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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la „Către un mecanism al UE de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon, compatibil cu normele OMC”
(2020/2043(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere acordul adoptat la cea de a 21-a Conferință a părților la CCONUSC 
(COP 21) de la Paris din 12 decembrie 2015 (Acordul de la Paris),

– având în vedere raportul special al Grupului interguvernamental privind schimbările 
climatice (IPCC) privind încălzirea globală cu 1,5 C,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2019 intitulată „Pactul verde 
european” (COM(2019)0640),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 17 septembrie 2020 intitulată „Stabilirea 
unui obiectiv mai ambițios în materie de climă pentru Europa în perspectiva anului 
2030” (COM(2020)0562) și studiul de impact care o însoțește (SWD(2020)176),

– având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul ecologic 
european1,

– având în vedere Rezoluția sa din 23 iulie 2020 referitoare la concluziile reuniunii 
extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 20202,

– având în vedere concluziile Consiliului European din 12 decembrie 2019 și din 17-21 
iulie 2020,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizele Comisiei pentru comerț internațional, Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru industrie, energie și 
cercetare,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
(A9-0000/2020),

A. întrucât efectele adverse ale schimbărilor climatice reprezintă o amenințare directă la 
adresa mijloacelor de subzistență și a ecosistemelor umane, fapt confirmat de Grupul 
interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) în raportul său special privind 
încălzirea globală cu 1,5 °C;

B. întrucât temperatura medie la nivel global a crescut deja cu aproximativ 1,1 °C peste 

1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0005.
2 Texte adoptate, P9_TA(2020)0206.
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nivelurile preindustriale; 

C. întrucât Uniunea și statele sale membre se angajează să întreprindă acțiuni în domeniul 
climei pe baza celor mai recente dovezi științifice disponibile;

D. întrucât asigurarea unei tarifări eficiente și semnificative a carbonului, în cadrul unui 
mediu de reglementare mai larg, poate acționa ca stimulent economic pentru a 
impulsiona investițiile în decarbonizarea economiei Uniunii;

E. întrucât dispozițiile existente privind relocarea emisiilor de dioxid de carbon prevăzute 
de dreptul Uniunii nu au reușit să-și demonstreze eficacitatea în ceea ce privește 
decarbonizarea necesară a sectoarelor în cauză, 

1. este profund îngrijorat de faptul că, în prezent, niciuna dintre contribuțiile stabilite la 
nivel național (CSN) prezentate, inclusiv cele ale Uniunii și ale statelor sale membre, nu 
respectă obiectivul ce constă în continuarea eforturilor de a limita creșterea temperaturii 
globale la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale;

2. regretă profund comportamentul necooperant și neloial al unora dintre partenerii 
comerciali ai Uniunii în negocierile internaționale privind clima, după cum s-a constatat 
recent în cadrul COP25; consideră că acest comportament afectează negativ capacitatea 
noastră colectivă la nivel mondial de a atinge obiectivele Acordului de la Paris; 

3. subliniază că Uniunea are responsabilitatea și posibilitatea de a-și asuma un rol de lider 
în acțiunile de combatere a schimbărilor climatice la nivel mondial; 

4. ia act de propunerea Comisiei de a fixa drept obiectiv climatic al Uniunii pentru 2030 
„reducerea emisiilor nete cu cel puțin 55 %” față de nivelurile din 1990; subliniază, 
însă, că acest obiectiv nu reprezintă cea mai mare ambiție posibilă a Uniunii, nici nu 
reflectă principiul echității și responsabilitățile comune, dar diferențiate;

5. ia act de faptul că, în 2018, Uniunea și-a redus emisiile interne de gaze cu efect de seră 
(GES) cu 23,2 % față de nivelurile din 1990, în timp ce emisiile sale de gaze cu efect de 
seră incluse în comerțul internațional au crescut în mod constant, subminând astfel 
eforturile Uniunii de a-și reduce amprenta globală; subliniază că importurile nete de 
bunuri și servicii în UE reprezintă peste 20 % din emisiile interne de CO2 ale Uniunii;

6. sprijină introducerea unui mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon (CBAM) ca modalitate de a reduce emisiile de GES la nivel mondial în vederea 
atingerii obiectivelor Acordului de la Paris; afirmă fără echivoc că acest mecanism ar 
trebui să contribuie la o mai bună abordare a emisiilor de GES incluse în comerțul 
internațional, stimulând astfel acțiunile de combatere a schimbărilor climatice, atât din 
partea Uniunii, cât și a partenerilor noștri comerciali, și nu să fie folosit ca instrument de 
protecționism;

7. reiterează faptul că introducerea unui CBAM ar trebui să facă parte dintr-o politică 
industrială mai amplă a Uniunii, care să fie deopotrivă ambițioasă din punct de vedere 
ecologic, și echitabilă din punct de vedere social, având drept scop să asigure o 
reindustrializare decarbonizată a Europei, care va crea locuri de muncă la nivel local și 
va asigura competitivitatea economiei europene, realizând în același timp ambițiile 
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Uniunii în materie de climă;

8. consideră că un CBAM ar trebui să acopere toate importurile, dar că deja din 2023 ar 
trebui să acopere sectorul energetic și sectoarele industriale mari consumatoare de 
energie, cum ar fi sectorul producător de ciment, oțel, produse chimice și îngrășăminte, 
care continuă să primească alocări gratuite importante și care reprezintă în continuare 
94 % din emisiile industriale ale Uniunii; 

9. subliniază că conținutul de emisii de GES al importurilor în cauză ar trebui să fie 
calculat pe baza unor criterii de referință transparente și fiabile specifice fiecărui produs, 
reprezentând media globală a emisiilor de GES conținută în produsele individuale; 
consideră că stabilirea prețului carbonului pentru importuri ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de intensitatea emisiilor de carbon a rețelei electrice specifice fiecărei țări; 

10. subliniază că stabilirea de tarife pentru carbon în cadrul CBAM ar trebui să reflecte 
evoluția dinamică a prețului certificatelor Uniunii în cadrul sistemului UE de 
comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS); subliniază că introducerea unei 
creșteri a prețului minim al carbonului în cadrul EU ETS ar putea asigura 
predictibilitatea în cadrul CBAM, dând totodată un semnal mai puternic în privința 
prețurilor în interiorul UE;

11. evidențiază că un CBAM nu este în sine incompatibil cu normele OMC și subliniază 
necesitatea ca orice CBAM să fie proiectat având în vedere cel mai înalt nivel de 
integritate privind mediul; 

12. subliniază principiul nediscriminării în temeiul articolului III din GATT; subliniază că 
tratarea identică a importurilor și a producției interne constituie un criteriu esențial 
pentru a asigura compatibilitatea oricărei măsuri cu normele OMC, și că, prin urmare, 
aplicarea tuturor măsurilor existente privind relocarea emisiilor de dioxid de carbon în 
temeiul dreptului Uniunii ar trebui să înceteze odată cu intrarea în vigoare a CBAM, 
întrucât acest mecanism ar aplica importurilor tarife de carbon similare celor aplicate 
instalațiilor UE în cadrul EU ETS; 

13. invită Comisia să abordeze această preocupare cu ocazia viitoarei reforme a EU ETS, 
garantând că EU ETS oferă, prin stabilirea unor tarife ambițioase și semnificative pentru 
carbon, reducerea necesară a emisiilor de GES, în conformitate cu obiectivul actualizat 
al Uniunii privind clima pentru 2030 și cu obiectivul de a ajunge la emisii nete de GES 
egale cu zero în cadrul Uniunii până cel târziu în 2050, respectând pe deplin principiul 
„poluatorul plătește”; subliniază că reducerile la export riscă să producă efecte negative 
asupra climei, stimulând industriile exportatoare europene să utilizeze metode de 
producție mai puțin eficiente; îndeamnă Comisia să nu includă reducerile la export în 
propunerea sa; 

14. sprijină intenția Comisiei de a utiliza veniturile generate de CBAM sub formă de noi 
resurse proprii la bugetul UE și solicită Comisiei să asigure o transparență deplină în 
ceea ce privește utilizarea acestor venituri; consideră că aceste venituri ar trebui alocate 
pentru sprijinirea tranziției echitabile și a decarbonizării economiei europene și pentru 
stimularea contribuției Uniunii la finanțarea internațională a eforturilor de combatere a 
schimbărilor climatice în favoarea țărilor cel mai puțin dezvoltate și a statelor insulare 
mici în curs de dezvoltare, care sunt cele mai vulnerabile la schimbările climatice; 
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15. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Schimbările climatice nu mai sunt un subiect de interes doar pentru oamenii de știință și 
generațiile viitoare. În fiecare zi, suntem afectați de consecințele dramatice pe care le au 
asupra regiunilor în care trăim. Și suntem șocați de imaginile catastrofelor care se produc în 
restul lumii. Dezastrele climatice precum incendiile, valurile de caniculă, seceta, inundațiile, 
inundațiile de coastă, cicloanele, topirea calotei glaciare, pandemiile, strămutarea populației 
fac parte din realitatea în care trăim. Iar temperaturile au crescut în medie, la nivel global, cu 
doar 1,1 C!

Acordul de la Paris a dat semnalul pentru mobilizarea generală. Trebuie să accelerăm procesul 
și să ne propunem obiective mai ambițioase, deoarece, în prezent, politicile noastre în 
domeniul climatic ne conduc mai degrabă spre o încălzire de 3-4 grade sau chiar mai mult, 
conform celor mai pesimiste scenarii. O lume amenințată de haos și necunoscut! Uniunea 
Europeană are partea sa de responsabilitate. Pentru emisiile de gaze cu efect de seră pe care le 
produce. Pentru cantitățile în creștere de emisii din importuri. Deoarece se află în centrul 
multilateralismului și al cooperării internaționale, care sunt două elemente indispensabile. 
Deoarece este o putere economică și comercială și, prin urmare, trebuie să fie un exemplu.

Cetățenii europeni sunt conștienți de riscuri și de caracterul urgent al situației. Fiecare 
acționează la nivel individual. Tinerii participă la marșuri în favoarea climei. Tot mai mulți 
actori economici investesc masiv în energiile regenerabile, în consumul moderat și în 
creșterea eficienței energetice a clădirilor și transporturilor, precum și în decarbonizarea 
industriei și a serviciilor. Agricultorii arată că sectorul lor poate contribui la răcirea planetei 
mai mult decât la supraîncălzirea ei. Nu este vorba doar despre combaterea riscurilor, ci de o 
aspirație colectivă de a transforma modelul nostru de dezvoltare, făcându-l mai sustenabil, 
mai echitabil din punct de vedere social, mai rezilient și suveran. Decarbonizarea nu 
reprezintă doar o nevoie imperioasă, ci a devenit o oportunitate, o pârghie extraordinară ce 
permite crearea de locuri de muncă, amenajarea echilibrată a teritoriului și inovarea în plan 
tehnologic, social, industrial și al democrației.

Prin obiectivul de a atinge neutralitatea climatică cel târziu până în 2050, prin Pactul verde 
european și Legea climei, lupta împotriva schimbărilor climatice se află în centrul agendei 
politice a UE. Rezoluțiile Parlamentului European, programul Comisiei și discuțiile din cadrul 
Consiliului cer acțiuni mai eficiente și mai ample. Obiectivul de reducere cu 40 % a emisiilor 
până în 2030 este depășit. Oamenii de știință recomandă fixarea acestuia la 65 %. Indiferent 
de noul obiectiv ales, este nevoie să revizuim cu seriozitate toate politicile relevante ale UE în 
acest domeniu, în special Directiva ETS, care influențează în mare măsură prețul carbonului 
și, prin urmare, stimulentele în favoarea decarbonizării. Nu va exista o politică ambițioasă în 
domeniul climei dacă nu se aplică o reducere semnificativă a certificatelor de emisii alocate, 
dacă nu se elimină rapid cotele gratuite care contribuie la o eficiență scăzută a pieței 
carbonului și nu se stabilește un preț minim pe tona de CO2.

Deși insuficientă, politica UE în domeniul climei este mai ambițioasă decât politicile multora 
dintre partenerii săi comerciali. Dacă lupta împotriva schimbărilor climatice trebuie să fie o 
oportunitate industrială, economică și socială, decarbonizarea economiei noastre nu poate 
duce la o nouă dezindustrializare, prin relocarea emisiilor de dioxid de carbon și prin 
pierderea investițiilor. Este responsabilitatea noastră să ne asigurăm că eforturile impuse 
întreprinderile nu le condamnă la o concurență neloială din partea companiilor ce produc în 
țări mai puțin ambițioase decât UE, dar ale căror produse ajung pe piața internă. Din acest 
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motiv avem nevoie de un mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon -
Carbon Border Adjustment Mechanism- CBAM.

CBAM este un instrument indispensabil ce alimentează un cerc virtuos al cărui obiectiv 
principal este protecția climei. Obiectivele sale sunt următoarele: 

 să contribuie la consolidarea politicilor climatice în cadrul Uniunii, 

 să-i impulsioneze pe partenerii noștri să-și asume obiective mai ambițioase, 

 să îi protejeze pe producătorii noștri de o concurență potențial neloială, 

 să faciliteze relocarea activităților economice pe teritoriul european,

 să contribuie la resursele proprii ale Uniunii.

În acest scop, CBAM trebuie să respecte o serie de principii:

 Trebuie să se aplice, pe termen lung, tuturor produselor importate pentru a acoperi 
întreaga amprentă de carbon și pentru a evita denaturarea pieței interne. Ca măsură 
tranzitorie, se va aplica principalelor materii prime a căror producție se caracterizează 
prin emisii de CO2 ridicate și care intră sub incidența pieței europene a carbonului.

 Trebuie să intre în vigoare cât mai curând posibil și nu mai târziu de 2023. 
Coordonarea cu piața ETS va fi cu atât mai eficientă cu cât perioada de tranziție va fi 
mai scurtă. Un CBAM eficient ar trebui să ducă la eliminarea certificatelor gratuite. 
Acestea, fiind principalul instrument de combatere a relocării emisiilor de dioxid de 
carbon, au generat efecte adverse puternice și profituri nejustificate („windfall 
profits”), după cum reamintește Curtea de Conturi Europeană în Raportul său special 
nr. 18/2020 intitulat „Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii  : 
atribuirea gratuită a certificatelor necesita o mai bună direcționare”. 

 Trebuie să fie compatibile cu normele comerciale multilaterale, în măsura în care mai 
multe articole din GATT permit luarea de măsuri în favoarea unor interese superioare 
comerțului, cum ar fi mediul și sănătatea. 

 Trebuie să contribuie la bugetul european ca o nouă resursă proprie. Susținem 
obiectivul ca această resursă să fie alocată în principal Pactului verde și tranziției juste, 
dar ca o parte semnificativă să sprijine tranzițiile din țările cele mai sărace și mai 
afectate de schimbările climatice.

Cetățenii europeni așteaptă ca Uniunea Europeană să acționeze cu mai multă determinare și să 
aibă ambiții mai mari în domeniul climei. Și să pună capăt „naivității” sau cinismului cu care-
și desfășoară politica comercială, ignorând adesea costurile sociale, de mediu și industriale ale 
acordurilor pe care le semnează. 

Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon este o mare oportunitate 
pentru a reconcilia obiectivele climatice, industria, ocuparea forței de muncă, reziliența, 
suveranitatea și relocarea. Astfel, el constituie un test politic și democratic major pentru 
Uniune. Parlamentul European trebuie să fie deschizător de drumuri!


