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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението 
за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че съгласно член ХХ от Общото споразумение за митата и 
търговията (ГАТТ) на членовете на СТО се позволява да прилагат мерки, които са 
необходими за защитата на живота или здравето на хората, животните или 
растенията (буква б)) или за опазването на природните ресурси (буква ж));

1. посреща със задоволство Парижкото споразумение в качеството му на 
международен ангажимент за борба с изменението на климата и подчертава 
необходимостта от извършване на задълбочена оценка на съвместимостта на 
всички международни нормативни уредби с тези цели в областта на климата; 
отбелязва, че ЕС генерира 9% от нивото на емисиите на парникови газове в 
световен мащаб и е третият по големина източник на емисии на парникови газове 
в света; също така отбелязва със загриженост липсата на достатъчно амбициозни 
международни усилия и мерки в областта на климата, по-специално с цел 
изпълнение на решенията, взети в рамките на Парижкото споразумение, както и 
оттеглянето на САЩ от споразумението;

2. посреща със задоволство европейските усилия в това отношение, например 
приемането на Зеления пакт и целта да се постигне икономически ефективен, 
справедлив, социално балансиран и справедлив преход, водещ до неутралност по 
отношение на климата най-късно до 2050 г.; подчертава необходимостта да се 
реализира намаление от 60% на емисиите на парникови газове в срок до 2030 г., 
като същевременно се гарантира, че принципът „замърсителят плаща“ се прилага 
последователно;

3. счита, че асиметричните мерки за опазване на климата не са достатъчни, за да се 
справим с изменението на климата; подчертава, че търговската политика може и 
следва да се използва за насърчаване на положителна програма в областта на 
околната среда, като същевременно се поддържа конкурентоспособността на ЕС, 
както и да се използва за преодоляване на големите различия между ЕС и 
останалата част на света по отношение на амбициите им в областта на околната 
среда; счита освен това, че един механизъм на Съюза, съвместим с правилата на 
СТО, за коригиране на въглеродните емисии на границите („механизмът“) може 
да стимулира вноса с ниски емисии и създаването в ЕС на технологии и продукти 
с ниски емисии, което на свой ред ще доведе до спешно необходимото 
намаляване на внасяните в ЕС емисии; счита, че ако този механизъм се прилага по 
пропорционален и балансиран начин, той би могъл да доведе до увеличаване на 
международните усилия за борба с изменението на климата и би могъл да 
представлява първа стъпка към международното ценообразуване на въглеродните 
емисии; освен това заявява, че механизмът следва да доведе до създаването на 
непорочен кръг за борба с изменението на климата на международно равнище, 
например чрез интегрирането му в преговорите по многостранните споразумения 
в областта на околната среда;
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4. отбелязва, че ЕС е най-големият вносител на въглерод в света и че въглеродното 
съдържание на изнасяните от ЕС стоки е много по-ниско от това на внасяните 
стоки; стига до заключението, че европейските усилия за борба с изменението на 
климата са по-успешни от средното равнище на международните усилия; изтъква, 
че за да се измери въздействието на Съюза върху климата като цяло, е 
необходимо да се възприеме надежден метод на докладване, който да отчита 
емисиите на внасяните в ЕС стоки и услуги;

5. подчертава, че основната цел на механизма е да улесни постигането на 
въглеродна неутралност и да стимулира международните усилия за борба с 
изменението на климата; подчертава, че механизмът следва да даде възможност 
на европейската промишленост да окаже съществен принос за постигането на 
целите на ЕС в областта на климата, както и да предостави възможност на третите 
държави да допринесат значително за международните цели в областта на 
климата чрез насърчаване на мащабните усилия за декарбонизация на 
производствените процеси, и същевременно подчертава, че това следва да създаде 
еднакви условия на конкуренция за европейската промишленост; освен това 
посочва необходимостта при изчисленията за ценообразуването за съдържанието 
на въглерод да се вземат предвид емисиите, произтичащи от транспортирането на 
вноса; счита, че е необходимо възможно най-голяма част от въглеродния 
отпечатък на продуктите да се включи в обхвата на механизма, т.е. като се 
включат емисиите от използваната в производството енергия и в крайна сметка 
емисиите в рамките на цялата верига за създаване на стойност, като 
същевременно не се причиняват нарушения на вътрешния пазар, по-специално в 
пазарите надолу по веригата;

6. освен това подчертава, че ако се полагат достатъчно международни усилия в 
областта на климата, например чрез надеждно, широкоразпространено и 
последователно международно ценообразуване на въглеродните емисии и чрез 
напълно конкурентоспособни технологии, продукти и производствени процеси с 
ниски емисии, с течение на времето механизмът ще загуби своята актуалност; 
счита, че изменението на климата е глобален проблем, който изисква глобални 
решения, и поради това счита, че ЕС следва да продължи да подкрепя създаването 
на глобална рамка за ценообразуване за CO2 в съответствие с член 6 от 
Парижкото споразумение; насърчава Комисията да разработи механизма с ясен и 
амбициозен график за неговото прилагане и развитие; припомня, че някои 
технически решения за смекчаване на въздействието на CO2 са все още в пилотен 
етап, и съответно призовава Комисията да продължи да полага усилия за 
допълнителното им разработване; освен това призовава Комисията да гарантира 
цялостна и навременна защита срещу изместването на въглеродни емисии за 
всички сектори, за които се счита, че са изложени на такъв риск; в крайна сметка 
призовава Комисията да проектира този механизъм като част от един цялостен и 
далновиден пакет от политики, който да е съобразен с постигането най-късно до 
2050 г. на икономика, която да се характеризира с висока енергийна и ресурсна 
ефективност и с нулеви нетни емисии на парникови газове;

7. подчертава освен това, че механизмът следва да бъде част от един по-широк 
набор от политики и допълнителни мерки, съдържащи цели за улесняване и 
насърчаване на инвестициите в нисковъглеродни промишлени процеси, 
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намаляване на интензитета на емисиите от промишлеността и стимулиране на 
мерките за енергийна ефективност и на използването на енергия от възобновяеми 
източници; заявява, че механизмът трябва да бъде придружен от промишлена 
политика, която да е амбициозна по отношение на околната среда, икономически 
издържана и социално справедлива и която да укрепва устойчивостта и 
конкурентоспособността в световен мащаб; предлага освен това да се окаже 
подкрепа за обновяването на сградния фонд, заместването на строителните 
материали, прилагането на Механизма за справедлив преход и стимулите за 
закупуване на нисковъглеродни материали чрез процедури за възлагане на 
обществени поръчки, както и за решителните публични политики в областта на 
иновациите, които не допускат подпомагането на технологии, зависещи от 
изкопаемите горива; подчертава необходимостта да се вземе предвид 
допълващата роля на подобрените стандарти за продуктите в съответствие с плана 
за действие на ЕС за кръгова икономика;

8. припомня резултатите, които бяха постигнати от Съюза благодарение на 
правилата за изискванията за продуктите и етикетирането, които успяха да 
стимулират отговорното потребление, да ангажират европейските граждани и да 
подпомогнат конкурентоспособността на промишлеността и иновациите; 
призовава Комисията да проучи възможностите за прилагане на аналогични 
политики по отношение на продуктите, които биха могли да лансират нови 
стандарти и да създадат водещи пазари за нисковъглеродни продукти и 
технологии, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, за да се 
гарантира преходът към устойчива икономика и да се спомогне за това да се 
гарантира, че използването на продуктите оказва минимално отрицателно 
въздействие върху околната среда;

9. подчертава, че асиметричните действия в областта на климата, и по-специално 
липсата на амбициозни действия в областта на климата от страна на търговските 
партньори на Европа, биха могли да увеличат риска от изместване на 
въглеродните емисии, което би довело до увеличаване на глобалните емисии и до 
неблагоприятно конкурентно положение на международните пазари за 
европейската промишленост, както и че съответно те биха могли да застрашат 
работните места и веригите за създаване на стойност в Европа; подчертава, че 
европейската промишленост е подложена на засилен икономически натиск 
поради евтиния внос от търговските партньори, както и поради кризата, 
предизвикана от COVID-19; съответно настоятелно призовава Комисията при 
проектирането на механизма да предвиди по-целенасочена и ефективна защита 
срещу изменението на климата и срещу изместването на въглеродни емисии;

10. подчертава, че предотвратяването на риска от изместване на въглеродни емисии 
върви ръка за ръка със запазването на конкурентоспособността на 
промишлеността на ЕС и избягването на прехвърлянето на емисии към трети 
държави чрез преразпределяне на промишлени дейности, инвестиции и работни 
места; изтъква, че дейностите, предприети с цел предотвратяване на всякакъв 
риск от изместване на въглеродни емисии, следва да бъдат съобразени с целите в 
областта на климата; подчертава, че производственият и инвестиционният 
капацитет на стратегическите сектори е особено изложен на риск; подчертава 
необходимостта от извършване на оценка на възможните рискове от изнасяне на 
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промишлени дейности и възлагане на дейности на външни изпълнители извън ЕС; 
освен това посочва необходимостта от създаване на стимули за правителствата и 
износителите от трети държави с цел те да намалят своите емисии;

11. припомня, че политиката на ЕС в областта на климата, промишлената политика и 
целта за поддържане и увеличаване на устойчивия икономически растеж трябва 
да вървят ръка за ръка; подчертава, че всеки един такъв механизъм трябва да бъде 
интегриран в нашата промишлена стратегия, така че да се стимулират 
промишлените сектори да произвеждат чисти и конкурентоспособни продукти;

12. предлага прогресивен и специфичен за сектора механизъм, който първоначално да 
включва – след извършването на задълбочена оценка на въздействието – 
секторите с най-висока степен на съдържание на въглерод и интензитет на 
търговията, като например енергоемката стоманодобивна, циментова и 
алуминиева промишленост, енергетиката и пластмасите, химическата 
промишленост и производството на торове, преди неговият обхват да бъде 
разширен с течение на времето; счита, че подобен начин на разработване би 
могъл да намали международните ответни мерки и да послужи като тестова фаза 
за европейската промишленост; подчертава обаче, че това не следва да води до 
нарушения на вътрешния пазар или до прекомерна административна тежест, 
които биха могли да ограничат лоялната, открита и основана на правила пазарна 
конкуренция и да окажат особено неблагоприятно въздействие върху малките и 
средните предприятия (МСП) или да се превърнат в инструмент за 
протекционизъм;

Търговски аспекти

13. подчертава, че европейската промишленост, включително МСП, следва да има 
възможност да се ползва с достъп до световната верига на доставки и световните 
пазари, за да продължи да бъде конкурентоспособна; изразява дълбоката си 
загриженост във връзка с въздействието на подкопаването на многостранната 
търговска система, увеличаването на пречките пред търговията и търговските 
конфликти върху търговския баланс на Европа; настоява механизмът да бъде 
разработен по начин, който намалява риска от подновяване на търговските 
спорове; съответно призовава Комисията да възприеме многостранен подход, без 
да се засяга ефективността на механизма, чрез непрекъснат диалог с 
международните си търговски партньори, особено с партньорите, които имат 
различен подход към опазването на климата, с цел да се избегнат евентуални 
международни ответни мерки срещу ЕС;

14. настоятелно призовава Комисията да се погрижи механизмът да бъде 
недискриминационен и съвместим с достиженията на правото на СТО и 
разпоредбите на търговските споразумения на ЕС, за предпочитане чрез 
прилагане на член XX, букви б) и ж) от ГАТТ; насърчава Комисията да гарантира 
еднакви условия на конкуренция в международната търговия, като има предвид 
позицията на ЕС като най-големия търговски блок в света; подчертава, че трябва 
да се зачитат надлежно принципите на свободен и справедлив световен пазар;

15. призовава Комисията да продължи да насърчава приемането на световна рамка за 
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ценообразуване на СО2 и да улеснява търговията с технологии за опазване на 
климата и околната среда, например чрез инициативи в областта на търговската 
политика като Споразумението за екологичните стоки на СТО; подчертава, че 
Съюзът може да проправи пътя чрез включването на амбициозни глави относно 
енергетиката и устойчивостта в своите търговски споразумения;

Методология

16. подчертава, че за да функционира правилно, механизмът следва да гарантира 
намаляването на емисиите, внасяни в ЕС, и да защитава по възможно най-
ефективен начин климата срещу риска от изместване на въглеродни емисии, като 
същевременно спазва правилата на СТО; отбелязва, че механизмът трябва да бъде 
проектиран по начин, който да гарантира неговото ефективно и опростено 
прилагане и същевременно да предотвратява заобикалянето на правилата, като 
например преразпределянето на ресурси или вноса на полуфабрикати или крайни 
продукти, които не са включени в обхвата на механизма;

17. счита, че методът на изчисление следва да отчита във възможно най-голяма 
степен действителното съдържание на въглерод във внасяните стоки, без да се 
създават допълнителни трудности и пречки за европейската промишленост; 
отбелязва, че международните вериги за създаване на стойност са причина за 
затрудненията при събирането на проверени и надеждни данни относно 
съдържанието на въглерод в крайните или междинните продукти; поради това 
изисква от Комисията да направи оценка на техническата осъществимост и 
наличието на надеждни данни от вносителите и износителите, например чрез 
проучване на потенциала на модерните технологии като блоковата верига, и при 
необходимост да предложи решения; съответно подчертава, че за да се оцени 
ефикасността на механизма, е важно да се създаде цялостна система за 
мониторинг, докладване и проверка; счита, че независимата проверка от трета 
страна би могла да се възприеме като инструмент за гарантиране на надеждността 
на данните;

18. призовава Комисията да предоставя технически консултации и подкрепа на 
промишлените отрасли във и извън ЕС, по-специално на МСП, с оглед на 
създаването на надеждни системи за отчитане на емисиите на парникови газове на 
вноса, с цел да се запази силната позиция на европейската промишленост, без да 
се създават технически пречки за търговските партньори; освен това призовава 
Комисията да гарантира, че вносителите могат да доказват ниското въглеродно 
съдържание на своите продукти, като им се предоставя възможност да плащат 
намалени такси за въглеродни емисии за тези продукти или да бъдат 
освобождавани от такъв вид такси; призовава Комисията да гарантира 
осъществимостта и съвместимостта със схемата на ЕС за търговия с емисии;

19. освен това отбелязва, че за да се предотврати нелоялната конкуренция на 
европейския пазар, механизмът не следва да създава неизгодни условия на 
конкуренция за конкуриращи се материали; подчертава, че най-благоприятните за 
климата материали не следва да се оказват в неизгодно конкурентно положение;

20. счита, че механизмът следва да отчита специфичното положение на най-слабо 
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развитите държави, които традиционно не генерират много емисии; подчертава, 
че това не следва да възпрепятства тяхното устойчиво развитие и че тяхното 
положение не следва да се утежнява допълнително от преместването на 
замърсяващи промишлени отрасли, които са вредни за околната среда и местното 
население;

21. призовава Комисията да анализира възможността механизмът да започне да се 
прилага чрез постепенно премахване на безплатните квоти, които ще бъдат 
запазени по време на преходен период до момента, в който механизмът бъде 
въведен изцяло и стане ефективен; подчертава, че не следва да има двойна защита 
и че механизмът трябва да бъде съвместим с правилата на СТО;

22. приканва Комисията при разработването на механизма да извърши оценка на 
възможността да се въведат напълно съвместими с правилата на СТО отстъпки 
при износ за промишлените оператори, които са „най-добродетелни“ по 
отношение на въглеродната ефективност;

23. подчертава, че съгласно своята резолюция от 14 ноември 2018 г., озаглавена 
„Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на 
Парламента с оглед на постигането на споразумение“1, и своята законодателна 
резолюция, приета на пленарно заседание на 16 септември 2020 г., относно 
проекта на решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на 
Европейския съюз2, генерираните от механизма ресурси се считат за собствени 
ресурси на ЕС;

24. призовава Комисията да вземе под внимание в предстоящото си предложение 
социалното измерение на механизма, за да осигури справедливо разпределение на 
тежестта; отбелязва, че механизмът би могъл да доведе до по-високи цени за 
потребителите; подчертава, че не следва покупателната способност на 
потребителите, и по-специално на потребителите с ниски доходи, да се понижава 
допълнително; призовава Комисията и държавите членки да направят оценка на 
потенциалното въздействие върху стандарта на живот, особено за хората от 
уязвими групи и населението в държавите членки, които разчитат в голяма степен 
на внос от трети държави, да предприемат ефективни мерки в подкрепа на 
домакинствата с ниски доходи и да положат усилия за компенсиране на риска от 
повишаване на цените на вносните стоки в резултат на прилагането на механизма;

25. призовава Комисията да извърши задълбочена оценка на въздействието на всички 
налични варианти за различните механизми, проекти и алтернативи, преди да 
представи законодателно предложение, за да оцени до каква степен те стимулират 
международните действия в областта на климата и предотвратяват риска от 
изместване на въглеродни емисии и инвестиции, както и да прецени кой 
инструмент реализира по най-ефективен начин амбициите в областта на климата в 
световен план; съветва Комисията да възприеме като водещ фактор при избора на 
формата на механизма целта до 2050 г. да се постигне неутралност по отношение 
на климата;

1 Приети текстове, P8_TA(2018)0449.
2 Приети текстове, P9_TA(2020)0220.
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26. призовава Комисията да определи в оценката си на въздействието мерки за 
секторите с най-висок риск от изместване на въглеродни емисии, като 
същевременно вземе под внимание тяхната конкурентоспособност; призовава 
Комисията да направи оценка на въздействието на механизма върху търговските 
партньори, включително върху съседните ни държави и развиващите се страни; 
освен това призовава Комисията да направи резултатите от оценката на 
въздействието публично достояние възможно най-скоро и още преди 
публикуването на законодателното си предложение;

27. призовава да се извърши специална оценка на въздействието на механизма върху 
МСП и върху конкуренцията в рамките на вътрешния пазар; призовава при 
необходимост да се създаде механизъм за подкрепа на МСП с цел те да се 
приспособят успешно към новата пазарна действителност и по този начин да не се 
позволи те да се превърнат в жертва на нелоялни практики от страна на по-
големите участници на пазара;

28. подчертава, че този механизъм е важен с оглед на гарантирането на 
представителството на европейските граждани и на техните интереси и 
оказването на принос за реализирането на приоритетите на ЕС като опазване на 
климата, устойчив растеж и конкурентоспособност в международен план; 
съответно призовава Комисията и Съвета да осигурят пълноценното участие на 
Европейския парламент като съзаконодател в законодателния процес за 
създаването на механизма.
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