
AM\1217178PL.docx PE660.137

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Handlu Międzynarodowego

2020/2043(INI)

3.11.2020

POPRAWKI
1 - 105
Projekt opinii
Karin Karlsbro
(PE657.463v01-00)

W kierunku unijnego mechanizmu dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 zgodnego z zasadami WTO
(2020/2043(INI))



PE660.137 2/61 AM\1217178PL.docx

PL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1217178PL.docx 3/61 PE660.137

PL

Poprawka 1
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Markus 
Buchheit

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. mając na uwadze, że zgodnie z 
TFUE sprawy związane ze środowiskiem 
należą do kompetencji dzielonych z 
państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 2
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Markus 
Buchheit

Projekt opinii
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1a. mając na uwadze, że w 2017 r. 
Unia Europejska była największym na 
świecie importerem netto emisji CO2;

Or. en

Poprawka 3
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest przekonany, że zorientowana 
na cel polityka handlowa może być 
istotnym czynnikiem napędzającym 
dekarbonizację gospodarek z myślą o 
realizacji celów klimatycznych 
określonych w porozumieniu paryskim i 

1. z zadowoleniem przyjmuje 
europejski cel dokonania sprawiedliwej 
społecznie transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz 
cel ograniczenia emisji o 60 % do 2030 r.; 
z zaniepokojeniem odnotowuje brak 
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Europejskim Zielonym Ładzie; ambitnych celów w zakresie klimatu w 
unijnej polityce handlowej oraz w wielu 
innych obszarach polityki; apeluje, by 
porozumienie paryskie i jego cel 
ograniczenia wzrostu temperatury do 
1,5 °C stały się przewodnią  zasadą 
polityki handlowej, do której to zasady 
należy dostosować wszelkie inicjatywy 
handlowe; jest przekonany, że taka 
zorientowana na cel polityka handlowa 
może być istotnym czynnikiem 
napędzającym dekarbonizację gospodarek 
z myślą o realizacji celów klimatycznych 
określonych w porozumieniu paryskim i 
Europejskim Zielonym Ładzie;

Or. en

Poprawka 4
Massimiliano Salini, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Angelika 
Winzig, Jörgen Warborn

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest przekonany, że zorientowana 
na cel polityka handlowa może być 
istotnym czynnikiem napędzającym 
dekarbonizację gospodarek z myślą o 
realizacji celów klimatycznych 
określonych w porozumieniu paryskim i 
Europejskim Zielonym Ładzie;

1. jest przekonany, że zorientowana 
na cel polityka handlowa może być 
istotnym czynnikiem napędzającym 
dekarbonizację gospodarek z myślą o 
realizacji celów klimatycznych 
określonych w porozumieniu paryskim i 
Europejskim Zielonym Ładzie; podkreśla, 
że w następstwie większych ambicji UE w 
zakresie zmiany klimatu wzrosło 
jednocześnie ryzyko ucieczki emisji; 
wzywa Komisję, by w związku z tym 
zapewniła we wszystkich swoich 
politykach pełną ochronę przed ucieczką 
emisji; podkreśla, że polityka klimatyczna 
musi być dostosowana do wzrostu 
gospodarczego i konkurencyjności 
europejskiego przemysłu i MŚP;

Or. en
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Poprawka 5
Manuela Ripa
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest przekonany, że zorientowana 
na cel polityka handlowa może być 
istotnym czynnikiem napędzającym 
dekarbonizację gospodarek z myślą o 
realizacji celów klimatycznych 
określonych w porozumieniu paryskim i 
Europejskim Zielonym Ładzie;

1. odnotowuje, że choć w 2018 r. 
Unia obniżyła wewnętrzną emisję gazów 
cieplarnianych o 23,2 % poniżej poziomu 
z 1990 r., stale rosną emisje gazów 
cieplarnianych związanych z handlem 
międzynarodowym; podkreśla, że przywóz 
netto towarów i usług do UE odpowiada 
za ponad 20 % wewnętrznych emisji CO2 
Unii; jest przekonany, że zorientowana na 
cel polityka handlowa może być istotnym 
czynnikiem napędzającym dekarbonizację 
gospodarek z myślą o realizacji celów 
klimatycznych określonych w 
porozumieniu paryskim i Europejskim 
Zielonym Ładzie;

Or. en

Poprawka 6
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest przekonany, że zorientowana 
na cel polityka handlowa może być 
istotnym czynnikiem napędzającym 
dekarbonizację gospodarek z myślą o 
realizacji celów klimatycznych 
określonych w porozumieniu paryskim i 
Europejskim Zielonym Ładzie;

1. jest przekonany, że zorientowana 
na cel polityka handlowa może być 
istotnym czynnikiem napędzającym 
dekarbonizację gospodarek z myślą o 
realizacji celów klimatycznych 
określonych w porozumieniu paryskim i 
Europejskim Zielonym Ładzie, aby lepiej 
ukierunkować politykę przemysłową 
poprzez wspieranie repatriacji miejsc 
pracy i udzielać europejskim 
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przedsiębiorstwom dodatkowego 
finansowania na ich wysiłki w dziedzinie 
odpowiedzialnych innowacji;

Or. fr

Poprawka 7
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest przekonany, że zorientowana 
na cel polityka handlowa może być 
istotnym czynnikiem napędzającym 
dekarbonizację gospodarek z myślą o 
realizacji celów klimatycznych 
określonych w porozumieniu paryskim i 
Europejskim Zielonym Ładzie;

1. jest przekonany, że zorientowana 
na cel polityka handlowa może być 
istotnym czynnikiem napędzającym 
dekarbonizację gospodarek z myślą o 
realizacji celów klimatycznych 
określonych w porozumieniu paryskim i 
Europejskim Zielonym Ładzie, biorąc pod 
uwagę, że najnowsze ambitne polityki UE 
w zakresie klimatu wydają się stawiać 
niemożliwe do osiągnięcia cele, które 
mogą całościowo zaszkodzić 
konkurencyjności UE;

Or. en

Poprawka 8
Emmanouil Fragkos

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest przekonany, że zorientowana 
na cel polityka handlowa może być 
istotnym czynnikiem napędzającym 
dekarbonizację gospodarek z myślą o 
realizacji celów klimatycznych 
określonych w porozumieniu paryskim i 
Europejskim Zielonym Ładzie;

1. jest przekonany, że zorientowana 
na cel polityka handlowa może być 
istotnym czynnikiem napędzającym 
dekarbonizację gospodarek z myślą o 
realizacji celów klimatycznych 
określonych w porozumieniu paryskim i 
Europejskim Zielonym Ładzie; podkreśla 
znaczenie zharmonizowanego na szczeblu 
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światowym znakowania produktów, a w 
związku z tym wartości dla konsumentów;

Or. el

Poprawka 9
Jörgen Warborn

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest przekonany, że zorientowana 
na cel polityka handlowa może być 
istotnym czynnikiem napędzającym 
dekarbonizację gospodarek z myślą o 
realizacji celów klimatycznych 
określonych w porozumieniu paryskim i 
Europejskim Zielonym Ładzie;

1. jest przekonany, że zorientowana 
na cel polityka handlowa może być 
istotnym czynnikiem napędzającym 
dekarbonizację gospodarek z myślą o 
realizacji celów klimatycznych 
określonych w porozumieniu paryskim i 
Europejskim Zielonym Ładzie, ale 
podejmowane działania powinny być 
proporcjonalne i zrównoważone, opierać 
się na dowodach i nie służyć do 
maskowania protekcjonizmu;

Or. en

Poprawka 10
Markus Buchheit, Roman Haider, Maximilian Krah

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest przekonany, że zorientowana 
na cel polityka handlowa może być 
istotnym czynnikiem napędzającym 
dekarbonizację gospodarek z myślą o 
realizacji celów klimatycznych 
określonych w porozumieniu paryskim i 
Europejskim Zielonym Ładzie;

1. wyraża zaniepokojenie, że 
zorientowana na cel, lecz wysoce 
upolityczniona polityka handlowa może 
być czynnikiem napędzającym gospodarkę 
planową wymuszającą dekarbonizację 
gospodarek i będącą jej rezultatem 
dezindustrializację z myślą o realizacji 
celów klimatycznych określonych w 
porozumieniu paryskim i Europejskim 
Zielonym Ładzie;
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Or. en

Poprawka 11
Emmanouil Fragkos

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest przekonany, że zorientowana 
na cel polityka handlowa może być 
istotnym czynnikiem napędzającym 
dekarbonizację gospodarek z myślą o 
realizacji celów klimatycznych 
określonych w porozumieniu paryskim i 
Europejskim Zielonym Ładzie;

1. jest przekonany, że zorientowana 
na cel polityka handlowa może być 
istotnym czynnikiem napędzającym 
dekarbonizację gospodarek z myślą o 
realizacji celów klimatycznych 
określonych w porozumieniu paryskim i 
Europejskim Zielonym Ładzie bez utraty 
miejsc pracy;

Or. el

Poprawka 12
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest przekonany, że zorientowana 
na cel polityka handlowa może być 
istotnym czynnikiem napędzającym 
dekarbonizację gospodarek z myślą o 
realizacji celów klimatycznych 
określonych w porozumieniu paryskim i 
Europejskim Zielonym Ładzie;

1. jest przekonany, że zorientowana 
na cel polityka handlowa może być 
istotnym czynnikiem napędzającym 
dekarbonizację gospodarek z myślą o 
realizacji celów klimatycznych 
określonych w porozumieniu paryskim i 
Europejskim Zielonym Ładzie oraz 
zapobieganiu ucieczce emisji;

Or. en

Poprawka 13
Massimiliano Salini, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Angelika 
Winzig, Jörgen Warborn
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Projekt opinii
Ustęp 1 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1) jest przekonany, że głównym celem 
mechanizmu dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2 
powinno być ograniczenie globalnych 
emisji przy jednoczesnym zapobieganiu 
ucieczce emisji i utrzymaniu 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu;

Or. en

Poprawka 14
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Markus 
Buchheit

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że mechanizm 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 należy 
opracować jako cenny instrument służący 
ochronie przed nieuczciwą konkurencją i 
zrównoważeniu wyższych kosztów 
produkcji ponoszonych przez unijne 
przedsiębiorstwa w związku z Europejskim 
Zielonym Ładem; w tym kontekście 
zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia 
równych warunków działania dla 
przedsiębiorstw z UE, jako że normy w 
państwach trzecich nie są równie ambitne 
jak normy narzucane przez Europejski 
Zielony Ład, co jeszcze bardziej 
zintensyfikowało zjawisko delokalizacji i 
pogłębiło problem „ucieczki emisji”;

Or. en
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Poprawka 15
Daniel Caspary

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że unijny mechanizm 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 ma służyć 
wyłącznie osiąganiu celów klimatycznych 
i zapewnianiu równych warunków 
działania i że nie może być on 
wykorzystywany jako narzędzie 
zwiększania protekcjonizmu, 
nieuzasadnionej dyskryminacji czy 
ograniczeń w już obarczonym 
obciążeniami światowym handlu 
międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 16
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. popiera wprowadzenie zgodnego z 
zasadami WTO unijnego mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 jako 
sposobu na wzmocnienie unijnej zasady 
wolnego handlu; jest zdania, że 
mechanizm dostosowywania cen może 
zwiększyć równość szans, co doprowadzi 
do zwiększenia konkurencyjności rynków 
przy jednoczesnym obniżeniu emisyjności;

Or. en

Poprawka 17
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Emmanouil Fragkos

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. ostrzega przed nawarstwianiem się 
biurokracji; wzywa do złagodzenia 
środków, które powodują migrację 
europejskich przedsiębiorstw poza granice 
UE, w ramach strategii promowania 
kwestii ochrony środowiska w Europie na 
szczeblu międzynarodowym;

Or. el

Poprawka 18
Manuela Ripa
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera – z braku obowiązujących 
na całym świecie cen uprawnień do emisji 
oraz rozwiązań wielostronnych – unijny 
mechanizm rynkowy dostosowywania cen 
na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2, pod warunkiem że będzie on zgodny 
z unijnymi umowami o wolnym handlu i 
zasadami WTO (czyli nie będzie stanowić 
dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia w 
handlu międzynarodowym), a także 
proporcjonalny, oparty na zasadzie 
„zanieczyszczający płaci” i adekwatny do 
realizacji celów klimatycznych;

2. zdecydowanie popiera – z braku 
obowiązujących na całym świecie cen 
uprawnień do emisji oraz rozwiązań 
wielostronnych – unijny mechanizm 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2, pod 
warunkiem że będzie on zgodny z 
unijnymi umowami o wolnym handlu i 
zasadami WTO (czyli nie będzie stanowić 
dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia w 
handlu międzynarodowym), a także 
proporcjonalny, oparty na zasadzie 
„zanieczyszczający płaci” i adekwatny do 
realizacji celów klimatycznych; 
odnotowuje, że zasady GATT sięgają 1947 
r. i uważa, że w obecnej sytuacji kryzysu 
klimatycznego i nadrzędnego celu 
neutralności klimatycznej należy je 
przemyśleć na nowo, aby przy określaniu 
produktów podobnych móc wziąć pod 
uwagę takie cechy produktów jak ich ślad 
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węglowy; w tym celu wzywa Komisję, by w 
każdej inicjatywie na rzecz klimatu, z jaką 
wystąpi w ramach WTO, wnioskowała 
również o reformę zasad handlu ;

Or. en

Poprawka 19
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera – z braku obowiązujących 
na całym świecie cen uprawnień do emisji 
oraz rozwiązań wielostronnych – unijny 
mechanizm rynkowy dostosowywania cen 
na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2, pod warunkiem że będzie on zgodny 
z unijnymi umowami o wolnym handlu i 
zasadami WTO (czyli nie będzie stanowić 
dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia w 
handlu międzynarodowym), a także 
proporcjonalny, oparty na zasadzie 
„zanieczyszczający płaci” i adekwatny do 
realizacji celów klimatycznych;

2. popiera – z braku obowiązujących 
na całym świecie cen uprawnień do emisji 
oraz rozwiązań wielostronnych – unijny 
mechanizm rynkowy dostosowywania cen 
na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2, pod warunkiem że będzie on zgodny 
z unijnymi umowami o wolnym handlu i 
zasadami WTO (czyli nie będzie stanowić 
dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia w 
handlu międzynarodowym), a także 
proporcjonalny, oparty na zasadzie 
„zanieczyszczający płaci” i adekwatny do 
realizacji celów klimatycznych; uważa, że 
należy pilnie przeprowadzić kompleksową 
reformę WTO, by organizacja ta mogła 
zapewniać wolny handel i jednocześnie 
zwalczać globalne ocieplenie; uważa, że w 
celu zachowania spójności z naszymi 
celami klimatycznymi, pilnie potrzebne 
jest nowe podejście do planowania 
naszych stosunków handlowych;

Or. en

Poprawka 20
Jean-Lin Lacapelle, Luisa Regimenti, Marco Campomenosi
w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego
Herve Juvin

Projekt opinii
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Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera – z braku obowiązujących 
na całym świecie cen uprawnień do emisji 
oraz rozwiązań wielostronnych – unijny 
mechanizm rynkowy dostosowywania cen 
na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2, pod warunkiem że będzie on zgodny 
z unijnymi umowami o wolnym handlu i 
zasadami WTO (czyli nie będzie stanowić 
dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia w 
handlu międzynarodowym), a także 
proporcjonalny, oparty na zasadzie 
„zanieczyszczający płaci” i adekwatny do 
realizacji celów klimatycznych;

2. popiera – z braku obowiązujących 
na całym świecie cen uprawnień do emisji 
oraz rozwiązań wielostronnych – unijny 
mechanizm rynkowy dostosowywania cen 
na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2; zauważa, że Komisja miała już 
zamiar wprowadzenia go od kilku lat, lecz 
dopiero niedawno rozpoczęła pertraktacje 
z zainteresowanymi stronami w celu 
opracowania takiego mechanizmu i do tej 
pory nie udało się jej nadać mu 
konkretnej formy; podkreśla, że 
mechanizm ten powinien być zgodny z 
unijnymi umowami o wolnym handlu i 
zasadami WTO (czyli nie będzie stanowić 
dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia w 
handlu międzynarodowym), a także 
proporcjonalny, oparty na zasadzie 
„zanieczyszczający płaci” i adekwatny do 
realizacji celów klimatycznych, 
środowiskowych i społecznych;

Or. fr

Poprawka 21
Markus Buchheit, Roman Haider, Maximilian Krah

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera – z braku obowiązujących 
na całym świecie cen uprawnień do emisji 
oraz rozwiązań wielostronnych – unijny 
mechanizm rynkowy dostosowywania cen 
na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2, pod warunkiem że będzie on zgodny 
z unijnymi umowami o wolnym handlu i 
zasadami WTO (czyli nie będzie stanowić 
dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia w 
handlu międzynarodowym), a także 
proporcjonalny, oparty na zasadzie 

2. kwestionuje unijny mechanizm 
rynkowy dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2, nawet pod 
warunkiem że będzie on zgodny z 
unijnymi umowami o wolnym handlu i 
zasadami WTO (czyli nie będzie stanowić 
dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia w 
handlu międzynarodowym), a także 
proporcjonalny, oparty na zasadzie 
„zanieczyszczający płaci” i adekwatny do 
realizacji celów klimatycznych; podkreśla, 
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„zanieczyszczający płaci” i adekwatny do 
realizacji celów klimatycznych;

że jednostronne działanie UE w postaci 
wprowadzenia mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 może 
doprowadzić do działań odwetowych, 
takich jak represyjne cła na towary z 
Europy, co może spowodować straty 
gospodarcze i mieć poważny wpływ na 
europejskich producentów i europejskie 
przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 22
Christophe Hansen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera – z braku obowiązujących 
na całym świecie cen uprawnień do emisji 
oraz rozwiązań wielostronnych – unijny 
mechanizm rynkowy dostosowywania cen 
na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2, pod warunkiem że będzie on zgodny 
z unijnymi umowami o wolnym handlu i 
zasadami WTO (czyli nie będzie stanowić 
dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia w 
handlu międzynarodowym), a także 
proporcjonalny, oparty na zasadzie 
„zanieczyszczający płaci” i adekwatny do 
realizacji celów klimatycznych;

2. popiera – z braku obowiązujących 
na całym świecie cen uprawnień do emisji 
oraz rozwiązań wielostronnych – unijny 
mechanizm rynkowy dostosowywania cen 
na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2, mający zastosowanie do przywozu ze 
wszystkich państw trzecich niebędących 
jeszcze częścią skutecznych systemów 
pułapów i handlu, których cele i koszty 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
odpowiadają co najmniej celom i kosztom 
w ramach EU ETS, pod warunkiem że 
będzie on zgodny z unijnymi umowami o 
wolnym handlu i zasadami WTO (czyli nie 
będzie stanowić dyskryminacji ani 
ukrytego ograniczenia w handlu 
międzynarodowym), a także 
proporcjonalny, oparty na zasadzie 
„zanieczyszczający płaci” i adekwatny do 
realizacji celów klimatycznych;

Or. en

Poprawka 23



AM\1217178PL.docx 15/61 PE660.137

PL

Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera – z braku obowiązujących 
na całym świecie cen uprawnień do emisji 
oraz rozwiązań wielostronnych – unijny 
mechanizm rynkowy dostosowywania cen 
na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2, pod warunkiem że będzie on zgodny 
z unijnymi umowami o wolnym handlu i 
zasadami WTO (czyli nie będzie stanowić 
dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia w 
handlu międzynarodowym), a także 
proporcjonalny, oparty na zasadzie 
„zanieczyszczający płaci” i adekwatny do 
realizacji celów klimatycznych;

2. popiera – z braku obowiązujących 
na całym świecie cen uprawnień do emisji 
oraz rozwiązań wielostronnych – unijny 
mechanizm rynkowy dostosowywania cen 
na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2; apeluje, by dostosować do takiego 
mechanizmu unijne umowy o wolnym 
handlu, wykorzystując ich odpowiednie 
klauzule przeglądowe, w przypadku gdy 
umowy te nie są jeszcze zgodne z takim 
mechanizmem; apeluje, by mechanizm 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 był zgodny z 
zasadami WTO (czyli nie stanowił 
dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia w 
handlu międzynarodowym), a także 
proporcjonalny, oparty na zasadzie 
„zanieczyszczający płaci” i adekwatny do 
realizacji celów klimatycznych;

Or. en

Poprawka 24
Massimiliano Salini, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Angelika 
Winzig

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera – z braku obowiązujących 
na całym świecie cen uprawnień do emisji 
oraz rozwiązań wielostronnych – unijny 
mechanizm rynkowy dostosowywania cen 
na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2, pod warunkiem że będzie on zgodny 
z unijnymi umowami o wolnym handlu i 
zasadami WTO (czyli nie będzie stanowić 
dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia w 

2. popiera – z braku obowiązujących 
na całym świecie cen uprawnień do emisji 
oraz rozwiązań wielostronnych – unijny 
mechanizm rynkowy dostosowywania cen 
na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2, mający zastosowanie do przywozu ze 
wszystkich krajów nieobjętych 
rygorystycznym systemem handlu 
emisjami o podobnych celach i kosztach 
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handlu międzynarodowym), a także 
proporcjonalny, oparty na zasadzie 
„zanieczyszczający płaci” i adekwatny do 
realizacji celów klimatycznych;

obniżenia emisji CO2, pod warunkiem że 
będzie on zgodny z unijnymi umowami o 
wolnym handlu i zasadami WTO (czyli nie 
będzie stanowić dyskryminacji ani 
ukrytego ograniczenia w handlu 
międzynarodowym), a także 
proporcjonalny, oparty na zasadzie 
„zanieczyszczający płaci” i adekwatny do 
realizacji celów klimatycznych;

Or. en

Poprawka 25
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera – z braku obowiązujących 
na całym świecie cen uprawnień do emisji 
oraz rozwiązań wielostronnych – unijny 
mechanizm rynkowy dostosowywania cen 
na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2, pod warunkiem że będzie on zgodny 
z unijnymi umowami o wolnym handlu i 
zasadami WTO (czyli nie będzie stanowić 
dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia w 
handlu międzynarodowym), a także 
proporcjonalny, oparty na zasadzie 
„zanieczyszczający płaci” i adekwatny do 
realizacji celów klimatycznych;

2. popiera – z braku obowiązujących 
na całym świecie cen uprawnień do emisji 
oraz rozwiązań wielostronnych – unijny 
mechanizm rynkowy dostosowywania cen 
na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2, pod warunkiem że będzie on zgodny 
z unijnymi umowami o wolnym handlu i 
zasadami WTO (czyli nie będzie stanowić 
dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia w 
handlu międzynarodowym), a także 
proporcjonalny, oparty na zasadzie 
„zanieczyszczający płaci” i adekwatny do 
realizacji celów klimatycznych; uważa, że 
stopniowe wprowadzanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 musi być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z przydzielania bezpłatnych 
uprawnień;

Or. en

Poprawka 26
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
w imieniu grupy ECR
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera – z braku obowiązujących 
na całym świecie cen uprawnień do emisji 
oraz rozwiązań wielostronnych – unijny 
mechanizm rynkowy dostosowywania cen 
na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2, pod warunkiem że będzie on zgodny 
z unijnymi umowami o wolnym handlu i 
zasadami WTO (czyli nie będzie stanowić 
dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia w 
handlu międzynarodowym), a także 
proporcjonalny, oparty na zasadzie 
„zanieczyszczający płaci” i adekwatny do 
realizacji celów klimatycznych;

2. popiera – z braku obowiązujących 
na całym świecie cen uprawnień do emisji 
oraz rozwiązań wielostronnych – unijny 
mechanizm rynkowy dostosowywania cen 
na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 
mający zastosowanie do przywozu z 
krajów nieobjętych równoważnym 
systemem handlu emisjami, pod 
warunkiem że będzie on zgodny z 
unijnymi umowami o wolnym handlu i 
zasadami WTO (czyli nie będzie stanowić 
dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia w 
handlu międzynarodowym), a także 
proporcjonalny, oparty na zasadzie 
„zanieczyszczający płaci” i adekwatny do 
realizacji celów klimatycznych;

Or. en

Poprawka 27
Daniel Caspary

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera – z braku obowiązujących 
na całym świecie cen uprawnień do emisji 
oraz rozwiązań wielostronnych – unijny 
mechanizm rynkowy dostosowywania cen 
na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2, pod warunkiem że będzie on zgodny 
z unijnymi umowami o wolnym handlu i 
zasadami WTO (czyli nie będzie stanowić 
dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia w 
handlu międzynarodowym), a także 
proporcjonalny, oparty na zasadzie 
„zanieczyszczający płaci” i adekwatny do 
realizacji celów klimatycznych;

2. popiera – z braku obowiązujących 
na całym świecie cen uprawnień do emisji 
oraz rozwiązań wielostronnych – 
sprawiedliwy i przejrzysty unijny 
mechanizm rynkowy dostosowywania cen 
na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2, pod warunkiem że będzie on 
bezsprzecznie w pełni zgodny z unijnymi 
umowami o wolnym handlu i zasadami 
WTO (czyli nie będzie stanowić 
dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia w 
handlu międzynarodowym), a także 
proporcjonalny, oparty na zasadzie 
„zanieczyszczający płaci” i adekwatny do 
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realizacji celów klimatycznych;

Or. en

Poprawka 28
Jörgen Warborn

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera – z braku obowiązujących 
na całym świecie cen uprawnień do emisji 
oraz rozwiązań wielostronnych – unijny 
mechanizm rynkowy dostosowywania cen 
na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2, pod warunkiem że będzie on zgodny 
z unijnymi umowami o wolnym handlu i 
zasadami WTO (czyli nie będzie stanowić 
dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia w 
handlu międzynarodowym), a także 
proporcjonalny, oparty na zasadzie 
„zanieczyszczający płaci” i adekwatny do 
realizacji celów klimatycznych;

2. odnotowuje – z braku 
obowiązujących na całym świecie cen 
uprawnień do emisji oraz rozwiązań 
wielostronnych – zamiar Komisji 
dotyczący zaproponowania unijnego 
mechanizmu rynkowego dostosowywania 
cen na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2; podkreśla, że musi być on zgodny z 
unijnymi umowami o wolnym handlu i 
zasadami WTO (czyli nie stanowić 
dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia w 
handlu międzynarodowym), 
proporcjonalny, oparty na zasadzie 
„zanieczyszczający płaci” i adekwatny do 
realizacji celów klimatycznych;

Or. en

Poprawka 29
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera – z braku obowiązujących 
na całym świecie cen uprawnień do emisji 
oraz rozwiązań wielostronnych – unijny 
mechanizm rynkowy dostosowywania cen 
na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2, pod warunkiem że będzie on zgodny 
z unijnymi umowami o wolnym handlu i 

2. popiera – z braku obowiązujących 
na całym świecie cen uprawnień do emisji 
oraz rozwiązań wielostronnych – unijny 
mechanizm rynkowy dostosowywania cen 
na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 
pod warunkiem dostosowania unijnych 
umów o wolnym handlu i zaktualizowania 
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zasadami WTO (czyli nie będzie stanowić 
dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia w 
handlu międzynarodowym), a także 
proporcjonalny, oparty na zasadzie 
„zanieczyszczający płaci” i adekwatny do 
realizacji celów klimatycznych;

zasad WTO (tak by nie stanowiły 
dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia w 
handlu międzynarodowym), a także pod 
warunkiem że mechanizm ten będzie 
proporcjonalny, oparty na zasadzie 
„zanieczyszczający płaci” i adekwatny do 
realizacji celów klimatycznych;

Or. en

Poprawka 30
Emmanouil Fragkos

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera – z braku obowiązujących 
na całym świecie cen uprawnień do emisji 
oraz rozwiązań wielostronnych – unijny 
mechanizm rynkowy dostosowywania cen 
na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2, pod warunkiem że będzie on zgodny 
z unijnymi umowami o wolnym handlu i 
zasadami WTO (czyli nie będzie stanowić 
dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia w 
handlu międzynarodowym), a także 
proporcjonalny, oparty na zasadzie 
„zanieczyszczający płaci” i adekwatny do 
realizacji celów klimatycznych;

2. popiera – z braku obowiązujących 
na całym świecie cen uprawnień do emisji 
oraz rozwiązań wielostronnych – unijny 
mechanizm rynkowy dostosowywania cen 
na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2, pod warunkiem że będzie on zgodny 
z unijnymi umowami o wolnym handlu i 
zasadami WTO (czyli nie będzie stanowić 
dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia w 
handlu międzynarodowym), a także 
proporcjonalny, oparty na zasadzie 
„zanieczyszczający płaci” i skutecznie 
przyczyni się do realizacji wszystkich 
celów europejskich;

Or. el

Poprawka 31
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Jérémy Decerle, Jordi Cañas, Samira Rafaela

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera – z braku obowiązujących 2. popiera – z braku obowiązujących 
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na całym świecie cen uprawnień do emisji 
oraz rozwiązań wielostronnych – unijny 
mechanizm rynkowy dostosowywania cen 
na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2, pod warunkiem że będzie on zgodny 
z unijnymi umowami o wolnym handlu i 
zasadami WTO (czyli nie będzie stanowić 
dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia w 
handlu międzynarodowym), a także 
proporcjonalny, oparty na zasadzie 
„zanieczyszczający płaci” i adekwatny do 
realizacji celów klimatycznych;

na całym świecie cen uprawnień do emisji 
oraz rozwiązań wielostronnych – unijny 
mechanizm rynkowy dostosowywania cen 
na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2, pod warunkiem że będzie on zgodny 
z zasadami WTO (czyli nie będzie 
stanowić dyskryminacji ani ukrytego 
ograniczenia w handlu międzynarodowym) 
i unijnymi umowami o wolnym handlu, a 
także proporcjonalny, oparty na zasadzie 
„zanieczyszczający płaci” i adekwatny do 
realizacji celów klimatycznych;

Or. en

Poprawka 32
Christophe Hansen

Projekt opinii
Ustęp 2 – litera a (nowa)

Projekt opinii Poprawka

a) uważa, że w miarę możliwości 
mechanizm dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2 
nie powinien bezpośrednio wpływać na 
koszty produkcji wewnątrz UE, również w 
celu zapobiegania nieuczciwej 
konkurencji na rynkach państw trzecich;

Or. en

Poprawka 33
Jörgen Warborn

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zobowiązuje się do oceny tego 
wniosku wraz z innymi możliwymi 
rozwiązaniami mającymi na celu 
zachęcanie do działań na rzecz klimatu i 



AM\1217178PL.docx 21/61 PE660.137

PL

zapobieganie ucieczce emisji; w związku z 
tym zwraca się do Komisji o rozważenie 
środków alternatywnych oraz o dokładne 
wykazanie wartości dodanej mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2; podkreśla, 
że ostateczny mechanizm może uzyskać 
poparcie jedynie pod warunkiem 
udowodnienia jego skuteczności w 
osiąganiu celów środowiskowych i jeżeli 
nie będzie szkodził konkurencyjności 
europejskich przedsiębiorstw względem 
przedsiębiorstw nieeuropejskich, 
zwłaszcza na rynkach poza UE;

Or. en

Poprawka 34
Manuela Ripa
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że zastosowanie 
technologii identyfikacji i śledzenia 
wielkości emisji związanych z produkcją 
oraz wydajności emisyjnej złożonych 
produktów może być pomocne w 
egzekwowaniu mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 w odniesieniu 
do tych produktów; uważa, że 
opracowanie takiej technologii, która 
mogłaby później być podstawą do 
wyznaczenia międzynarodowego 
standardu, byłoby dla UE korzystne;

Or. en

Poprawka 35
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius
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Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że zasady WTO nie są 
zgodne z porozumieniem paryskim; 
oczekuje, że Komisja pilnie podejmie 
inicjatywę na rzecz reformy WTO w celu 
zapewnienia spójności tych zasad z celami 
klimatycznymi;

Or. en

Poprawka 36
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję, by szukała 
również innych sposobów na zwiększenie i 
rozwijanie rynku emisji, a także na 
zapobieganie dotacjom dla bardzo 
zanieczyszczających gałęzi przemysłu lub 
w stosownych przypadkach stopniowe ich 
wycofywanie;

Or. en

Poprawka 37
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Jordi Cañas, 
Samira Rafaela

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zauważa, że wszelkie przychody z 
unijnego mechanizmu dostosowywania 
cen na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2 muszą przyczyniać się do osiągania 
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celu ograniczenia światowej emisji 
dwutlenku węgla i do zapewnienia 
zgodności z przepisami WTO;

Or. en

Poprawka 38
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Urmas Paet, Jérémy Decerle, Jordi Cañas, Samira 
Rafaela

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. uważa, że wdrożenie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 wypełniłoby 
znaczącą lukę w unijnej polityce 
klimatycznej i w związku z tym jest 
niezbędne do realizowania unijnych 
ambicji w zakresie klimatu i rozwiązania 
problemu śladu węglowego UE;

Or. en

Poprawka 39
Manuela Ripa
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że podstawą jakiekolwiek 
koncepcji mechanizmu dostosowywania 
cen musi być klauzula ogólnych wyjątków 
z art. XX Układu ogólnego w sprawie taryf 
celnych i handlu (GATT), a jego jedyną 
rację bytu powinna stanowić ochrona 
środowiska poprzez zmniejszenie 
globalnych emisji CO2 i zapobieganie 
ucieczce emisji;

3. uważa, że mechanizm 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 nie jest sam 
w sobie niezgodny z przepisami WTO, 
zwłaszcza w świetle postanowień Układu 
ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 
(GATT); zwraca uwagę na zasadę 
niedyskryminacji na mocy art. III GATT i 
podkreśla, że w związku z tym 
ustanowione unijnym prawem obecne 
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środki dotyczące ucieczki emisji 
przestałyby mieć zastosowanie po wejściu 
w życie mechanizmu dostosowywania cen, 
gdyż mechanizm ten ustalałby opłaty za 
emisję gazów cieplarnianych w 
odniesieniu do przywożonych towarów na 
podobnych zasadach jak w przypadku 
unijnych instalacji objętych EU ETS; 
stwierdza jednoznacznie, że mechanizm 
ten powinien służyć osiąganiu wspólnych 
światowych celów w zakresie klimatu 
zapisanych w porozumieniu paryskim 
dzięki lepszemu zajęciu się kwestią emisji 
gazów cieplarnianych związanych z 
handlem międzynarodowym, zachęcając w 
ten sposób do działań na rzecz klimatu 
zarówno w Unii, jak u naszych partnerów 
handlowych poprzez zmniejszenie 
globalnych emisji CO2 i zapobieganie 
ucieczce emisji; w związku z tym jest 
zdania, że mechanizm dostosowywania 
cen na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2 powinien być postrzegany jako 
środek wspomagający przyspieszenie tego 
procesu, a nie środek protekcjonizmu;

Or. en

Poprawka 40
Jean-Lin Lacapelle, Luisa Regimenti, Marco Campomenosi
w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego
Herve Juvin

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że podstawą jakiekolwiek 
koncepcji mechanizmu dostosowywania 
cen musi być klauzula ogólnych wyjątków 
z art. XX Układu ogólnego w sprawie taryf 
celnych i handlu (GATT), a jego jedyną 
rację bytu powinna stanowić ochrona 
środowiska poprzez zmniejszenie 
globalnych emisji CO2 i zapobieganie 

3. uważa, że podstawą jakiekolwiek 
koncepcji mechanizmu dostosowywania 
cen musi być klauzula ogólnych wyjątków 
z art. XX Układu ogólnego w sprawie taryf 
celnych i handlu (GATT), a jego główne 
racje bytu powinny stanowić: ochrona 
środowiska poprzez zmniejszenie 
globalnych emisji CO2 i zapobieganie 
ucieczce emisji poprzez skracanie 
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ucieczce emisji; łańcuchów logistycznych, spowalnianie 
przepływów światowych oraz promowanie 
krótkich obiegów produkcji i konsumpcji;
zaleca, by cena tony CO2 uwzględniała 
rzeczywisty koszt środowiskowy danego 
produktu, wliczając koszty produkcji, ale 
również transportu, łącznie ze 
współczynnikiem rzeczywiście pokonanej 
odległości; podkreśla, że ta rzeczywista 
cena nie powinna jedynie rekompensować 
kosztu ekologicznego produktów, ale 
powinna również przyczyniać się do 
wzmocnienia rynku wewnętrznego oraz 
stanowić zachętę dla globalnego handlu 
do ograniczenia jego wpływu lub skali;

Or. fr

Poprawka 41
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że podstawą jakiekolwiek 
koncepcji mechanizmu dostosowywania 
cen musi być klauzula ogólnych wyjątków 
z art. XX Układu ogólnego w sprawie taryf 
celnych i handlu (GATT), a jego jedyną 
rację bytu powinna stanowić ochrona 
środowiska poprzez zmniejszenie 
globalnych emisji CO2 i zapobieganie 
ucieczce emisji;

3. uważa, że podstawą jakiekolwiek 
koncepcji mechanizmu dostosowywania 
cen może być klauzula ogólnych wyjątków 
z art. XX Układu ogólnego w sprawie taryf 
celnych i handlu (GATT), a jego jedyną 
rację bytu powinna stanowić ochrona 
środowiska poprzez zmniejszenie 
globalnych emisji CO2 i zapobieganie 
ucieczce emisji; podkreśla, iż ostatecznym 
celem inicjatywy powinno być stworzenie 
powszechnego systemu, gdyż 
zdecentralizowane środki ochrony klimatu 
nie przyniosą zamierzonych skutków i 
doprowadzą tylko do ucieczki emisji oraz 
negatywnie wpłyną na przemysł 
europejski; w związku z tym proponuje, by 
rozpowszechnić europejski system handlu 
uprawnieniami do emisji jako możliwy 
mechanizm dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2; 
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oczekuje, że Komisja rozpocznie 
negocjacje w sprawie globalnego 
podejścia w ramach WTO lub G20;

Or. en

Poprawka 42
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że podstawą jakiekolwiek 
koncepcji mechanizmu dostosowywania 
cen musi być klauzula ogólnych wyjątków 
z art. XX Układu ogólnego w sprawie taryf 
celnych i handlu (GATT), a jego jedyną 
rację bytu powinna stanowić ochrona 
środowiska poprzez zmniejszenie 
globalnych emisji CO2 i zapobieganie 
ucieczce emisji;

3. uważa, że podstawą jakiekolwiek 
koncepcji mechanizmu dostosowywania 
cen musi być klauzula ogólnych wyjątków 
z art. XX Układu ogólnego w sprawie taryf 
celnych i handlu (GATT), a jego jedyną 
rację bytu powinna stanowić ochrona 
środowiska poprzez zmniejszenie 
globalnych emisji CO2 i zapobieganie 
ucieczce emisji, uważa jednak, że 
prowadzenie, w szczególności przez Chiny 
i Stany Zjednoczone, agresywnej polityki 
korzystania z energii ze źródeł kopalnych, 
w szczególności do produkcji energii 
elektrycznej, stanowi uzasadnienie dla 
wszystkich europejskich środków 
przywracania równowagi i ich włączania 
w odpowiedniej proporcji do obliczania 
kwoty w ramach mechanizmu 
dostosowywania cen;

Or. fr

Poprawka 43
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że podstawą jakiekolwiek 3. uważa, że podstawą jakiekolwiek 
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koncepcji mechanizmu dostosowywania 
cen musi być klauzula ogólnych wyjątków 
z art. XX Układu ogólnego w sprawie taryf 
celnych i handlu (GATT), a jego jedyną 
rację bytu powinna stanowić ochrona 
środowiska poprzez zmniejszenie 
globalnych emisji CO2 i zapobieganie 
ucieczce emisji;

koncepcji mechanizmu dostosowywania 
cen musi być klauzula ogólnych wyjątków 
z art. XX Układu ogólnego w sprawie taryf 
celnych i handlu (GATT), a jego jedyną 
rację bytu powinna stanowić ochrona 
środowiska poprzez zmniejszenie 
globalnych emisji CO2 i zapobieganie 
ucieczce emisji w celu poprawy zdrowia 
ludzkiego i ochrony nieodnawialnych 
źródeł energii; bierze pod uwagę fakt, iż 
nawet jeśli art. XX GATT może sugerować 
zgodność z przepisami WTO, mechanizm 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 i tak byłby 
problematyczny w odniesieniu do zasady 
największego uprzywilejowania (art. I 
GATT) i zasady „pacta sunt servanda” 
(art. II GATT);

Or. en

Poprawka 44
Markus Buchheit, Roman Haider, Maximilian Krah

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że podstawą jakiekolwiek 
koncepcji mechanizmu dostosowywania 
cen musi być klauzula ogólnych wyjątków 
z art. XX Układu ogólnego w sprawie taryf 
celnych i handlu (GATT), a jego jedyną 
rację bytu powinna stanowić ochrona 
środowiska poprzez zmniejszenie 
globalnych emisji CO2 i zapobieganie 
ucieczce emisji;

3. uważa, że podstawą jakiekolwiek 
koncepcji mechanizmu dostosowywania 
cen musi być klauzula ogólnych wyjątków 
z art. XX Układu ogólnego w sprawie taryf 
celnych i handlu (GATT), a jego jedyną 
rację bytu powinna stanowić ochrona 
środowiska poprzez zmniejszenie 
globalnych emisji CO2 i zapobieganie 
ucieczce emisji; wnosi o opinię prawną 
niezależnych ekspertów prawnych, czy nie 
miałby zastosowania zapis art. XX „w 
sposób stwarzający możliwość stosowania 
samowolnej lub nieusprawiedliwionej 
dyskryminacji w stosunkach między 
krajami, w których panują te same 
warunki, bądź stosowania ukrytych 
ograniczeń w handlu międzynarodowym”;
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Or. en

Poprawka 45
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że podstawą jakiekolwiek 
koncepcji mechanizmu dostosowywania 
cen musi być klauzula ogólnych wyjątków 
z art. XX Układu ogólnego w sprawie taryf 
celnych i handlu (GATT), a jego jedyną 
rację bytu powinna stanowić ochrona 
środowiska poprzez zmniejszenie 
globalnych emisji CO2 i zapobieganie 
ucieczce emisji;

3. uważa, że w celu uniknięcia 
samowolnej i nieusprawiedliwionej 
dyskryminacji w stosunkach między 
krajami, w których panują te same 
warunki, w odniesieniu do krajów, gdzie 
normy środowiskowe mogą być mniej 
surowe, podstawą jakiekolwiek koncepcji 
mechanizmu dostosowywania cen musi 
być klauzula ogólnych wyjątków z art. XX 
Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i 
handlu (GATT), a jego rację bytu powinna 
stanowić konkurencyjność oraz ochrona 
środowiska poprzez zmniejszenie 
globalnych emisji CO2 i zapobieganie 
ucieczce emisji;

Or. en

Poprawka 46
Angelika Winzig

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że podstawą jakiekolwiek 
koncepcji mechanizmu dostosowywania 
cen musi być klauzula ogólnych wyjątków 
z art. XX Układu ogólnego w sprawie taryf 
celnych i handlu (GATT), a jego jedyną 
rację bytu powinna stanowić ochrona 
środowiska poprzez zmniejszenie 
globalnych emisji CO2 i zapobieganie 
ucieczce emisji;

3. uważa, że podstawą jakiekolwiek 
koncepcji mechanizmu dostosowywania 
cen musi być klauzula ogólnych wyjątków 
z art. XX Układu ogólnego w sprawie taryf 
celnych i handlu (GATT), a jego jedyną 
rację bytu powinna stanowić ochrona 
środowiska poprzez zmniejszenie 
globalnych emisji CO2 i zapobieganie 
ucieczce emisji, jednakże mechanizm 
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dostosowywania cen nie powinien zastąpić 
istniejących w ramach unijnego systemu 
handlu uprawnieniami do emisji (EU 
ETS) środków zapobiegających ucieczce 
emisji, które z zasady mają wspierać 
konkurencyjność, ale działają również w 
sposób uzupełniający;

Or. en

Poprawka 47
Danuta Maria Hübner

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że podstawą jakiekolwiek 
koncepcji mechanizmu dostosowywania 
cen musi być klauzula ogólnych wyjątków 
z art. XX Układu ogólnego w sprawie taryf 
celnych i handlu (GATT), a jego jedyną 
rację bytu powinna stanowić ochrona 
środowiska poprzez zmniejszenie 
globalnych emisji CO2 i zapobieganie 
ucieczce emisji;

3. uważa, że w celu zapewnienia 
pełnej zgodności w przepisami WTO 
mechanizm dostosowywania cen powinien 
być zgodny z postanowieniami GATT, w 
tym kluczowymi zasadami największego 
uprzywilejowania, traktowania 
narodowego i stawek związanych; uważa, 
że podstawą jakiekolwiek koncepcji 
mechanizmu dostosowywania cen może 
być również klauzula ogólnych wyjątków z 
art. XX Układu ogólnego w sprawie taryf 
celnych i handlu (GATT), jeżeli jego 
jedyną racją bytu będzie ochrona 
środowiska w ścisłym tego słowa 
znaczeniu poprzez zmniejszenie 
globalnych emisji CO2 i zapobieganie 
ucieczce emisji;

Or. en

Poprawka 48
Jörgen Warborn

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że podstawą jakiekolwiek 
koncepcji mechanizmu dostosowywania 
cen musi być klauzula ogólnych wyjątków 
z art. XX Układu ogólnego w sprawie taryf 
celnych i handlu (GATT), a jego jedyną 
rację bytu powinna stanowić ochrona 
środowiska poprzez zmniejszenie 
globalnych emisji CO2 i zapobieganie 
ucieczce emisji;

3. uważa, że choć Unia powinna być 
gotowa do zastosowania klauzuli ogólnych 
wyjątków z art. XX Układu ogólnego w 
sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 
jako podstawy jakiejkolwiek koncepcji 
mechanizmu dostosowywania cen zgodnej 
z przepisami WTO, zgodność mechanizmu 
dostosowywania cen z przepisami WTO 
można również zapewnić wprowadzając 
go w postaci wewnętrznej opłaty, podatku 
lub przepisu; podkreśla, że jego jedyną 
rację bytu powinna stanowić ochrona 
środowiska poprzez zmniejszenie 
globalnych emisji CO2 i zapobieganie 
ucieczce emisji;

Or. en

Poprawka 49
Gabriel Mato

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że podstawą jakiekolwiek 
koncepcji mechanizmu dostosowywania 
cen musi być klauzula ogólnych wyjątków 
z art. XX Układu ogólnego w sprawie taryf 
celnych i handlu (GATT), a jego jedyną 
rację bytu powinna stanowić ochrona 
środowiska poprzez zmniejszenie 
globalnych emisji CO2 i zapobieganie 
ucieczce emisji;

3. uważa, że podstawą jakiekolwiek 
koncepcji mechanizmu dostosowywania 
cen musi być klauzula ogólnych wyjątków 
z art. XX Układu ogólnego w sprawie taryf 
celnych i handlu (GATT), a jego jedyną 
rację bytu powinna stanowić ochrona 
środowiska i w związku z tym mechanizm 
dostosowywania cen nie powinien być 
postrzegany jako rozwiązanie 
alternatywne dla istniejących w ramach 
unijnego systemu handlu uprawnieniami 
do emisji (EU ETS) środków 
zapobiegających ucieczce emisji, które są 
środkami wspierającymi 
konkurencyjność;

Or. en
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Poprawka 50
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że podstawą jakiekolwiek 
koncepcji mechanizmu dostosowywania 
cen musi być klauzula ogólnych wyjątków 
z art. XX Układu ogólnego w sprawie taryf 
celnych i handlu (GATT), a jego jedyną 
rację bytu powinna stanowić ochrona 
środowiska poprzez zmniejszenie 
globalnych emisji CO2 i zapobieganie 
ucieczce emisji;

3. uważa, że podstawą jakiekolwiek 
koncepcji mechanizmu dostosowywania 
cen musi być klauzula ogólnych wyjątków 
z art. XX Układu ogólnego w sprawie taryf 
celnych i handlu (GATT), a jego rację bytu 
powinny stanowić zmniejszenie globalnych 
emisji CO2 i zapobieganie ucieczce emisji 
przy jednoczesnej ochronie 
konkurencyjności sektorów unijnego 
przemysłu w Europie i na całym świecie;

Or. en

Poprawka 51
Christophe Hansen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że podstawą jakiekolwiek 
koncepcji mechanizmu dostosowywania 
cen musi być klauzula ogólnych wyjątków 
z art. XX Układu ogólnego w sprawie taryf 
celnych i handlu (GATT), a jego jedyną 
rację bytu powinna stanowić ochrona 
środowiska poprzez zmniejszenie 
globalnych emisji CO2 i zapobieganie 
ucieczce emisji;

3. uważa, że podstawą jakiekolwiek 
koncepcji mechanizmu dostosowywania 
cen musi być klauzula ogólnych wyjątków 
z art. XX Układu ogólnego w sprawie taryf 
celnych i handlu (GATT), a jego jedyną 
rację bytu powinna stanowić ochrona 
środowiska, dlatego też nie powinien on 
zostać ustanowiony jako bezpośrednia 
alternatywa dla EU ETS i innych 
istniejących powiązanych środków 
zapobiegających ucieczce emisji;

Or. en

Poprawka 52
Emmanouil Fragkos
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że podstawą jakiekolwiek 
koncepcji mechanizmu dostosowywania 
cen musi być klauzula ogólnych wyjątków 
z art. XX Układu ogólnego w sprawie taryf 
celnych i handlu (GATT), a jego jedyną 
rację bytu powinna stanowić ochrona 
środowiska poprzez zmniejszenie 
globalnych emisji CO2 i zapobieganie 
ucieczce emisji;

3. uważa, że podstawą jakiekolwiek 
koncepcji mechanizmu dostosowywania 
cen musi być klauzula ogólnych wyjątków 
z art. XX Układu ogólnego w sprawie taryf 
celnych i handlu (GATT), a jego jedyną 
rację bytu powinna stanowić ochrona 
środowiska poprzez zmniejszenie 
globalnych emisji CO2 i zapobieganie 
ucieczce emisji w pierwszej kolejności;

Or. el

Poprawka 53
Daniel Caspary

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że podstawą jakiekolwiek 
koncepcji mechanizmu dostosowywania 
cen musi być klauzula ogólnych wyjątków 
z art. XX Układu ogólnego w sprawie taryf 
celnych i handlu (GATT), a jego jedyną 
rację bytu powinna stanowić ochrona 
środowiska poprzez zmniejszenie 
globalnych emisji CO2 i zapobieganie 
ucieczce emisji;

3. uważa, że podstawą jakiekolwiek 
koncepcji mechanizmu dostosowywania 
cen mogłaby prawdopodobnie być 
klauzula ogólnych wyjątków z art. XX 
Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i 
handlu (GATT), a jego jedyną rację bytu 
powinna stanowić ochrona środowiska 
poprzez zmniejszenie globalnych emisji 
CO2 i zapobieganie ucieczce emisji;

Or. en

Poprawka 54
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Jérémy Decerle, Jordi Cañas, Samira Rafaela

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że podstawą jakiekolwiek 
koncepcji mechanizmu dostosowywania 
cen musi być klauzula ogólnych wyjątków 
z art. XX Układu ogólnego w sprawie taryf 
celnych i handlu (GATT), a jego jedyną 
rację bytu powinna stanowić ochrona 
środowiska poprzez zmniejszenie 
globalnych emisji CO2 i zapobieganie 
ucieczce emisji;

3. uważa, że podstawą jakiekolwiek 
koncepcji mechanizmu dostosowywania 
cen muszą być postanowienia Układu 
ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 
(GATT), takie jak art. I, III i XX GATT, a 
jego jedyną rację bytu powinna stanowić 
ochrona środowiska poprzez zmniejszenie 
globalnych emisji CO2 i zapobieganie 
ucieczce emisji;

Or. en

Poprawka 55
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. apeluje o metodę obliczania 
wielkości emisji związanych z produkcją, 
która nie będzie stawiać w niekorzystnej 
sytuacji producentów europejskich; 
apeluje o metodę obliczania, która będzie 
w jak największym stopniu brała pod 
uwagę rzeczywistą wielkość emisji 
związanych z produkcją odnośnych 
towarów; proponuje, by określaniem 
najbardziej realistycznej wielkości emisji 
związanych z produkcją towarów oraz 
ustalaniem ceny wejścia na rynek 
odnośnych towarów zajmowała się 
niezależna agencja; apeluje, by w 
obliczeniach uwzględniać istniejące w 
państwach trzecich systemy ustalania 
opłat za emisję gazów cieplarnianych;

Or. en

Poprawka 56
Gabriel Mato
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Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że istnieją warianty 
koncepcyjne umożliwiające współistnienie 
obecnych środków przeciwdziałania 
ucieczce emisji z mechanizmem 
dostosowywania cen, bez doprowadzania 
przy tym do podwójnej ochrony; w 
związku z tym zdecydowanie wzywa 
Komisję Europejską, by w nadchodzącej 
ocenie skutków opracowała rozwiązanie, 
w ramach którego istniejące środki 
przeciwdziałania ucieczce emisji będą 
utrzymane obok mechanizmu 
dostosowywania cen;

Or. en

Poprawka 57
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. bierze pod uwagę, że art. XVI 
GATT w sprawie subsydiów ma kluczowe 
znaczenie dla wprowadzenia mechanizmu 
dostosowywania cen kierowanego przez 
Unię i zgodnego z przepisami WTO, jako 
że istnieje możliwość, iż producenci nie 
będą musieli płacić za uprawnienia do 
emisji za każdą tonę wywiezioną do 
państw trzecich lub państw niebędących 
członkami UE;

Or. en

Poprawka 58
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann
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Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. zwraca się do Komisji, by 
rozważyła ocenę wszystkich produktów z 
zastosowaniem podejścia zakładającego 
najgorsze parametry, tzn. by przyjęła jako 
opcję domyślną najbardziej 
wysokoemisyjną metodę produkcji, 
skłaniając tym samym producentów do 
udzielania informacji na temat wielkości 
emisji związanych z produkcją ich 
towarów, aby zapłata uiszczana w 
następstwie dostosowywania ceny na 
granicy z uwzględnieniem emisji CO2 była 
niższa;

Or. en

Poprawka 59
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. zwraca się do Komisji, by jak 
najszybciej rozpoczęła wdrażanie 
mechanizmu, przeprowadzając pilotażowe 
działania w sektorach, w których wielkość 
emisji związanych z produkcją towarów 
jest łatwa do określenia;

Or. en

Poprawka 60
Massimiliano Salini, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Arnaud Danjean, Angelika 
Winzig, Jörgen Warborn

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. apeluje o dokładne oceny skutków i 
jak największą przejrzystość procesu 
ustanawiania mechanizmu 
dostosowywania cen, a także współpracę z 
partnerami handlowymi UE z myślą o 
budowaniu koalicji i zapobieganiu 
ewentualnym działaniom odwetowym;

4. wyraża zaniepokojenie, że 
mechanizm zorientowany tylko na 
materiały podstawowe może doprowadzić 
do przesunięcia przywozu w kierunku 
produktów pośrednich i końcowych 
nieobjętych mechanizmem i w związku z 
tym spowodować szkody dla przemysłu 
UE; apeluje o dokładne, solidne i 
kompleksowe oceny skutków przed jego 
wdrożeniem, również w celu wskazania 
środków dla sektorów o największym 
ryzyku ucieczki emisji, biorąc pod uwagę 
konkurencyjność sektora, oraz apeluje do 
Komisji o jak największą przejrzystość 
procesu ustanawiania mechanizmu 
dostosowywania cen, a także współpracę z 
partnerami handlowymi UE z myślą o 
budowaniu koalicji i zapobieganiu 
ewentualnym działaniom odwetowym; 
apeluje do Komisji, aby w celu uniknięcia 
znacznych niepewności i zagrożeń dla 
przemysłu europejskiego nie zastępowała 
obecnych środków przeciwdziałania 
ucieczce emisji niesprawdzonym 
mechanizmem;

Or. en

Poprawka 61
Enikő Győri

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje o dokładne oceny skutków i 
jak największą przejrzystość procesu 
ustanawiania mechanizmu 
dostosowywania cen, a także współpracę z 
partnerami handlowymi UE z myślą o 
budowaniu koalicji i zapobieganiu 
ewentualnym działaniom odwetowym;

4. wyraża zaniepokojenie, że 
mechanizm zorientowany tylko na 
materiały podstawowe może doprowadzić 
do przesunięcia przywozu w kierunku 
produktów pośrednich i końcowych 
nieobjętych mechanizmem i w związku z 
tym spowodować szkody dla przemysłu 
UE; apeluje o dokładne, solidne i 
kompleksowe oceny skutków przed jego 
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wdrożeniem i przez cały okres wdrażania, 
również w celu wskazania środków dla 
sektorów o największym ryzyku ucieczki 
emisji, biorąc pod uwagę 
konkurencyjność sektora, oraz apeluje do 
Komisji o jak największą przejrzystość 
procesu ustanawiania mechanizmu 
dostosowywania cen, a także współpracę z 
partnerami handlowymi UE z myślą o 
budowaniu koalicji i zapobieganiu 
ewentualnym działaniom odwetowym; 
apeluje do Komisji, aby w celu uniknięcia 
znacznych niepewności i zagrożeń dla 
przemysłu europejskiego nie zastępowała 
obecnych środków przeciwdziałania 
ucieczce emisji niesprawdzonym 
mechanizmem;

Or. en

Poprawka 62
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje o dokładne oceny skutków i 
jak największą przejrzystość procesu 
ustanawiania mechanizmu 
dostosowywania cen, a także współpracę z 
partnerami handlowymi UE z myślą o 
budowaniu koalicji i zapobieganiu 
ewentualnym działaniom odwetowym;

4. apeluje o dokładne oceny skutków i 
jak największą przejrzystość procesu 
ustanawiania mechanizmu 
dostosowywania cen, w tym publikowanie 
wszelkich badań przeprowadzanych 
podczas opracowywania mechanizmu; 
apeluje o kompleksowe włączenie 
Parlamentu Europejskiego we wszystkie 
etapy procesu opracowywania 
mechanizmu a także współpracę z 
partnerami handlowymi UE z myślą o 
budowaniu koalicji wielostronnych 
systemów ustalania opłat za emisję CO2 i 
zapobieganiu w miarę możliwości 
działaniom odwetowym; zwraca się do 
Komisji, by wzięła pod uwagę istniejące i 
przyszłe systemy ustalania opłat za emisję 
CO2 w państwach trzecich;
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Or. en

Poprawka 63
Jean-Lin Lacapelle, Luisa Regimenti, Marco Campomenosi
w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego
Herve Juvin

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje o dokładne oceny skutków i 
jak największą przejrzystość procesu 
ustanawiania mechanizmu 
dostosowywania cen, a także współpracę z 
partnerami handlowymi UE z myślą o 
budowaniu koalicji i zapobieganiu 
ewentualnym działaniom odwetowym;

4. apeluje o dokładne oceny skutków i 
jak największą przejrzystość procesu 
ustanawiania mechanizmu 
dostosowywania cen; podkreśla, że 
powinny towarzyszyć mu zdecydowane i 
spójne działania dyplomatyczne 
prowadzone przez Unię Europejską i 
państwa członkowskie z poszanowaniem 
ich odpowiednich kompetencji w celu 
zapobiegania ewentualnym działaniom 
odwetowym, w szczególności poprzez 
współpracę z partnerami handlowymi UE z 
myślą o budowaniu koalicji;

Or. fr

Poprawka 64
Markus Buchheit, Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje o dokładne oceny skutków i 
jak największą przejrzystość procesu 
ustanawiania mechanizmu 
dostosowywania cen, a także współpracę z 
partnerami handlowymi UE z myślą o 
budowaniu koalicji i zapobieganiu 
ewentualnym działaniom odwetowym;

4. apeluje o dokładne oceny skutków 
– w szczególności w odniesieniu do 
bezpośredniej i pośredniej ucieczki emisji 
– i jak największą przejrzystość procesu 
ustanawiania mechanizmu 
dostosowywania cen, a także współpracę z 
partnerami handlowymi UE z myślą o 
budowaniu koalicji i zapobieganiu 
ewentualnym działaniom odwetowym; 
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apeluje, by w celu uzyskania neutralnego i 
porównywalnego obrazu śladu węglowego 
produktu za podstawę obliczeń przyjęto 
analizę emisji gazów cieplarnianych 
podczas pełnego cyklu życia produktu;

Or. en

Poprawka 65
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Jérémy Decerle, Jordi Cañas, Samira Rafaela

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje o dokładne oceny skutków i 
jak największą przejrzystość procesu 
ustanawiania mechanizmu 
dostosowywania cen, a także współpracę z 
partnerami handlowymi UE z myślą o 
budowaniu koalicji i zapobieganiu 
ewentualnym działaniom odwetowym;

4. apeluje o dokładne oceny skutków i 
jak największą przejrzystość procesu 
ustanawiania mechanizmu 
dostosowywania cen, a także współpracę z 
partnerami handlowymi UE z myślą o 
budowaniu koalicji i zapobieganiu 
ewentualnym działaniom odwetowym; 
zauważa, że celem przeprowadzania oceny 
skutków musi być ograniczenie sumy 
światowych emisji i że ocena ta musi 
uwzględniać wpływ na zrównoważone 
innowacje oraz zmieniające się przepływy 
handlowe i łańcuchy dostaw;

Or. en

Poprawka 66
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje o dokładne oceny skutków i 
jak największą przejrzystość procesu 
ustanawiania mechanizmu 
dostosowywania cen, a także współpracę z 

4. apeluje o dokładne oceny skutków i 
jak największą przejrzystość oraz 
koordynację procesu ustanawiania 
mechanizmu dostosowywania cen z 
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partnerami handlowymi UE z myślą o 
budowaniu koalicji i zapobieganiu 
ewentualnym działaniom odwetowym;

Parlamentem Europejskim, a także 
współpracę z partnerami handlowymi UE z 
myślą o budowaniu koalicji i motywowanie 
ich do ustanawiania swoich własnych 
środków ustalania opłat za emisję gazów 
cieplarnianych, aby jak najbardziej 
zbliżyli się do naszej linii działania na 
rzecz ograniczenia tych emisji;

Or. en

Poprawka 67
Danuta Maria Hübner

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje o dokładne oceny skutków i 
jak największą przejrzystość procesu 
ustanawiania mechanizmu 
dostosowywania cen, a także współpracę z 
partnerami handlowymi UE z myślą o 
budowaniu koalicji i zapobieganiu 
ewentualnym działaniom odwetowym;

4. apeluje o dokładne oceny skutków 
poddające analizie kombinację 
kluczowych zmiennych, takich jak 
sektory, kraje i rodzaje emisji 
uwzględnione w mechanizmie 
dostosowywania cen oraz stosunek do 
istniejących środków zapobiegających 
ucieczce emisji, i jak największą 
przejrzystość procesu ustanawiania 
mechanizmu dostosowywania cen, a także 
współpracę z partnerami handlowymi UE z 
myślą o budowaniu koalicji i zapobieganiu 
ewentualnym działaniom odwetowym;

Or. en

Poprawka 68
Jörgen Warborn

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje o dokładne oceny skutków i 
jak największą przejrzystość procesu 

4. apeluje o dokładne oceny skutków i 
jak największą przejrzystość procesu 
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ustanawiania mechanizmu 
dostosowywania cen, a także współpracę z 
partnerami handlowymi UE z myślą o 
budowaniu koalicji i zapobieganiu 
ewentualnym działaniom odwetowym;

ustanawiania mechanizmu 
dostosowywania cen, a także współpracę z 
partnerami handlowymi UE z myślą o 
budowaniu koalicji i zapobieganiu 
postrzegania mechanizmu jako działania 
protekcjonistycznego i wynikającym z tego 
ewentualnym działaniom odwetowym;

Or. en

Poprawka 69
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje o dokładne oceny skutków i 
jak największą przejrzystość procesu 
ustanawiania mechanizmu 
dostosowywania cen, a także współpracę z 
partnerami handlowymi UE z myślą o 
budowaniu koalicji i zapobieganiu 
ewentualnym działaniom odwetowym;

4. apeluje o dokładne, obiektywne, 
niezależne i okresowe oceny skutków i jak 
największą przejrzystość procesu 
ustanawiania mechanizmu 
dostosowywania cen, a także współpracę z 
partnerami handlowymi UE z myślą o 
budowaniu koalicji i zapobieganiu 
ewentualnym działaniom odwetowym;

Or. en

Poprawka 70
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje o dokładne oceny skutków i 
jak największą przejrzystość procesu 
ustanawiania mechanizmu 
dostosowywania cen, a także współpracę z 
partnerami handlowymi UE z myślą o 
budowaniu koalicji i zapobieganiu 
ewentualnym działaniom odwetowym;

4. apeluje o dokładne oceny skutków i 
jak największą przejrzystość procesu 
ustanawiania mechanizmu 
dostosowywania cen, a także współpracę z 
partnerami handlowymi UE i 
zainteresowanymi stronami z myślą o 
budowaniu koalicji i zapobieganiu 
ewentualnym działaniom odwetowym;
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Or. en

Poprawka 71
Daniel Caspary

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje o dokładne oceny skutków i 
jak największą przejrzystość procesu 
ustanawiania mechanizmu 
dostosowywania cen, a także współpracę z 
partnerami handlowymi UE z myślą o 
budowaniu koalicji i zapobieganiu 
ewentualnym działaniom odwetowym;

4. apeluje o dokładne i skalowane 
oceny skutków i jak największą 
przejrzystość procesu ustanawiania 
mechanizmu dostosowywania cen, a także 
współpracę z partnerami handlowymi UE z 
myślą o budowaniu koalicji i zapobieganiu 
ewentualnym działaniom odwetowym;

Or. en

Poprawka 72
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje o dokładne oceny skutków i 
jak największą przejrzystość procesu 
ustanawiania mechanizmu 
dostosowywania cen, a także współpracę z 
partnerami handlowymi UE z myślą o 
budowaniu koalicji i zapobieganiu 
ewentualnym działaniom odwetowym;

4. apeluje o dokładne oceny skutków i 
jak największą przejrzystość procesu 
ustanawiania mechanizmu 
dostosowywania cen, a także współpracę z 
WTO i partnerami handlowymi UE z 
myślą o budowaniu koalicji i zapobieganiu 
ewentualnym działaniom odwetowym;

Or. en

Poprawka 73
Manuela Ripa
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje o dokładne oceny skutków i 
jak największą przejrzystość procesu 
ustanawiania mechanizmu 
dostosowywania cen, a także współpracę z 
partnerami handlowymi UE z myślą o 
budowaniu koalicji i zapobieganiu 
ewentualnym działaniom odwetowym;

4. apeluje o dokładne oceny skutków i 
jak największą przejrzystość procesu 
ustanawiania mechanizmu 
dostosowywania cen, a także współpracę z 
partnerami handlowymi UE z myślą o 
zachęcaniu do współpracy i zapobieganiu 
ewentualnym działaniom odwetowym;

Or. en

Poprawka 74
Angelika Winzig

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że istnieją warianty 
koncepcyjne umożliwiające współistnienie 
obecnych środków przeciwdziałania 
ucieczce emisji z mechanizmem 
dostosowywania cen, bez doprowadzania 
przy tym do podwójnej ochrony; w 
związku z tym zdecydowanie wzywa 
Komisję Europejską, by w nadchodzącej 
ocenie skutków opracowała rozwiązanie, 
w ramach którego istniejące środki 
przeciwdziałania ucieczce emisji będą 
utrzymane obok mechanizmu 
dostosowywania cen;

Or. en

Poprawka 75
Markus Buchheit, Roman Haider, Maximilian Krah

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. apeluje do Komisji, by nie 
przydzielała przychodów z mechanizmu 
dostosowywania cen jako przyznanych 
zasobów własnych na Next Generation 
EU, ale na szereg unijnych programów 
badawczych i tym samym pomogła MŚP 
oraz przemysłowi sprostać obciążeniom 
związanym z polityką Zielonego Ładu;

Or. en

Poprawka 76
Daniel Caspary

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. domaga się holistycznej 
perspektywy zapewniającej, by przy 
opracowywaniu wszelkich mechanizmów 
dostosowywania cen zostały uwzględnione 
nie tylko przychody, ale również istniejące 
dotacje i reguły konkurencji; proponuje 
dokładną ocenę konsekwencji dla rynku 
wewnętrznego, która będzie 
przeprowadzona zgodnie z jego zasadami;

Or. en

Poprawka 77
Daniel Caspary

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. zwraca się do Komisji, by w swej 
ocenie skutków uwzględniła dalsze 
obciążenia dla europejskich 
przedsiębiorstw względem światowej 
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konkurencji, jeśli część ich produktów 
stanie się mniej konkurencyjna na 
rynkach światowych ze względu na wzrost 
cen przywożonych produktów wstępnych 
spowodowany mechanizmem 
dostosowywania cen; zwraca się również 
do Komisji o zgodne z przepisami WTO 
propozycje, jak rozwiązać tę kwestię za 
pomocą środków wewnątrzunijnych;

Or. en

Poprawka 78
Daniel Caspary

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. zauważa trudności związane z 
ustaleniem śladu węglowego produktów 
pochodzących zarówno z państw 
niebędących członkami UE, jak i państw 
członkowskich i wzywa do dalszych 
działań w celu zapewnienia 
porównywalności śladu węglowego 
produktów niezależnie od ich 
pochodzenia;

Or. en

Poprawka 79
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że mechanizm 
dostosowywania cen może mieć 
bezpośredni lub pośredni wpływ na wiele 
sektorów przemysłu o wysokim poziomie 

5. zauważa, że mechanizm 
dostosowywania cen może mieć 
bezpośredni lub pośredni wpływ na wiele 
sektorów przemysłu o wysokim poziomie 
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emisji dwutlenku węgla i istotnym udziale 
handlu, a to z kolei może odbić się na 
łańcuchach dostaw; podkreśla, że 
mechanizm dostosowywania cen powinien 
być łatwy w zarządzaniu i nie powinien 
niepotrzebnie obciążać przedsiębiorstw, 
zwłaszcza małych i średnich (MŚP).

emisji dwutlenku węgla i istotnym udziale 
handlu, a to z kolei może odbić się na 
łańcuchach dostaw; w związku z tym 
podkreśla, że wszelkie koncepcje 
mechanizmu dostosowywania cen 
powinny stanowić uzupełnienie 
istniejących środków zapobiegania 
ucieczce emisji i służyć lepszej kontroli 
wpływu kosztów oraz zabezpieczeniu 
równych warunków działania na 
globalnych rynkach dla europejskich 
gałęzi przemysłu względem konkurencji z 
państw trzecich o nierównoważnych 
celach i kosztach ograniczenia emisji 
CO2; podkreśla, że mechanizm 
dostosowywania cen powinien być łatwy w 
zarządzaniu i nie powinien niepotrzebnie 
obciążać przedsiębiorstw pod względem 
finansowym i administracyjnym, 
zwłaszcza małych i średnich (MŚP), a 
także nie powinien szkodzić 
konkurencyjności unijnych 
przedsiębiorstw i unijnego przemysłu na 
rynku światowym.

Or. en

Poprawka 80
Massimiliano Salini, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Angelika 
Winzig, Jörgen Warborn

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że mechanizm 
dostosowywania cen może mieć 
bezpośredni lub pośredni wpływ na wiele 
sektorów przemysłu o wysokim poziomie 
emisji dwutlenku węgla i istotnym udziale 
handlu, a to z kolei może odbić się na 
łańcuchach dostaw; podkreśla, że 
mechanizm dostosowywania cen powinien 
być łatwy w zarządzaniu i nie powinien 
niepotrzebnie obciążać przedsiębiorstw, 

5. zauważa, że mechanizm 
dostosowywania cen może mieć 
bezpośredni lub pośredni wpływ na wiele 
sektorów przemysłu o wysokim poziomie 
emisji dwutlenku węgla i istotnym udziale 
handlu, a to z kolei może odbić się na 
łańcuchach dostaw; w związku z tym 
podkreśla, że wszelkie koncepcje 
mechanizmu dostosowywania cen 
powinny stanowić uzupełnienie 
istniejących środków zapobiegania 
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zwłaszcza małych i średnich (MŚP). ucieczce emisji, przynajmniej na 
początkowym etapie, w celu lepszego 
monitorowania wpływu kosztów i 
zabezpieczenia równych warunków 
działania na globalnych rynkach dla 
europejskich gałęzi przemysłu względem 
konkurencji z państw trzecich o 
nierównoważnych celach ograniczenia 
emisji CO2 i kosztów; podkreśla, że 
mechanizm dostosowywania cen powinien 
być łatwy w zarządzaniu i nie powinien 
niepotrzebnie obciążać przedsiębiorstw, 
zwłaszcza małych i średnich (MŚP); 
zauważa, że biorąc pod uwagę biurokrację 
i koszty wdrożenia, mechanizm 
dostosowywania cen nie powinien 
stanowić skomplikowanej alternatywy dla 
istniejących już instrumentów.

Or. en

Poprawka 81
Manuela Ripa
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że mechanizm 
dostosowywania cen może mieć 
bezpośredni lub pośredni wpływ na wiele 
sektorów przemysłu o wysokim poziomie 
emisji dwutlenku węgla i istotnym udziale 
handlu, a to z kolei może odbić się na 
łańcuchach dostaw; podkreśla, że 
mechanizm dostosowywania cen powinien 
być łatwy w zarządzaniu i nie powinien 
niepotrzebnie obciążać przedsiębiorstw, 
zwłaszcza małych i średnich (MŚP).

5. zauważa, że środek ten jest częścią 
Europejskiego Zielonego Ładu, 
nadrzędnej strategii dążącej do 
przekształcenia Unii Europejskiej w 
nowoczesną, zasobooszczędną i 
konkurencyjną gospodarkę, w której w 
2050 r. nie będzie już emisji netto gazów 
cieplarnianych; odnotowuje, że większość 
sektorów przemysłu o wysokim poziomie 
emisji dwutlenku węgla i istotnym udziale 
handlu zostałoby – bezpośrednio lub 
pośrednio – objętych mechanizmem 
dostosowywania cen i że warunkiem 
koniecznym osiągnięcia neutralności 
klimatycznej jest internalizacja 
negatywnych efektów zewnętrznych 
zmiany klimatu w łańcuchach dostaw; 
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podkreśla, że mechanizm dostosowywania 
cen powinien być łatwy w zarządzaniu i 
nie powinien niepotrzebnie obciążać 
przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i 
średnich (MŚP), poprzez ukierunkowanie 
go początkowo na sektory przemysłu o 
najwyższym poziomie emisji dwutlenku 
węgla.

Or. en

Poprawka 82
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Markus 
Buchheit

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że mechanizm 
dostosowywania cen może mieć 
bezpośredni lub pośredni wpływ na wiele 
sektorów przemysłu o wysokim poziomie 
emisji dwutlenku węgla i istotnym udziale 
handlu, a to z kolei może odbić się na 
łańcuchach dostaw; podkreśla, że 
mechanizm dostosowywania cen powinien 
być łatwy w zarządzaniu i nie powinien 
niepotrzebnie obciążać przedsiębiorstw, 
zwłaszcza małych i średnich (MŚP).

5. zauważa, że mechanizm 
dostosowywania cen może mieć 
bezpośredni lub pośredni wpływ na wiele 
sektorów przemysłu o wysokim poziomie 
emisji dwutlenku węgla i istotnym udziale 
handlu, a to z kolei może odbić się na 
łańcuchach dostaw; podkreśla, że 
mechanizm dostosowywania cen powinien 
być łatwy w zarządzaniu i nie powinien 
niepotrzebnie obciążać przedsiębiorstw, 
zwłaszcza małych i średnich (MŚP), które 
potrzebują stabilnej i przewidywalnej 
polityki oraz ram prawnych, aby móc 
dokonywać niezbędnych inwestycji, ani też 
nie powinien stanowić obciążenia w 
szczególności dla krajowych organów 
celnych i wdrażania unijnego kodeksu 
celnego, tak więc należy postarać się 
znaleźć równowagę między złożonością 
tego instrumentu a jego efektywnością;

Or. en

Poprawka 83
Jörgen Warborn
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że mechanizm 
dostosowywania cen może mieć 
bezpośredni lub pośredni wpływ na wiele 
sektorów przemysłu o wysokim poziomie 
emisji dwutlenku węgla i istotnym udziale 
handlu, a to z kolei może odbić się na 
łańcuchach dostaw; podkreśla, że 
mechanizm dostosowywania cen powinien 
być łatwy w zarządzaniu i nie powinien 
niepotrzebnie obciążać przedsiębiorstw, 
zwłaszcza małych i średnich (MŚP).

5. zauważa, że mechanizm 
dostosowywania cen może mieć 
bezpośredni lub pośredni wpływ na wiele 
sektorów przemysłu o wysokim poziomie 
emisji dwutlenku węgla i istotnym udziale 
handlu, a to z kolei może odbić się na 
łańcuchach dostaw; podkreśla, że 
mechanizm dostosowywania cen powinien 
być wprowadzany stopniowo, aby 
zapewnić przedsiębiorstwom czas na 
dostosowanie się, łatwy w zarządzaniu i 
nie powinien niepotrzebnie obciążać 
przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i 
średnich (MŚP); podkreśla również, że 
celem ostatecznym musi być 
doprowadzenie do sytuacji, w której 
mechanizm dostosowywania cen stanie się 
zbędny, gdyż cele ograniczenia emisji CO2 
przyjęte przez inne państwa zrównają się z 
celami wyznaczonymi przez UE;

Or. en

Poprawka 84
Danilo Oscar Lancini

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że mechanizm 
dostosowywania cen może mieć 
bezpośredni lub pośredni wpływ na wiele 
sektorów przemysłu o wysokim poziomie 
emisji dwutlenku węgla i istotnym udziale 
handlu, a to z kolei może odbić się na 
łańcuchach dostaw; podkreśla, że 
mechanizm dostosowywania cen powinien 
być łatwy w zarządzaniu i nie powinien 
niepotrzebnie obciążać przedsiębiorstw, 

5. zauważa, że mechanizm 
dostosowywania cen może mieć 
bezpośredni lub pośredni wpływ na wiele 
sektorów przemysłu o wysokim poziomie 
emisji dwutlenku węgla i istotnym udziale 
handlu, a to z kolei może odbić się na 
łańcuchach dostaw; podkreśla, że 
mechanizm dostosowywania cen powinien 
być łatwy w zarządzaniu i nie powinien 
niepotrzebnie obciążać przedsiębiorstw, 
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zwłaszcza małych i średnich (MŚP). zwłaszcza małych i średnich (MŚP), oraz 
że w celu zabezpieczenia pewności prawa 
dla długoterminowych decyzji 
inwestycyjnych jego wdrożenie nie 
powinno prowadzić do raptownych zmian 
w istniejących przepisach.

Or. en

Poprawka 85
Christophe Hansen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że mechanizm 
dostosowywania cen może mieć 
bezpośredni lub pośredni wpływ na wiele 
sektorów przemysłu o wysokim poziomie 
emisji dwutlenku węgla i istotnym udziale 
handlu, a to z kolei może odbić się na 
łańcuchach dostaw; podkreśla, że 
mechanizm dostosowywania cen powinien 
być łatwy w zarządzaniu i nie powinien 
niepotrzebnie obciążać przedsiębiorstw, 
zwłaszcza małych i średnich (MŚP).

5. zauważa, że mechanizm 
dostosowywania cen może mieć 
bezpośredni lub pośredni wpływ na wiele 
sektorów przemysłu o wysokim poziomie 
emisji dwutlenku węgla i istotnym udziale 
handlu, a to z kolei może odbić się na 
łańcuchach dostaw; w związku z tym 
podkreśla, że wszelkie ramy mechanizmu 
dostosowywania cen powinny być 
uzupełnieniem istniejących środków 
zapobiegania ucieczce emisji w ramach 
EU ETS; podkreśla, że mechanizm 
dostosowywania cen powinien być łatwy w 
zarządzaniu i nie powinien niepotrzebnie 
obciążać przedsiębiorstw, zwłaszcza 
małych i średnich (MŚP).

Or. en

Poprawka 86
Danuta Maria Hübner

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że mechanizm 5. zauważa, że mechanizm 
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dostosowywania cen może mieć 
bezpośredni lub pośredni wpływ na wiele 
sektorów przemysłu o wysokim poziomie 
emisji dwutlenku węgla i istotnym udziale 
handlu, a to z kolei może odbić się na 
łańcuchach dostaw; podkreśla, że 
mechanizm dostosowywania cen powinien 
być łatwy w zarządzaniu i nie powinien 
niepotrzebnie obciążać przedsiębiorstw, 
zwłaszcza małych i średnich (MŚP).

dostosowywania cen może mieć 
bezpośredni lub pośredni wpływ na wiele 
sektorów przemysłu o wysokim poziomie 
emisji dwutlenku węgla i istotnym udziale 
handlu i że w związku z tym należy 
konsultować z nimi wszelkie aspekty 
mechanizmu, a także że mechanizm 
dostosowywania cen może odbić się na 
łańcuchach dostaw; podkreśla, że 
mechanizm dostosowywania cen powinien 
być łatwy w zarządzaniu i nie powinien 
niepotrzebnie obciążać przedsiębiorstw, 
zwłaszcza małych i średnich (MŚP).

Or. en

Poprawka 87
Daniel Caspary

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że mechanizm 
dostosowywania cen może mieć 
bezpośredni lub pośredni wpływ na wiele 
sektorów przemysłu o wysokim poziomie 
emisji dwutlenku węgla i istotnym udziale 
handlu, a to z kolei może odbić się na 
łańcuchach dostaw; podkreśla, że 
mechanizm dostosowywania cen powinien 
być łatwy w zarządzaniu i nie powinien 
niepotrzebnie obciążać przedsiębiorstw, 
zwłaszcza małych i średnich (MŚP).

5. zauważa, że mechanizm 
dostosowywania cen może mieć 
bezpośredni lub pośredni wpływ na wiele 
sektorów przemysłu o wysokim poziomie 
emisji dwutlenku węgla i istotnym udziale 
handlu, a to z kolei może odbić się na 
łańcuchach dostaw; podkreśla, że 
mechanizm dostosowywania cen powinien 
być łatwy w zarządzaniu i nie powinien 
niepotrzebnie obciążać finansowo, 
organizacyjnie ani administracyjnie 
przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i 
średnich (MŚP).

Or. en

Poprawka 88
Massimiliano Salini, Christophe Hansen, Jörgen Warborn, Angelika Winzig, Enikő 
Győri

Projekt opinii
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Ustęp 5 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1) wyraża przekonanie, że jeśli 
mechanizm dostosowywania cen zostanie 
opracowany i wdrożony jako system 
handlu uprawnieniami do emisji w 
odniesieniu do przywozu, utrzymanie 
istniejących darmowych uprawnień nie 
doprowadziłoby do podwójnej ochrony.

Or. en

Poprawka 89
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. apeluje o reinwestowanie zasobów 
wygenerowanych przez mechanizm 
dostosowywania cen w opracowywanie 
bezemisyjnych technologii i stworzenie 
niezależnej agencji odpowiedzialnej za 
określanie wielkości emisji związanych z 
produkcją i cen wejścia na rynek; apeluje, 
by przychody te były reinwestowane w 
ramach budżetu UE; apeluje, by w celu 
uniknięcia dyskryminacji mechanizm 
dostosowywania cen miał zastosowanie do 
przywozu od wszystkich partnerów 
handlowych; apeluje jednak, by część 
przychodów z mechanizmu 
dostosowywania cen przeznaczyć na 
międzynarodowy fundusz na rzecz 
klimatu, taki jak Zielony Fundusz 
Klimatyczny, aby wesprzeć kraje 
rozwijające się w zrównoważonej 
transformacji, obniżyć ich emisje gazów 
cieplarnianych i poprawić ich zdolność do 
reagowania na zmianę klimatu.

Or. en
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Poprawka 90
Danilo Oscar Lancini

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zauważa, że skuteczność 
mechanizmu dostosowywania cen będzie 
zależała od szczegółów jego koncepcji i 
jego zdolności do radzenia sobie z 
delikatnymi kwestiami: po pierwsze, 
kwestią przenoszenia źródeł emisji, co 
oznacza możliwość, że producenci z 
państw trzecich będą wywozić do UE 
produkty o niskim śladzie węglowym, 
sprzedając jednocześnie produkty 
związane z wysokimi emisjami na innych 
rynkach; po drugie, absorpcją kosztów 
emisji CO2, jako że w UE koszty te oblicza 
się dla całej produkcji, podczas gdy środki 
graniczne prawdopodobnie miałyby 
zastosowanie tylko do niewielkiej liczby 
ton, jakie producenci z państw trzecich 
będą wywozić do UE, a więc mieliby oni 
możliwość absorbowania tych kosztów w 
ramach całej produkcji.

Or. en

Poprawka 91
Angelika Winzig

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca uwagę, że utrzymanie 
przydziału bezpłatnych uprawnień 
równolegle z mechanizmem 
dostosowywania cen może również 
motywować dostawców z państw trzecich 
do wytwarzania czystszych i bardziej 
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przyjaznych dla środowiska produktów, 
nie tylko na potrzeby wywozu do Europy; 
zauważa, że efekt ten osiągnięto by 
również na rynkach państw trzecich, w 
szczególności na rynkach eksportowych 
UE; zauważa, że uzyskując uprawnienia 
EU ETS, przedsiębiorstwa europejskie 
dzięki swojej konkurencyjności 
stanowiłyby przykład dla innych na arenie 
międzynarodowej oraz że na rynkach 
eksportowych UE można zwiększyć presję 
na dostawców z państw trzecich, by 
produkcja była bardziej przyjazna dla 
środowiska.

Or. en

Poprawka 92
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Jérémy Decerle, Jordi Cañas, Samira Rafaela

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że handel międzynarodowy 
i polityka handlowa, które mają kluczowe 
znaczenie dla transformacji w kierunku 
bezemisyjnej, zasobooszczędnej światowej 
gospodarki o obiegu zamkniętym, muszą 
wspierać światowe działania na rzecz 
osiągania celów zrównoważonego rozwoju 
ONZ oraz realizacji międzynarodowych 
zobowiązań w zakresie ochrony 
środowiska, takich jak porozumienie 
paryskie, w tym działania zmierzające do 
ograniczenia zanieczyszczenia, 
przeciwdziałanie zmianie klimatu i 
ucieczce emisji oraz promowanie bardziej 
zrównoważonej produkcji i konsumpcji;

Or. en

Poprawka 93
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Jörgen Warborn

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że ewentualny 
mechanizm musi stanowić zachętę dla 
przemysłu w UE i poza jej granicami do 
produkowania czystych i 
konkurencyjnych produktów oraz 
zapobiegać ucieczce emisji bez stwarzania 
zagrożenia dla możliwości handlowych; 
zwraca uwagę na rolę, jaką taki 
mechanizm mógłby odegrać, jeśli będzie 
zrównoważony i odpowiednio wdrażany, w 
sektorach energochłonnych, takich jak 
sektory stali, cementu i aluminium, biorąc 
pod uwagę intensywność handlu w tych 
sektorach i ich uczestnictwo w ETS;

Or. en

Poprawka 94
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Markus 
Buchheit

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. w związku z tym przypomina, że 
mechanizm dostosowywania cen na 
granicach musi obejmować kompleksową 
i szczegółową metodę obliczania w sposób 
obiektywny ilości dwutlenku węgla w 
produktach objętych jego zakresem; w tym 
celu potrzebny jest solidny system 
skutecznych reguł pochodzenia, aby 
uniknąć dodatkowych obciążeń 
administracyjnych i przeszkód 
biurokratycznych dla przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, i ograniczyć takie 
obciążenia i przeszkody;
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Or. en

Poprawka 95
Annie Schreijer-Pierik

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że unijny mechanizm 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 musi być 
zgodny z art. 2 ust. 1 lit. b) porozumienia 
paryskiego i że w związku z tym nie może 
on w żaden sposób zagrażać przepływom 
handlowym ani łańcuchom dostaw, które 
są istotne z punktu widzenia produkcji 
żywności i zapewnienia dostępu do 
żywności w Europie;

Or. nl

Poprawka 96
Manuela Ripa
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że środek ten może mieć 
pozytywny wpływ na miejsca pracy, 
ponieważ pozwoli uniknąć zastąpienia 
produkcji w UE produkcją w państwach 
trzecich o mniej ambitnych celach w 
zakresie klimatu;

Or. en

Poprawka 97
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz
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Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. apeluje, by sektor energetyczny 
został uwzględniony w specjalnych 
przypadkach przywozu elektryczności 
pozyskanej ze źródeł o wysokiej zawartości 
węgla.

Or. en

Poprawka 98
Jörgen Warborn

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. zdecydowanie podkreśla, że 
powodzenie europejskich przedsiębiorstw, 
w tym MŚP, zależy od dostępu do rynków 
światowych; zwraca uwagę na potrzebę, 
aby w kraju produkcji od płatności 
związanych z przywozem w ramach 
mechanizmu odliczano koszty poniesione 
z tytułu podatków od emisji dwutlenku 
węgla, praw do emisji w ramach systemów 
pułapów i handlu lub równoważnych 
środków na rzecz łagodzenia zmiany 
klimatu, w tym mających charakter raczej 
regulacyjny niż fiskalny, a także aby 
unikano wszelkiej dyskryminacji ze 
względu na miejsce pochodzenia;

Or. en

Poprawka 99
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Markus 
Buchheit

Projekt opinii
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Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla, iż jednym z celów 
mechanizmu dostosowywania cen 
powinno być przyspieszenie repatriacji 
działalności produkcyjnej do UE, w 
szczególności w kontekście kryzysu 
związanego z COVID-19, mając na 
uwadze, że pandemia uwydatniła ryzyko 
wynikające z polegania na gospodarkach 
państw trzecich i źródeł spoza Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 100
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. apeluje o ustanowienie 
szczegółowego systemu monitorowania 
mechanizmu dostosowywania cen oraz 
procesu monitorowania i przeglądu, w 
które Parlament Europejski będzie w 
najwyższym stopniu zaangażowany;

Or. en

Poprawka 101
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Urmas Paet, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. odnotowuje, że należy poświęcić 
szczególną uwagę krajom najsłabiej 
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rozwiniętym w celu zapewnienia, by 
mechanizm dostosowywania cen nie 
wpływał niekorzystnie na ich rozwój;

Or. en

Poprawka 102
Jörgen Warborn

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. wyraża głębokie zaniepokojenie 
erozją wielostronnego systemu 
handlowego i wpływem narastających 
barier w handlu i konfliktów handlowych 
na konkurencyjność gospodarki Unii; 
podkreśla, że wprowadzenie mechanizmu 
nie może przyczyniać się do pogłębienia 
braku bezpieczeństwa pod tym względem; 
dostrzega, że aby europejski przemysł był 
konkurencyjny, musi on mieć dostęp do 
globalnych łańcuchów dostaw do celów 
zaopatrzenia i dalszego przetwarzania, a 
także do rynków globalnych; apeluje do 
Komisji o aktywną współpracę z rządami 
partnerów handlowych w celu 
podtrzymania dalszego dialogu na temat 
tej inicjatywy; podkreśla, że politykę 
handlową można i należy wykorzystywać 
do promowania pozytywnego programu 
na rzecz środowiska oraz do zapobiegania 
poważnym różnicom pod względem 
ambicji środowiskowych między UE a 
resztą świata oraz że mechanizm 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 powinien 
być pomyślany jako działanie 
uzupełniające inne działania na mocy 
rozdziałów dotyczących handlu i 
zrównoważonego rozwoju unijnych umów 
o wolnym handlu;

Or. en
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Poprawka 103
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. apeluje, by przychody z 
mechanizmu dostosowywania cen wsparły 
światowe i europejskie działania na rzecz 
klimatu; przychody te można by 
przeznaczyć na różne fundusze, takie jak 
fundusz szybkiego reagowania za pomocą 
nowego zasobu własnego UE, 
międzynarodowy fundusz na rzecz klimatu 
wspierający kraje najsłabiej rozwinięte w 
zrównoważonej transformacji, fundusz na 
rzecz innowacji w zakresie 
zrównoważonych technologii dla 
przemysłu europejskiego, lub na 
utworzenie niezależnej agencji 
zarządzającej mechanizmem 
dostosowywania cen;

Or. en

Poprawka 104
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Jérémy Decerle, Jordi Cañas, Samira Rafaela

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. wzywa Komisję, by promowała w 
ramach WTO zrównoważenie 
środowiskowe, opierając się w swych 
działaniach na celach zrównoważonego 
rozwoju i porozumieniu paryskim, 
również poprzez aktualizację reguł 
wielostronnych;

Or. en
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Poprawka 105
Jörgen Warborn

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. apeluje do Komisji o 
zintensyfikowanie wysiłków na rzecz 
globalnego ustalania opłat za emisję CO2 
oraz ułatwiania handlu technologiami 
chroniącymi klimat i środowisko, na 
przykład przez inicjatywy w zakresie 
polityki handlowej, takie jak umowa w 
sprawie towarów środowiskowych WTO;

Or. en


