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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, includerea următoarelor 
sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât articolul XX din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) permite 
membrilor Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) să pună în aplicare măsuri 
necesare pentru a proteja viața sau sănătatea oamenilor, animalelor sau plantelor (b) ori 
resursele naturale (g),

1. salută Acordul de la Paris, ca angajament internațional de combatere a schimbărilor 
climatice și subliniază necesitatea de a efectua o evaluare amănunțită a compatibilității 
tuturor cadrelor de reglementare internaționale cu aceste obiective climatice; ia act de 
faptul că UE este responsabilă pentru 9 % din nivelurile de emisii de gaze cu efect de 
seră la nivel mondial și este al treilea cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră din 
lume; ia act cu preocupare și de absența eforturilor și a măsurilor internaționale suficient 
de ambițioase în domeniul climei în vederea punerii în aplicare a deciziilor adoptate în 
temeiul acestui acord, precum și de retragerea SUA din acord;

2. salută eforturile europene în această privință, cum ar fi introducerea Pactului verde și 
obiectivul de a realiza o tranziție eficientă din punctul de vedere al costurilor, justă, 
echilibrată din punct de vedere social și echitabilă, care să conducă la neutralitatea 
climatică până în 2050 cel târziu; subliniază necesitatea de a menține o reducere cu 
60 % a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030, asigurându-se, în același timp, 
că principiul „poluatorul plătește” este aplicat în mod consecvent;

3. consideră că măsurile asimetrice de protecție a climei nu sunt suficiente pentru a 
combate schimbările climatice; subliniază că politica comercială poate și ar trebui să fie 
utilizată pentru a promova o agendă de mediu pozitivă, menținând în același timp 
competitivitatea UE, și pentru a aborda diferențele majore dintre UE și restul lumii în 
ceea ce privește ambițiile în materie de mediu; consideră, de asemenea, că un mecanism 
al UE de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon compatibil cu normele 
OMC (denumit în continuare „mecanismul”) poate stimula importurile cu emisii scăzute 
și crearea de tehnologii și produse cu emisii scăzute în UE, conducând la o reducere 
urgent necesară a emisiilor importate în UE; consideră că mecanismul ar putea duce la o 
intensificare a eforturilor internaționale de combatere a schimbărilor climatice și ar 
putea fi un prim pas către stabilirea la nivel internațional a prețului carbonului, dacă este 
aplicat în mod proporțional și echilibrat; afirmă, de asemenea, că mecanismul ar trebui 
să conducă la crearea unui cerc virtuos pentru combaterea schimbărilor climatice la 
nivel internațional, de exemplu prin includerea sa în negocierile privind acordurile 
multilaterale în domeniul mediului;

4. constată că UE este cel mai mare importator de carbon din lume, iar conținutul de 
carbon al bunurilor exportate din UE se situează cu mult sub conținutul de carbon al 
bunurilor importate; deduce faptul că eforturile europene de combatere a schimbărilor 
climatice sunt mai mari decât media eforturilor internaționale; subliniază că, pentru a 
măsura impactul climatic la nivel mondial al Uniunii, este necesară o metodă solidă de 
raportare care să țină seama de emisiile provenite din mărfurile și serviciile importate în 
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UE;

5. subliniază că obiectivul principal al mecanismului constă în facilitarea atingerii 
neutralității climatice și stimularea eforturilor internaționale de combatere a 
schimbărilor climatice; subliniază că mecanismul ar trebui să permită industriei 
europene să contribuie în mod substanțial la obiectivele UE în materie de climă, iar 
țărilor terțe să contribuie în mod substanțial la obiectivele internaționale în materie de 
climă, prin promovarea unor eforturi importante de decarbonizare a proceselor de 
producție, și subliniază, în același timp, că acest lucru ar trebui să creeze condiții de 
concurență echitabile pentru industria europeană; subliniază, de asemenea, necesitatea 
de a lua în considerare emisiile care rezultă din transportul importurilor atunci când se 
calculează prețurile pentru conținutul de carbon; consideră că este necesar ca domeniul 
de aplicare al mecanismului să acopere o parte cât mai mare posibil a amprentei de 
carbon a unui produs, și anume prin includerea emisiilor din energie în producție și, în 
final, de-a lungul lanțului valoric, fără a provoca denaturări ale pieței interne, în special 
pe piețele din aval;

6. subliniază că eforturile internaționale suficiente în domeniul climei, cum ar fi o tarifare 
robustă, larg răspândită și consecventă a carbonului la nivel internațional, precum și 
tehnologiile, produsele și procesele de producție cu emisii reduse, pe deplin competitive 
vor face ca mecanismul să devină perimat în timp; consideră că schimbările climatice 
reprezintă o problemă mondială care necesită soluții la nivel mondial și, prin urmare, 
consideră că UE ar trebui să sprijine, în continuare, instituirea unui cadru mondial 
pentru stabilirea prețurilor la emisiile de CO2, în conformitate cu articolul 6 din Acordul 
de la Paris; încurajează Comisia să conceapă mecanismul cu un calendar clar și ambițios 
pentru punerea în aplicare și evoluția acestuia; reamintește că unele soluții tehnice de 
reducere a emisiilor de CO2 se află încă în etapa-pilot și, prin urmare, invită Comisia să 
își continue eforturile de a le dezvolta în continuare; solicită, în plus, Comisiei să 
asigure protecția specifică și oportună împotriva relocării emisiilor de carbon pentru 
toate sectoarele considerate a fi expuse riscului; solicită, în final, Comisiei să elaboreze 
mecanismul, ca parte a unui pachet de politici cuprinzător și orientat pe termen lung, 
consecvent cu realizarea unei economii foarte eficiente din punctul de vedere al energiei 
și al utilizării resurselor, cu un nivel net de emisii de gaze cu efect de seră egal cu zero, 
până în 2050 cel târziu;

7. subliniază, de asemenea, că mecanismul ar trebui să facă parte dintr-un set mai larg de 
politici și măsuri complementare, cu obiective care să permită și să promoveze 
investițiile în procesele industriale cu emisii scăzute de dioxid de carbon, să reducă 
intensitatea emisiilor din industrie și să stimuleze măsurile de eficiență energetică și 
utilizarea energiei din surse regenerabile; afirmă că mecanismul trebuie să fie însoțit de 
o politică industrială ambițioasă din punct de vedere ecologic, solidă din punct de 
vedere economic, echitabilă din punct de vedere social și care să consolideze reziliența 
și competitivitatea globală; sugerează, de asemenea, să se sprijine renovarea parcului 
imobiliar, înlocuirea materiilor prime pentru construcții, punerea în aplicare a 
Mecanismului pentru o tranziție justă și stimulentele pentru achiziționarea de materiale 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon prin intermediul achizițiilor publice, precum și 
politici publice solide în materie de inovare, excluzând sprijinirea tehnologiilor bazate 
pe dependența de combustibili fosili; subliniază nevoia de a lua în considerare rolul 
complementar al unor standarde îmbunătățite ale produselor, în concordanță cu Planul 
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de acțiune al UE pentru economia circulară;

8. reamintește rezultatele obținute de Uniune prin normele privind produsele și etichetarea 
acestora, care au putut să stimuleze consumul responsabil, să implice cetățenii europeni 
și să susțină competitivitatea industrială și inovarea; invită Comisia să analizeze politici 
similare în materie de produse, care ar putea impulsiona noi standarde și ar putea crea 
piețe-lider pentru produse și tehnologii cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiente 
din punctul de vedere al utilizării resurselor, cu scopul de a asigura tranziția către o 
economie sustenabilă și de a garanta că utilizarea produselor are un impact negativ 
minim asupra mediului;

9. evidențiază că acțiunile asimetrice legate de climă la nivel mondial și, mai concret, lipsa 
de măsuri ambițioase în domeniul climei de către partenerii comerciali europeni pot 
determina riscul relocării emisiilor de dioxid de carbon, ceea ce conduce la o creștere a 
emisiilor globale, și un dezavantaj competitiv pentru industria europeană pe piețele 
internaționale, precum și faptul că acestea ar putea periclita, prin urmare, locurile de 
muncă și lanțurile valorice europene; subliniază că industria europeană este supusă unor 
presiuni economice sporite din cauza importurilor ieftine de la partenerii comerciali și a 
crizei provocate de pandemia de COVID-19; astfel, îndeamnă Comisia să asigure o 
protecție mai specifică și eficace împotriva schimbărilor climatice și relocării emisiilor 
de dioxid de carbon în etapa de elaborare a mecanismului;

10. subliniază că prevenirea riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon merge mână 
în mână cu menținerea competitivității industriale a UE și evitarea transferurilor de 
emisii către țări terțe, prin realocarea activităților industriale, a investițiilor și a locurilor 
de muncă; subliniază că activitățile întreprinse pentru a preveni orice risc de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon ar trebui să fie în concordanță cu obiectivele climatice; 
subliniază că sectoarele strategice sunt deosebit de expuse în ceea ce privește impactul 
asupra capacității lor de producție și asupra investițiilor; subliniază necesitatea de a se 
evalua posibilele riscuri de delocalizare industrială și externalizare în afara UE; 
subliniază, de asemenea, necesitatea de a se crea stimulente pentru ca guvernele și 
exportatorii din țările terțe să își reducă emisiile;

11. reamintește că politica UE în domeniul climei, politica industrială și obiectivul de a 
menține și de a spori creșterea economică durabilă trebuie să meargă mână în mână; 
subliniază că orice mecanism trebuie încorporat în strategia noastră industrială, 
stimulând industria să producă produse ecologice și competitive;

12. sugerează un mecanism progresiv și sectorial care să includă, în primul rând, după o 
evaluare aprofundată a impactului, sectoarele cu cel mai ridicat conținut de carbon și cu 
cea mai mare intensitate a schimburilor comerciale, cum ar fi industriile oțelului, 
cimentului și aluminiului, mari consumatoare de energie, sectorul energetic și industria 
materialelor plastice, a industriei chimice și a îngrășămintelor, înainte de a fi extinse în 
timp; consideră că un astfel de concept ar putea să reducă represaliile internaționale și să 
servească drept o etapă de testare pentru industria europeană; subliniază totuși că acest 
lucru nu ar trebui să conducă la denaturări ale pieței interne sau la o sarcină 
administrativă excesivă, care ar putea limita concurența loială, deschisă și bazată pe 
norme pe piață și ar putea avea un efect negativ deosebit asupra întreprinderilor mici și 
mijlocii (IMM-uri) sau ar putea deveni un instrument protecționist;
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Aspecte comerciale

13. subliniază că industria europeană, inclusiv IMM-urile, ar trebui să aibă acces la lanțul 
mondial de aprovizionare și la piețele mondiale pentru a rămâne competitive; își 
exprimă profunda preocupare cu privire la efectul erodării sistemului de comercializare 
multilateral, al barierelor tot mai mari din calea schimburilor comerciale și al 
conflictelor comerciale asupra balanței comerciale a UE; insistă ca mecanismul să fie 
conceput astfel încât să se reducă riscul unor noi litigii comerciale; invită, prin urmare, 
Comisia să adopte o abordare multilaterală, fără a aduce atingere eficacității 
mecanismului, prin dialoguri continue cu partenerii săi comerciali internaționali, în 
special cu partenerii care au abordări diferite în ceea ce privește protecția climei, cu 
scopul de a se evita posibile măsuri internaționale de retorsiune împotriva UE;

14. îndeamnă Comisia să facă mecanismul nediscriminatoriu și compatibil cu acquis-ul 
OMC și cu dispozițiile din acordurile comerciale ale UE, de preferință prin utilizarea 
articolului XX literele (b) și (g) din Acordul GATT; încurajează Comisia să asigure 
condiții de concurență echitabile în comerțul internațional, ținând seama de statutul UE 
de cel mai mare bloc comercial din lume; subliniază că trebuie să se respecte în mod 
corespunzător principiile unei piețe mondiale libere și echitabile;

15. solicită Comisiei să își continue promovarea unui cadru mondial de stabilire a prețurilor 
emisiilor de CO2 și facilitarea schimburilor comerciale cu tehnologii de protecție a 
climei și a mediului, de exemplu prin inițiative de politică comercială, cum ar fi 
Acordul privind bunurile de mediu al OMC; subliniază faptul că Uniunea poate deține 
un rol de pionierat, incluzând capitole ambițioase privind energia și sustenabilitatea în 
acordurile sale comerciale;

Metodologie

16. subliniază că un mecanism care funcționează corespunzător ar trebui să asigure 
reducerea emisiilor importate în UE și să asigure cea mai eficientă protecție a climei 
împotriva riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, respectând, în același 
timp, normele OMC; subliniază faptul că mecanismul ar trebui să fie elaborat într-un 
mod care să-i asigure aplicarea efectivă și simplă și care să prevină totodată un 
comportament de eludare, precum amestecarea resurselor sau importul de produse 
semifabricate sau finite care nu sunt acoperite de mecanism;

17. consideră că, în metoda de calcul, ar trebui să se țină seama în cea mai mare măsură 
posibilă de conținutul real de carbon al mărfurilor importate, fără a se crea dificultăți și 
dezavantaje suplimentare pentru industria europeană; ia act de dificultățile întâmpinate 
în colectarea de date verificate și fiabile privind conținutul de carbon al produselor finite 
sau intermediare din cauza lanțurilor valorice internaționale; solicită, prin urmare, 
Comisiei să evalueze fezabilitatea tehnică și disponibilitatea unor date fiabile provenite 
de la importatori și exportatori, de exemplu prin explorarea potențialului tehnologiilor 
avansate, cum ar fi block chain, și să propună soluții, dacă este necesar; subliniază, prin 
urmare, importanța instituirii unui sistem aprofundat de monitorizare, raportare și 
verificare în scopul evaluării eficienței mecanismului; consideră că verificarea 
independentă de către părți terțe ar putea fi considerată drept un instrument pentru 
garantarea fiabilității datelor;



AD\1220321RO.docx 7/10 PE655.622v02-00

RO

18. solicită Comisiei să ofere consiliere și asistență tehnică industriilor pe plan intern și 
extern, în special IMM-urilor, cu privire la instituirea unor sisteme fiabile de 
contabilizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru importuri, în scopul menținerii 
unei industrii europene puternice, fără a genera obstacole tehnice în calea partenerilor 
comerciali; solicită în continuare Comisiei să se asigure că importatorii au voie să 
demonstreze conținutul scăzut de carbon al produselor lor, oferindu-le posibilitatea de a 
li se reduce taxele de carbon pentru aceste produse sau de a fi scutiți de plata acestora; 
invită Comisia să garanteze fezabilitatea și compatibilitatea cu sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii;

19. constată, în plus, că, pentru a preveni concurența neloială pe piața europeană, 
mecanismul nu ar trebui să creeze niciun dezavantaj competitiv între materialele 
concurente; subliniază că materialele cele mai ecologice nu ar trebui să sufere 
dezavantaje competitive;

20. consideră că mecanismul ar trebui să țină seama de situațiile specifice ale țărilor cel mai 
puțin dezvoltate, care nu au avut un volum ridicat de emisii de-a lungul timpului; 
subliniază că acesta nu ar trebui să împiedice dezvoltarea lor durabilă și că situația lor 
nu ar trebui agravată și mai mult de relocalizarea industriilor poluante care dăunează 
mediului și populațiilor locale;

21. invită Comisia să analizeze posibilitatea de a începe punerea în aplicare a mecanismului 
printr-o eliminare treptată a certificatelor gratuite, care ar urma să fie menținută în 
timpul unei tranziții, până când se va introduce mecanismul complet și acesta va fi 
eficient; subliniază că nu ar trebui să existe o dublă protecție și că mecanismul trebuie 
să fie compatibil cu normele OMC;

22. invită Comisia să evalueze posibilitatea de a institui, în faza de concepere a 
mecanismului, reduceri la export, pe deplin compatibile cu normele OMC, pentru cei 
mai virtuoși actori industriali în ceea ce privește eficiența emisiilor de dioxid de carbon;

23. subliniază că, în conformitate cu Rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 intitulată „Cadrul 
financiar multianual 2021-2027 — Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui 
acord”1 și cu Rezoluția sa legislativă adoptată în plen la 16 septembrie 2020 referitoare 
la proiectul de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii 
Europene2, resursele generate de mecanism sunt considerate resurse proprii europene;

24. solicită Comisiei să țină seama, în cadrul viitoarei sale propuneri, de dimensiunea 
socială a mecanismului în scopul asigurării unei repartizări echitabile; ia act de faptul că 
mecanismul ar putea conduce la creșterea prețurilor produselor pentru consumatori; 
subliniază faptul că aceștia din urmă, în special cei cu venituri mici, nu ar trebui să 
sufere din cauza unei poveri mai mari asupra puterii lor de cumpărare; invită Comisia și 
statele membre să evalueze impactul potențial asupra nivelului de trai, în special al 
persoanelor din grupurile vulnerabile și din statele membre care se bazează în mare 
măsură pe importurile din țări terțe, și să adopte măsuri eficace pentru a sprijini 
gospodăriile cu venituri mici, depunând eforturi pentru a compensa riscul creșterii 

1 Texte adoptate, P8_TA(2018)0449.
2 Texte adoptate, P9_TA(2020)0220.
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prețului la bunurile importate, ca urmare a punerii în aplicare a mecanismului;

25. invită Comisia să efectueze o evaluare aprofundată a impactului tuturor opțiunilor 
disponibile ale diverselor mecanisme, modele și alternative, înainte de a prezenta o 
propunere legislativă, pentru a evalua măsura în care acestea stimulează acțiunile 
climatice la nivel internațional, pentru a preveni riscul relocării emisiilor de dioxid de 
carbon și a investițiilor și pentru a vedea care instrument realizează cel mai eficient 
obiectivul de ambiție climatică la nivel mondial; recomandă Comisiei să facă din 
obiectivul de realizare a neutralității climatice până în 2050 factorul principal în 
alegerea formei mecanismului;

26. invită Comisia să identifice, în evaluarea impactului, măsuri pentru sectoarele în care 
riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon este cel mai ridicat, luând în 
considerare competitivitatea lor; invită Comisia să evalueze efectele mecanismului 
asupra partenerilor comerciali, inclusiv asupra țărilor învecinate și a țărilor în curs de 
dezvoltare; solicită, în plus, Comisiei să pună rezultatele evaluării impactului la 
dispoziția publicului cât de curând posibil și înainte de publicarea propunerii sale 
legislative;

27. solicită o evaluare specială a impactului mecanismului asupra IMM-urilor și 
concurenței în cadrul pieței interne; solicită crearea, dacă este necesară, a unui 
mecanism de sprijin pentru IMM-uri, în scopul adaptării cu succes la noua realitate a 
pieței, împiedicându-le astfel să devină victimele unor practici neloiale ale actorilor mai 
mari de pe piață;

28. subliniază importanța sa pentru a asigura reprezentarea cetățenilor europeni și a 
intereselor acestora și pentru a contribui la realizarea priorităților UE, cum ar fi protecția 
climei, creșterea durabilă și competitivitatea internațională; prin urmare, solicită 
Comisiei și Consiliului să implice integral Parlamentul, în calitate de colegiuitor, în 
procesul legislativ de instituire a mecanismului.
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