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WSKAZÓWKI

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

A. mając na uwadze, że sektor przemysłowy UE, choć ma potencjał, by wnosić wkład w 
ochronę środowiska, bardzo mocno odczuł skutki pandemii COVID-19 i potrzebuje 
wsparcia, aby się odbudować;

B. mając na uwadze, że konkurenci spoza UE często korzystają z mniej rygorystycznych 
niż unijne przepisów dotyczących klimatu i środowiska oraz niższych kosztów pracy;

C. mając na uwadze, że konkurencja podatkowa między państwami członkowskimi 
prowadzi do asymetrii na jednolitym rynku, którą wykorzystują korporacje 
wielonarodowe, prowadząc agresywne planowanie podatkowe, co pozbawia gospodarki 
generujące wartość zasobów potrzebnych do transformacji;

1. wzywa Komisję, aby przeanalizowała skutki pandemii COVID-19 i w razie 
konieczności dokonała przeglądu celów, aby ułatwić odbudowę przemysłu;

2. podkreśla, że zmuszając branże przemysłowe i obywateli, by wnosili wkład w realizację 
niezwykle ambitnych celów klimatycznych, UE powinna jednocześnie dążyć do 
zrównoważonego rozwoju bez narażania na szwank konkurencyjności i dobrobytu 
społeczno-gospodarczego i bez dyskryminacji jakiejkolwiek technologii, która 
przyczynia się do transformacji;

3. apeluje o spójne strategie polityczne UE, które ograniczą powielanie działań i poprawią 
egzekwowanie obowiązujących przepisów, oraz o uproszczone finansowanie unijne z 
uwagi na trudności napotykane w szczególności przez mikro-, małe i średnie 
przedsiębiorstwa;

4. apeluje o przewidywalne ramy dotyczące własności intelektualnej, ponieważ mają one 
kluczowe znaczenie dla pobudzania inwestycji i promowania innowacyjnych 
rozwiązań, które przyczyniają się w szczególności do redukcji emisji gazów 
cieplarnianych1;

5. podkreśla, że potrzebne są równe warunki działania w skali globalnej; postuluje 
przegląd EU ETS2 i CBAM3, aby umożliwić inteligentną repatriację produkcji i 
skrócenie łańcuchów wartości oraz uniknąć ucieczki emisji;

6. apeluje o lepszą koordynację FTA4, aby wspierać spójność między handlem, cłami, 
nadzorem rynku i polityką przemysłową; postuluje, aby priorytetowo traktować 
wdrażanie w szczególności unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów 

1 W języku angielskim GHG.
2 Unijny system handlu uprawnieniami do emisji.
3 Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2.
4 Umowy o wolnym handlu.
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w odniesieniu do produktów importowanych.


