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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. πιστεύει ότι κύριος στόχος του μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα 
(CBAM) θα πρέπει να είναι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η στήριξη 
των κλιματικών στόχων της ΕΕ με την αντιμετώπιση του κινδύνου διαρροής άνθρακα 
και την παροχή κινήτρων για επενδύσεις σε πράσινες και ενεργειακά αποδοτικές 
τεχνολογίες σε ενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο, με αποτέλεσμα τη συμβολή στην 
παγκόσμια μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· πιστεύει ότι απώτερος 
στόχος θα πρέπει να είναι η χάραξη μιας αποτελεσματικής παγκόσμιας πολιτικής για το 
κλίμα·

2. θεωρεί ότι ο πρόσφατα εγκριθείς στόχος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, ο στόχος της μείωσης των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 60 % έως το 2030, όπως συμφωνήθηκε από 
το Κοινοβούλιο, καθώς και οι διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης στο πλαίσιο της 
συμφωνίας του Παρισιού, θα απαιτήσουν σημαντικές προσπάθειες απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές σε επίπεδο ΕΕ, οδηγώντας σε αύξηση της τιμής των 
ανθρακούχων εκπομπών η οποία καταβάλλεται από τους εγχώριους παραγωγούς στο 
πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ), πιθανώς πολύ 
πέραν της τρέχουσας τιμής· θεωρεί συνεπώς ότι, ελλείψει παγκόσμιας τιμής για τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα ενδέχεται να αυξηθεί· 
χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δέσμευση του Συμβουλίου και της Επιτροπής να 
εφαρμόσουν έναν συμβατό με τον ΠΟΕ μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, 
ο οποίος θα διασφαλίζει ότι οι τιμές των εισαγωγών θα αντικατοπτρίζουν την 
περιεκτικότητά τους σε άνθρακα, συμβάλλοντας στην εξασφάλιση ίσων όρων 
ανταγωνισμού μεταξύ εγχώριων και ξένων παραγωγών και, συνεπώς, στη διασφάλιση 
ότι οι στόχοι της ΕΕ για το κλίμα δεν θα υπονομευτούν από τη μετεγκατάσταση της 
παραγωγής και από την αύξηση των εισαγωγών από χώρες με λιγότερο φιλόδοξες 
πολιτικές για το κλίμα, γεγονός που με τη σειρά του θα συμβάλει στη διασφάλιση 
δίκαιης μετάβασης·

3. σημειώνει ότι η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος τις διάφορες επιλογές για τη 
θέσπιση μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, οι οποίες κυμαίνονται από 
φορολογικά μέσα έως μηχανισμούς που βασίζονται στο ΣΕΔΕ της ΕΕ· επισημαίνει ότι 
ένας ειδικός φόρος κατανάλωσης (ή απλός φόρος) επί της περιεκτικότητας σε άνθρακα 
όλων των προϊόντων που καταναλώνονται, τόσο εγχώριων όσο και εισαγόμενων, δεν 
θα αντιμετώπιζε πλήρως τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα, θα αποτελούσε πρόκληση από 
τεχνική άποψη δεδομένης της πολυπλοκότητας της ανίχνευσης του άνθρακα στις 
παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και θα μπορούσε να επιβαρύνει σημαντικά τους 
καταναλωτές· θεωρεί ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα 
με παράλληλη συμμόρφωση με τους κανόνες του ΠΟΕ, ο CBAM πρέπει να χρεώνει 
την περιεκτικότητα των εισαγωγών σε άνθρακα κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζει το 
κόστος ανθρακούχων εκπομπών το οποίο καταβάλλουν οι παραγωγοί της ΕΕ· πιστεύει, 
στο πλαίσιο αυτό, ότι ο μηχανισμός θα πρέπει να διασφαλίζει ενιαία τιμή ανθρακούχων 
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εκπομπών, τόσο για τους εγχώριους παραγωγούς όσο και για τους εισαγωγείς, 
προκειμένου να συμμορφώνεται με την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων του 
ΠΟΕ· είναι της γνώμης ότι η επιλογή που αντικατοπτρίζει καλύτερα το κόστος 
ανθρακούχων εκπομπών το οποίο καταβάλλουν οι παραγωγοί της ΕΕ, διασφαλίζοντας 
την αυτόματη προσαρμογή των τιμών και τη συμμόρφωση με την αρχή της 
απαγόρευσης των διακρίσεων, είναι ένας μηχανισμός που βασίζεται στο ΣΕΔΕ της ΕΕ· 
ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υλοποιήσει ένα σύστημα το οποίο θα 
απαιτεί από τους εισαγωγείς να αγοράζουν δικαιώματα για την ποσότητα ανθρακούχων 
εκπομπών που ενσωματώνεται στα προϊόντα τους· θεωρεί ότι αυτό θα μπορούσε να 
επιτευχθεί με τη δημιουργία μιας ειδικής δεξαμενής δικαιωμάτων εκπομπών για 
εισαγωγές που συνδέονται με τις τιμές του ΣΕΔΕ (ενός θεωρητικού ΣΕΔΕ) ή με την 
ενσωμάτωση των εισαγωγέων στην υφιστάμενη δεξαμενή δικαιωμάτων εκπομπών του 
ΣΕΔΕ της ΕΕ· σημειώνει ότι η τελευταία ενδέχεται να συνεπάγεται πρόσθετες τεχνικές 
προκλήσεις, όπως τη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών (η οποία θα μπορούσε 
ενδεχομένως να αντιμετωπιστεί με την αύξηση του υφιστάμενου ανώτατου ορίου σε 
κατάλληλο επίπεδο και με τη χρήση του αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς) 
και τη θέσπιση διασφαλίσεων για την αποφυγή του κινδύνου πιθανής παρέμβασης στην 
αγορά· αναγνωρίζει ότι ένας πάγιος δασμός ή φόρος επί των εισαγωγών θα μπορούσε 
να αποτελέσει ένα απλό εργαλείο που θα έδινε μια ισχυρή και σταθερή ένδειξη σχετικά 
με τις περιβαλλοντικές τιμές για τις εισαγωγές άνθρακα· πιστεύει, ωστόσο, ότι, 
δεδομένου του πάγιου χαρακτήρα του, ένας τέτοιος φόρος θα αποτελούσε λιγότερο 
ευέλικτο εργαλείο για τον αντικατοπτρισμό της εξελισσόμενης τιμής του ΣΕΔΕ της ΕΕ· 
τονίζει ότι, στην πράξη, ένας εξελισσόμενος φόρος που θα αντικατοπτρίζει αυτόματα 
την τιμή του ΣΕΔΕ της ΕΕ θα ισοδυναμούσε με ένα θεωρητικό ΣΕΔΕ· αναγνωρίζει ότι, 
σε περίπτωση που ο CBAM έχει φορολογικό χαρακτήρα, υπάρχει δυνατότητα να 
θεσπιστεί ένας μηχανισμός βασιζόμενος στο άρθρο 192 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ· επιμένει 
ότι πρωταρχικός στόχος του CBAM είναι το περιβάλλον και, ως εκ τούτου, τα 
περιβαλλοντικά κριτήρια θα πρέπει να διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην επιλογή 
του μέσου· τονίζει ότι, σύμφωνα με αυτόν τον στόχο, το επιλεγμένο μέσο πρέπει να 
διασφαλίζει μια προβλέψιμη και επαρκώς υψηλή τιμή ανθρακούχων εκπομπών που θα 
παρέχει κίνητρα για επενδύσεις στην απεξάρτηση από τον άνθρακα, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι της συμφωνίας του Παρισιού·

4. θεωρεί ότι ο CBAM θα πρέπει να εφαρμόζεται ιδανικά σε κάθε εισαγωγή (από πρώτες 
ύλες σε ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα) με βασικά υλικά που καλύπτονται από το ΣΕΔΕ 
της ΕΕ ενσωματωμένα σε αυτό, προκειμένου να αποφεύγονται στρεβλώσεις μεταξύ 
προϊόντων στην εσωτερική αγορά και κατά μήκος της αξιακής αλυσίδας· αναγνωρίζει 
τις τεχνικές δυσκολίες όσον αφορά την κάλυψη όλων των βασικών υλικών που 
καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ ήδη από το 2023 και αντιλαμβάνεται ότι οι τομείς 
που θεωρείται ότι διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο διαρροής άνθρακα θα μπορούσαν 
να έχουν προτεραιότητα στο αρχικό στάδιο· προειδοποιεί, ωστόσο, την Επιτροπή 
σχετικά με τις πιθανές ζημίες για τις βιομηχανίες της ΕΕ εάν δεν καλύπτονται όλοι οι 
τομείς του ΣΕΔΕ της ΕΕ και την καλεί να προτείνει το ευρύτερο δυνατό τομεακό πεδίο 
εφαρμογής· παροτρύνει την Επιτροπή, σε περίπτωση που υιοθετήσει μια σταδιακή 
προσέγγιση, να συμπεριλάβει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τη διεύρυνση της 
κάλυψης του CBAM·

5. θεωρεί ότι, ιδανικά, ο CBAM θα πρέπει να μετρά όσο το δυνατόν ακριβέστερα την 
περιεκτικότητα σε άνθρακα των εισαγωγών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του· 
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συνιστά, εντούτοις, να καθιερωθεί εφικτός σχεδιασμός που θα μετρά αντικειμενικά την 
περιεκτικότητα κάθε εισαγωγής σε άνθρακα με βάση τη σύνθεση των βασικών υλικών 
της (όπως περιγράφεται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής)· υπενθυμίζει ότι αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να σταθμίζει κάθε βασικό 
υλικό που καλύπτεται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ και να το πολλαπλασιάζει επί μια 
προεπιλεγμένη τιμή έντασης άνθρακα· τονίζει, ωστόσο, ότι οι εισαγωγείς θα πρέπει να 
έχουν την επιλογή να αποδεικνύουν, σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ για την 
παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση (ΠΥΕ) του ΣΕΔΕ της ΕΕ, 
ότι η περιεκτικότητα των προϊόντων τους σε άνθρακα είναι χαμηλότερη από αυτές τις 
τιμές, και να επωφελούνται από μια ανάλογη προσαρμογή του καταβλητέου ποσού, 
ώστε να ενθαρρυνθούν η καινοτομία και οι επενδύσεις στις βιώσιμες τεχνολογίες σε 
όλο τον κόσμο· θεωρεί ότι αυτό δεν θα πρέπει να επιβαρύνει δυσανάλογα τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις· επισημαίνει ότι η εφαρμογή του μηχανισμού θα πρέπει να 
υποστηρίζεται από μια σειρά προτύπων της ΕΕ που θα αποτρέπουν την παράκαμψη ή 
την κατάχρησή του, και θα απαιτούν εύρωστες ανεξάρτητες υποδομές για τη διαχείρισή 
του·

6. προτείνει η εφαρμογή του CBAM να αποτελέσει έναυσμα για τη σταδιακή κατάργηση 
της δωρεάν κατανομής δικαιωμάτων εκπομπών έως ότου εξαντληθούν εντελώς, έπειτα 
από κατάλληλη μεταβατική περίοδο, δεδομένου ότι ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς της ΕΕ υποχρεούνται να καταβάλλουν 
το ίδιο κόστος ανθρακούχων εκπομπών στην αγορά της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη 
σταδιακής κατάργησης των δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών κατά τη διάρκεια 
μεταβατικής περιόδου συμβατής με προβλέψιμο χρονοδιάγραμμα· πιστεύει ότι η 
μεταβατική περίοδος θα πρέπει να παρέχει ρυθμιστική βεβαιότητα στις βιομηχανίες που 
απαιτούν πολλούς πόρους και ενέργεια· τονίζει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει διπλή 
προστασία και ότι ο μηχανισμός πρέπει να είναι συμβατός με τον ΠΟΕ· πιστεύει ότι, 
για τον σκοπό αυτό, ο CBAM θα πρέπει να αφαιρεί την αξία των δωρεάν δικαιωμάτων 
εκπομπών από το καταβλητέο ποσό που χρεώνεται στους εισαγωγείς, έτσι ώστε ο 
CBAM και τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπών να μπορούν να συνυπάρχουν χωρίς να 
οδηγούν σε διπλή αποζημίωση και παραμένοντας παράλληλα συμβατά με τον ΠΟΕ· 
σημειώνει ότι αυτή η σταδιακή κατάργηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τη θέσπιση 
μέτρων στήριξης για τις εξαγωγές τα οποία θα εξακολουθούν να συμμορφώνονται με 
τους κανόνες του ΠΟΕ και να συνάδουν με τους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ· 
καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη θέσπιση μερικών φορολογικών ελαφρύνσεων 
για εξαγωγές με βάση την υπάρχουσα λογική αναφοράς των περισσότερο αποδοτικών 
από άποψη άνθρακα παραγωγών και να μην αποζημιώνει περισσότερο από το 
υφιστάμενο επίπεδο δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών, προκειμένου να διατηρούνται 
ισχυρά κίνητρα για την απεξάρτηση από τον άνθρακα και παράλληλα να 
διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις εξαγωγές της ΕΕ·

7. τονίζει ότι ο CBAM θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εισαγωγείς από τρίτες χώρες δεν 
θα χρεώνονται δύο φορές για την περιεκτικότητα των προϊόντων τους σε άνθρακα, 
ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα τους αντιμετωπίζονται επί ίσοις όροις και χωρίς 
διακρίσεις· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά τον αντίκτυπο των 
διαφόρων επιλογών CBAM στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες·

8. ζητεί να θεωρηθούν τα έσοδα του CBAM έσοδα της ΕΕ·
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9. πιστεύει ότι η ανωτέρω πρόταση παρέχει ισχυρή βάση για συμβατότητα με τους 
κανόνες του ΠΟΕ, δεδομένου ότι δεν θεσπίζει διακρίσεις μεταξύ παραγωγών και 
εισαγωγέων (ούτε στο εσωτερικό αυτών των κατηγοριών), βασίζεται σε διαφανή και 
επιστημονικά τεκμηριωμένα αντικειμενικά κριτήρια και εκπληρώνει τον πρωταρχικό 
της στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας· καλεί την Επιτροπή να 
συμμετάσχει σε διμερείς και πολυμερείς συζητήσεις με εμπορικούς εταίρους, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του CBAM και να αποφευχθούν αντίποινα· 
εμμένει στην προώθηση του έργου της Επιτροπής όσον αφορά την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα στον ΠΟΕ, ώστε να ευθυγραμμιστεί το διεθνές εμπορικό δίκαιο με τους 
στόχους της συμφωνίας του Παρισιού· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη 
συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης του CBAM· 
ζητεί να θεσπιστεί ένας μηχανισμός παρακολούθησης και μια διαδικασία επανεξέτασης 
στην οποία το Κοινοβούλιο θα συμμετέχει στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.
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