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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο XX της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου 
(ΓΣΔΕ) επιτρέπει στα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) να 
εφαρμόζουν μέτρα που είναι απαραίτητα για την προστασία της ζωής και της υγείας 
των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών (β) ή των φυσικών πόρων (η)·

1. επικροτεί τη συμφωνία του Παρισιού ως διεθνή δέσμευση για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής και υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να εκτιμηθεί διεξοδικά κατά 
πόσον είναι συμβατά όλα τα διεθνή εγχειρίδια κανόνων με τους κλιματικούς στόχους· 
σημειώνει ότι η ΕΕ είναι υπεύθυνη για το 9 % των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, και είναι η τρίτη μεγαλύτερη πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
στον κόσμο· επίσης σημειώνει με ανησυχία την έλλειψη επαρκώς φιλόδοξων διεθνών 
προσπαθειών και μέτρων για το κλίμα, ώστε να εκτελεστούν οι αποφάσεις που 
ελήφθησαν στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, καθώς και την αποχώρηση των ΗΠΑ 
από τη συμφωνία·

2. επικροτεί τις ευρωπαϊκές προσπάθειες εν προκειμένω, όπως τη θέσπιση της Πράσινης 
Συμφωνίας και τον στόχο για την επίτευξη μιας οικονομικά αποδοτικής, δίκαιης, 
κοινωνικά ισορροπημένης και ισότιμης μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα 
έως το 2050 το αργότερο· τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί η μείωση κατά 60 % των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, και παράλληλα να διασφαλιστεί η 
συνεπής εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»·

3. πιστεύει ότι τα ασύμμετρα μέτρα προστασίας του κλίματος δεν επαρκούν για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· υπογραμμίζει ότι η εμπορική πολιτική δύναται 
και επιβάλλεται να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση ενός θετικού περιβαλλοντικού 
θεματολογίου, ενώ παράλληλα διατηρείται η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, και για την 
αντιμετώπιση μείζονων διαφορών όσον αφορά τις περιβαλλοντικές φιλοδοξίες της ΕΕ 
σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο· πιστεύει επιπλέον ότι ένας ενωσιακός μηχανισμός 
συνοριακής προσαρμογής άνθρακα που είναι συμβατός με τον ΠΟΕ («ο μηχανισμός») 
μπορεί να παράσχει κίνητρα για εισαγωγές χαμηλών εκπομπών και για τη δημιουργία 
τεχνολογιών και προϊόντων χαμηλών εκπομπών στην ΕΕ, καθώς και να οδηγήσει στην 
επειγόντως αναγκαία μείωση των ενωσιακών εισαγόμενων εκπομπών· θεωρεί ότι ο 
μηχανισμός θα μπορούσε να οδηγήσει σε ενίσχυση των διεθνών προσπαθειών για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρώτο 
βήμα προς τη διεθνή τιμολόγηση του άνθρακα εάν εφαρμοστεί με αναλογικό και 
ισορροπημένο τρόπο· δηλώνει επίσης ότι ο μηχανισμός θα πρέπει να οδηγήσει στη 
δημιουργία ενός ενάρετου κύκλου για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε 
διεθνές επίπεδο, π.χ. με τη συμπερίληψή του στις διαπραγματεύσεις για πολυμερείς 
περιβαλλοντικές συμφωνίες·

4. σημειώνει ότι η ΕΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο εισαγωγέα άνθρακα παγκοσμίως και ότι η 
περιεκτικότητα σε άνθρακα των εξαγόμενων, από την ΕΕ, προϊόντων είναι αρκετά 
χαμηλότερη από την περιεκτικότητα σε άνθρακα των εισαγόμενων προϊόντων· 
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συμπεραίνει ότι οι ευρωπαϊκές προσπάθειες για την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής είναι σημαντικότερες από τον μέσο όρο των διεθνών προσπαθειών· 
επισημαίνει ότι, προκειμένου να μετρηθεί ο συνολικός αντίκτυπος της Ένωσης στο 
κλίμα, χρειάζεται μια αξιόπιστη μέθοδος υποβολής εκθέσεων η οποία να λαμβάνει 
υπόψη τις εκπομπές των εισαγόμενων, στην ΕΕ, προϊόντων και υπηρεσιών·

5. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι κύριος στόχος του μηχανισμού είναι να διευκολυνθεί η 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και να παρασχεθούν κίνητρα σε διεθνείς 
προσπάθειες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· υπογραμμίζει ότι ο 
μηχανισμός θα πρέπει να καθιστά δυνατή την ουσιαστική συμβολή της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας στους στόχους της ΕΕ για το κλίμα, καθώς και την ουσιαστική συμβολή 
τρίτων χωρών στους διεθνείς στόχους για το κλίμα, με την προώθηση ουσιαστικών 
προσπαθειών για την απαλλαγή των παραγωγικών διαδικασιών από τις ανθρακούχες 
εκπομπές, και υπογραμμίζει ταυτόχρονα ότι θα πρέπει αυτό να δημιουργεί ίσους όρους 
ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή βιομηχανία· παρατηρεί, επιπλέον, την ανάγκη να 
λαμβάνονται υπόψη, κατά τον υπολογισμό της τιμολόγησης της περιεκτικότητας σε 
άνθρακα, οι εκπομπές που προκύπτουν από τη μεταφορά των εισαγωγών· θεωρεί 
απαραίτητο να καλύπτεται, από το πεδίο εφαρμογής του μηχανισμού, το μεγαλύτερο 
δυνατό τμήμα του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων, δηλαδή να περιλαμβάνονται 
οι εκπομπές από την ενέργεια κατά την παραγωγή και εντέλει κατά μήκος της αξιακής 
αλυσίδας, χωρίς να προκαλούνται στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς, ιδίως σε 
κατάντη αγορές·

6. τονίζει ότι επαρκείς διεθνείς προσπάθειες για το κλίμα, όπως η εύρωστη, ευρεία και 
συνεπής διεθνής τιμολόγηση του άνθρακα, καθώς και πλήρως ανταγωνιστικές 
τεχνολογίες, προϊόντα και παραγωγικές διαδικασίες χαμηλών εκπομπών, θα 
καταστήσουν παρωχημένο τον μηχανισμό σε βάθος χρόνου· θεωρεί ότι η κλιματική 
αλλαγή αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα που απαιτεί παγκόσμιες λύσεις, και πιστεύει, 
επομένως, ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει τη θέσπιση ενός παγκόσμιου 
πλαισίου για την τιμολόγηση του CO2 σύμφωνα με το άρθρο 6 της συμφωνίας του 
Παρισιού· προτρέπει την Επιτροπή να σχεδιάσει τον μηχανισμό με σαφές και φιλόδοξο 
χρονοδιάγραμμα όσον αφορά την εφαρμογή και την εξέλιξή του· υπενθυμίζει ότι 
ορισμένες τεχνικές λύσεις για τον μετριασμό του CO2 βρίσκονται ακόμη σε πιλοτικό 
στάδιο, και καλεί, επομένως, την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες για την 
περαιτέρω ανάπτυξή τους· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να διασφαλίσει στοχευμένη 
και έγκαιρη προστασία από τις διαρροές άνθρακα για όλους τους τομείς που 
θεωρούνται ότι διατρέχουν κίνδυνο· καλεί, τέλος, την Επιτροπή να σχεδιάσει τον 
μηχανισμό ως τμήμα μιας ολοκληρωμένης δέσμης πολιτικών με μακροπρόθεσμο 
προσανατολισμό, η οποία να συνάδει με την επίτευξη μιας οικονομίας με υψηλή 
αποδοτικότητα ενέργειας και πόρων και μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου έως το 2050 το αργότερο·

7. υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι ο μηχανισμός θα πρέπει να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης 
δέσμης πολιτικών και συμπληρωματικών μέτρων με στόχο τη διευκόλυνση και 
προώθηση επενδύσεων σε βιομηχανικές διεργασίες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, 
τη μείωση της έντασης εκπομπών της βιομηχανίας, και την παροχή κινήτρων για μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· δηλώνει ότι ο 
μηχανισμός πρέπει να συνοδεύεται από μια βιομηχανική πολιτική που θα είναι 
περιβαλλοντικά φιλόδοξη, οικονομικά υγιής και κοινωνικά δίκαιη, και θα ενισχύει την 
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ανθεκτικότητα και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα· προτείνει, επιπλέον, να 
παρασχεθεί στήριξη για την ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος, την αντικατάσταση 
των πρώτων υλών στον τομέα των κατασκευών, την εφαρμογή του Μηχανισμού 
Δίκαιης Μετάβασης, και την παροχή κινήτρων για την αγορά υλικών χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών μέσω δημόσιων συμβάσεων, καθώς και ισχυρές δημόσιες 
πολιτικές καινοτομίας, εξαιρουμένης της στήριξης για τεχνολογίες εγκλωβισμού στα 
ορυκτά καύσιμα· τονίζει την ανάγκη να συνυπολογιστεί ο συμπληρωματικός ρόλος των 
βελτιωμένων προτύπων προϊόντων σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την 
κυκλική οικονομία·

8. υπενθυμίζει τα αποτελέσματα που έχει επιτύχει η Ένωση μέσω κανόνων σχετικά με τις 
απαιτήσεις για τα προϊόντα και τη σήμανσή τους, με τους οποίους κατέστη δυνατή η 
τόνωση της υπεύθυνης κατανάλωσης, η ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών, και 
η στήριξη της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας· καλεί την Επιτροπή 
να διερευνήσει πολιτικές ανάλογων προϊόντων, οι οποίες θα μπορούσαν να 
προωθήσουν νέα πρότυπα και να δημιουργήσουν πρωτοπόρες αγορές για προϊόντα και 
τεχνολογίες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, αποδοτικών ως προς τη χρήση των 
πόρων, με γνώμονα να διασφαλίσει τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία και να 
συμβάλλει στην εξασφάλιση ότι η χρήση των προϊόντων θα έχει ελάχιστες αρνητικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις·

9. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι οι ασύμμετρες δράσεις για το κλίμα σε παγκόσμιο 
επίπεδο, και ειδικότερα η έλλειψη φιλόδοξων δράσεων για το κλίμα από πλευράς των 
ευρωπαϊκών εμπορικών εταίρων, θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο για διαρροές 
άνθρακα, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι παγκόσμιες εκπομπές και να βρεθεί η 
ευρωπαϊκή βιομηχανία σε ανταγωνιστικά μειονεκτική θέση στις διεθνείς αγορές, και ότι 
θέτουν, συνεπώς, σε κίνδυνο ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας και αλυσίδες αξίας· τονίζει 
ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία δέχεται αυξημένες οικονομικές πιέσεις λόγω των φθηνών 
εισαγωγών από εμπορικούς εταίρους και λόγω της κρίσης COVID-19· καλεί, επομένως, 
επιτακτικά την Επιτροπή να διασφαλίσει πιο στοχευμένη και αποτελεσματική 
προστασία του κλίματος και προστασία από διαρροές άνθρακα κατά τον σχεδιασμό του 
μηχανισμού·

10. τονίζει ότι η πρόληψη του κινδύνου διαρροής άνθρακα συμβαδίζει με τη διατήρηση της 
βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και την αποφυγή της μεταφοράς εκπομπών 
σε τρίτες χώρες μέσω της ανακατανομής βιομηχανικών δραστηριοτήτων, επενδύσεων 
και θέσεων εργασίας· επισημαίνει ότι οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται 
προκειμένου να προληφθεί ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα θα πρέπει να συνάδουν με 
τους στόχους για το κλίμα· τονίζει ότι στρατηγικοί τομείς είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι 
όσον αφορά τον αντίκτυπο στην απόδοσή τους και την επενδυτική τους ικανότητα· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να αξιολογηθούν οι πιθανοί κίνδυνοι που απορρέουν από τη 
μετεγκατάσταση και την εξωτερική ανάθεση βιομηχανικών δραστηριοτήτων εκτός ΕΕ· 
παρατηρεί, επιπλέον, την ανάγκη να δημιουργηθούν κίνητρα ώστε να μειώσουν οι 
κυβερνήσεις και οι εξαγωγείς τρίτων χωρών τις εκπομπές τους·

11. υπενθυμίζει ότι η πολιτική της ΕΕ για το κλίμα, η βιομηχανική πολιτική της και ο 
στόχος της για τη διατήρηση και αύξηση της βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης πρέπει 
να συμβαδίζουν· τονίζει ότι ο μηχανισμός πρέπει να ενσωματωθεί στη βιομηχανική μας 
στρατηγική, ώστε να παρασχεθεί κίνητρο στις βιομηχανίες να παράγουν καθαρά και 
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ανταγωνιστικά προϊόντα·

12. συνιστά έναν προοδευτικό και τομεακό μηχανισμό που αρχικά θα περιλαμβάνει, μετά 
από διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων, τομείς με την πλέον υψηλή περιεκτικότητα σε 
άνθρακα και εμπορική ένταση, όπως οι ενεργοβόρες βιομηχανίες χάλυβα, τσιμέντου 
και αλουμινίου, ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας και οι βιομηχανίες πλαστικών, 
χημικών προϊόντων και λιπασμάτων, προτού διευρυνθεί με την πάροδο του χρόνου· 
πιστεύει ότι ένας τέτοιου είδους σχεδιασμός θα μπορούσε να μειώσει τα διεθνή 
αντίποινα και να χρησιμεύσει ως δοκιμαστικό στάδιο για την ευρωπαϊκή βιομηχανία· 
τονίζει, ωστόσο, ότι αυτό δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε στρεβλώσεις της εσωτερικής 
αγοράς ούτε σε υπερβολικό διοικητικό φόρτο, γεγονός που θα μπορούσε να περιορίσει 
τον θεμιτό, ανοικτό και βασιζόμενο σε κανόνες ανταγωνισμό στην αγορά και να έχει 
ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ή να 
καταστεί εργαλείο προστατευτισμού·

Εμπορικές πτυχές

13. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην παγκόσμια αλυσίδα 
εφοδιασμού και στις παγκόσμιες αγορές, ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική· εκφράζει 
την έντονη ανησυχία του για τον αντίκτυπο που έχουν στο ευρωπαϊκό εμπορικό 
ισοζύγιο η διάβρωση του πολυμερούς συστήματος εμπορικών συναλλαγών, οι 
αυξημένοι εμπορικοί φραγμοί και οι εμπορικές συγκρούσεις· επιμένει ότι ο μηχανισμός 
πρέπει να σχεδιαστεί κατά τρόπο που να μειώνει τον κίνδυνο νέων εμπορικών 
διαφορών· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να ακολουθήσει μια πολυμερή προσέγγιση, 
με την επιφύλαξη της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού, βάσει συνεχών διαλόγων 
με τους διεθνείς εμπορικούς εταίρους της, ιδίως με εκείνους που εφαρμόζουν 
διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά την προστασία του κλίματος, με στόχο την 
αποφυγή πιθανών διεθνών αντιποίνων κατά της ΕΕ·

14. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να καταστήσει τον μηχανισμό αμερόληπτο και συμβατό 
με το κεκτημένο και τις διατάξεις του ΠΟΕ στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, κατά 
προτίμηση χρησιμοποιώντας τα άρθρα ΧΧ (β) και (ζ) της ΓΣΔΕ· προτρέπει την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού στο διεθνές εμπόριο, έχοντας 
κατά νου το καθεστώς της ΕΕ ως του μεγαλύτερου εμπορικού συνασπισμού στον 
κόσμο· τονίζει ότι πρέπει να τηρούνται δεόντως οι αρχές μιας ελεύθερης και δίκαιης 
παγκόσμιας αγοράς·

15. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να προωθεί ένα παγκόσμιο πλαίσιο για την 
τιμολόγηση του CO2 και τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών όσον αφορά τις 
τεχνολογίες για την προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος, για παράδειγμα 
μέσω πρωτοβουλιών εμπορικών πολιτικών, όπως η συμφωνία του ΠΟΕ για τα 
περιβαλλοντικά αγαθά· τονίζει ότι η Ένωση μπορεί να διαδραματίσει πρωτοποριακό 
ρόλο εάν συμπεριλάβει φιλόδοξα κεφάλαια για την ενέργεια και τη βιωσιμότητα στις 
εμπορικές της συμφωνίες·

Μεθοδολογία

16. υπογραμμίζει ότι ένας εύρυθμος μηχανισμός θα πρέπει να διασφαλίζει τη μείωση των 
εκπομπών που εισάγονται στην ΕΕ και να παρέχει την πλέον αποτελεσματική 
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προστασία του κλίματος από τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα, τηρώντας παράλληλα 
τους κανόνες του ΠΟΕ· τονίζει ότι ο μηχανισμός θα πρέπει να σχεδιαστεί κατά τρόπο 
που να διασφαλίζει την αποτελεσματική και απλή εφαρμογή του και παράλληλα να 
αποτρέπει συμπεριφορές παράκαμψης, όπως η αναδιανομή πόρων ή η εισαγωγή 
ημιτελών ή τελικών προϊόντων που δεν καλύπτονται από τον μηχανισμό·

17. πιστεύει ότι η πραγματική περιεκτικότητα των εισαγόμενων εμπορευμάτων σε άνθρακα 
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη μέθοδο υπολογισμού στον μέγιστο δυνατό βαθμό, 
χωρίς να δημιουργούνται επιπλέον δυσκολίες και μειονεκτήματα για την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία· σημειώνει τις δυσκολίες όσον αφορά τη συλλογή επαληθευμένων και 
αξιόπιστων δεδομένων για την περιεκτικότητα των τελικών ή ενδιάμεσων προϊόντων σε 
άνθρακα λόγω των διεθνών αλυσίδων αξίας· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να 
αξιολογήσει την τεχνική σκοπιμότητα και τη διαθεσιμότητα αξιόπιστων δεδομένων από 
εισαγωγείς και εξαγωγείς, π.χ. διερευνώντας το δυναμικό προηγμένων τεχνολογιών, 
όπως το blockchain, και να προτείνει λύσεις εάν χρειάζεται· τονίζει, επομένως, τη 
σημασία να θεσπιστεί ένα σύστημα διεξοδικής παρακολούθησης, υποβολής αναφορών 
και επαλήθευσης, προκειμένου να αξιολογείται η αποδοτικότητα του μηχανισμού· 
θεωρεί ότι η ανεξάρτητη επαλήθευση από τρίτα μέρη θα μπορούσε να θεωρηθεί 
εργαλείο ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των δεδομένων·

18. καλεί την Επιτροπή να παράσχει τεχνικές συμβουλές και στήριξη στις βιομηχανίες 
εντός και εκτός της Ένωσης, και ειδικότερα στις ΜΜΕ, ώστε να εφαρμόσουν αξιόπιστα 
συστήματα καταμέτρησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τις εισαγωγές, 
προκειμένου να διατηρήσει την ισχύ της η ευρωπαϊκή βιομηχανία, χωρίς να εγείρονται 
τεχνικοί φραγμοί για τους εμπορικούς εταίρους· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι εισαγωγείς έχουν τη δυνατότητα να καταδεικνύουν τη χαμηλή 
περιεκτικότητα των προϊόντων τους σε άνθρακα, ώστε να τους δίνεται η ευκαιρία για 
μείωση ή απαλλαγή όσον αφορά τα τέλη άνθρακα για τα προϊόντα αυτά· καλεί την 
Επιτροπή να εγγυηθεί τη σκοπιμότητα και τη συμβατότητα με το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ·

19. σημειώνει, περαιτέρω, ότι, προκειμένου να αποτραπεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός στην 
ευρωπαϊκή αγορά, ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να δημιουργεί ανταγωνιστικά 
μειονεκτήματα στο πλαίσιο ανταγωνιστικών υλικών· υπογραμμίζει ότι τα πλέον φιλικά 
προς το κλίμα υλικά δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται με ανταγωνιστικά μειονεκτήματα·

20. πιστεύει ότι ο μηχανισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες περιπτώσεις των 
λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, των οποίων οι εκπομπές δεν ήταν ιστορικά υψηλές· 
τονίζει ότι δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει τη βιώσιμη ανάπτυξή τους και ότι η 
κατάστασή τους δεν θα πρέπει να επιδεινωθεί περαιτέρω με τη μετεγκατάσταση 
ρυπογόνων βιομηχανιών που είναι επιζήμιες για το περιβάλλον και τους τοπικούς 
πληθυσμούς·

21. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τη δυνατότητα να αρχίσει να εφαρμόζει τον 
μηχανισμό καταργώντας σταδιακά τα δωρεάν δικαιώματα, πράγμα που θα συνεχιστεί 
κατά τη διάρκεια μεταβατικής φάσης ωσότου καταστεί ο μηχανισμός πλήρως 
λειτουργικός και αποδοτικός· τονίζει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει διπλή προστασία και 
ότι ο μηχανισμός πρέπει να είναι συμβατός με τον ΠΟΕ·
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22. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη δυνατότητα θέσπισης πλήρως συμβατών με τον 
ΠΟΕ εξαγωγικών εκπτώσεων για τους πλέον ενάρετους βιομηχανικούς παράγοντες 
όσον αφορά την αποδοτικότητα του άνθρακα κατά τον σχεδιασμό του μηχανισμού·

23. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018 με τίτλο 
«Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του 
Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας»1 και το νομοθετικό του ψήφισμα που εγκρίθηκε στην 
Ολομέλεια τη 16η Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου 
για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης2, οι πόροι που παράγονται 
από τον μηχανισμό θα θεωρούνται ευρωπαϊκοί ίδιοι πόροι·

24. καλεί την Επιτροπή να συνυπολογίσει την κοινωνική διάσταση του μηχανισμού στην 
επικείμενη πρότασή της, προκειμένου να διασφαλιστεί ο δίκαιος επιμερισμός της 
επιβάρυνσης· σημειώνει ότι ο μηχανισμός θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερες 
τιμές των προϊόντων για τους καταναλωτές· υπογραμμίζει ότι δεν θα πρέπει θα θίγεται, 
λόγω υψηλότερης επιβάρυνσης, η αγοραστική ισχύς των καταναλωτών, και ειδικότερα 
όσων έχουν χαμηλό εισόδημα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν 
τις δυνητικές επιπτώσεις στο βιοτικό επίπεδο, ιδίως όσων ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες 
και στα κράτη μέλη που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές από τρίτες χώρες, 
και να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα ώστε να στηρίξουν τα νοικοκυριά χαμηλού 
εισοδήματος, και να επιδιώξουν να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο τυχόν αύξησης των 
τιμών των εισαγόμενων εμπορευμάτων ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του μηχανισμού·

25. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων όλων των 
διαθέσιμων επιλογών για ποικιλία μηχανισμών, σχεδίων και εναλλακτικών λύσεων πριν 
από την υποβολή νομοθετικής πρότασης, προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσο 
παρέχουν κίνητρα για την ανάληψη διεθνών δράσεων για το κλίμα και αποτρέπουν τον 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα και επενδύσεων, και να διαπιστώσει ποιο μέσο επιτυγχάνει 
τον στόχο της παγκόσμιας φιλοδοξίας για το κλίμα με τον πλέον αποτελεσματικό 
τρόπο· συμβουλεύει την Επιτροπή να καταστήσει τον στόχο της επίτευξης κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050 τον πρωταρχικό παράγοντα στην επιλογή της μορφής του 
μηχανισμού·

26. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της εκτίμησης επιπτώσεων, να προσδιορίσει μέτρα για 
τομείς όπου ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα είναι υψηλότερος, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη την ανταγωνιστικότητά τους· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις επιπτώσεις 
του μηχανισμού στους εμπορικούς εταίρους, μεταξύ άλλων στις γειτονικές μας χώρες 
και στις αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να δημοσιοποιήσει τα 
αποτελέσματα της εκτίμησης επιπτώσεων το συντομότερο δυνατόν πριν από τη 
δημοσίευση της νομοθετικής της πρότασης·

27. ζητεί να διενεργηθεί ειδική εκτίμηση του αντικτύπου του μηχανισμού στις ΜΜΕ και 
στον ανταγωνισμό εντός της εσωτερικής αγοράς· ζητεί να δημιουργηθεί, εφόσον 
χρειάζεται, μηχανισμός στήριξης για τις ΜΜΕ, ώστε να προσαρμοστούν επιτυχώς στη 
νέα πραγματικότητα της αγοράς και, συνεπώς, να μην πέσουν θύματα αθέμιτων 
πρακτικών που εφαρμόζονται από μεγαλύτερους παράγοντες της αγοράς·

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0449.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0220.



AD\1220321EL.docx 9/11 PE655.622v02-00

EL

28. δίνει έμφαση στη σημασία του για τη διασφάλιση της εκπροσώπησης των Ευρωπαίων 
πολιτών και των συμφερόντων τους και για τη συμβολή στην επίτευξη των 
προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως η προστασία του κλίματος, η βιώσιμη ανάπτυξη και η 
διεθνής ανταγωνιστικότητα· καλεί, επομένως, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
συνεργαστούν πλήρως με το Κοινοβούλιο, ως συννομοθέτη, στη νομοθετική διαδικασία 
για τη θέσπιση του μηχανισμού.
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