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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Ačkoli je mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích navržen a předkládán Komisí jako 
opatření k zamezení „úniku uhlíku“, je důležité, že může přispět ke snížení emisí 
skleníkových plynů v zemích mimo EU, a to bez ohledu na možný „únik uhlíku“, a je třeba se 
na tento jeho potenciál rovněž zaměřit.  

Předpokládané použití příjmů z mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích na pokrytí 
úhrad části úvěrů evropského nástroje na podporu oživení ve výši 450 milionů EUR od 
soukromých věřitelů nepomáhá chránit klima a činí povahu mechanismu uhlíkového 
vyrovnání na hranicích dvojznačnou. Využití příjmů z mechanismu uhlíkového vyrovnání na 
hranicích pro nová opatření na ochranu klimatu v rozvojových zemích se zvláštními 
potřebami posiluje jeho legitimitu, neboť představuje přípustné opatření podle článku XX 
Všeobecné dohody o clech a obchodu. 

Znovupoužití příjmů na opatření v oblasti odolnosti vůči změně klimatu by bylo precedentem 
pro budoucí systémy mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích. Použití příjmů z těchto 
systémů na opatření v oblasti klimatu, a nikoli na umožnění snižování veřejných výdajů, je v 
zájmu naší planety, zranitelných komunit a EU. Směřování příjmů z mechanismu uhlíkového 
vyrovnání na hranicích na podporu rozvojových zemí je nezbytné také proto, že systém 
ukládá třetím zemím několik druhů nákladů, jako jsou např. cena, která má být zaplacena za 
emise skleníkových plynů, náklady na rozsáhlé administrativní činnosti nutné pro dosažení 
souladu (výpočet emisí, podávání zpráv, ověřování), ztráty příjmů z vývozu, pokud se zboží 
stane nekonkurenceschopným, náklady na nezbytné investice pro obnovení 
konkurenceschopnosti. 

Země a výrobci, kteří jsou schopni nést náklady na snížení emisí, by tak měli učinit, a pokud 
požadavky neplní, mohou být oprávněně sankcionováni. Toto neplatí pro země s malými 
zdroji, které se musí naléhavě zaměřit na přizpůsobení se změně klimatu s cílem omezit lidské 
a materiální ztráty způsobené např. hurikány, povodněmi, suchem, desertifikací, nákazami 
šířícími se v důsledku destabilizace nebo rozpadu ekosystémů, zvyšováním hladiny moří, 
erozí pobřeží a zasolováním. Tyto země by měly být chráněny nejen před tím, aby musely 
nést další zátěž kvůli mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích. Mělo by se jim také 
dostat podpory při řešení dopadů změny klimatu, za které nenesou žádnou nebo jen malou 
odpovědnost. 

Způsobilými zeměmi pro podporu z příjmů z mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích 
by mělo být 46 nejméně rozvinutých zemí. Administrativní a finanční zátěž způsobená 
mechanismem uhlíkového vyrovnání na hranicích se však dotkne i zemí, jako je Kamerun, 
Ghana a Zimbabwe, které jsou sice rozvojové, ale nikoli nejméně rozvinuté. Proto je důležité 
přidat země s nižšími středními příjmy, které jsou mechanismem uhlíkového vyrovnání na 
hranicích zvláště postiženy.

Parlament ve svém usnesení z 10. března 2021 o mechanismu uhlíkového vyrovnání na 
hranicích uznal potřebu zvýšit příspěvek EU na financování opatření v oblasti klimatu pro 
rozvojové země. Povzbudivé je, že zpravodajové a další poslanci z několika skupin v řadě 
výborů vyzývají k tomu, aby příjmy z mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích 
směřovaly do těchto zemí. Dosud se však nikdo nezabýval otázkou, jak toho dosáhnout.  
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Kompenzace nákladů na mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích by neměla vytlačit 
pomoc určenou na základní zdravotní služby, zabezpečení potravin, vzdělávání atd. nebo na 
jiné výdaje v kategorii 6 VFR: „Sousedství a svět“. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Unie je i nadále odhodlána plnit 
závazek, který přijala na klimatickém 
summitu OSN v Kodani v roce 2009 
(COP15), podle kterého má být 
rozvojovým zemím každoročně poskytnuto 
100 miliard USD na opatření v oblasti 
klimatu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Unie připomíná Varšavský 
mezinárodní mechanismus pro otázky 
ztrát a škod způsobených nepříznivými 
dopady změny klimatu.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Iniciativa pro zavedení mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích 

(9) Iniciativa pro zavedení mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích 
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(CBAM) je součástí balíčku „Fit for 55“. 
Uvedený mechanismus má sloužit jako 
základní prvek souboru nástrojů EU pro 
splnění cíle dosažení klimatické neutrality 
Unie do roku 2050 v souladu s Pařížskou 
dohodou, a to tak, že bude řešit rizika 
úniku uhlíku vyplývající z navýšení cílů 
Unie v oblasti klimatu.

(CBAM) je součástí balíčku „Fit for 55“ a 
celkové reakce Unie na celosvětovou 
klimatickou krizi. Mechanismus 
uhlíkového vyrovnání na hranicích má 
sloužit jako základní prvek souboru 
nástrojů EU pro splnění cíle dosažení 
klimatické neutrality Unie do roku 2050 v 
souladu s Pařížskou dohodou, a to tak, že 
bude řešit rizika úniku uhlíku vyplývající 
z navýšení cílů Unie v oblasti klimatu. 

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) I když cílem mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích je 
zabránit riziku úniku uhlíku, toto nařízení 
by rovněž stimulovalo výrobce ze třetích 
zemí, aby používali technologie, které jsou 
účinnější z hlediska snižování emisí 
skleníkových plynů, a produkovali tak 
méně emisí na jednotku výstupu.

(12) Cílem mechanismu uhlíkového 
vyrovnání na hranicích je podpořit 
provádění Pařížské dohody a přispět k 
opatřením Unie v oblasti klimatu 
prostřednictvím zabránění riziku úniku 
uhlíku, mimo jiné tím, že výrobci v třetích 
zemích budou používat technologie, které 
jsou účinnější z hlediska snižování emisí 
skleníkových plynů, a přijetím cen za 
emise skleníkových plynů a dalších 
příslušných opatření v těchto zemích, aby 
se vyprodukovalo méně emisí na jednotku 
výstupu.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Komise a členské státy by se měly 
snažit zabránit tomu, aby měl 
mechanismu uhlíkového vyrovnání na 
hranicích čistě negativní socioekonomický 
dopad na nejméně rozvinuté země. Za 
tímto účelem by Komise a členské státy 
měly provádět ustanovení tohoto nařízení 
pružně a poskytovat těmto zemím cílenou 
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technickou a finanční podporu v souladu 
s článkem 24a. Komise by měla toto 
nařízení provádět s náležitým ohledem na 
nejméně rozvinuté země a pokud možno 
poskytovat flexibilitu a zároveň podle 
potřeby omezit povinnosti týkající se 
odevzdávání certifikátů CBAM za zboží 
dovezené z nejméně rozvinutých zemí, je-li 
to v souladu s pravidly WTO. Komise by 
měla sledovat účinnost poskytnuté 
flexibility a podpory, pravidelně o svých 
zjištěních v tomto ohledu podávat zprávy 
Evropskému parlamentu a Radě a podle 
potřeby na základě těchto zjištění jednat.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Mechanismus uhlíkového 
vyrovnání na hranicích by měl jakožto 
nástroj sloužící k zamezení úniku uhlíku a 
snížení emisí skleníkových plynů zajistit, 
aby dovážené produkty podléhaly 
regulačnímu systému, který uplatňuje 
stejné uhlíkové náklady jako náklady, které 
by byly jinak hrazeny v rámci systému EU 
pro obchodování s emisemi. Mechanismus 
uhlíkového vyrovnání na hranicích je 
klimatické opatření, které by mělo bránit 
riziku úniku uhlíku a napomáhat k plnění 
navýšených cílů Unie v oblasti zmírňování 
změny klimatu a zároveň zajistit soulad s 
pravidly Světové obchodní organizace.

(13) Mechanismus uhlíkového 
vyrovnání na hranicích by měl jakožto 
nástroj sloužící k zamezení úniku uhlíku a 
snížení emisí skleníkových plynů zajistit, 
aby dovážené produkty podléhaly 
regulačnímu systému, který uplatňuje 
stejné uhlíkové náklady jako náklady, které 
by byly jinak hrazeny v rámci systému EU 
pro obchodování s emisemi. Mechanismus 
uhlíkového vyrovnání na hranicích je 
klimatické opatření, které by mělo bránit 
riziku úniku uhlíku a napomáhat k plnění 
navýšených cílů Unie v oblasti zmírňování 
změny klimatu. Měl by být v souladu s 
pravidly Světové obchodní organizace a 
věnovat náležitou pozornost dopadům na 
země, které OSN uznala za nejméně 
rozvinuté, nebo na země, které Světová 
banka označila za země s nižšími 
středními příjmy a na něž má 
mechanismus uhlíkového vyrovnání na 
hranicích obzvláště velký dopad. Zemím, 
které spadají do těchto kategorií, by měla 
být poskytována podpora s ohledem na 
zásadu soudržnosti politiky ve prospěch 
rozvoje stanovenou v článku 208 SFEU, 
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přičemž tato podpora by měla přispívat k 
plnění závazku Unie a dalších rozvinutých 
zemí poskytovat nové a dodatečné, 
předvídatelné a přiměřené finanční 
prostředky na opatření v oblasti klimatu v 
rozvojových zemích.

Odůvodnění

Uvedený závazek byl původně přijat v 8. bodě Kodaňské dohody, která je součástí procesu 
Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. Stále není dodržován, protože o poskytnutém 
financování v oblasti klimatu nelze říci, že by bylo dodatečné k oficiální rozvojové pomoci 
poskytované na jiné účely. Vzhledem k obrovským naléhavým potřebám chudých zemí nejsou 
ani poskytované finanční prostředky na ochranu klimatu přiměřené.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Společným cílem systému EU pro 
obchodování s emisemi a mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích je 
stanovit cenu emisí skleníkových plynů 
produkovaných ve stejných odvětvích a 
v souvislosti se stejným zbožím pomocí 
zvláštních povolenek nebo certifikátů. Oba 
systémy mají regulační povahu a jsou 
odůvodněny potřebou omezit emise 
skleníkových plynů v souladu s 
environmentálním cílem stanoveným v 
Unii. 

(18) Společným cílem systému EU pro 
obchodování s emisemi a mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích je 
stanovit cenu emisí skleníkových plynů 
produkovaných ve stejných odvětvích a 
v souvislosti se stejným zbožím pomocí 
zvláštních povolenek nebo certifikátů. Oba 
systémy mají regulační povahu a jsou 
odůvodněny potřebou omezit emise 
skleníkových plynů v souladu s 
environmentálním cílem stanoveným v 
Unii. Příjmy z prodeje certifikátů CBAM 
by měly být použity na podporu opatření v 
oblasti klimatu v zemích, v nichž 
mechanismus uhlíkového vyrovnání na 
hranicích ukládá minimální cenu za 
emise skleníkových plynů spojené s 
výrobou příslušného zboží vyváženého do 
Unie. Tato skutečnost výrazně zvyšuje 
účinnost a integritu tohoto mechanismu 
jako opatření na ochranu klimatu a 
napomůže tomu, aby byl tento systém 
přijat a podpořen na mezinárodní úrovni, 
včetně Světové obchodní organizace. 
Posiluje také symetrii se systémem EU pro 

https://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/l07.pdf
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obchodování s emisemi.

Odůvodnění

Využívání mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích na splácení úvěrů evropského 
nástroje na podporu oživení, a tím k mírnému odlehčení platební zátěže členských států, nijak 
neprospívá klimatu. Oslabuje důvěryhodnost mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích 
jako legitimního obchodního opatření podle článku XX dohody GATT. Mechanismus 
uhlíkového vyrovnání na hranicích zavádí cenu emisí skleníkových plynů, zvyšuje investiční 
potřeby a způsobuje potíže s dodržováním předpisů a vyšší náklady. V posouzení dopadů se 
uznává, že „mnoho zemí globálního Jihu, a zejména na africkém kontinentu, je vystaveno 
poměrně vysokému riziku“ (část 2, příloha III, s. 21–22). Chudé země by měly získat 
kompenzace a podporu.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Před uplynutím přechodného 
období by měla Komise vyhodnotit 
uplatňování tohoto nařízení a podat zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě. Zpráva 
Komise by se měla zaměřit zejména na 
možnosti posílení opatření v oblasti 
klimatu s cílem dosáhnout klimatické 
neutrality v Unii do roku 2050. Komise by 
v rámci tohoto hodnocení měla dát podnět 
ke sběru informací potřebných k 
případnému rozšíření oblasti působnosti na 
nepřímé emise, jakož i na další zboží a 
služby, u nichž hrozí únik uhlíku, a k 
vypracování metod výpočtu obsažených 
emisí na základě metod pro stanovení 
environmentální stopy47.

(52) Před uplynutím přechodného 
období by měla Komise vyhodnotit 
uplatňování tohoto nařízení a podat zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě. Zpráva 
Komise by se měla zaměřit zejména na 
možnosti posílení opatření v oblasti 
klimatu s cílem dosáhnout klimatické 
neutrality v Unii do roku 2050. Měla by 
rovněž vyhodnotit potenciální dopad 
tohoto nařízení na nejméně rozvinuté 
země a způsob, jakým může v těchto 
zemích pomoci urychlit proces snižování 
emisí uhlíku. Komise by v rámci tohoto 
hodnocení měla dát podnět ke sběru 
informací potřebných k případnému 
rozšíření oblasti působnosti na nepřímé 
emise, jakož i na další zboží a služby, u 
nichž hrozí únik uhlíku, a k vypracování 
metod výpočtu obsažených emisí na 
základě metod pro stanovení 
environmentální stopy47.

_________________ _________________
47 Doporučení Komise 2013/179/EU ze dne 
9. dubna 2013 o používání společných 
metod pro měření a sdělování 

47 Doporučení Komise 2013/179/EU ze dne 
9. dubna 2013 o používání společných 
metod pro měření a sdělování 
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environmentálního profilu životního cyklu 
produktů a organizací (Úř. věst. L 124, 
4.5.2013, s. 1).

environmentálního profilu životního cyklu 
produktů a organizací (Úř. věst. L 124, 
4.5.2013, s. 1).

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Jelikož cílem mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích je 
podpora zavádění čistších výrobních 
procesů, je EU připravena spolupracovat 
se zeměmi s nízkými a středními příjmy na 
snižování emisí uhlíku v jejich 
zpracovatelském průmyslu. Unie by navíc 
měla méně rozvinutým zemím poskytnout 
nezbytnou technickou pomoc, aby jim 
pomohla přizpůsobit se novým 
povinnostem, které stanoví toto nařízení.

(55) Jelikož cílem mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích je 
podpora zavádění čistších výrobních 
procesů, je EU připravena poskytnout 
technickou a finanční pomoc na podporu 
snižování emisí uhlíku zpracovatelského 
průmyslu v zemích s nízkými příjmy a v 
zemích s nižšími středními příjmy. Příjmy 
z mechanismu uhlíkového vyrovnání na 
hranicích budou použity také na 
poskytování finanční pomoci nejméně 
rozvinutým zemím, jakož i zemím, které 
do této kategorie nepatří, avšak Světová 
banka je definuje jako země s nižšími 
středními příjmy, které v souvislosti s 
mechanismem uhlíkového vyrovnání na 
hranicích čelí zvláště významným 
nákladům, např. nákladům na dodržování 
předpisů a nákladům na investice, jejichž 
cílem je snížit příslušné emise na úroveň 
podobnou úrovni konkurenčních výrobců 
v Unii nebo v jiných třetích zemích. V 
tomto ohledu by mechanismus uhlíkového 
vyrovnání na hranicích neměl ohrožovat 
socioekonomický pokrok nejméně 
rozvinutých zemí ani mu bránit.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57a) Komise by měla pravidelně 
sledovat veškeré změny obchodních toků z 
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nejméně rozvinutých zemí, které lze přičíst 
mechanismu uhlíkového vyrovnání na 
hranicích, aby vyhodnotila účinnost 
tohoto nařízení, včetně toho, jak přispívá 
k předcházení úniku uhlíku, a jeho 
dopadu na obchodní toky mezi Unií a 
nejméně rozvinutými zeměmi. Komise by 
měla pravidelně sledovat také technickou 
pomoc poskytovanou nejméně rozvinutým 
zemím, aby mohla zhodnotit její účinnost, 
pokud jde o přispívání k procesu 
snižování emisí uhlíku v těchto zemích.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) Je obzvláště důležité, aby Komise 
v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly 
v souladu se zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě ze dne 13. 
dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 
předpisů51. Pro zajištění rovné účasti na 
vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 
obdrží Evropský parlament a Rada veškeré 
dokumenty současně s odborníky z 
členských států a jejich odborníci mají 
automaticky přístup na zasedání expertních 
skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů 
v přenesené pravomoci.

(59) Je obzvláště důležité, aby Komise 
v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly 
v souladu se zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě ze dne 13. 
dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 
předpisů51 a také aby zaručila účast 
místních organizací občanské společnosti, 
vlád a dalších zúčastněných stran v 
rozvojových zemích. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament a 
Rada veškeré dokumenty současně s 
odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
zasedání expertních skupin Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

_________________ _________________
51 Interinstitucionální dohoda mezi 
Evropským parlamentem, Radou Evropské 
unie a Evropskou komisí o zdokonalení 
tvorby právních předpisů (Úř. věst. L 123, 
12.5.2016, s. 1).

51 Interinstitucionální dohoda mezi 
Evropským parlamentem, Radou Evropské 
unie a Evropskou komisí o zdokonalení 
tvorby právních předpisů (Úř. věst. L 123, 
12.5.2016, s. 1).
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení zavádí mechanismus 
uhlíkového vyrovnání na hranicích 
(„CBAM“), kterým mají být řešeny emise 
skleníkových plynů obsažené ve zboží 
uvedeném v příloze I při jeho dovozu na 
celní území Unie, aby se zabránilo riziku 
úniku uhlíku.

1. Toto nařízení zavádí mechanismus 
uhlíkového vyrovnání na hranicích 
(„CBAM“), kterým mají být řešeny emise 
skleníkových plynů obsažené ve zboží 
uvedeném v příloze I při jeho dovozu na 
celní území Unie, aby se zabránilo riziku 
úniku uhlíku a přispělo ke snížení 
celosvětových emisí skleníkových plynů. 
Podněcuje a podporuje snižování emisí ve 
třetích zemích, nemělo by však ohrožovat 
socioekonomický pokrok nejméně 
rozvinutých zemí ani by mu nemělo 
bránit.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 (28a) „nejméně rozvinutou zemí“ země 
uvedená na seznamu těchto zemí, který 
sestavil Hospodářský a sociální výbor 
OSN;

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 28 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 (28b) „zemí s nižšími středními příjmy“ 
země, kterou do této kategorie zařadila 
Světová banka.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Článek 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 24a
Využití příjmů z prodeje certifikátů 

CBAM
1. Příjmy z prodeje certifikátů CBAM 
nebo jejich finanční ekvivalent se použijí 
na investice za účelem snížení emisí 
skleníkových plynů a usnadnění přechodu 
nejméně rozvinutých zemí a zemí s nižšími 
středními příjmy na hospodářství účinně 
využívající zdroje a společnosti se 
zvýšenou odolností vůči dopadům změny 
klimatu. Zároveň budou sloužit k 
financování technické pomoci a podpory, 
která bude v těchto zemích kompenzovat 
náklady na dodržování předpisů, a v 
nezbytném rozsahu k pokrytí nákladů na 
provoz, údržbu a prosazování 
mechanismu uhlíkového vyrovnání na 
hranicích. 
2. Financování opatření v oblasti 
klimatu a dodržování těchto opatření 
nesmí vytlačovat jinou rozvojovou a 
humanitární pomoc, přičemž podpora 
poskytovaná ve třetích zemích se také řídí 
cíli udržitelného rozvoje a cíli 
stanovenými v nařízení o NDICI – 
Globální Evropa a v Pařížské dohodě. 
3. Příjemci pomoci se vybírají z 
nejméně rozvinutých zemí a ze zemí s 
nižšími středními příjmy, které jsou 
mechanismem uhlíkového vyrovnání na 
hranicích obzvláště postiženy.
4. Rozhodnutí přijatá v souladu s 
odstavci 1 a 4 se řídí zásadami Agendy 
OSN 2030, cíli udržitelného rozvoje a 
hlavním cílem rozvojové politiky Unie, 
kterým je snížení a vymýcení chudoby, 
jakož i cíli stanovenými v nařízení o 
NDICI – Globální Evropa, a zajišťují 
soudržnost se strategií Global Gateway. V 
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zájmu zajištění transparentnosti podává 
Komise každoročně Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o provádění 
tohoto nařízení, do které zahrne dosažené 
výsledky.

Odůvodnění

Příjmy by měly být použity na opatření v oblasti klimatu ve třetích zemích. Doporučuje 
Komisi, aby podávala zprávy o tom, jak byly tyto prostředky vynaloženy, aby se zajistilo, že 
nebudou vytlačovat jinou rozvojovou nebo humanitární pomoc. Je důležité zohledňovat 
rovnost pohlaví, neboť dopady změny klimatu i opatření v oblasti klimatu mohou být pro ženy 
a muže velmi odlišné a podle 5. cíle udržitelného rozvoje je třeba usilovat o rovnost žen a 
mužů.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Před koncem přechodného období 
předloží Komise Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení. 
Zpráva obsahuje zejména posouzení 
možností dalšího rozšíření oblasti 
působnosti tak, aby se nařízení z hlediska 
obsažených emisí vztahovalo i na nepřímé 
emise a na jiné zboží, u něhož hrozí únik 
uhlíku, než zboží, na něž se toto nařízení 
již vztahuje, jakož i posouzení systému 
správy. Obsahuje rovněž posouzení 
možnosti dalšího rozšíření oblasti 
působnosti na emise obsažené v 
dopravních službách, jakož i na zboží 
v navazujících článcích hodnotového 
řetězce a služby, u nichž může v budoucnu 
hrozit únik uhlíku.

2. Před koncem přechodného období 
předloží Komise Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení. 
Zpráva obsahuje zejména posouzení 
možností dalšího rozšíření oblasti 
působnosti tak, aby se nařízení z hlediska 
obsažených emisí vztahovalo i na nepřímé 
emise a na jiné zboží, u něhož hrozí únik 
uhlíku, než zboží, na něž se toto nařízení 
již vztahuje, jakož i posouzení systému 
správy. Obsahuje rovněž posouzení 
možnosti dalšího rozšíření oblasti 
působnosti na emise obsažené v 
dopravních službách, jakož i na zboží 
v navazujících článcích hodnotového 
řetězce a služby, u nichž může v budoucnu 
hrozit únik uhlíku. Obsahuje také analýzu 
finančního, environmentálního a 
sociálního dopadu mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích na 
nejméně rozvinuté země.

Pozměňovací návrh 17
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Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise pravidelně sleduje veškeré 
změny obchodních toků z nejméně 
rozvinutých zemí, které lze přičíst 
mechanismu uhlíkového vyrovnání na 
hranicích, pokud jde o jakýkoli produkt, 
na nějž se vztahuje toto nařízení, s cílem 
vyhodnotit dopad tohoto nařízení na 
nejméně rozvinuté země a dopad 
obchodních toků mezi Unií a těmito 
zeměmi. Komise rovněž pravidelně 
monitoruje technickou pomoc 
poskytovanou nejméně rozvinutým zemím 
s cílem vyhodnotit její účinnost, pokud jde 
o její příspěvek ke snížení emisí uhlíku v 
těchto zemích.
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