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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o smerovaní k mechanizmu EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach, ktorý bude 
zlučiteľný s pravidlami WTO
(2020/2043(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na dohodu prijatú 12. decembra 2015 na 21. konferencii zmluvných strán 
UNFCCC (COP21) v Paríži (Parížska dohoda),

– so zreteľom na osobitnú správu Medzivládneho panelu o zmene klímy s názvom 
„Globálne oteplenie o 1,5 °C“,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. decembra 2019 o Európskej zelenej dohode 
(COM(2019)0640),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. septembra 2020 s názvom Ambicióznejšie 
klimatické ciele pre Európu na rok 2030 (COM(2020)0562) a jeho sprievodné 
posúdenie vplyvu (SWD(2020)176),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2020 o Európskej zelenej dohode1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. júla 2020 o záveroch z mimoriadneho zasadnutia 
Európskej rady 17. až 21. júla 20202,

– so zreteľom na závery Európskej rady z 12. decembra 2019 a zo 17. – 21. júla 2020,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre hospodárske 
a menové veci, Výboru pre rozpočet a Výboru pre priemysel, energetiku a výskum,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A9-0000/2020),

A. keďže nepriaznivé vplyvy zmeny klímy priamo ohrozujú živobytie ľudí a ekosystémy, 
ako sa potvrdzuje v osobitnej správe Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) s 
názvom Globálne oteplenie o 1,5 °C;

B. keďže priemerná globálna teplota už stúpla asi o 1,1 °C nad predindustriálne úrovne; 

C. keďže Únia a jej členské štáty sú odhodlané realizovať opatrenia v oblasti klímy 
na základe najnovších dostupných vedeckých dôkazov;

D. keďže zabezpečenie účinného a primeraného stanovovania cien uhlíka v rámci širšieho 

1 Prijaté texty, P9_TA(2020)005.
2 Prijaté texty, P9_TA(2020)0206.
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regulačného prostredia môže slúžiť ako hospodársky stimul na podnietenie investícií 
do dekarbonizácie hospodárstva Únie;

E. keďže sa nepreukázala účinnosť ustanovení o úniku uhlíka podľa práva Únie 
pri dosahovaní potrebnej dekarbonizácie dotknutých sektorov; 

1. je hlboko znepokojený, že momentálne žiadny z predložených vnútroštátne stanovených 
príspevkov (NDC) vrátane NDC Únie a jej členských štátov nie je v súlade s cieľom 
usilovať sa o obmedzenie nárastu globálnej teploty na 1,5 °C nad predindustriálnymi 
úrovňami;

2. dôrazne odsudzuje nedostatočnú spoluprácu a nelojálne správanie niektorých 
obchodných partnerov Únie v rámci medzinárodných rokovaní o klíme, ktorých sme 
nedávno boli svedkom na COP25; domnieva sa, že toto správanie obmedzuje našu 
kolektívnu globálnu schopnosť dosiahnuť ciele Parížskej dohody; 

3. zdôrazňuje, že Únia má zodpovednosť a príležitosť prevziať vedúcu úlohu v globálnych 
opatreniach v oblasti klímy; 

4. berie na vedomie návrh Komisie stanoviť cieľ Únie v oblasti klímy na rok 2030 „aspoň 
na 55 % čisté zníženie emisií“ v porovnaní s úrovňami z roku 1990; zdôrazňuje však, 
že tento cieľ nepredstavuje najvyššiu možnú ambíciu Únie ani neodráža zásadu rovnosti 
a spoločnej, ale diferencovanej zodpovednosti;

5. berie na vedomie, že Únia v roku 2018 znížila svoje domáce emisie skleníkových 
plynov o 23,2 % oproti úrovniam z roku 1990, pričom emisie skleníkových plynov 
spojené s medzinárodným obchodom zároveň nepretržite rástli, čo oslabilo úsilie Únie 
o zníženie jej globálnej stopy; zdôrazňuje, že čistý dovoz tovarov a služieb do EÚ 
predstavuje viac ako 20 % domácich emisií CO2 Únie;

6. podporuje zavedenie mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach ako spôsobu 
na zníženie globálnych emisií skleníkových plynov v rámci plnenia cieľov Parížskej 
dohody; jednoznačne uvádza, že tento mechanizmus by mal slúžiť na lepší boj proti 
emisiám skleníkových plynov spojeným s medzinárodným obchodom, a tým 
podnecovať opatrenia v oblasti klímy v rámci Únie aj zo strany obchodných partnerov, 
a nie ako nástroj protekcionizmu;

7. opakuje, že zavedenie mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach by malo byť 
súčasťou širšej priemyselnej politiky Únie, ktorá by mala byť environmentálne 
zodpovedná aj sociálne spravodlivá, s cieľom riadiť dekarbonizovanú reindustrializáciu 
Európy, ktorá vytvorí pracovné miesta na miestnej úrovni a zabezpečí 
konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva pri súčasnom plnení klimatických 
ambícií Únie;

8. domnieva sa, že tento mechanizmus by sa mal vzťahovať na všetok dovoz, ale ako 
východiskový bod by už v roku 2023 mal zahŕňať odvetvie energetiky a energeticky 
náročné priemyselné odvetvia ako výroba cementu, ocele, chemikálií a hnojív, ktoré 
naďalej dostávajú značné bezodplatné prídely emisných kvót a stále predstavujú 94 % 
priemyselných emisií Únie; 
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9. zdôrazňuje, že obsah emisií skleníkových plynov v dovážaných výrobkoch by sa mal 
započítavať na základe transparentných a spoľahlivých referenčných hodnôt pre 
jednotlivé výrobky predstavujúcich globálny priemerný obsah emisií skleníkových 
plynov v jednotlivých výrobkoch; domnieva sa, že pri stanovovaní cien uhlíka pre 
dovážané výrobky by sa mala zohľadňovať aj uhlíková náročnosť elektrickej siete 
špecifická pre danú krajinu; 

10. zdôrazňuje, že v stanovovaní cien uhlíka v rámci mechanizmu by sa mal zohľadňovať 
dynamický vývoj ceny kvót Únie v rámci systému obchodovania s emisiami (EÚ ETS); 
poukazuje na to, že zavedenie zvyšujúcej sa minimálnej ceny uhlíka v rámci EÚ ETS by 
mohlo zabezpečiť predvídateľnosť v rámci mechanizmu a zároveň dôraznejší cenový 
signál v EÚ;

11. poukazuje na to, že mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach ako taký nie je 
zlučiteľný s pravidlami WTO, a zdôrazňuje, že je potrebné, aby bol akýkoľvek takýto 
mechanizmus navrhnutý s ohľadom na najvyššiu environmentálnu integritu; 

12. zdôrazňuje zásadu nediskriminácie v článku III GATT; zdôrazňuje, že rovnaké 
zaobchádzanie s dovozom a domácou produkciou je kľúčovým kritériom 
na zabezpečenie zlučiteľnosti akéhokoľvek opatrenia s pravidlami WTO a že všetky 
existujúce opatrenia v oblasti úniku uhlíka v práve Únie by sa teda mali s okamžitou 
platnosťou prestať uplatňovať, keď nadobudne platnosť mechanizmus kompenzácie 
uhlíka na hraniciach, keďže v tomto mechanizme by sa na dovoz uplatňovalo podobné 
stanovovanie cien uhlíka ako na zariadenia EÚ v rámci EÚ ETS; 

13. vyzýva Komisiu, aby túto obavu riešila počas nadchádzajúcej reformy EÚ ETS, pričom 
zabezpečí, aby EÚ ETS prostredníctvom ambiciózneho a primeraného stanovovania 
cien uhlíka dosiahol potrebné zníženie emisií skleníkových plynov v súlade 
s aktualizovaným cieľom Únie v oblasti klímy na rok 2030 a cieľom najneskôr do roku 
2050 dosiahnuť v Únii nulové emisie skleníkových plynov pri plnom dodržiavaní 
zásady „znečisťovateľ platí“; zdôrazňuje, že daňové úľavy pri vývoze vedú k riziku 
vytvorenia negatívnych účinkov na klímu, stimulovania menej efektívnych výrobných 
metód v európskych vývozných odvetviach; naliehavo vyzýva Komisiu, aby nezahŕňala 
daňové úľavy pri vývoze do svojho návrhu; 

14. podporuje zámer Komisie použiť príjmy vytvorené v rámci mechanizmu kompenzácie 
uhlíka na hraniciach ako nové vlastné zdroje rozpočtu EÚ a vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila plnú transparentnosť v súvislosti s používaním týchto príjmov; 
domnieva sa, že príjmy by sa mali vyčleniť na podporu spravodlivej transformácie 
a dekarbonizácie hospodárstva Európy a na posilnenie príspevku Únie 
k medzinárodnému financovaniu opatrení v oblasti klímy v prospech menej rozvinutých 
krajín a malých ostrovných rozvojových štátov, ktoré sú najzraniteľnejšie voči zmene 
klímy; 

15. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Zmena klímy už nie je len záležitosťou vedcov a budúcich generácií. Každodenne narážame 
na jej dramatické dôsledky na našich územiach, v našej bezprostrednej blízkosti. Ohromujú 
nás aj katastrofické výjavy, ktoré sa k nám dostávajú zo zvyšku sveta. Požiare, horúčavy, 
suchá, povodne, záplavové vlny, cyklóny, topenie ľadovcov, pandémie, vysídľovanie 
obyvateľstva… zrýchľovanie klimatických zmien je našou realitou. A to sme dosiahli 
priemerné oteplenie len o 1,1 stupňa!

V Parížskej dohode sa vyzvalo na všeobecnú mobilizáciu. Musíme zrýchliť a zvýšiť naše 
ambície, lebo momentálne nás naše politiky v oblasti zmeny klímy vedú podľa 
najpesimistickejších scenárov skôr k otepleniu o 3 až 4 stupne, ba dokonca o viac. 
Bezprecedentný chaos! Európska únia nesie časť zodpovednosti. Za emisie skleníkových 
plynov, ktoré vytvára. Za tie, ktoré v čoraz väčšom množstve dováža. Pretože stojí v centre 
nevyhnutného multilateralizmu a medzinárodnej spolupráce. Pretože je hospodárskou 
a obchodnou veľmocou, a preto by mala ísť príkladom.

Európania a Európanky vzali na vedomie naliehavosť situácie a hrozby. Konajú na svojej 
úrovni. Mládež pochoduje za klímu. Čoraz viac hospodárskych subjektov vo veľkej miere 
investuje do energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej úspornosti a účinnosti budov 
a dopravy a do dekarbonizácie priemyslu a služieb. Obyvatelia vidieka preukazujú, 
že poľnohospodárstvo môže prispievať k ochladzovaniu planéty namiesto jej otepľovania. 
Nejde len o boj proti hrozbám, ale aj o ambíciu ľudí transformovať náš model rozvoja, aby sa 
stal udržateľnejším, sociálne spravodlivejším, odolnejším a zvrchovanejším. Dekarbonizácia 
nepredstavuje len pálčivú nevyhnutnosť, ale stala sa príležitosťou, výbornou hybnou silou 
vytvárania pracovných miest, vyváženého rozvoja našich území a inovácie, a to 
technologickej, sociálnej, priemyselnej a demokratickej.

Prostredníctvom cieľa dosiahnuť klimatickú neutralitu najneskôr do roku 2050, zelenej 
dohody a európskeho právneho predpisu v oblasti klímy je boj proti zmene klímy v jadre 
politického programu Únie. V uzneseniach Európskeho parlamentu, programe Komisie 
a diskusiách v Rade sa vyzýva, aby opatrení bolo viac a aby boli kvalitnejšie. Cieľ znížiť naše 
emisie do roku 2030 o 40 % je zastaraný. Vedci ho odporúčajú zvýšiť na 65 %. Nech bude 
nový cieľ akýkoľvek, prinúti nás veľmi vážne a systematicky preskúmať všetky európske 
politiky v tejto oblasti, najmä smernicu o ETS, ktorá v značnej miere podmieňuje cenu uhlíka, 
a teda motiváciu dekarbonizovať. Ambiciózna politika v oblasti zmeny klímy nie je možná 
bez výrazného zníženia pridelených uhlíkových kvót, rýchleho zrušenia bezodplatných kvót 
prispievajúcich k nedostatočnej účinnosti trhu s uhlíkom a bez stanovenia minimálnej ceny 
za tonu CO2.

Hoci politika Únie v oblasti zmeny klímy nie je dostatočná, je ambicióznejšia ako v prípade 
mnohých jej obchodných partnerov. Ak má byť boj proti zmene klímy priemyselnou, 
hospodárskou a sociálnou príležitosťou, dekarbonizácia nášho hospodárstva nemôže viesť 
k novej dezindustrializácii s únikom uhlíka a investícií. Našou povinnosťou je zabezpečiť, 
aby požadované úsilie neodsúdilo spoločnosti na nekalú hospodársku súťaž s aktérmi, ktorí 
vyrábajú v menej ambicióznych krajinách ako Únia, ale ktorých výrobky sa nachádzajú 
na vnútornom trhu. To je úlohou mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach (Carbon 
Border Adjustment Mechanism, CBAM).

Tento mechanizmus je nevyhnutný nástroj, ktorý reaguje na viacero cieľov a vedie 
k pozitívnej reťazovej reakcii, ktorej prvoradým cieľom je ochrana klímy: 
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 prispievať k posilneniu opatrení v oblasti klímy v Únii, 

 motivovať našich partnerov k väčšej ambicióznosti, 

 chrániť našich výrobcov pred možnou nekalou súťažou, 

 podporiť premiestnenie hospodárskych činností na územie Únie,

 získavať vlastné zdroje Únie.

Preto sa musí mechanizmus riadiť niekoľkými zásadami:

 V konečnom dôsledku sa bude uplatňovať na všetky dovážané výrobky, aby bola 
zahrnutá celá naša uhlíková stopa a aby sme zabránili deformáciám na vnútornom 
trhu. Prechodne sa bude uplatňovať na hlavné suroviny, pri ktorých výrobe vzniká 
veľké množstvo emisií CO2 a na ktoré sa vzťahuje európsky trh s uhlíkom.

 Bude sa uplatňovať čo najrýchlejšie a od roku 2023. Zosúladenie s trhom ETS bude 
o to efektívnejšie, o čo kratšie bude prechodné obdobie. Účinný mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach musí umožniť zrušenie bezodplatných kvót. Tieto 
kvóty ako hlavný nástroj boja proti úniku uhlíka viedli k výrazným nepriaznivým 
účinkom a neočakávanému zisku (tzv. windfall profits), ako pripomína Európsky dvor 
audítorov vo svojej osobitnej správe č. 18/2020 s názvom „Systém EÚ na 
obchodovanie s emisiami: bezodplatné prideľovanie kvót malo byť lepšie zacielené“. 

 Musí byť zlučiteľný s pravidlami multilaterálneho obchodu v rozsahu, v akom sa 
vo viacerých článkoch GATT umožňuje konať vo vyššom záujme ako v záujme 
obchodu, napríklad v záujme životného prostredia a zdravia. 

 Musí prinášať prostriedky do európskeho rozpočtu ako nový vlastný zdroj. 
Obhajujeme cieľ, aby sa tieto prostriedky prideľovali hlavne na zelenú dohodu 
a na spravodlivú transformáciu, ale aby sa významnou časťou podporovala 
transformácia v najchudobnejších krajinách najviac postihnutých zmenou klímy.

Európski občania a občianky očakávajú, že Únia bude v oblasti klímy podnikať rozhodnejšie 
a ambicióznejšie kroky a že ukončí naivitu či cynizmus, ktorý sa v nej rozvíja v súvislosti 
s obchodnou politikou, pričom sa pričasto nezohľadňujú náklady vyplývajúce z dohôd, ktoré 
podpisuje, pre spoločnosť, životné prostredie a priemysel. 

Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach je výbornou príležitosťou na zosúladenie 
klímy, priemyslu, zamestnanosti, odolnosti, zvrchovanosti a návratu hospodárskej činnosti 
do Európy. Tým predstavuje pre Úniu významnú politickú a demokratickú skúšku. Európsky 
parlament musí zaujať vedúcu úlohu!


