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NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto 
návrhy:

1. je přesvědčen, že hlavním cílem  mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích 
(CBAM) by měla být podpora ekologických cílů EU prostřednictvím boje proti únikům 
uhlíku;

2. navrhuje, aby byl mechanismus CBAM zaveden jako rozšíření systému EU pro 
obchodování s emisemi (EU ETS), což by od dovozců vyžadovalo, aby nakupovali 
povolenky na objem emisí uhlíku obsažených v jejich produktech; konstatuje, že by 
tento mechanismus měl zajišťovat jednotnou cenu uhlíku jak pro domácí výrobce, tak 
pro dovozce;

3. naléhavě žádá, aby se navrhovaný mechanismus CBAM vztahoval na veškerý dovoz 
tak, aby se zabránilo narušení vnitřního trhu;

4. doporučuje, aby byla zavedena koncepce, podle které se bude měřit obsah uhlíku v 
dovážených produktech prostřednictvím základních materiálů, z nichž se skládá (jak je 
uvedeno v návrhu Evropského hospodářského a sociálního výboru); připomíná, že tento 
proveditelný odhad by znamenal, že se zváží každý základní materiál, na nějž se 
vztahuje systém EU pro obchodování s emisemi, a jeho hmotnost se vynásobí jeho 
hodnotou uhlíkové náročnosti, která by v ideálním případě měla být definována na 
úrovni jednotlivých zemí; zdůrazňuje však, že dovozci, kteří vykazují vyšší uhlíkovou 
účinnost, by měli mít možnost prokázat konkrétní uhlíkovou náročnost svých produktů;

5. žádá, aby zavedení mechanismu CBAM vedlo k postupnému ukončení přidělování 
bezplatných povolenek, a to po odpovídajícím přechodném období, neboť tento 
mechanismus bude zajišťovat, že výrobci a dovozci v EU se na trhu EU budou muset 
vypořádávat se stejnými náklady na emise uhlíku; konstatuje, že toto postupné ukončení 
přidělování bezplatných povolenek by mělo být spojeno se zavedením vývozních slev, 
aby byly zachovány silné pobídky k dekarbonizaci a zároveň zajištěny rovné podmínky 
pro vývoz z EU;

6. zdůrazňuje, že dovozci ze třetích zemí by neměli za obsah uhlíku obsaženého ve svých 
produktech platit dvakrát;

7. vyzývá k tomu, aby byly příjmy z mechanismu CBAM začleněny do rozpočtu EU;

8. je přesvědčen, že výše uvedený návrh je v souladu s pravidly Světové obchodní 
organizace, neboť nediskriminuje výrobce, je založen na objektivních kritériích a má 
jasný environmentální cíl.


