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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 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. χαιρετίζει τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιτευχθεί κοινωνικά δίκαιη 
μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, καθώς και τον στόχο της μείωσης 
των εκπομπών κατά 60 % έως το 2030, όπως προτάθηκε από το Κοινοβούλιο· ζητεί να 
συνεχιστεί το αυξημένο επίπεδο φιλοδοξίας των κλιματικών προσπαθειών στην 
εμπορική πολιτική της ΕΕ, καθώς και σε πολλούς άλλους τομείς πολιτικής· ζητεί να 
καταστεί η συμφωνία του Παρισιού και ο στόχος της για τον 1,5℃ μία από τις βασικές 
κατευθυντήριες αρχές της εμπορικής πολιτικής, στην οποία πρέπει να προσαρμόζονται 
όλες οι εμπορικές πρωτοβουλίες και τα εργαλεία πολιτικής τους, με τη συμπερίληψή 
της ως ουσιαστικού στοιχείου στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ), μεταξύ 
άλλων· είναι πεπεισμένο ότι μια τέτοια στοχευμένη εμπορική πολιτική μπορεί να 
αποτελέσει σημαντική κινητήρια δύναμη που θα προσανατολίσει τις οικονομίες προς 
την απεξάρτηση από τον άνθρακα, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για το κλίμα 
που ορίζονται στη συμφωνία του Παρισιού και στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 
δίνει έμφαση στο γεγονός ότι, λόγω του αυξημένου επιπέδου φιλοδοξίας της ΕΕ όσον 
αφορά την κλιματική αλλαγή, ο κίνδυνος διαρροής θα μπορούσε να αυξηθεί· 
παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει πλήρη προστασία από τη διαρροή άνθρακα σε 
όλες τις πολιτικές της, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων· σημειώνει ότι, ενώ το 
2018 η Ένωση είχε μειώσει τις εγχώριες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (ΑΘ) κατά 
23,2 % σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, οι εκπομπές της σε ΑΘ οι οποίες είναι 
ενσωματωμένες στο διεθνές εμπόριο αυξάνονται συνεχώς· υπογραμμίζει ότι οι καθαρές 
εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών στην ΕΕ αντιπροσωπεύουν πάνω από το 20 % των 
εγχώριων εκπομπών CO2 της Ένωσης·

2. υποστηρίζει, ελλείψει παγκόσμιας τιμής ανθρακούχων εκπομπών και πολυμερούς 
λύσης, την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει έναν δίκαιο και διαφανή, αποδοτικό 
και βασιζόμενο στην αγορά ενωσιακό μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα 
(CBAM), υπό την προϋπόθεση ότι είναι συμβατός με τους κανόνες του ΠΟΕ και τις 
ΣΕΣ της ΕΕ (εφόσον δεν θεσπίζει διακρίσεις και δεν συνιστά συγκεκαλυμμένο 
περιορισμό του διεθνούς εμπορίου) και ότι είναι αναλογικός, με βάση την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» και κατάλληλος για την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων της 
ΕΕ για το κλίμα· θεωρεί ότι ο CBAM πρέπει να εφαρμόζεται σε αγαθά από όλες τις 
τρίτες χώρες που δεν ανήκουν ακόμη σε κάποιο αποτελεσματικό σύστημα τιμολόγησης 
των ανθρακούχων εκπομπών ή ισοδύναμων μέτρων με παρόμοιους στόχους και κόστος 
με τους στόχους και το κόστος του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της 
ΕΕ), προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν διακρίσεις λόγω προέλευσης, και ότι το 
κόστος για λιγότερο φιλόδοξη τιμολόγηση των ανθρακούχων εκπομπών πρέπει να 
εκπίπτει από τον CBAM·

3. είναι πεπεισμένο ότι ο στόχος του CBAM θα πρέπει να είναι η αποφυγή του κινδύνου 
διαρροής άνθρακα για την ΕΕ και, ως εκ τούτου, η συμβολή στον γενικό στόχο της 
μείωσης των παγκόσμιων εκπομπών και η παροχή βοήθειας στην ΕΕ για την 
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εκπλήρωση των δεσμεύσεών της· επισημαίνει το γεγονός ότι ο ενωσιακός CBAM έχει 
σχεδιαστεί αποκλειστικά για την προώθηση των κλιματικών στόχων, καθώς και για τη 
μείωση του κινδύνου διαρροής άνθρακα, και ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται με 
αναλογικό και ισορροπημένο τρόπο, να βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία και να μην 
χρησιμοποιείται καταχρηστικά ως εργαλείο για την ενίσχυση του προστατευτισμού, 
των αδικαιολόγητων διακρίσεων ή των περιορισμών σε ένα ήδη επιβαρυμένο 
παγκόσμιο τοπίο του διεθνούς εμπορίου· ζητεί να αποφευχθεί η υπερβολική 
γραφειοκρατία στο πλαίσιο αυτό· σημειώνει ότι μία από τις συνέπειες του μέτρου θα 
είναι η πρόληψη του κινδύνου μετατόπισης της παραγωγής εκτός της ΕΕ, καθώς μια 
τέτοια μετεγκατάσταση θα μπορούσε να εξουδετερώσει τις προσπάθειες της ΕΕ για 
μείωση των εκπομπών και προώθηση των διεθνών ενωσιακών πολιτικών για την 
προστασία του περιβάλλοντος· 

4. σημειώνει ότι, προκειμένου να είναι συμβατές με τους κανόνες του ΠΟΕ, οι διατάξεις 
της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ), όπως, για παράδειγμα το άρθρο 
I (η αρχή της μεταχείρισης του μάλλον ευνοουμένου κράτους), το άρθρο III (η αρχή της 
αντιμετώπισης σε εθνικό επίπεδο) και, όπου αρμόζει, το άρθρο XX (γενικές εξαιρέσεις) 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για οποιονδήποτε σχεδιασμό του CBAM και 
να βασίζονται αυστηρά σε περιβαλλοντικό σκεπτικό: μείωση των παγκόσμιων 
εκπομπών CO2 και πρόληψη της διαρροής άνθρακα·

5. ζητεί να υποβληθούν ενδελεχείς εκτιμήσεις επιπτώσεων έως τα μέσα του 2021, μαζί με 
τη νομοθετική πρόταση, για τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια, και να δοθούν κίνητρα για 
συνεργασία, καθώς και αλληλεπιδράσεις, με τον ΠΟΕ και τους εμπορικούς εταίρους 
της ΕΕ, σε συντονισμό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· σημειώνει ότι η εκτίμηση 
επιπτώσεων πρέπει να διενεργείται με στόχο τη μείωση του κινδύνου διαρροής 
άνθρακα και, συνεπώς, των συνολικών παγκόσμιων εκπομπών· ζητεί από την Επιτροπή, 
ως εκ τούτου, να συμπεριλάβει στην εκτίμηση επιπτώσεων τις ακόλουθες πτυχές:

α. τις επιπτώσεις του CBAM στη βιώσιμη καινοτομία και τις αλλαγές στις 
εμπορικές ροές και τις αλυσίδες εφοδιασμού· 

β. αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας του CBAM σε σύγκριση με 
εναλλακτικές επιλογές· 

γ. πιθανούς πιλοτικούς τομείς για πρώιμη εφαρμογή, στους οποίους η 
περιεκτικότητα των αγαθών σε άνθρακα μπορεί να εντοπιστεί εύκολα·

δ. τον πιθανό αντίκτυπο στη βιομηχανία της ΕΕ ο οποίος θα μπορούσε να 
προκύψει από έναν μηχανισμό που επικεντρώνεται αποκλειστικά στα βασικά υλικά και 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε μετατόπιση των εισαγωγών προς ενδιάμεσα και τελικά 
προϊόντα τα οποία δεν καλύπτονται από τον μηχανισμό, ιδίως αν ο μηχανισμός 
αντικαθιστά υπάρχοντα μέτρα για τη διαρροή άνθρακα· 

ε. εάν και με ποιον τρόπο θα πρέπει να συμπεριληφθεί ο τομέας της ηλεκτρικής 
ενέργειας στην ειδική περίπτωση των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής 
περιεκτικότητας σε άνθρακα· 

στ. τις πιθανές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, ιδίως τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, όσον αφορά τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, εάν τα προϊόντα 
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επηρεάζονται από υψηλότερες τιμές για τα συστατικά τους στοιχεία·

ζ. ανάλυση συνδυασμού βασικών μεταβλητών, συμπεριλαμβανομένων των 
τομέων, των χωρών και των εκπομπών ΑΘ που περιλαμβάνονται στον CBAM, και της 
σχέσης τους με τα υφιστάμενα μέτρα για τη διαρροή άνθρακα·

η. ιδιαίτερη προσοχή για τις λιγότερο ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες 
χώρες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο CBAM δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στην ανάπτυξή τους· 

6. σημειώνει ότι η εκτίμηση επιπτώσεων πρέπει να εξετάζει προσεκτικά τον τρόπο με τον 
οποίο θα αλληλεπιδρά ο CBAM με τα υφιστάμενα μέτρα για τη διαρροή άνθρακα στο 
πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ), συμπεριλαμβανομένου 
του κατά πόσον τα ισχύοντα μέτρα ή τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπών θα πρέπει να 
είναι συμπληρωματικά προς τον CBAM στο αρχικό στάδιο, ή αν θα πρέπει να 
καταργηθούν, με παράλληλη αποφυγή της διπλής προστασίας και των διακρίσεων κατά 
των εισαγωγών, και κατά πόσον ο CBAM θα πρέπει να θεσπιστεί σταδιακά ή όχι, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα με τον ΠΟΕ, με παράλληλη διατήρηση 
της προβλεψιμότητας και της σταθερότητας για τις εταιρείες της ΕΕ·

7. τονίζει ότι κάθε μηχανισμός πρέπει να δημιουργεί κίνητρα για τις βιομηχανίες στην ΕΕ 
και στο εξωτερικό, ώστε να παράγουν καθαρά και ανταγωνιστικά προϊόντα και να 
αποφεύγουν τη διαρροή άνθρακα, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τις εμπορικές ευκαιρίες· 
δίνει έμφαση στον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει ένας τέτοιος μηχανισμός, 
εφόσον είναι ισορροπημένος και εφαρμοστεί κατάλληλα, στις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, όπως, για παράδειγμα, οι βιομηχανίες χάλυβα, τσιμέντου και αλουμινίου, 
δεδομένης της εμπορικής έκθεσης των εν λόγω τομέων και της συμμετοχής τους στο 
ΣΕΔΕ·

8. σημειώνει ότι ο CBAM αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και 
εργαλείο για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για μηδενικές καθαρές εκπομπές ΑΘ το 
2050· σημειώνει ότι οι περισσότεροι βιομηχανικοί τομείς έντασης άνθρακα και 
εμπορίου θα μπορούσαν δυνητικά να επηρεαστούν από τον CBAM, είτε άμεσα είτε 
έμμεσα, και ότι θα πρέπει να πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με αυτούς καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας· σημειώνει περαιτέρω ότι ο CBAM θα μπορούσε να 
επηρεάσει τις αλυσίδες εφοδιασμού κατά τρόπο ώστε να εσωτερικεύσουν το κόστος 
των ανθρακούχων εκπομπών· τονίζει ότι ο CBAM θα πρέπει να μπορεί να υλοποιηθεί 
εύκολα και να μην δημιουργεί αδικαιολόγητο οικονομικό και διοικητικό φόρτο για τις 
επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

9. ζητεί τα έσοδα από τον CBAM να χρησιμοποιηθούν για να στηρίξουν την παγκόσμια 
και ευρωπαϊκή δράση για το κλίμα· προτείνει τα έσοδα να πρέπει να επανεπενδύονται 
στον προϋπολογισμό της ΕΕ για τους σκοπούς της έρευνας, της καινοτομίας και της 
ανάπτυξης τεχνολογιών με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα για τη στήριξη της βιώσιμης 
μετάβασης της βιομηχανίας, καθώς και για την παροχή βοήθειας για το κλίμα 
προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα με τον ΠΟΕ·

10. εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για τη διάβρωση του πολυμερούς εμπορικού 
συστήματος· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί ενεργά με τις κυβερνήσεις των 
εμπορικών εταίρων για τη διασφάλιση συνεχούς διαλόγου σχετικά με την πρωτοβουλία 
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αυτή, παρέχοντας έτσι κίνητρα για κλιματική δράση τόσο εντός της Ένωσης όσο και 
από τους εμπορικούς εταίρους της· υπογραμμίζει ότι η εμπορική πολιτική μπορεί και θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση ενός θετικού περιβαλλοντικού 
θεματολογίου και για την αποφυγή σημαντικών διαφορών όσον αφορά τα επίπεδα 
περιβαλλοντικής φιλοδοξίας μεταξύ της ΕΕ και του υπόλοιπου κόσμου, καθώς και ότι ο 
CBAM θα πρέπει να σχεδιαστεί ως δράση συμπληρωματική προς άλλες δράσεις στο 
πλαίσιο των κεφαλαίων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη των ΣΕΣ της ΕΕ· 
υπογραμμίζει ότι τελικός στόχος της πρωτοβουλίας πρέπει να είναι η παγκόσμια δράση 
που θα καταστήσει περιττό τον CBAM, καθώς ο υπόλοιπος κόσμος θα φτάσει στο 
επίπεδο φιλοδοξίας που έχει θέσει η ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών CO2· είναι 
συνεπώς της άποψης ότι ο CBAM θα πρέπει να θεωρείται ως μέσο συνδρομής στην 
επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας, και όχι ως μέσο προστατευτισμού· αναμένει από την 
Επιτροπή να δρομολογήσει διαπραγματεύσεις σχετικά με μια παγκόσμια προσέγγιση 
εντός του πλαισίου του ΠΟΕ ή της G20· 

11. ζητεί μια μέθοδο υπολογισμού της περιεκτικότητας σε άνθρακα η οποία να μην 
θεσπίζει διακρίσεις μεταξύ παραγωγών της ΕΕ και τρίτων χωρών, και να προσεγγίζει 
όσο το δυνατόν περισσότερο την πραγματική περιεκτικότητα των σχετικών προϊόντων 
σε άνθρακα· επισημαίνει τις δυσκολίες που συνδέονται με τους υπολογισμούς της 
περιεκτικότητας σε άνθρακα των προϊόντων από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες 
χώρες, και ζητεί να καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για τη διασφάλιση της 
συγκρισιμότητας της περιεκτικότητας των προϊόντων σε άνθρακα· επισημαίνει ότι η 
τεχνολογία για την ανίχνευση και την παρακολούθηση της περιεκτικότητας σε άνθρακα 
και των επιδόσεων των σύνθετων προϊόντων θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για την 
επιβολή του CBAM στα εν λόγω προϊόντα· σημειώνει ότι ο CBAM πρέπει να 
δημιουργήσει κίνητρα για τις χώρες και τους παραγωγούς ώστε να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση των ανθρακούχων εκπομπών και την 
περιεκτικότητα των προϊόντων σε άνθρακα· 

12. θεωρεί ότι το διεθνές εμπόριο και η εμπορική πολιτική αποτελούν βασικούς παράγοντες 
διευκόλυνσης της μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη, αποδοτική ως προς τους 
πόρους, κυκλική παγκόσμια οικονομία και, ως εκ τούτου, στηρίζουν τις παγκόσμιες 
προσπάθειες προς την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ και 
της συμφωνίας του Παρισιού· θεωρεί ότι είναι επείγουσα ανάγκη να επιδιωχθεί μια 
συνολική μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, η οποία θα του επιτρέψει να εγγυηθεί το δίκαιο 
εμπόριο και ταυτόχρονα να καταπολεμήσει την υπερθέρμανση του πλανήτη· σημειώνει 
ότι οι κανόνες της ΓΣΔΕ χρονολογούνται από το 1947 και είναι της άποψης ότι πρέπει 
να επανεξεταστούν στο σημερινό πλαίσιο της κλιματικής κρίσης· αναμένει από την 
Επιτροπή να αναλάβει επειγόντως πρωτοβουλίες για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, 
προκειμένου να επιτευχθεί συμβατότητα με τους στόχους για το κλίμα· καλεί την 
Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την επίτευξη παγκόσμιου συστήματος 
τιμολόγησης του CO2 και για τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών όσον αφορά 
τις τεχνολογίες προστασίας του κλίματος και του περιβάλλοντος, για παράδειγμα μέσω 
πρωτοβουλιών εμπορικής πολιτικής, όπως η Συμφωνία του ΠΟΕ για τα 
Περιβαλλοντικά Αγαθά.
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