS; 
podkreśla, że w praktyce ewoluujący podatek automatycznie odzwierciedlający opłaty 
w EU ETS byłby równoważny z wirtualnym EU ETS; przyznaje, że gdyby CBAM miał 
mieć charakter podatku, istnieje możliwość wprowadzenia mechanizmu opartego na art. 
192 ust. 2 TFUE; 

18. uważa, że importerom należy dać szansę udowodnienia – zgodnie z unijnymi normami 
monitorowania, raportowania i weryfikacji EU ETS – że wielkość emisji związanych z 
produkcją ich towarów jest niższa niż podane wartości, oraz prawo do odpowiedniego 
dostosowania należnej kwoty, aby w ten sposób zachęcać do innowacji i inwestowania 
w ekologiczne technologie na całym świecie; uważa, że nie należy nieproporcjonalnie 
obciążać MŚP; podkreśla, że wdrożenie mechanizmu będzie wymagało przyjęcia zbioru 
unijnych standardów, które zapobiegną jego obchodzeniu bądź niewłaściwemu 
wykorzystywaniu, oraz solidnej i niezależnej infrastruktury administrowania nim;

19. podkreśla, że w ramach CBAM należy dopilnować, aby importerzy z państw trzecich 
nie byli obciążani dwukrotnie opłatami za wielkość emisji związanych z produkcją ich 
towarów, oraz zapewnić ich równe i niedyskryminacyjne traktowanie; wzywa Komisję 
do uważnej oceny wpływu różnych wariantów CBAM na kraje najsłabiej rozwinięte;

20. podkreśla, że w przeciwieństwie do ETS nowy mechanizm nie powinien traktować 
spalania drewna opałowego jako neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla, a 
na podstawie zmienionych i zaktualizowanych zasad należy ustalać opłatę za emisje 
powstałe przy pozyskiwaniu drewna i za zubożenie gleby;

21. wzywa Komisję do minimalizacji ryzyka obchodzenia mechanizmu lub osłabiania jego 
skuteczności przez podmioty eksportujące do UE np. przez przenoszenie produkcji 
między rynkami lub wywóz półproduktów;

Aspekty handlowe CBAM

22. domaga się, aby cele porozumienia paryskiego, w tym cel 1,5 ℃, przyświecały całej 
polityce handlowej oraz wszystkim inicjatywom handlowym i powiązanym 
instrumentom politycznym oraz aby stanowiły one niezbędny element umów o wolnym 
handlu (FTA); jest przekonany, że zorientowana na te cele polityka handlowa może 
napędzać dekarbonizację gospodarek z myślą o osiągnięciu celów klimatycznych 
określonych w porozumieniu paryskim i Europejskim Zielonym Ładzie;

23. wyraża głębokie zaniepokojenie erozją wielostronnego systemu handlowego; wzywa 
Komisję do aktywnej współpracy z rządami partnerów handlowych w celu prowadzenia 
stałego dialogu na temat tej inicjatywy, by zachęcać do działań na rzecz klimatu 
zarówno w Unii, jak i wśród partnerów handlowych; podkreśla, że politykę handlową 
można i należy wykorzystywać do propagowania pozytywnych działań rzecz 
środowiska i do zapobiegania poważnym różnicom w poziomie ambicji 
środowiskowych między UE a resztą świata oraz że CBAM należy traktować jako 
uzupełnienie działań zapisanych w unijnych umowach o wolnym handlu w rozdziałach 
o handlu i zrównoważonym rozwoju; podkreśla, że ostatecznym celem inicjatywy musi 
być doprowadzenie do podjęcia na szczeblu światowym działań, które sprawią, że 
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CBAM będzie zbędny, gdyż cele redukcji emisji CO2 na świecie zrównają się z 
poziomem ambicji wyznaczonym przez UE; uważa zatem, że CBAM należy postrzegać 
jako środek przyspieszający ten proces, a nie środek protekcjonistyczny; oczekuje, że na 
forum WTO lub G20 Komisja rozpocznie negocjacje w sprawie takiego 
ogólnoświatowego podejścia; 

24. uważa, że handel międzynarodowy i polityka handlowa to kluczowe czynniki 
umożliwiające przejście na neutralną dla klimatu, zasobooszczędną gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i że w związku z tym wspierają one światowe dążenia do 
osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ i porozumienia paryskiego; uważa, 
że należy pilnie przeprowadzić całościową reformę WTO, by organizacja ta mogła 
gwarantować wolny handel i jednocześnie zwalczać globalne ocieplenie; zauważa, że 
przepisy GATT pochodzą z 1947 r., i jest zdania, że należy je ponownie przemyśleć w 
kontekście obecnego kryzysu klimatycznego; oczekuje, że Komisja pilnie podejmie 
inicjatywy służące reformie WTO, by zapewnić spójność z celami klimatycznymi; 
wzywa Komisję do intensyfikacji działań na rzecz ogólnoświatowego systemu cen 
emisji CO2 oraz do ułatwiania handlu technologiami chroniącymi klimat i środowisko, 
na przykład za pośrednictwem polityki handlowej i inicjatyw takich jak umowa w 
sprawie towarów środowiskowych WTO;

25. wzywa Komisję, aby dążyła do wielostronnej reformy WTO, która dostosuje 
międzynarodowe prawo handlowe do celów porozumienia paryskiego i innych 
aspektów prawa międzynarodowego, w szczególności konwencji Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (MOP); zwraca uwagę, że CBAM będzie zgodny z zasadami WTO, 
jeżeli zostanie opracowany z myślą o środowisku i ograniczaniu globalnych emisji 
gazów cieplarnianych, a jego celem będzie najwyższa integralność środowiskowa; 

26. podkreśla, że CBAM może przyspieszyć osiągniecie celów zrównoważonego rozwoju; 
przypomina, że promowanie godnej pracy jest również celem zrównoważonego 
rozwoju i wzywa Komisję do dopilnowania, aby towary wprowadzane na rynek UE 
powstawały w warunkach zgodnych z konwencjami MOP;

27. uważa, że jeśli CBAM ma być zgodny z zasadami WTO, jego podstawą powinny być 
postanowienia GATT, takie jak art. I (zasada najwyższego uprzywilejowania), art. III 
(zasada traktowania narodowego) i w razie potrzeby art. XX (ogólne wyjątki), a jego 
jedyną racją bytu powinna być ochrona środowiska dzięki zmniejszeniu globalnych 
emisji CO2 i zapobieganiu ucieczce emisji;

28. podkreśla zasadę niedyskryminacji zapisaną w art. III GATT; zwraca uwagę, że 
jednakowe traktowanie przywozu i produkcji wewnętrznej jest kluczowym kryterium 
zagwarantowania zgodności z zasadami WTO; podkreśla, że CBAM powinien stanowić 
alternatywę dla stosowanych już w UE metod zapobiegania ucieczce emisji w sektorach 
objętych EU ETS, ponieważ stworzy równe warunki działania unijnym i zagranicznym 
producentom, nakładając opłaty na ślad węglowy wszystkich towarów w tych 
sektorach, niezależnie od ich pochodzenia, i chroniąc w ten sposób przemysł europejski 
przed ucieczką emisji oraz zapobiegając przenoszeniu ich do państw trzecich; 
podkreśla, że w związku z tym wdrożenie CBAM powinno iść w parze z równoległym, 
stopniowym, szybkim i ostatecznym wycofywaniem tych metod w poszczególnych 
sektorach, tak aby uniknąć podwójnej ochrony zakładów w UE, przy jednoczesnej 
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ocenie wpływu na wywóz i sektory zależne w całym łańcuchu wartości; podkreśla, że 
CBAM powinien opierać się na prostej zasadzie, zgodnie z którą jedna tona emisji nie 
powinna być dwukrotnie chroniona; 

29. podkreśla, że równe globalne warunki działania zagwarantują konkurencyjność 
przemysłu europejskiego bez wywierania szkodliwego wpływu na klimat i środowisko; 
wzywa zatem Komisję do rozważenia ewentualnego wprowadzenia rabatów 
wywozowych, ale tylko wtedy, gdy będzie w stanie w pełni wykazać ich pozytywny 
wpływ na klimat i zagwarantować zgodność z zasadami WTO; podkreśla, że 
zapobieganie szkodliwym skutkom klimatycznym dzięki zachętom do mniej wydajnych 
metod produkcji w europejskim przemyśle eksportowym i przestrzeganie zasad WTO 
wymaga, aby wszelkie formy potencjalnego wsparcia wywozu były przejrzyste, 
proporcjonalne i nie dawały przewagi konkurencyjnej unijnym przedsiębiorstwom 
eksportowym w państwach trzecich oraz były ściśle ograniczone do najbardziej 
wydajnych zakładów, co będzie zachęcać unijne przedsiębiorstwa eksportowe do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych; 

30. podkreśla, że ewentualny mechanizm musi stanowić zachętę dla przemysłu w UE i poza 
jej granicami do produkowania czystych i konkurencyjnych produktów oraz zapobiegać 
ucieczce emisji bez uszczerbku dla wymiany handlowej; 

31. zauważa, że CBAM jest elementem Europejskiego Zielonego Ładu i ma służyć 
osiągnięciu celu, jakim jest uzyskanie w 2050 r. zerowego poziomu emisji gazów 
cieplarnianych netto w UE; zauważa, że wprowadzenie CBAM może mieć bezpośredni 
lub pośredni wpływ na większość wysokoemisyjnych sektorów przemysłu silnie 
uzależnionych od handlu, dlatego należy się z nimi konsultować na wszystkich etapach; 
zauważa ponadto, że CBAM może wpływać na łańcuchy dostaw, powodując 
internalizację kosztów emisji CO2; podkreśla, że CBAM powinien być łatwy w 
zarządzaniu i nie stanowić zbytniego obciążenia finansowego ani administracyjnego dla 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP;

CBAM a zasoby własne

32. stwierdza, że CBAM można potraktować albo jako rozszerzenie obecnego systemu ceł, 
albo jako system uzupełniający EU ETS; podkreśla, że oba podejścia mogą być 
całkowicie spójne z inicjatywą w zakresie zasobów własnych; 

33. popiera zamiar Komisji, by wykorzystać przychody wygenerowane przez CBAM jako 
nowe zasoby własne dla unijnego budżetu, i zwraca się do Komisji, by wykorzystywała 
te przychody z zachowaniem przejrzystości; podkreśla jednak, że budżetowy wpływ 
CBAM należy traktować jedynie jako skutek uboczny; uważa, że nowe przychody 
powinno się wykorzystać na wsparcie działań w dziedzinie klimatu i celów Zielonego 
Ładu, takich jak sprawiedliwa transformacja i dekarbonizacja gospodarki europejskiej, a 
także na zwiększenie wkładu UE w finansowanie międzynarodowych działań 
związanych ze zmianą klimatu na rzecz krajów najsłabiej rozwiniętych i małych 
rozwijających się państw wyspiarskich, które są najbardziej narażone na zmianę 
klimatu, w szczególności w celu wsparcia ich w transformacji przemysłu i stosowaniu 
czystych i zdekarbonizowanych technologii; apeluje do Komisji, aby uwzględniła w 
przygotowywanym wniosku społeczne skutki mechanizmu z myślą o ich redukcji; 
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podkreśla, że przychody wygenerowane przez CBAM nie powinny być w żadnym 
wypadku wykorzystywane jako ukryte subsydia dla europejskich wysokoemisyjnych 
gałęzi przemysłu, gdyż stałoby to w sprzeczności z zasadami WTO; 

34. przypomina, że w porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie dyscypliny 
budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami, 
które dotyczyło również nowych zasobów własnych i zawierało plan działania na rzecz 
ich wprowadzenia, Parlament, Rada i Komisja uzgodniły utworzenie nowych zasobów 
własnych, w tym CBAM, w czasie obowiązywania kolejnych wieloletnich ram 
finansowych9; podkreśla, że przekierowanie przepływów finansowych 
wygenerowanych przez CBAM do budżetu UE złagodziłoby problemy związane z 
równoważnością fiskalną i pomogło sprawiedliwie rozłożyć wpływ na państwa 
członkowskie, a także zapewnić sprawną strukturę przy minimalnych ogólnych 
kosztach administracyjnych; stwierdza zatem, że zdefiniowanie tych przychodów jako 
zasobów własnych UE zmniejszyłoby wkłady oparte na DNB w budżecie UE, a tym 
samym pomogłoby w sprawiedliwym rozłożeniu wpływu CBAM na wszystkie państwa 
członkowskie; uważa, że wszelkie oszczędności na szczeblu krajowym wynikające z 
niższych wkładów opartych na DNB zwiększą przestrzeń fiskalną państw 
członkowskich; podkreśla, że wdrożeniu tego mechanizmu powinna towarzyszyć 
likwidacja dotacji o skutkach szkodliwych dla środowiska, przyznawanych sektorom 
energochłonnym, w szczególności zwolnień od podatku i ulg podatkowych związanych 
z energią wykorzystywaną przez sektory energochłonne;

35. przyjmuje do wiadomości różne ostrożne szacunki dotyczące tych przychodów, które 
wahają się od 5 do 14 mld EUR rocznie, w zależności od zakresu i kształtu nowego 
instrumentu; podkreśla, że budżet UE jest w każdym przypadku wyjątkowo dobrze 
przystosowany do absorbowania wahań przychodów, a nawet długoterminowych 
skutków regresywnych;

36. jest zdecydowany dopilnować, aby zasoby własne oparte na CBAM stanowiły część 
koszyka zasobów własnych w celu pokrycia łącznych przewidywanych wydatków na 
koszty spłaty kapitału i odsetek od pożyczki zaciągniętej w ramach instrumentu „Next 
Generation EU”, z poszanowaniem zasady uniwersalności; przypomina ponadto, że 
wszelkie nadwyżki względem planu spłaty muszą nadal pozostać w budżecie UE jako 
dochód ogólny;

37. podkreśla, że wprowadzenie koszyka nowych zasobów własnych, jak przewidziano w 
planie działania na rzecz wprowadzenia nowych zasobów własnych zgodnie z 
porozumieniem międzyinstytucjonalnym, może ułatwić lepsze ukierunkowanie 
wydatków na szczeblu unijnym na obszary priorytetowe i wspólne dobra publiczne, 
zapewniając w ten sposób wysokie przyrosty wydajności w porównaniu z wydatkami 
krajowymi; przypomina, że nieprzestrzeganie warunków porozumienia 
międzyinstytucjonalnego przez jedną z trzech instytucji może skutkować podjęciem 
środków prawnych przez pozostałe instytucje;

38. wzywa instytucje do podjęcia aktywnych działań zgodnie z duchem i treścią planu 
działania na rzecz wprowadzenia nowych zasobów własnych zawartego w 
porozumieniu międzyinstytucjonalnym, zgodnie z którym te nowe zasoby własne mają 

9 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0358.
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wejść w życie nie później niż 1 stycznia 2023 r.;

Wdrażanie CBAM i inne aspekty

39. podkreśla, że wdrożeniu CBAM musi towarzyszyć likwidacja wszelkich form dotacji o 
skutkach szkodliwych dla środowiska, przyznawanych sektorom energochłonnym na 
szczeblu krajowym; wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny poszczególnych 
praktyk stosowanych przez państwa członkowskie w tej dziedzinie w świetle zasady 
„zanieczyszczający płaci”;

40. postuluje, by CBAM był monitorowany przez niezależny organ pod auspicjami 
Komisji, który powinien regularnie składać sprawozdania Parlamentowi, Radzie i 
Komisji na ich wniosek i co najmniej dwa razy w roku oraz dostarczać przejrzystych 
informacji;

41. odnotowuje, że UE jest największym światowym importerem emisji oraz że wielkość 
emisji związanych z produkcją towarów wywożonych z UE jest znacznie niższa niż w 
przypadku towarów przywożonych; stwierdza, że w Europie podejmuje się więcej 
wysiłków na rzecz walki ze zmianą klimatu niż średnio na świecie; podkreśla, że do 
pomiaru ogólnego wpływu Unii na klimat potrzebna jest solidna metoda 
sprawozdawczości, która uwzględnia emisje związane z przywozem towarów i usług do 
UE;

42. podkreśla, że wystarczające międzynarodowe wysiłki na rzecz klimatu, obejmujące np. 
solidny, powszechny i spójny międzynarodowy system opłat za emisję gazów 
cieplarnianych i w pełni konkurencyjne niskoemisyjne technologie, produkty i procesy 
produkcyjne, sprawią, że mechanizm stanie się z czasem zbędny; uważa, że zmiana 
klimatu jest problemem globalnym, który wymaga globalnych rozwiązań, i w związku z 
tym uważa, że UE powinna nadal popierać opracowanie globalnych zasad ustalania cen 
CO2 zgodnie z art. 6 porozumienia paryskiego; zachęca Komisję do opracowania 
mechanizmu z jasnym i ambitnym harmonogramem jego wdrażania i dalszego rozwoju; 
przypomina, że niektóre rozwiązania techniczne służące łagodzeniu emisji CO2 są nadal 
na etapie pilotażowym i w związku z tym wzywa Komisję do kontynuowania wysiłków 
na rzecz ich dalszego opracowania; apeluje także do Komisji o zaprojektowanie 
mechanizmu tak, aby stanowił on element kompleksowego i długoterminowego pakietu 
strategii politycznych spójnych z celem osiągnięcia w gospodarce wysokiej 
efektywności energetycznej i zasobooszczędności oraz ograniczenia do zera emisji netto 
gazów cieplarnianych najpóźniej do 2050 r.;

43. przypomina, że polityka klimatyczna i przemysłowa UE musi iść w parze z celem, 
jakim jest utrzymanie i zwiększenie zrównoważonego wzrostu gospodarczego; 
podkreśla, że każdy mechanizm powinien być zintegrowany z unijną strategią 
przemysłową, aby zachęcić przemysł do wytwarzania ekologicznych i konkurencyjnych 
produktów;

44. podkreśla, że właściwie funkcjonujący mechanizm powinien zapewnić ograniczenie 
emisji importowanych do UE oraz zagwarantować najskuteczniejszą ochronę klimatu 
przed ryzykiem ucieczki emisji, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad WTO; 
podkreśla, że mechanizm należy zaprojektować tak, aby był skuteczny i łatwy w 
stosowaniu, oraz aby nie można go było obejść, np. przerzucając zasoby lub importując 
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półprodukty bądź produkty końcowe nieobjęte mechanizmem;

45. apeluje do Komisji o zapewnienie przemysłowi w Unii i poza nią, zwłaszcza MŚP, 
doradztwa technicznego i wsparcia w ustanowieniu miarodajnego systemu rozliczania 
emisji gazów cieplarnianych na potrzeby przywozu z myślą o utrzymaniu silnej pozycji 
europejskiego przemysłu i uniknięciu tworzenia przeszkód technicznych dla partnerów 
handlowych;

46. apeluje o przeprowadzenie specjalnej oceny wpływu, jaki mechanizm wywrze na MŚP 
oraz na konkurencję na rynku wewnętrznym; apeluje o utworzenie, w razie potrzeby, 
mechanizmu wsparcia dla MŚP, pomagającego im z powodzeniem przystosować się do 
nowej rzeczywistości rynkowej, dzięki czemu nie padną ofiarą nieuczciwych praktyk ze 
strony większych podmiotów rynkowych;

47. zauważa ponadto, że w celu zapobiegania nieuczciwej konkurencji na rynku 
europejskim mechanizm nie powinien pogarszać sytuacji konkurencyjnej żadnego z 
konkurujących materiałów; podkreśla, że materiały najbardziej przyjazne dla klimatu 
nie powinny być narażone na niekorzystne warunki konkurencji;

48. podkreśla, że jest to ważne z punktu widzenia obywateli europejskich i ich interesów 
oraz realizacji priorytetów UE, takich jak ochrona klimatu, zrównoważony wzrost 
gospodarczy i konkurencyjność na arenie międzynarodowej; apeluje do Komisji i Rady 
o pełne zaangażowanie Parlamentu, jako współustawodawcy, w proces ustawodawczy 
zmierzający do ustanowienia mechanizmu;

°

° °

49. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Zmiana klimatu nie jest już tylko sprawą naukowców i przyszłych pokoleń. Każdego dnia jej 
dramatyczne konsekwencje dotykają nas samych na naszym terytorium, bardzo blisko nas, a 
katastroficzne obrazy, które docierają z innych części świata, budzą nasze przerażenie. 
Pożary, upały, susze, powodzie, zalewanie obszarów przybrzeżnych, cyklony, topnienie 
lodowców, pandemie, przesiedlenia ludności itp. sprawiają, że zmiana klimatu staje się 
rzeczywistością. Tymczasem temperatura wzrosła średnio tylko o 1,1 °C!

Porozumienie paryskie zawiera wezwanie do ogólnej mobilizacji. Musimy przyspieszyć 
tempo działań i wyznaczyć bardziej ambitne cele, gdyż w przeciwnym razie obecna polityka 
klimatyczna doprowadzi do wzrostu temperatury o 3–4 °C, a według bardziej 
pesymistycznych scenariuszy nawet o więcej. Zapanuje nieznany dotąd chaos! Unia 
Europejska również ponosi za to odpowiedzialność: ze względu na emisje gazów 
cieplarnianych, jakie wytwarza, ze względu na emisje, które importuje i które ciągle 
wzrastają, ponieważ jest centralnym elementem niezbędnej wielostronnej i międzynarodowej 
współpracy, ponieważ jest potęgą ekonomiczną i handlową i dlatego musi dawać przykład 
innym.

Europejczycy zdali sobie sprawę z potrzeby pilnego działania i zagrożeń. Działają stosownie 
do swych możliwości. Młodzież organizuje marsze dla klimatu. Coraz więcej podmiotów 
gospodarczych inwestuje znaczne środki w energię odnawialną, racjonalne i efektywne 
energetycznie budownictwo i transport oraz dekarbonizację przemysłu i usług. Rolnicy 
udowadniają, że rolnictwo może przyczyniać się do ochłodzenia planety, a nie jej przegrzania. 
Chodzi nie tylko o przeciwdziałanie zagrożeniom, ale o dążenie społeczeństwa do takiej 
zmiany naszego modelu rozwoju, aby był on bardziej zrównoważony, bardziej sprawiedliwy 
społecznie, bardziej odporny i bardziej niezależny. Dekarbonizacja nie jest jedynie pilną 
potrzebą, stała się ona również szansą, potężną dźwignią tworzenia miejsc pracy, 
zrównoważonego zagospodarowania naszych terenów i innowacji technologicznych, 
społecznych, przemysłowych i demokratycznych.

Walka ze zmianą klimatu stanowi zasadniczy motyw programu politycznego Unii 
obejmującego cel neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r., Zielony Ład i prawo o 
klimacie. Rezolucje Parlamentu Europejskiego, program Komisji i dyskusje w Radzie 
wskazują, że należy zrobić więcej i zrobić to lepiej. Cel obniżenia emisji o 40 % do 2030 r. 
jest już nieaktualny. Naukowcy zalecają, by podnieść go do 65 %. Niezależnie od tego, który 
cel zostanie przyjęty, wymaga on od nas systemowego i dogłębnego przeglądu całej polityki 
europejskiej w tym zakresie, w szczególności dyrektywy EU ETS, która w znacznym stopniu 
wpływa na cenę emisji dwutlenku węgla, a tym samym na motywację do dekarbonizacji. Nie 
można prowadzić ambitnej polityki klimatycznej bez znaczącego obniżenia przyznawanych 
uprawnień do emisji dwutlenku węgla, bez zlikwidowania w najbliższym czasie darmowych 
uprawnień przyczyniających się do niskiej wydajności rynku emisji i bez określenia ceny 
minimalnej za tonę CO2.

Chociaż unijna polityka klimatyczna jest niewystarczająca, ustanowione w niej cele są 
ambitniejsze niż cele wielu partnerów handlowych Unii. Jeśli przeciwdziałanie zmianie 
klimatu ma być szansą dla przemysłu, gospodarki i społeczeństwa, dekarbonizacja gospodarki 
nie może doprowadzić do nowej deindustrializacji, gdyż wiązałoby się to z ucieczką emisji i 
utratą inwestycji. Naszym obowiązkiem jest dopilnowanie, by działania, których wymagamy 
od przedsiębiorstw, nie skazywały ich na nieuczciwą konkurencję ze strony podmiotów 
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produkujących towary w państwach o mniejszych ambicjach klimatycznych niż unijne, ale 
których towary są przedmiotem obrotu na rynku wewnętrznym. Na tym polega sens 
mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 – ang. Carbon 
Border Adjustment Mechanism – CBAM.

CBAM jest niezbędnym narzędziem, które, stymulując pozytywny mechanizm dążenia do 
ochrony klimatu, pozwala osiągnąć szereg celów pośrednich: 

 przyczynienie się do intensyfikacji działań w zakresie ochrony klimatu w Unii, 

 zachęcanie naszych partnerów do przyjęcia bardziej ambitnych celów, 

 ochrona naszych producentów przed potencjalnie nieuczciwą konkurencją, 

 wspieranie repatriacji działalności gospodarczej z powrotem do Unii,

 zasilenie zasobów własnych Unii.

W tym celu CBAM musi podlegać szeregowi zasad:

 musi mieć docelowo zastosowanie do wszystkich przywożonych towarów, aby objąć 
w całości nasz ślad węglowy i uniknąć zakłóceń na rynku wewnętrznym. W okresie 
przejściowym będzie on stosowany do surowców, których produkcja wiąże się z 
bardzo dużymi emisjami CO2 i jest objęta europejskim rynkiem emisji;

 musi wejść w życie jak najszybciej i mieć zastosowanie od 2023 r. Powiązanie z 
systemem handlu emisjami będzie tym skuteczniejsze, im krótszy będzie okres 
przejściowy. Skuteczny CBAM musi umożliwić zniesienie darmowych uprawnień do 
emisji. Te ostatnie, będące najważniejszym instrumentem zwalczania ucieczki emisji, 
doprowadziły do znaczących niepożądanych skutków i nieuzasadnionych zysków, o 
czym przypomniał Europejski Trybunał Obrachunkowy w sprawozdaniu specjalnym 
nr 18/2020 zatytułowanym „Unijny system handlu uprawnieniami do emisji – 
przydziały bezpłatnych uprawnień wymagały lepszego ukierunkowania”; 

 musi być zgodny z wielostronnymi regułami handlu, jako że szereg artykułów GATT 
pozwala na działania w interesie kwestii ważniejszych od handlu, takich jak 
środowisko i zdrowie; 

 musi zasilać unijny budżet jako nowy zasób własny. Bronimy celu, by zasób ten był 
głównie przeznaczony na Zielony Ład i sprawiedliwą transformację, ale też by jego 
znacząca część wspierała transformację w krajach najbiedniejszych i najbardziej 
dotkniętych zmianą klimatu.

Ludność Europy oczekują bardziej zdecydowanych i ambitnych działań Unii Europejskiej na 
rzecz klimatu. Chce też, by skończyła z naiwnością i cynizmem w polityce handlowej, 
objawiającym się ignorowaniem kosztów społecznych, środowiskowych i przemysłowych 
podpisywanych umów. 

Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 stwarza 
doskonałą możliwość działania na wielu frontach: klimatu, przemysłu, zatrudnienia, 
odporności, suwerenności i repatriacji produkcji. W związku z tym jest ważnym testem 
politycznym i demokratycznym dla Unii. Parlament Europejski musi jej wskazywać drogę!
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OPINIA KOMISJI HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

w sprawie „W kierunku unijnego mechanizmu dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 zgodnego z zasadami WTO”
(2020/2043(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (*): Karin Karlsbro

(*) Zaangażowana komisja – art. 57 Regulaminu

WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje unijny cel w postaci dokonania sprawiedliwej społecznie 
transformacji w kierunku neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz cel dotyczący 
ograniczenia emisji o 60 % do 2030 r. zgodnie z propozycją Parlamentu; apeluje o coraz 
ambitniejsze cele klimatyczne w unijnej polityce handlowej i wielu innych obszarach 
polityki; domaga się, aby porozumienie paryskie wraz z jego celem 1,5℃ stało się jedną 
z najważniejszych zasad przewodnich polityki handlowej, do której powinny zostać 
dostosowane wszystkie inicjatywy handlowe i ich narzędzia polityczne i która powinna 
m.in. stanowić niezbędny element umów o wolnym handlu (FTA); jest przekonany, że 
taka zorientowana na cel polityka handlowa może być istotnym czynnikiem 
napędzającym dekarbonizację gospodarek z myślą o realizacji celów klimatycznych 
określonych w porozumieniu paryskim i Europejskim Zielonym Ładzie; podkreśla, że 
większe ambicje UE w kwestii zmiany klimatu mogą oznaczać większe ryzyko ucieczki 
emisji; wzywa Komisję, by we wszystkich obszarach polityki zapewniła pełną ochronę 
przed ucieczką emisji, pamiętając jednocześnie o konkurencyjności przemysłu 
europejskiego oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP); zauważa, że choć w 
2018 r. Unia obniżyła wewnętrzną emisję gazów cieplarnianych o 23,2 % poniżej 
poziomu z 1990 r., stale rosną emisje gazów cieplarnianych związanych z handlem 
międzynarodowym; podkreśla, że import netto towarów i usług do UE odpowiada za 
ponad 20 % jej wewnętrznych emisji CO2;

2. popiera – z braku obowiązujących na całym świecie cen uprawnień do emisji oraz 
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rozwiązań wielostronnych – zamiar zaproponowania przez Komisję sprawiedliwego, 
przejrzystego i efektywnego unijnego mechanizmu rynkowego dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM), pod warunkiem że będzie on zgodny 
z zasadami WTO i unijnymi FTA (czyli nie będzie stanowić dyskryminacji ani ukrytego 
ograniczenia w handlu międzynarodowym), a także proporcjonalny, oparty na zasadzie 
„zanieczyszczający płaci” i adekwatny do skutecznej realizacji celów klimatycznych; 
uważa, że mechanizm ten powinien mieć zastosowanie do towarów ze wszystkich 
państw trzecich, które nie są jeszcze objęte skutecznym systemem ustalania cen 
uprawnień do emisji dwutlenku węgla lub równoważnym systemem o podobnych 
celach i kosztach co unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), by w ten 
sposób uniknąć wszelkiej dyskryminacji ze względu na pochodzenie, oraz że koszty 
ustalania mniej ambitnych cen uprawnień powinny podlegać odliczeniu od CBAM;

3. jest przekonany, że CBAM powinien służyć zapobieganiu ryzyku ucieczki emisji na 
poziomie UE, przyczyniając się tym samym do realizacji ogólnego celu w postaci 
ograniczenia globalnych emisji i wywiązania się przez UE z jej zobowiązań; 
przypomina, że unijny CBAM został przygotowany wyłącznie z myślą o realizacji 
celów klimatycznych oraz zmniejszenia ryzyka ucieczki emisji i powinien być 
wykorzystywany w sposób proporcjonalny, wyważony i oparty na dowodach, natomiast 
nie należy go nadużywać jako narzędzia wzmacniania protekcjonizmu, nieuzasadnionej 
dyskryminacji lub ograniczeń w sytuacji, gdy w handlu międzynarodowym już i tak 
istnieje wiele obciążeń; apeluje w związku z tym o unikanie zbytniej biurokracji; 
zauważa, że jednym ze skutków tego środka będzie zapobieganie ryzyku przenoszenia 
produkcji poza UE, gdyż jej przenoszenie mogłoby zniweczyć wysiłki UE na rzecz 
ograniczenia emisji i promowania międzynarodowej polityki UE w zakresie ochrony 
środowiska; 

4. uważa, że jeśli CBAM ma być zgodny z zasadami WTO, jego koncepcja może opierać 
się na postanowieniach Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT), 
takich jak art. I (zasada najwyższego uprzywilejowania), III (zasada traktowania 
narodowego) i w razie potrzeby art. XX (ogólne wyjątki), a jego jedyną rację bytu 
powinna stanowić ochrona środowiska poprzez zmniejszenie globalnych emisji CO2 i 
zapobieganie ucieczce emisji;

5. apeluje o przedstawienie do połowy 2021 r. dokładnych ocen skutków wraz z 
wnioskiem ustawodawczym, o jak największą przejrzystość oraz o zachęty do 
współpracy i do dialogu z WTO i partnerami handlowymi UE, w koordynacji z 
Parlamentem Europejskim; zauważa, że trzeba przeprowadzić ocenę skutków, mając na 
względzie zmniejszenie ryzyka ucieczki emisji, a zatem zredukowania łącznych emisji 
na świecie; dlatego zwraca się do Komisji o włączenie do oceny skutków następujących 
elementów:

a) wpływ CBAM na zrównoważoną innowacyjność oraz zmiany w przepływach 
handlowych i łańcuchach dostaw; 

b) ocena wartości dodanej CBAM w porównaniu z innymi rozwiązaniami; 

d) wskazanie sektorów, w których można pilotażowo wdrożyć system w 
pierwszej kolejności sektory, gdyż łatwo w nich określić wielkość emisji powstających 
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przy produkcji towarów;

d) możliwy wpływ na przemysł UE, gdyby mechanizm był ukierunkowany tylko 
na materiały podstawowe, co mogłoby doprowadzić do przekierowania przywozu na 
produkty pośrednie i końcowe, nieobjęte mechanizmem, zwłaszcza jeśli mechanizm 
zastąpi dotychczasowe środki zapobiegania ucieczce emisji; 

e) czy i jak należy włączyć do mechanizmu energetykę w szczególnym 
przypadku przywozu energii elektrycznej ze źródeł wysokoemisyjnych; 

f) możliwy wpływ na przedsiębiorstwa unijne, zwłaszcza MŚP, pod 
względem konkurencji na świecie, jeżeli wzrosną ceny składników produkowanych 
przez nie towarów;

g) analiza kombinacji kluczowych zmiennych, w tym sektorów, krajów i emisji 
gazów cieplarnianych objętych CBAM, oraz ich związek z dotychczasowymi środkami 
zapobiegania ucieczce emisji;

h) szczególne względy dla krajów najsłabiej rozwiniętych i rozwijających się, 
zapewniające, by CBAM nie wpłynął niekorzystnie na ich rozwój; 

6. zauważa, że w ocenie skutków należy dokładnie rozważyć współdziałanie CBAM z 
dotychczasowymi środkami zapobiegania ucieczce emisji w unijnym systemie handlu 
uprawnieniami do emisji (ETS), w tym zastanowić się, czy dotychczasowe środki lub 
bezpłatne uprawnienia powinny uzupełniać CBAM w początkowej fazie jego 
funkcjonowania, czy też należy je znieść, jednocześnie unikając podwójnej ochrony i 
dyskryminowania przywozu, oraz czy CBAM należy wprowadzać stopniowo, by 
zapewnić zgodność z zasadami WTO, jednocześnie utrzymując przewidywalność i 
stabilność dla przedsiębiorstw unijnych;

7. podkreśla, że ewentualny mechanizm musi zachęcać przemysł w UE i poza jej 
granicami do produkowania czystych i konkurencyjnych produktów oraz zapobiegać 
ucieczce emisji bez stwarzania zagrożenia dla możliwości prowadzenia wymiany 
handlowej; zwraca uwagę na rolę, jaką może odegrać taki zrównoważony i 
odpowiednio wdrażany mechanizm w sektorach energochłonnych, np. w produkcji stali, 
cementu i aluminium, biorąc pod uwagę ekspozycję tych sektorów na handel i ich 
udział w ETS;

8. zauważa, że CBAM jest elementem Europejskiego Zielonego Ładu i ma służyć 
osiągnięciu celu, jakim jest uzyskanie w 2050 r. zerowego poziomu emisji gazów 
cieplarnianych netto w UE; zauważa, że wprowadzenie CBAM może mieć bezpośredni 
lub pośredni wpływ na większość wysokoemisyjnych sektorów przemysłu silnie 
uzależnionych od handlu, dlatego należy zasięgać ich opinii na wszystkich etapach tego 
procesu; zauważa ponadto, że CBAM może wpływać na łańcuchy dostaw, powodując 
internalizację kosztów emisji CO2; podkreśla, że CBAM powinien być łatwy w 
zarządzaniu i nie powinien niepotrzebnie obciążać finansowo ani administracyjnie 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP;

9. apeluje, by przychody z CBAM wykorzystać do wsparcia światowych i europejskich 
działań na rzecz klimatu; sugeruje, że dochody te należy ponownie inwestować w 
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budżecie UE w badania naukowe, innowacje i rozwijanie technologii neutralnych pod 
względem emisji CO2, by wesprzeć zrównoważoną transformację przemysłu, a także w 
pomoc na działania na rzecz klimatu, by zapewnić zgodność z zasadami WTO;

10. wyraża głębokie zaniepokojenie erozją wielostronnego systemu handlowego; wzywa 
Komisję do aktywnej współpracy z rządami partnerów handlowych w celu zapewnienia 
stałego dialogu na temat tej inicjatywy, by zachęcać do działań na rzecz klimatu 
zarówno w Unii, jak i u jej partnerów handlowych; podkreśla, że politykę handlową 
można i należy wykorzystywać do propagowania pozytywnych działań rzecz 
środowiska i do zapobiegania poważnym różnicom w poziomie ambicji 
środowiskowych między UE a resztą świata oraz że CBAM należy opracować jako 
uzupełnienie działań zapisanych w unijnych umowach o wolnym handlu w rozdziałach 
o handlu i zrównoważonym rozwoju; podkreśla, że ostatecznym celem inicjatywy musi 
być doprowadzenie do podjęcia na szczeblu światowym działań, które sprawią, że 
CBAM będzie zbędny, gdyż cele redukcji emisji CO2 na świecie zrównają się z 
poziomem ambicji wyznaczonym przez UE; uważa zatem, że CBAM należy postrzegać 
jako środek wspierający przyspieszenie tego procesu, a nie środek protekcjonistyczny; 
oczekuje, że na forum WTO lub G20 Komisja rozpocznie negocjacje w sprawie takiego 
podejścia ogólnoświatowego; 

11. apeluje o taką metodę obliczania wielkości emisji powstających przy produkcji, która 
nie wprowadzi dyskryminacji między producentami z UE i z państw trzecich oraz da 
wyniki jak najbliższe rzeczywistej wielkości emisji związanych z danymi towarami; 
zwraca uwagę na trudności związane z obliczaniem wielkości emisji powiązanych z 
wyrobami z państw członkowskich UE i państw trzecich oraz wzywa do ciągłych starań 
o zapewnienie porównywalności podawanej wielkości emisji; podkreśla, że technologie 
identyfikacji i śledzenia wielkości emisji związanych z produkcją złożonych produktów 
oraz ich wydajności emisyjnej mogą pomóc egzekwować CBAM w odniesieniu do tych 
produktów; zauważa, że CBAM musi zachęcać państwa i producentów do wymiany 
informacji o ustalaniu cen uprawnień do emisji CO2 i o wielkości emisji powiązanych z 
produktami; 

12. uważa, że handel międzynarodowy i polityka handlowa to kluczowe czynniki 
umożliwiające przejście na neutralną dla klimatu, zasobooszczędną gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i że w związku z tym wspierają one światowe dążenia do 
osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ i porozumienia paryskiego; uważa, 
że należy pilnie przeprowadzić całościową reformę WTO, by organizacja ta mogła 
gwarantować wolny handel i jednocześnie zwalczać globalne ocieplenie; zauważa, że 
przepisy GATT pochodzą z 1947 r., i jest zdania, że należy je ponownie przemyśleć w 
obecnym kontekście kryzysu klimatycznego; oczekuje, że Komisja pilnie podejmie 
inicjatywy służące reformie WTO, by zapewnić spójność z celami klimatycznymi; 
wzywa Komisję do intensywniejszych starań o ogólnoświatowy system ustalania cen za 
emisje CO2 oraz do ułatwiania handlu technologiami chroniącymi klimat i środowisko, 
na przykład przez inicjatywy z zakresu polityki handlowej, takie jak umowa w sprawie 
towarów środowiskowych WTO.
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OPINIA KOMISJI GOSPODARCZEJ I MONETARNEJ

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

W kierunku unijnego mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem 
emisji CO2 zgodnego z zasadami WTO
(2020/2043(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Luis Garicano

(*) Zaangażowana komisja – art. 57 Regulaminu

WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. uważa, że mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 
(ang. CBAM – carbon border adjustment mechanism) powinien służyć głównie 
przeciwdziałaniu zmianie klimatu i wspieraniu celów UE w zakresie ochrony 
środowiska poprzez ograniczanie ucieczki emisji i zachęcanie do inwestycji w 
ekologiczne i energooszczędne technologie na szczeblu unijnym i światowym, które 
przyspieszają globalną redukcję emisji gazów cieplarnianych; uważa, że ostatecznym 
celem powinno być dążenie do skutecznej globalnej polityki klimatycznej;

2. uważa, że przyjęty niedawno w Europejskim Zielonym Ładzie cel, jakim jest 
osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., uzgodnione przez Parlament 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 60 % do 2030 r., a także 
zobowiązania międzynarodowe Unii w ramach porozumienia paryskiego, będą 
wymagać intensywnych działań na rzecz obniżenia emisyjności na szczeblu UE, co 
doprowadzi do wzrostu opłat za emisję gazów cieplarnianych uiszczanych przez 
producentów krajowych w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU 
ETS), prawdopodobnie znacznie powyżej ich obecnego poziomu; uważa w związku z 
tym, że wobec braku globalnej opłaty za emisje gazów cieplarnianych ryzyko ucieczki 
emisji może wzrosnąć; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 
Rady i Komisji do wdrożenia mechanizmu dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 zgodnego z zasadami WTO, w którym ceny importowe 
odzwierciedlają wielkość emisji związanych z produkcją, co przyspieszy wyrównanie 
warunków konkurencji między producentami krajowymi i zagranicznymi, a tym samym 
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zagwarantuje, że przenoszenie produkcji i zwiększony import z krajów o mniej 
ambitnej polityce klimatycznej nie będzie podważać celów UE w zakresie klimatu, co z 
kolei zagwarantuje bardziej sprawiedliwą transformację;

3. uważa, że Komisja ocenia obecnie różne warianty wprowadzenia mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, od instrumentów 
podatkowych po mechanizmy oparte na EU ETS; podkreśla, że akcyza (lub podatek 
akcyzowy) od wielkości emisji związanych z produkcją wszystkich towarów 
konsumpcyjnych, zarówno krajowych, jak i importowanych, nie zlikwiduje ryzyka 
ucieczki emisji, jest wyzwaniem technicznym ze względu na trudność wykrycia emisji 
CO2 w globalnych łańcuchach wartości i może stanowić znaczne obciążenie dla 
konsumentów; uważa, że aby uniknąć ryzyka ucieczki emisji, a jednocześnie 
przestrzegać zasad WTO, CBAM powinien obciążać opłatą wielkość emisji związanych 
z produkcją importowanych towarów w sposób odzwierciedlający koszt emisji 
ponoszony przez producentów w UE; uważa w związku z tym, że mechanizm ten 
powinien nakładać jednakowe opłaty za emisję gazów cieplarnianych zarówno na 
krajowych producentów, jak i importerów oraz być zgodny z zasadą niedyskryminacji 
WTO; jest zdania, że wariantem, który najlepiej odzwierciedla koszty emisji ponoszone 
przez producentów w UE, zapewniającym automatyczne dostosowanie cen i 
przestrzeganie zasady niedyskryminacji, jest mechanizm oparty na EU ETS; zachęca 
zatem Komisję do wdrożenia systemu, który wymagałby od importerów zakupu 
uprawnień odpowiadających wielkości emisji powstałych przy produkcji ich towarów; 
uważa, że można to osiągnąć, tworząc specjalną pulę uprawnień dla towarów 
importowanych powiązanych z opłatami EU ETS (wirtualny EU ETS) lub włączając 
importerów do istniejącego systemu uprawnień EU ETS; zauważa, że to drugie 
rozwiązanie może wiązać się z dodatkowymi problemami technicznymi, takimi jak 
zapewnienie stabilności opłat (ten problem można ewentualnie rozwiązać przez 
podniesienie obecnego pułapu do odpowiedniego poziomu i wykorzystanie rezerwy 
stabilności rynkowej) oraz wprowadzenie zabezpieczeń, aby uniknąć ryzyka 
potencjalnych zakłóceń na rynku; przyznaje, że prostym rozwiązaniem byłoby stałe cło 
lub podatek od importu, ponieważ stanowiłyby one zdecydowany i stały środowiskowy 
sygnał cenowy w odniesieniu do importowanych emisji; uważa jednak, że ze względu 
na swój stały charakter podatek taki mniej elastycznie odzwierciedlałby ewolucję opłat 
w EU ETS; podkreśla, że w praktyce ewoluujący podatek automatycznie 
odzwierciedlający opłaty w EU ETS byłby równoważny z wirtualnym EU ETS; 
przyznaje, że gdyby CBAM miał mieć charakter podatku, istnieje możliwość 
wprowadzenia mechanizmu opartego na art. 192 ust. 2 TFUE; podkreśla, że głównym 
celem CBAM jest ochrona środowiska, a zatem kryteria środowiskowe powinny być 
decydujące przy wyborze instrumentu; podkreśla, że w związku z tym wybrany 
instrument musi gwarantować przewidywalną i wystarczająco wysoką opłatę za emisje 
gazów cieplarnianych, która zachęci do inwestycji w obniżanie emisyjności, aby 
osiągnąć cele porozumienia paryskiego;

4. uważa, że idealnie CBAM powinien mieć zastosowanie do całego importu (od 
surowców przez półprodukty aż po produkt końcowy), a materiały podstawowe 
uwzględnione w EU ETS powinny być nim objęte, aby uniknąć zakłóceń na rynku 
wewnętrznym między produktami i w całym łańcuchu wartości; dostrzega trudności 
techniczne związane z uwzględnieniem już w 2023 r. wszystkich materiałów 
podstawowych objętych EU ETS i rozumie, że sektory uznane za najbardziej narażone 
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na ryzyko ucieczki emisji mogą być traktowane priorytetowo w fazie początkowej; 
ostrzega jednak Komisję przed potencjalnymi szkodami dla przemysłu UE, jeżeli nie 
uwzględni się wszystkich sektorów objętych EU ETS, i wzywa ją do maksymalnego 
rozszerzenia liczby sektorów; wzywa Komisję, by w razie przyjęcia podejścia 
stopniowego stosowała wiążący harmonogram rozszerzenia zakresu CBAM;

5. uważa, że najlepiej byłoby, gdyby CBAM mierzył jak najdokładniej wielkość emisji 
związanych z produkcją importowanych towarów objętych jego zakresem; zaleca 
jednak takie zaprojektowanie CBAM, aby wielkość emisji związanych z produkcją była 
mierzona w oparciu o materiały składowe każdego z importowanych towarów (jak 
zaproponował Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny); przypomina, że takie 
zbliżenie obu mechanizmów pozwalałoby mierzyć wielkość emisji każdego materiału 
podstawowego objętego EU ETS i mnożyć ją przez domyślną wartość intensywności 
emisji; uważa jednak, że importerom należy umożliwić udowodnienie – zgodnie z 
unijnymi normami monitorowania, raportowania i weryfikacji – że wielkość emisji 
związanych z produkcją ich towarów jest niższa niż te wartości, oraz otrzymanie 
odpowiednio dostosowanej należnej kwoty, aby w ten sposób zachęcać do innowacji i 
inwestowania w ekologiczne technologie na całym świecie; uważa, że nie należy 
nieproporcjonalnie obciążać MŚP; podkreśla, że wdrożenie mechanizmu będzie 
wymagało umocowania go w zestawie unijnych standardów zapobiegających jego 
obchodzeniu bądź niewłaściwemu wykorzystywaniu oraz utworzenia solidnej i 
niezależnej infrastruktury administrowania nim;

6. proponuje, by wdrożenie CBAM doprowadziło do stopniowego wycofywania 
bezpłatnego przydziału uprawnień po odpowiednim okresie przejściowym, ponieważ w 
mechanizmie przewidziano, że unijni producenci i importerzy będą musieli ponosić 
takie same koszty emisji na rynku UE; podkreśla konieczność stopniowego 
wycofywania bezpłatnych uprawnień w okresie przejściowym zgodnie z 
przewidywalnym harmonogramem; uważa, że okres przejściowy powinien 
gwarantować pewność regulacyjną zasobochłonnym i energochłonnym sektorom; 
podkreśla, że nie powinno być podwójnej ochrony oraz że mechanizm ten musi być 
zgodny z zasadami WTO; uważa, że w tym celu CBAM powinien umożliwiać 
odliczenie wartości bezpłatnych uprawnień od należnej kwoty pobieranej od 
importerów, tak aby CBAM i bezpłatne uprawnienia mogły współistnieć, lecz by nie 
skutkowało to wprowadzeniem podwójnej rekompensaty i łamaniem zasad WTO; 
zauważa, że stopniowemu wycofywaniu powinny towarzyszyć środki wsparcia eksportu 
zgodne z zasadami WTO i celami UE w zakresie ochrony środowiska; wzywa Komisję 
do oceny wprowadzenia częściowych bonifikat wywozowych opartych na istniejącym 
systemie wskaźników referencyjnych producentów o najniższych emisjach, przy czym 
bonifikaty te nie powinny umożliwiać refundacji kosztów na poziomie wyższym niż 
obecny poziom bezpłatnych uprawnień w celu zdecydowanego zachęcania do obniżania 
emisji, przy jednoczesnym zapewnieniu równych warunków działania eksporterom UE;

7. podkreśla, że w ramach CBAM należy dopilnować, aby importerzy z państw trzecich 
nie byli obciążani dwukrotnie opłatami za wielkość emisji związanych z produkcją ich 
towarów, oraz zapewnić ich równe i niedyskryminacyjne traktowanie; wzywa Komisję 
do uważnej oceny wpływu różnych wariantów CBAM na kraje najsłabiej rozwinięte;

8. wzywa do uwzględnienia dochodów z CBAM w budżecie UE;
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9. uważa, że powyższy wniosek gwarantuje zgodność z zasadami WTO, ponieważ nie 
wprowadza dyskryminacji między producentami a importerami (ani wśród nich), opiera 
się na przejrzystych i naukowo uzasadnionych obiektywnych kryteriach oraz realizuje 
swój podstawowy cel, jakim jest ochrona środowiska i zdrowia; wzywa Komisję do 
zaangażowania się w dwustronne i wielostronne rozmowy z partnerami handlowymi, 
aby ułatwić wdrożenie CBAM i uniknąć działań odwetowych; wzywa do 
kontynuowania prac Komisji nad zrównoważeniem środowiskowym w WTO, aby 
dostosować międzynarodowe prawo handlowe do celów klimatycznych porozumienia 
paryskiego; wzywa Komisję do angażowania Parlamentu na wszystkich etapach 
procesu opracowywania CBAM; wzywa do ustanowienia mechanizmu monitorowania i 
przeglądu z jak największym udziałem Parlamentu.
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OPINIA KOMISJI BUDŻETOWEJ

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

w sprawie „W kierunku unijnego mechanizmu dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 zgodnego z zasadami WTO”
(2020/2043(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Elisabetta Gualmini

WSKAZÓWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przypomina, że mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2 (CBAM) od dawna jest postrzegany jako szansa na prawdziwe, ekologiczne źródło 
dochodów własnych dla budżetu UE i znalazł się w „koszyku” preferowanych opcji 
nowych zasobów własnych w rezolucji legislacyjnej Parlamentu z 16 września 2020 r.1;

2. uznaje, że głównym celem CBAM musi być ochrona klimatu, złagodzenie problemu 
związanego z ucieczką emisji, zapewnienie równych szans pod względem kosztów 
obniżenia emisyjności, zwiększenie popytu na niskoemisyjne produkty i procesy, 
zapobieganie zakłóceniom konkurencji i handlu oraz ochrona konkurencyjności 
przemysłu UE; podkreśla, że CBAM pomoże UE w realizacji jej celów klimatycznych 
przy jednoczesnym zapewnieniu równych szans w handlu międzynarodowym, 
ograniczeniu offshoringu produkcji do państw trzecich o mniej ambitnych przepisach 
dotyczących środowiska, jak również poszanowaniu zasady „zanieczyszczający płaci”, 
co ma na celu zachęcenie reszty świata do podjęcia działań w dziedzinie klimatu 
zgodnie z porozumieniem paryskim i Europejskim Zielonym Ładem; uważa, że 
ostatecznym rezultatem wprowadzenia CBAM będzie więcej innowacji i inwestycji w 
bardziej ekologiczne technologie; podkreśla ponadto konieczność zaprojektowania 
CBAM z uwzględnieniem najwyższej integralności środowiskowej;

3. wzywa Komisję, aby przed przedstawieniem wniosku ustawodawczego przeprowadziła 
dogłębną ocenę skutków poszczególnych opcji realizacji CBAM; apeluje, by w tej 
ocenie skutków od samego początku uwzględniono różne scenariusze, takie jak 
możliwość ujęcia wszystkich obecnych i przyszłych sektorów systemu handlu emisjami 
(ETS), jak również specyfikę sektorów, które mogłyby zostać objęte tym 

1 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0220.
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mechanizmem; uważa za niezbędne, by w ramach oceny przeanalizować wpływ 
różnych projektów na ich zdolność do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz 
ich skutki gospodarcze i społeczne dla unijnego sektora przemysłowego, ze 
szczególnym uwzględnieniem MŚP, konkurencyjności eksporterów UE oraz 
ewentualnych środków odwetowych podejmowanych przez państwa trzecie i ich 
dostawców wobec przemysłu UE; uważa jednocześnie, że aby utrzymać silne zachęty 
do obniżenia emisyjności i zapewnić równe szanse dla towarów z UE na rynkach 
państw trzecich, w ocenie skutków należy również zbadać zalety i prawdopodobne 
konsekwencje bonifikat wywozowych (w tym ich stopniowego wprowadzania) w 
sektorach objętych i nieobjętych CBAM, a także ich komplementarność ze środkami 
zapobiegania ucieczce emisji w ramach systemu ETS; podkreśla znaczenie oceny 
wpływu każdej z opcji na poziom życia konsumentów, zwłaszcza tych należących do 
słabszych grup społecznych, a także wpływu na dochody; wzywa Komisję do 
uwzględnienia w ocenie skutków również wpływu na budżet UE dochodów 
wygenerowanych w ramach CBAM jako zasobów własnych, w zależności od wybranej 
koncepcji i warunków; 

4. podkreśla znaczenie unikania zakłóceń na rynku wewnętrznym, jak również środków 
protekcjonistycznych wymierzonych przeciwko UE; zauważa, że większe ambicje UE 
w zakresie zmian klimatu prowadzą do zwiększonego ryzyka ucieczki emisji ze 
względu na niższe normy środowiskowe i brak ambitnych działań w dziedzinie klimatu 
w krajach trzecich; wzywa Komisję, by w związku z tym zapewniła we wszystkich 
swoich strategiach politycznych pełną ochronę przed ucieczką emisji; proponuje 
mechanizm zgodny z zasadami Światowej Organizacji Handlu, niedyskryminacyjny i 
progresywny, jak również zdecydowanie zachęca Komisję do pozostania otwartą na 
podejście wielostronne, które może skutecznie przyczynić się do globalnych działań na 
rzecz klimatu zgodnie z porozumieniem paryskim, i które pozwoliłoby uniknąć działań 
odwetowych przeciwko gospodarce UE; wzywa jednocześnie Komisję do 
kontynuowania wielostronnych reform WTO, które pozwolą dostosować 
międzynarodowe prawo handlowe do celów porozumienia paryskiego; uważa, że ze 
względu na światową pandemię i wynikające z niej kryzysy gospodarcze tym bardziej 
konieczne staje się opracowanie polityki międzynarodowej, która pozwoli pogodzić 
konieczność działań na rzecz klimatu z konkurencyjnością przemysłu i sprawiedliwym 
handlem;

5. uznaje, że CBAM można by wdrożyć albo jako rozszerzenie obecnego systemu ceł, 
albo jako system uzupełniający w istniejącym systemie handlu emisjami; podkreśla, że 
oba podejścia mogą być całkowicie spójne z inicjatywą w zakresie zasobów własnych; 
podkreśla, że ten ostatni model, scentralizowany zgodnie z normami ETS dla 
poszczególnych sektorów, materiałów i cenami uprawnień do emisji dwutlenku węgla, 
ułatwiłby ustanowienie równoważnych poziomów ustalania opłat za emisję gazów 
cieplarnianych w odniesieniu do produktów z UE i produktów spoza UE, a tym samym 
gwarantowałby sprawiedliwe i równe szanse w handlu międzynarodowym oraz 
zgodność z przepisami WTO, a w szczególności z art. III Układu ogólnego w sprawie 
taryf celnych i handlu (GATT); zwraca uwagę, że choć definitywny mechanizm 
powinien ostatecznie obejmować jak najszerszy zakres przywozu, pierwotny projekt 
CBAM mógłby zostać ograniczony do niektórych sektorów gospodarki, wybranych na 
podstawie oceny skutków;
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6. przypomina, że w porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie dyscypliny 
budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami, 
które dotyczyło również nowych zasobów własnych i zawierało plan działania na rzecz 
ich wprowadzenia, Parlament, Rada i Komisja uzgodniły utworzenie nowych zasobów 
własnych, w tym CBAM, w czasie trwania kolejnych wieloletnich ram finansowych 
(WRF); podkreśla, że przydzielenie przepływów finansowych wygenerowanych w 
ramach CBAM do budżetu UE pomogłoby złagodzić problemy związane z 
równoważnością fiskalną i zapewnić sprawiedliwe rozłożenie wpływu na państwa 
członkowskie, a także zapewnić sprawną strukturę przy minimalnych ogólnych 
kosztach administracyjnych; stwierdza zatem, że zdefiniowanie dochodów jako 
zasobów własnych UE zmniejszyłoby udział wkładów opartych na DNB w 
finansowaniu budżetu UE, a tym samym pomogłoby w sprawiedliwym rozłożeniu 
wpływu CBAM na wszystkie państwa członkowskie; uważa, że wszelkie oszczędności 
na szczeblu krajowym wynikające z niższych wkładów opartych na DNB zwiększą 
przestrzeń fiskalną państw członkowskich; podkreśla, że wdrożeniu tego mechanizmu 
powinna towarzyszyć likwidacja dotacji o skutkach szkodliwych dla środowiska, 
przyznawanych sektorom energochłonnym, w szczególności zwolnień od podatku i ulg 
podatkowych związanych z energią wykorzystywaną przez sektory energochłonne;

7. z zadowoleniem przyjmuje, że CBAM, gdy stanie się podstawą zasobów własnych 
zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym, przybliży stronę dochodów budżetu 
UE do strategicznych celów politycznych, takich jak Europejski Zielony Ład, walka ze 
zmianą klimatu i gospodarka o obiegu zamkniętym oraz sprawiedliwa transformacja, a 
tym samym przyczyni się do generowania wspólnych korzyści, zachęt i wartości 
dodanej UE; uważa, że dochody z CBAM byłyby, ze względu na swój charakter i 
pochodzenie, ściśle powiązane z polityką w dziedzinie klimatu, z granicami 
zewnętrznymi i polityką handlową na szczeblu UE, a tym samym stanowiłyby 
szczególnie odpowiednią podstawę zasobów własnych UE; podkreśla, że dochody 
wygenerowane w ramach CBAM nie zostałyby w związku z tym wykorzystane, ze 
względu na integralność środowiskową, do subsydiowania polityki lub działań 
sprzecznych z porozumieniem paryskim i celami Europejskiego Zielonego Ładu;

8. podkreśla, że poziom emisji gazów cieplarnianych związany z przedmiotowym 
przywozem powinien być obliczany na podstawie przejrzystych i wiarygodnych 
wskaźników referencyjnych dla poszczególnych produktów, odzwierciedlających średni 
światowy poziom emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do poszczególnych 
produktów, z uwzględnieniem różnych metod produkcji charakteryzujących się 
odmienną intensywnością emisji; uważa, że przy ustalaniu opłat za emisję gazów 
cieplarnianych związanych z przywozem należy również brać pod uwagę intensywność 
emisji dwutlenku węgla w sieci energetycznej danego kraju;

9. przyjmuje do wiadomości różne ostrożne szacunki dotyczące dochodów, które wahają 
się od 5 do 14 mld EUR rocznie, w zależności od zakresu i struktury nowego 
instrumentu; podkreśla, że budżet UE jest w każdym przypadku wyjątkowo dobrze 
przystosowany do absorbowania wahań dochodów, a nawet długoterminowych skutków 
regresywnych;

10. jest zdecydowany dopilnować, aby zasoby własne oparte na CBAM stanowiły część 
koszyka zasobów własnych w celu pokrycia poziomu łącznych przewidywanych 
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wydatków na koszty spłaty kapitału i odsetek od pożyczki zaciągniętej w ramach 
instrumentu Next Generation EU, z poszanowaniem zasady uniwersalności; przypomina 
ponadto, że wszelkie nadwyżki względem planu spłaty muszą nadal pozostać w 
budżecie UE jako dochód ogólny; podkreśla, że jakiekolwiek przeznaczenie na 
określony cel dochodów z CBAM byłoby sprzeczne z porozumieniem 
międzyinstytucjonalnym, decyzją w sprawie zasobów własnych i rozporządzeniem 
finansowym;

11. podkreśla, że wprowadzenie koszyka nowych zasobów własnych, jak przewidziano w 
planie działania na rzecz wprowadzenia nowych zasobów własnych zgodnie z 
porozumieniem międzyinstytucjonalnym, może ułatwić lepsze ukierunkowanie 
wydatków na szczeblu unijnym na obszary priorytetowe i wspólne dobra publiczne, 
zapewniając w ten sposób wysokie przyrosty wydajności w porównaniu z wydatkami 
krajowymi; przypomina, że nieprzestrzeganie warunków porozumienia 
międzyinstytucjonalnego przez jedną z trzech instytucji może spowodować zaskarżenie 
jej przez pozostałe instytucje;

12. wzywa instytucje do podjęcia aktywnych działań zgodnie z duchem i treścią planu 
działania na rzecz wprowadzenia nowych zasobów własnych w ramach porozumienia 
międzyinstytucjonalnego, zgodnie z którym te nowe zasoby własne mają wejść w życie 
nie później niż 1 stycznia 2023 r.
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OPINIA KOMISJI PRZEMYSŁU, BADAŃ NAUKOWYCH I ENERGII

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

W kierunku unijnego mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem 
emisji CO2 zgodnego z zasadami WTO
(2020/2043(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jens Geier

WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

A. mając na uwadze, że art. XX Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 
(GATT) umożliwia członkom Światowej Organizacji Handlu (WTO) wdrażanie 
środków niezbędnych dla ochrony życia lub zdrowia ludzi, roślin lub zwierząt (lit. b)) 
bądź zasobów naturalnych (lit. g));

1. z zadowoleniem przyjmuje porozumienie paryskie jako międzynarodowe zobowiązanie 
do walki ze zmianą klimatu oraz podkreśla konieczność przeprowadzenia gruntownej 
oceny kompatybilności wszystkich międzynarodowych zbiorów przepisów z tymi 
celami klimatycznymi; zauważa, że UE odpowiada za 9 % światowych poziomów 
emisji gazów cieplarnianych i jest trzecim co do wielkości źródłem emisji gazów 
cieplarnianych na świecie; z zaniepokojeniem odnotowuje także brak wystarczająco 
ambitnych międzynarodowych działań i środków na rzecz klimatu służących wdrażaniu 
decyzji podjętych na mocy tego porozumienia, a także odstąpienie od niego przez USA;

2. z zadowoleniem przyjmuje europejskie wysiłki w tym zakresie, takie jak ustanowienie 
Europejskiego Zielonego Ładu i celu osiągnięcia racjonalnej pod względem kosztów, 
sprawiedliwej, społecznie zrównoważonej i uczciwej transformacji prowadzącej do 
neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r.; podkreśla potrzebę utrzymania celu 
redukcji emisji gazów cieplarnianych o 60 % do 2030 r., przy jednoczesnym 
zapewnieniu spójnego stosowania zasady „zanieczyszczający płaci”;

3. uważa, że asymetryczne środki ochrony klimatu nie wystarczą do przeciwdziałania 
zmianie klimatu; podkreśla, że polityka handlowa może i powinna być wykorzystywana 
do promowania pozytywnego programu środowiskowego przy jednoczesnym 
utrzymaniu konkurencyjności UE, a także do zajęcia się głównymi różnicami w 
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ambicjach w zakresie ochrony środowiska między UE a resztą świata; uważa ponadto, 
że zgodny z zasadami WTO unijny mechanizm dostosowania emisji dwutlenku węgla 
na granicach („mechanizm”) może zachęcać do niskoemisyjnego przywozu i tworzenia 
niskoemisyjnych technologii i produktów w UE, prowadząc do redukcji emisji 
importowanych z UE, której pilnie potrzebujemy; uważa, że mechanizm ten mógłby 
doprowadzić do zwiększenia międzynarodowych wysiłków na rzecz przeciwdziałania 
zmianie klimatu i mógłby stanowić pierwszy krok w kierunku międzynarodowego 
ustalania cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, jeżeli zostanie wdrożony w sposób 
proporcjonalny i wyważony; stwierdza ponadto, że mechanizm ten powinien prowadzić 
do stworzenia pozytywnego sprzężenia zwrotnego w celu przeciwdziałania zmianie 
klimatu na szczeblu międzynarodowym, np. poprzez włączenie go do negocjacji 
wielostronnych porozumień w sprawie ochrony środowiska;

4. odnotowuje, że UE jest największym światowym importerem dwutlenku węgla oraz że 
wielkość emisji związanych z produkcją towarów wywożonych z UE jest znacznie 
niższa niż w przypadku towarów przywożonych; stwierdza, że w Europie podejmuje się 
więcej wysiłków na rzecz walki ze zmianą klimatu niż ma to miejsce średnio w skali 
międzynarodowej; podkreśla, że w celu pomiaru ogólnego wpływu Unii na klimat 
potrzebna jest solidna metoda sprawozdawczości, która uwzględnia emisje związane z 
przywozem towarów i usług do UE;

5. podkreśla, że głównym celem mechanizmu jest przyczynienie się do osiągnięcia 
neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla oraz zmobilizowanie do większych 
wysiłków na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu w skali międzynarodowej; 
podkreśla, że mechanizm ten powinien umożliwiać przemysłowi europejskiemu 
wniesienie znacznego wkładu w realizację celów UE w zakresie klimatu, a państwom 
trzecim istotny wkład w realizację międzynarodowych celów klimatycznych poprzez 
wspieranie znacznych wysiłków na rzecz dekarbonizacji procesów produkcyjnych, a 
jednocześnie podkreśla, że powinno to stworzyć równe warunki działania dla przemysłu 
europejskiego; zwraca ponadto uwagę na potrzebę uwzględnienia emisji pochodzących 
z transportu importowanych towarów i usług przy obliczaniu cen zawartości węgla; 
uważa za niezbędne, aby zakres mechanizmu obejmował możliwie największą część 
śladu węglowego produktu, co należy osiągnąć przez uwzględnienie emisji 
powstających w związku ze zużyciem energii w trakcie produkcji, a ostatecznie w 
całym łańcuchu wartości, nie powodując zakłóceń na rynku wewnętrznym, w 
szczególności na rynkach niższego szczebla;

6. podkreśla, że wystarczające międzynarodowe wysiłki na rzecz klimatu, obejmujące np. 
solidny, powszechny i spójny międzynarodowy system ustalania opłat za emisję gazów 
cieplarnianych i w pełni konkurencyjne niskoemisyjne technologie, produkty i procesy 
produkcyjne, sprawią, że mechanizm stanie się z czasem przestarzały; uważa, że zmiana 
klimatu jest problemem globalnym, który wymaga globalnych rozwiązań, i w związku z 
tym uważa, że UE powinna nadal wspierać ustanowienie globalnych ram ustalania cen 
CO2 zgodnie z art. 6 porozumienia paryskiego; zachęca Komisję do opracowania 
mechanizmu z jasnym i ambitnym harmonogramem jego wdrażania i dalszego rozwoju; 
przypomina, że niektóre rozwiązania techniczne służące łagodzeniu emisji CO2 są nadal 
na etapie pilotażowym i w związku z tym wzywa Komisję do kontynuowania wysiłków 
na rzecz ich dalszego opracowania; apeluje ponadto do Komisji, aby w odpowiednim 
czasie zapewniła we wszystkich zagrożonych sektorach zorientowaną na cel ochronę 
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przed ucieczką emisji; apeluje także do Komisji o zaprojektowanie mechanizmu tak, 
aby stanowił on element kompleksowego i długoterminowego pakietu strategii 
politycznych spójnego z celem osiągnięcia w gospodarce wysokiej efektywności 
energetycznej i zasobooszczędności oraz ograniczenia do zera emisji netto gazów 
cieplarnianych najpóźniej do 2050 r.;

7. podkreśla ponadto, że mechanizm ten powinien być częścią szerszego pakietu strategii 
politycznych i środków uzupełniających mających na celu umożliwienie i promowanie 
inwestycji w niskoemisyjne procesy przemysłowe, zmniejszenie intensywności emisji 
przemysłu oraz zachęcanie do stosowania środków efektywności energetycznej i 
korzystania z energii ze źródeł odnawialnych; stwierdza, że mechanizmowi temu musi 
towarzyszyć polityka przemysłowa ambitna pod względem środowiskowym, racjonalna 
pod względem ekonomicznym, sprawiedliwa społecznie oraz wzmacniająca odporność i 
globalną konkurencyjność; sugeruje ponadto wspieranie remontu budynków, 
zastępowania surowców budowlanych, wdrażania mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji oraz zachęt do zakupu materiałów niskoemisyjnych w drodze zamówień 
publicznych, a także silnej polityki innowacji publicznych, z wyłączeniem wsparcia dla 
technologii uzależnienia od paliw kopalnych; podkreśla potrzebę rozważenia 
uzupełniającej roli poprawionych norm dotyczących produktów, zgodnie z planem 
działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym;

8. przypomina pozytywne wyniki osiągnięte przez Unię dzięki przepisom o wymogach 
dotyczących produktów i etykietowaniu, za pomocą których udało się pobudzić 
odpowiedzialną konsumpcję, zaangażować obywateli europejskich oraz wesprzeć 
konkurencyjność i innowacje w przemyśle; wzywa Komisję do zbadania analogicznej 
polityki produktowej, która mogłaby przyczynić się do opracowania nowych norm i 
stworzenia wiodących rynków niskoemisyjnych i zasobooszczędnych produktów i 
technologii w celu zapewnienia przejścia na zrównoważoną gospodarkę i przyczynienia 
się do zagwarantowania, że wykorzystanie produktów będzie miało minimalny 
negatywny wpływ na środowisko;

9. podkreśla, że zdecentralizowane działania w dziedzinie klimatu na świecie, a w 
szczególności brak ambitnych działań klimatycznych ze strony europejskich partnerów 
handlowych, mogą zwiększać ryzyko ucieczki emisji skutkującej podwyższonym 
poziomem emisji globalnych oraz postawić przemysł UE w niekorzystnej sytuacji pod 
względem konkurencji na rynkach międzynarodowych, przez co mogą one stwarzać 
zagrożenie dla europejskich miejsc pracy i łańcuchów wartości; podkreśla, że 
europejski przemysł poddawany jest zwiększonej presji ekonomicznej ze względu na 
przywóz tanich dóbr od partnerów handlowych i kryzys związany z COVID-19; wzywa 
zatem Komisję, aby zapewniła lepiej ukierunkowaną i skuteczną ochronę klimatu oraz 
ochronę przed ucieczką emisji przy opracowywaniu kształtu mechanizmu;

10. podkreśla, że zapobieganie ryzyku ucieczki emisji idzie w parze z utrzymaniem 
konkurencyjności przemysłu UE i unikaniem przenoszenia emisji do państw trzecich 
poprzez realokację działalności przemysłowej, inwestycji i miejsc pracy; podkreśla, że 
działania podejmowane w celu zapobiegania ryzyku ucieczki emisji powinny być 
spójne z celami klimatycznymi; podkreśla, że strategiczne sektory są szczególnie 
narażone pod względem wpływu na produkcję i zdolności inwestycyjne; podkreśla 
potrzebę oceny możliwych zagrożeń wynikających z delokalizacji przemysłu poza UE i 
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outsourcingu; zwraca ponadto uwagę na potrzebę stworzenia zachęt dla rządów państw 
trzecich i eksporterów do ograniczania ich emisji;

11. przypomina, że polityka klimatyczna i przemysłowa UE musi iść w parze z celem, 
jakim jest utrzymanie i zwiększenie zrównoważonego wzrostu gospodarczego; 
podkreśla, że każdy mechanizm powinien być zintegrowany z unijną strategią 
przemysłową, aby zachęcić przemysł do wytwarzania czystych i konkurencyjnych 
produktów;

12. proponuje wprowadzenie progresywnego mechanizmu dostosowanego do 
poszczególnych sektorów, który w pierwszej kolejności – po przeprowadzeniu 
dogłębnej oceny skutków – obejmie sektory o najwyższej wielkości emisji związanych 
z produkcją i największej intensywności handlu, takie jak energochłonne sektory 
stalowe, cementowe i aluminiowe, sektor energetyczny oraz przemysł tworzyw 
sztucznych, chemikaliów i nawozów, i rozszerzanie tego mechanizmu z czasem na inne 
sektory; uważa, że taka konstrukcja może ograniczyć międzynarodowe działania 
odwetowe i służyć jako faza testowa dla przemysłu europejskiego; podkreśla jednak, że 
nie powinno to prowadzić do zakłóceń rynku wewnętrznego ani do nadmiernych 
obciążeń administracyjnych, które mogłyby ograniczyć uczciwą, otwartą konkurencję 
rynkową opartą na zasadach i wywrzeć szczególnie niekorzystny wpływ na małe i 
średnie przedsiębiorstwa (MŚP) lub stać się narzędziem protekcjonizmu;

Aspekty handlowe

13. podkreśla, że przemysł europejski, w tym MŚP, powinien mieć możliwość dostępu do 
globalnego łańcucha dostaw i rynków światowych, aby zachować konkurencyjność; 
wyraża głębokie zaniepokojenie wpływem erozji wielostronnego systemu handlowego, 
rosnących barier w handlu i konfliktów handlowych na europejski bilans handlowy; 
nalega, aby mechanizm ten został zaprojektowany w sposób ograniczający ryzyko 
wznowienia sporów handlowych; w związku z tym wzywa Komisję do przyjęcia 
wielostronnego podejścia, które nie naruszałoby skuteczności mechanizmu, w drodze 
ciągłego dialogu z międzynarodowymi partnerami handlowymi, zwłaszcza z tymi, 
którzy stosują inne podejścia do ochrony klimatu, w celu uniknięcia ewentualnych 
międzynarodowych środków odwetowych wobec UE;

14. wzywa Komisję, by dopilnowała, aby mechanizm ten nie był dyskryminujący i aby był 
zgodny z dorobkiem prawnym WTO i postanowieniami umów handlowych UE, o ile to 
możliwe z uwzględnieniem art. XX lit. b) i g) Porozumienia GATT; zachęca Komisję 
do zapewnienia równych warunków działania w handlu międzynarodowym, pamiętając 
o tym, że UE jest największym blokiem handlowym na świecie; podkreśla, że należy 
przestrzegać zasad wolnego i uczciwego rynku światowego;

15. apeluje do Komisji o dalsze wspieranie globalnych ram ustalania cen CO2 i ułatwiania 
handlu technologiami chroniącymi klimat i środowisko, np. przez inicjatywy w zakresie 
polityki handlowej, takie jak porozumienie WTO w sprawie towarów środowiskowych; 
podkreśla, że Unia może odegrać pionierską rolę dzięki włączeniu ambitnych 
rozdziałów dotyczących energii i zrównoważonego rozwoju do zawieranych przez nią 
umów handlowych.

Metodologia



PE648.519v02-00 40/46 RR\1224864PL.docx

PL

16. podkreśla, że właściwie funkcjonujący mechanizm powinien zapewnić ograniczenie 
emisji importowanych do UE oraz zapewnić najskuteczniejszą ochronę klimatu przed 
ryzykiem ucieczki emisji, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad WTO; podkreśla, że 
mechanizm należy zaprojektować tak, aby zapewnić jego skuteczność i łatwość 
stosowania, oraz aby zapobiegał on jednocześnie obchodzeniu go, np. przez 
przerzucanie zasobów lub przywóz półproduktów bądź produktów końcowych 
nieobjętych mechanizmem;

17. uważa, że w metodzie obliczeniowej należy w jak największym stopniu uwzględnić 
rzeczywistą wielkość emisji związanych z produkcją towarach z importu, tak by nie 
powodowało to jednak dodatkowych trudności i niekorzystnych warunków dla 
przemysłu europejskiego; zwraca uwagę na trudności w gromadzeniu zweryfikowanych 
i wiarygodnych danych na temat wielkość emisji związanych z produkcją produktów 
końcowych lub pośrednich ze względu na międzynarodowe łańcuchy wartości; w 
związku z tym zwraca się do Komisji o ocenę technicznej wykonalności i dostępności 
wiarygodnych danych od importerów i eksporterów, np. poprzez zbadanie potencjału 
zaawansowanych technologii, takich jak block chain, oraz o zaproponowanie 
ewentualnych rozwiązań; podkreśla przy tym, jak ważne jest ustanowienie systemu 
gruntownego monitorowania, sprawozdawczości i weryfikacji w celu oceny 
skuteczności mechanizmu; uważa, że za narzędzie zapewniające wiarygodność danych 
można uznać weryfikację przez niezależne państwa trzecie;

18. apeluje do Komisji o zapewnienie doradztwa technicznego i wsparcia dla przemysłu w 
Unii i poza nią, zwłaszcza dla MŚP, w ustanowieniu miarodajnego systemu rozliczania 
emisji gazów cieplarnianych na potrzeby przywozu z myślą o zachowaniu silnego 
europejskiego przemysłu i uniknięciu tworzenia przeszkód technicznych dla partnerów 
handlowych; ponadto apeluje do Komisji o dopilnowanie, aby importerom zezwalano 
na wykazywanie niskiego poziomu emisji związanych z wytwarzaniem ich produktów, 
dając im możliwość uzyskania zniżek na opłaty emisyjne związane z tymi produktami 
lub zwolnienia z tych opłat; wzywa Komisję do zagwarantowania wykonalności i 
zgodności z unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji;

19. zauważa ponadto, że w celu zapobiegania nieuczciwej konkurencji na rynku 
europejskim mechanizm nie powinien stwarzać niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej 
dla żadnego z konkurujących materiałów; podkreśla, że materiały najbardziej przyjazne 
dla klimatu nie powinny być narażone na niekorzystne warunki konkurencji;

20. uważa, że mechanizm powinien uwzględniać szczególną sytuację, w jakiej znajdują się 
kraje najsłabiej rozwinięte, które w ujęciu historycznym nie odpowiadają za dużą część 
emisji; podkreśla, że nie powinno to utrudniać ich zrównoważonego rozwoju oraz że nie 
należy dodatkowo pogarszać ich sytuacji poprzez relokację zanieczyszczających gałęzi 
przemysłu, które są szkodliwe dla środowiska i lokalnej ludności;

21. wzywa Komisję do przeanalizowania możliwości rozpoczęcia wdrażania mechanizmu 
od stopniowego wycofywania bezpłatnych uprawnień, które zostałyby utrzymane na 
etapie przejściowym, do czasu pełnego wprowadzenia i skuteczności mechanizmu; 
podkreśla, że podwójna ochronna nie powinna mieć miejsca oraz że mechanizm ten 
musi być zgodny z zasadami WTO;
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22. wzywa Komisję do oceny możliwości ustanowienia w ramach mechanizmu w pełni 
zgodnych z zasadami WTO rabatów wywozowych dla podmiotów przemysłowych 
najbardziej sprawnych pod względem efektywności emisji dwutlenku węgla;

23. podkreśla, że zgodnie z rezolucją Parlamentu z dnia 14 listopada 2018 r. pt. 
„Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o 
osiągnięciu porozumienia”1 oraz rezolucją ustawodawczą przyjętą na posiedzeniu 
plenarnym w dniu 16 września 2020 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie 
systemu zasobów własnych Unii Europejskiej2, zasoby generowane przez mechanizm 
uznaje się za europejskie zasoby własne;

24. apeluje do Komisji o uwzględnienie w przygotowywanym wniosku społecznego 
wymiaru mechanizmu, tak aby zapewnić sprawiedliwy podział obciążeń; zauważa, że 
mechanizm może powodować wyższe ceny produktów dla konsumentów; podkreśla, że 
konsumenci, zwłaszcza ci o niższych dochodach, nie powinni cierpieć wskutek 
dodatkowego spadku siły nabywczej; wzywa Komisję i państwa członkowskie do oceny 
potencjalnego wpływu na poziom życia, zwłaszcza w przypadku osób należących do 
słabszych grup społecznych oraz w państwach członkowskich o dużej zależności od 
przywozu z państw trzecich, oraz do podjęcia skutecznych działań na rzecz wsparcia 
gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz działań na rzecz zrekompensowania 
ryzyka wzrostu cen importowanych towarów w wyniku wdrożenia mechanizmu;

25. wzywa Komisję do przeprowadzenia dogłębnej oceny skutków wszystkich dostępnych 
wariantów różnych mechanizmów, projektów i rozwiązań alternatywnych przed 
przedstawieniem wniosku ustawodawczego, aby ocenić, w jakim stopniu zachęcają one 
do międzynarodowych działań w dziedzinie klimatu i zapobiegają ryzyku ucieczki 
emisji i inwestycji, a także do sprawdzenia, który instrument najskuteczniej przyczynia 
się do osiągnięcia globalnego poziomu ambicji w dziedzinie klimatu; zaleca Komisji 
przyjęcie celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. jako głównego czynnika 
przy wyborze formy mechanizmu;

26. apeluje do Komisji, aby w ocenie skutków wskazała środki dotyczące sektorów, w 
których ryzyko ucieczki emisji jest największe, z uwzględnieniem ich 
konkurencyjności; wzywa Komisję do dokonania oceny wpływu tego mechanizmu na 
partnerów handlowych, w tym na kraje sąsiadujące i kraje rozwijające się; apeluje 
ponadto do Komisji, aby przed publikacją wniosku ustawodawczego jak najszybciej 
podała wyniki oceny skutków do wiadomości publicznej;

27. apeluje o przeprowadzenie specjalnej oceny wpływu, jaki mechanizm wywrze na MŚP 
oraz na konkurencję na rynku wewnętrznym; apeluje o utworzenie, w razie potrzeby, 
mechanizmu wsparcia dla MŚP, pomagającego im z powodzeniem przystosować się do 
nowej rzeczywistości rynkowej, dzięki czemu nie padną ofiarą nieuczciwych praktyk ze 
strony większych podmiotów rynkowych;

28. podkreśla, że jest to ważne dla zapewnienia reprezentacji obywateli europejskich i ich 
interesów oraz dla przyczyniania się do realizacji priorytetów UE, takich jak ochrona 
klimatu, zrównoważony wzrost gospodarczy i konkurencyjność na arenie 

1 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0449.
2 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0220.
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międzynarodowej; apeluje w związku z tym do Komisji i Rady o pełne zaangażowanie 
Parlamentu, jako współustawodawcy, w proces ustawodawczy zmierzający do 
ustanowienia mechanizmu.
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