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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

A. keďže článok XX Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) umožňuje členom 
Svetovej obchodnej organizácie (WTO) vykonávať opatrenia potrebné na ochranu 
života alebo zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín (b) alebo prírodných zdrojov (g);

1. víta Parížsku dohodu ako medzinárodný záväzok bojovať proti zmene klímy 
a zdôrazňuje potrebu vykonať dôkladné vyhodnotenie všetkých medzinárodných 
súborov pravidiel, pokiaľ ide o ich zlučiteľnosť s cieľmi v oblasti klímy; konštatuje, 
že EÚ je na celosvetovej úrovni zodpovedná za 9 % emisií skleníkových plynov a je 
tretím najväčším producentom skleníkových plynov na svete; so znepokojením berie 
na vedomie nedostatočne ambiciózne medzinárodné úsilie a opatrenia v oblasti klímy, 
pokiaľ ide o vykonávanie rozhodnutí prijatých v rámci tejto dohody, ako aj o odstúpenie 
USA od dohody;

2. víta európske úsilie v tejto súvislosti, ako je zavedenie zelenej dohody a cieľ dosiahnuť 
nákladovo efektívnu, spravodlivú, sociálne vyváženú a korektnú transformáciu vedúcu 
ku klimatickej neutralite najneskôr do roku 2050; zdôrazňuje potrebu presadzovať 
zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 o 60 %, a to pri súčasnom 
zabezpečení dôsledného uplatňovania zásady „znečisťovateľ platí“;

3. domnieva sa, že asymetrické opatrenia na ochranu klímy nie sú dostatočné na boj proti 
zmene klímy; zdôrazňuje, že obchodná politika sa môže a mala by sa využívať 
na podporu pozitívneho environmentálneho programu pri súčasnom zachovaní 
konkurencieschopnosti EÚ a na zabránenie veľkým rozdielom v ambíciách v oblasti 
životného prostredia medzi EÚ a zvyškom sveta; okrem toho sa domnieva, 
že mechanizmus EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach v súlade s pravidlami WTO 
(ďalej len „mechanizmus“) môže stimulovať dovoz s nízkymi emisiami a produkciu 
nízkoemisných technológií a výrobkov v EÚ, čo povedie k naliehavo potrebnému 
zníženiu emisií dovážaných do EÚ; domnieva sa, že tento mechanizmus by mohol viesť 
k zintenzívneniu medzinárodného úsilia v boji proti zmene klímy a predstavovať prvý 
krok smerom k medzinárodnému stanovovaniu cien uhlíka, pokiaľ sa bude vykonávať 
primeraným a vyváženým spôsobom; ďalej uvádza, že mechanizmus by mal viesť 
k vytvoreniu pozitívneho kolobehu na boj proti zmene klímy na medzinárodnej úrovni, 
napr. jeho začlenením do rokovaní o mnohostranných environmentálnych dohodách;

4. konštatuje, že EÚ je najväčším svetovým dovozcom uhlíka a že obsah uhlíka v tovare 
vyvážanom z Európy je výrazne nižší ako obsah uhlíka v dovážanom tovare; na základe 
toho usudzuje, že európske úsilie v boji proti zmene klímy je väčšie ako priemerné 
medzinárodné úsilie; zdôrazňuje, že na meranie celkového vplyvu Únie na klímu je 
potrebná spoľahlivá metóda nahlasovania, v ktorej sa zohľadňujú emisie dovážaného 
tovaru a služieb do EÚ;

5. zdôrazňuje, že hlavným cieľom mechanizmu je uľahčiť dosiahnutie uhlíkovej neutrality 
a podnietiť medzinárodné úsilie v boji proti zmene klímy; zdôrazňuje, že tento 
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mechanizmus by mal umožniť európskemu priemyslu významne prispieť k dosahovaniu 
cieľov EÚ v oblasti klímy a tretím krajinám významne prispieť k dosahovaniu 
medzinárodných cieľov v oblasti klímy, a to podporovaním značného úsilia 
o dekarbonizáciu výrobných procesov, a zároveň zdôrazňuje, že by sa tým mali 
zabezpečiť rovnaké podmienky pre európsky priemysel; ďalej poukazuje na potrebu 
zohľadniť pri výpočte cien obsahu uhlíka emisie pochádzajúce z prepravy dovážaných 
tovarov; domnieva sa, že je potrebné, aby rozsah pôsobnosti mechanizmu pokrýval čo 
najväčšiu časť uhlíkovej stopy výrobku, t. j. zahrnutím emisií z energie vo výrobe 
a v konečnom dôsledku aj v rámci celého hodnotového reťazca, pričom by to nemalo 
viesť k narušeniam vnútorného trhu, najmä na dolných trhoch;

6. ďalej zdôrazňuje, že dostatočné medzinárodné úsilie v oblasti klímy napríklad 
prostredníctvom stabilných, rozšírených a konzistentných medzinárodných cien uhlíka 
a plne konkurencieschopných technológií, výrobkov a výrobných postupov s nízkymi 
emisiami spôsobí, že tento mechanizmus zastará; zdôrazňuje, že zmena klímy je 
globálnym problémom, ktorý si vyžaduje globálne riešenia, a preto sa domnieva, že EÚ 
by mala naďalej podporovať zavedenie globálneho rámca na stanovovanie cien CO2 
v súlade s článkom 6 Parížskej dohody; vyzýva Komisiu, aby navrhla jasný 
a ambiciózny časový harmonogram vykonávania a vývoja mechanizmu; pripomína, 
že niektoré technické riešenia na znižovanie emisií CO2 sú stále v pilotnej fáze, 
a vyzýva preto Komisiu, aby pokračovala v úsilí o ich ďalší rozvoj; ďalej vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila cielenú a včasnú ochranu pred únikom uhlíka vo všetkých 
odvetviach, ktoré sa považujú za rizikové; nakoniec vyzýva Komisiu, aby tento 
mechanizmus navrhla ako súčasť komplexného a dlhodobého politického balíka, ktorý 
bude v súlade s dosiahnutím vysoko energeticky účinného hospodárstva efektívne 
využívajúceho zdroje s nulovou bilanciou emisií skleníkových plynov najneskôr 
do roku 2050;

7. ďalej zdôrazňuje, že mechanizmus by mal byť súčasťou širšieho súboru politík s cieľom 
umožniť a podporiť investície do nízkouhlíkových priemyselných procesov, znížiť 
intenzitu emisií v priemyselných odvetviach a stimulovať opatrenia na zvýšenie 
energetickej účinnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie; konštatuje, že je 
potrebné, aby mechanizmus sprevádzala priemyselná politika, ktorá je ambiciózna 
z hľadiska životného prostredia, ekonomicky stabilná, sociálne korektná a ktorá 
posilňuje odolnosť a globálnu konkurencieschopnosť; ďalej navrhuje podporovať 
obnovu fondu budov a nahrádzanie stavebných materiálov, vykonávanie mechanizmu 
pre spravodlivú transformáciu a stimuly na nákup nízkouhlíkových materiálov 
prostredníctvom verejného obstarávania, ako aj silné verejné inovačné politiky 
s výnimkou podpory technológií spaľovania fosílnych palív; zdôrazňuje, že je potrebné 
zvážiť doplnkovú úlohu lepších noriem pre výrobky v súlade s akčným plánom EÚ pre 
obehové hospodárstvo;

8. pripomína výsledky, ktoré Únia dosiahla prostredníctvom pravidiel týkajúcich sa 
požiadaviek na výrobky a označovanie, ktoré mohli stimulovať zodpovednú spotrebu, 
zapojiť európskych občanov a podporiť priemyselnú konkurencieschopnosť a inovácie; 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala podobné politiky výrobkov, ktoré by mohli viesť 
k vypracovaniu nových noriem a vytvoreniu hlavných trhov s nízkouhlíkovými 
výrobkami a technológiami efektívne využívajúcimi zdroje, s cieľom zabezpečiť 
prechod na udržateľné hospodárstvo a prispieť k zaručeniu minimálnych nepriaznivých 
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vplyvov používania výrobkov na životné prostredie;

9. zdôrazňuje, že asymetrické opatrenia v oblasti klímy na celom svete, a najmä 
nedostatok ambicióznych opatrení v oblasti klímy zo strany európskych obchodných 
partnerov, by mohli zvýšiť riziko úniku uhlíka, ktoré vedú k zvýšeniu celosvetových 
emisií a konkurenčnej nevýhode pre európsky priemysel na medzinárodných trhoch, 
a ohroziť tak európske pracovné miesta a hodnotové reťazce; zdôrazňuje, že európsky 
priemysel čelí zvýšenému hospodárskemu tlaku v dôsledku lacného dovozu 
obchodných partnerov a krízy spôsobenej ochorením COVID-19; naliehavo 
preto vyzýva Komisiu, aby pri navrhovaní mechanizmu zabezpečila cielenejšiu 
a účinnejšiu ochranu klímy a ochranu proti úniku uhlíka;

10. zdôrazňuje, že predchádzanie riziku úniku uhlíka ide ruka v ruke so zachovaním 
priemyselnej konkurencieschopnosti EÚ a zabránením prevodu emisií do tretích krajín 
prostredníctvom prerozdeľovania priemyselných činností, investícií a pracovných miest; 
zdôrazňuje, že kroky prijaté s cieľom zabrániť riziku úniku uhlíka by mali byť v súlade 
s cieľmi v oblasti klímy; zdôrazňuje, že strategické odvetvia sú obzvlášť vystavené 
tomuto riziku z hľadiska vplyvu na ich produkciu a investičnú kapacitu; zdôrazňuje, 
že je potrebné posúdiť riziká premiestnenia priemyselných odvetví a výkonu ich 
činností mimo EÚ; ďalej poukazuje na potrebu vytvoriť stimuly pre vlády a vývozcov 
z tretích krajín, aby znížili svoje emisie;

11. pripomína, že politika EÚ v oblasti klímy, priemyselná politika a cieľ udržiavať 
a zvyšovať udržateľný hospodársky rast musia ísť ruka v ruke; zdôrazňuje, že každý 
mechanizmus musí byť začlenený do našej priemyselnej stratégie s cieľom stimulovať 
priemyselné odvetvia k výrobe čistých a konkurencieschopných výrobkov;

12. navrhuje progresívny mechanizmus zameraný na jednotlivé odvetvia, do ktorého sa 
po dôkladnom posúdení vplyvu a po určitom čase ešte pred rozšírením najskôr zaradia 
odvetvia s najvyšším obsahom uhlíka a intenzitou obchodu, ako napríklad energeticky 
náročné odvetvie spracovania ocele, cementu a hliníka, odvetvie energetiky a odvetvie 
výroby plastov, chemikálií a hnojív; domnieva sa, že takýto návrh by mohol zmierniť 
medzinárodné odvetné opatrenia a mohol by slúžiť ako skúšobná fáza pre európsky 
priemysel; zdôrazňuje však, že by to nemalo viesť k narušeniam vnútorného trhu ani 
k nadmernej administratívnej záťaži, ktoré by mohli obmedziť spravodlivú otvorenú 
trhovú hospodársku súťaž založenú na pravidlách a mať zvlášť nepriaznivý vplyv 
na malé a stredné podniky (MSP) alebo by sa mohli stať nástrojom protekcionizmu;

Obchodné aspekty

13. zdôrazňuje, že európskemu priemyslu vrátane malých a stredných podnikov by sa mal 
umožniť prístup ku globálnemu dodávateľskému reťazcu a na globálne trhy, aby si 
udržali konkurencieschopnosť; vyjadruje hlboké znepokojenie nad dôsledkami 
narušenia multilaterálneho obchodného systému, zvýšených obchodných prekážok 
a obchodných konfliktov pre konkurencieschopnosť priemyslu EÚ; trvá na tom, aby bol 
mechanizmus navrhnutý spôsobom, ktorým by sa znížilo riziko obnovenia obchodných 
sporov; vyzýva preto Komisiu, aby zaujala multilaterálny prístup bez toho, aby bola 
dotknutá účinnosť mechanizmu, a to prostredníctvom pokračujúcich dialógov 
s medzinárodnými obchodnými partnermi, najmä s tými, ktorí majú odlišný prístup 
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k ochrane klímy, s cieľom predísť možnému prijatiu medzinárodných odvetných 
opatrení voči EÚ;

14. naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že mechanizmus bude nediskriminačný, 
a zosúladila ho s acquis WTO a ustanoveniami dohôd o voľnom obchode Únie, 
podľa možnosti uplatnením článku XX písm. b) a g) dohody GATT; vyzýva Komisiu, 
aby v rámci medzinárodného obchodu zabezpečila rovnaké podmienky a zohľadnila 
pri tom postavenie EÚ ako najväčšieho obchodného zoskupenia na svete; zdôrazňuje, 
že je potrebné náležite rešpektovať zásady slobodného a spravodlivého globálneho trhu;

15. vyzýva Komisiu, aby aj naďalej podporovala globálny rámec na stanovovanie cien CO2 
a uľahčila obchod s technológiami na ochranu klímy a životného prostredia, napríklad 
prostredníctvom iniciatív obchodnej politiky, ako je dohoda WTO o environmentálnych 
tovaroch; zdôrazňuje, že Únia môže vo svojich obchodných dohodách zohrávať 
priekopnícku úlohu zahrnutím ambicióznych kapitol o energetike a udržateľnosti;

Metodika

16. zdôrazňuje, že správne fungujúci mechanizmus by mal zabezpečiť zníženie emisií 
dovážaných do EÚ a poskytnúť najúčinnejšiu ochranu klímy pred rizikom úniku uhlíka 
pri súčasnom dodržiavaní pravidiel WTO; zdôrazňuje, že mechanizmus by mal byť 
navrhnutý spôsobom, ktorý zabezpečí jeho účinné a jednoduché uplatňovanie a súčasne 
zabráni obchádzaniu, ako je napríklad presúvanie zdrojov alebo dovoz polotovarov či 
konečných výrobkov, na ktoré sa mechanizmus nevzťahuje;

17. je presvedčený, že pri metóde výpočtu by sa mal v maximálnej možnej miere zohľadniť 
skutočný obsah uhlíka v dovážanom tovare, pričom by to nemalo viesť k ďalším 
ťažkostiam a nevýhodám pre európsky priemysel; berie na vedomie ťažkosti 
so zhromažďovaním overených a spoľahlivých údajov o obsahu uhlíka v konečných 
výrobkoch alebo medziproduktoch z dôvodu medzinárodných hodnotových reťazcov; 
žiada preto Komisiu, aby posúdila technickú uskutočniteľnosť a dostupnosť 
spoľahlivých údajov od dovozcov a vývozcov, napr. preskúmaním potenciálu 
pokrokových technológií, ako je blockchain, a prípadne navrhla riešenia; zdôrazňuje, 
že je dôležité zaviesť dôkladný systém monitorovania, podávania správ a overovania 
s cieľom vyhodnotiť účinnosť mechanizmu; domnieva sa, že overovanie nezávislou 
treťou stranou by sa mohlo považovať za nástroj na zabezpečenie spoľahlivosti údajov;

18. vyzýva Komisiu, aby poskytla technické poradenstvo a podporu priemyselným 
odvetviam doma a v zahraničí, najmä MSP, pri vytváraní spoľahlivých systémov 
započítavania emisií skleníkových plynov pre dovoz s cieľom zachovať silný európsky 
priemysel bez vytvárania technických prekážok pre obchodných partnerov; ďalej 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že dovozcovia budú môcť preukázať nízky obsah 
uhlíka vo svojich výrobkoch, a poskytla im možnosť znížiť platby za emisie uhlíka 
za tieto výrobky alebo ich od nich oslobodiť; vyzýva Komisiu, aby zaručila 
uskutočniteľnosť a súlad s európskym systémom obchodovania s emisiami;

19. ďalej konštatuje, že s cieľom zabrániť nekalej hospodárskej súťaži na európskom trhu 
by mechanizmus nemal vytvárať žiadne konkurenčné nevýhody medzi konkurenčnými 
materiálmi; zdôrazňuje, že materiály vhodné z hľadiska ochrany klímy by nemali byť 
vystavované konkurenčným nevýhodám;
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20. domnieva sa, že mechanizmus by mal zohľadňovať osobitné situácie najmenej 
rozvinutých krajín, ktoré z historického hľadiska nevypúšťali veľa emisií; zdôrazňuje, 
že by nemal brániť ich udržateľnému rozvoju a že by sa ich situácia nemala ďalej 
zhoršovať premiestňovaním priemyselných činností, ktoré sú škodlivé pre životné 
prostredie a miestne obyvateľstvo;

21. vyzýva Komisiu, aby posúdila možnosť začatia uplatňovania mechanizmu na základe 
postupného rušenia bezplatných kvót, ktoré by sa zachovali počas prechodnej fázy až 
do úplného zavedenia mechanizmu a začatia jeho uplatňovania; zdôrazňuje, že by 
nemala existovať dvojitá ochrana a že mechanizmus musí byť v súlade s pravidlami 
WTO;

22. vyzýva Komisiu, aby pri navrhovaní mechanizmu posúdila možnosť zavedenia 
vývozných zliav pre najvýznamnejších priemyselných aktérov z hľadiska uhlíkovej 
efektívnosti, ktoré sú v úplnom súlade s pravidlami WTO;

23. zdôrazňuje, že podľa svojho uznesenia zo 14. novembra 2018 o viacročnom finančnom 
rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Európskeho parlamentu so zreteľom na dohodu1 
a legislatívneho uznesenia prijatého na plenárnom zasadnutí 16. septembra 2020 
o návrhu rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie2, sa zdroje 
vytvorené týmto mechanizmom považujú za vlastné zdroje EÚ;

24. vyzýva Komisiu, aby vo svojom nadchádzajúcom návrhu zohľadnila sociálny rozmer 
mechanizmu s cieľom zabezpečiť spravodlivé rozdelenie záťaže; konštatuje, 
že mechanizmus by mohol viesť k vyšším cenám výrobkov pre spotrebiteľov; 
zdôrazňuje, že spotrebitelia, najmä spotrebitelia s nízkym príjmom, by nemali byť 
vystavení väčšej záťaži na ich kúpnu silu; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posúdili 
potenciálny vplyv na životnú úroveň najmä zraniteľných skupín a v členských štátoch, 
ktoré sa vo veľkej miere spoliehajú na dovoz z tretích krajín, aby prijali účinné 
opatrenia na podporu domácností s nízkymi príjmami a aby sa usilovali o kompenzáciu 
akéhokoľvek zvýšenia cien dovážaného tovaru v dôsledku vykonávania mechanizmu;

25. vyzýva Komisiu, aby pred predložením legislatívneho návrhu vypracovala dôkladné 
posúdenie vplyvu všetkých dostupných možností pre rôzne mechanizmy, riešenia 
a alternatívy s cieľom posúdiť, do akej miery stimulujú medzinárodné opatrenia 
v oblasti klímy a predchádzajú riziku úniku uhlíka a investícií, a zistiť, ktorý nástroj 
najúčinnejším spôsobom dosahuje globálne ambície v oblasti klímy; odporúča Komisii, 
aby pri výbere formy mechanizmu považovala cieľ dosiahnuť klimatickú neutralitu 
do roku 2050 za hlavný faktor;

26. vyzýva Komisiu, aby vo svojom posúdení vplyvu určila opatrenia pre odvetvia 
s najvyšším rizikom úniku uhlíka a zároveň zohľadnila ich konkurencieschopnosť; 
vyzýva Komisiu, aby posúdila vplyv mechanizmu na obchodných partnerov, a to aj 
na naše susedné krajiny a rozvojové krajiny; ďalej vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 
a pred uverejnením svojho legislatívneho návrhu zverejnila výsledky posúdenia vplyvu;

27. požaduje osobitné hodnotenie vplyvu mechanizmu na MSP a hospodársku súťaž 

1 Prijaté texty, P8_TA(2018)0449.
2 Prijaté texty, P9_TA(2020)0220.
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v rámci vnútorného trhu; žiada, aby sa v prípade potreby vytvoril podporný 
mechanizmus pre MSP, ktorý by sa úspešne prispôsobil novej trhovej realite, čím by sa 
zabránilo tomu, aby sa stali obeťami nekalých praktík väčších účastníkov trhu;

28. zdôrazňuje jeho význam pri zabezpečovaní zastupovania európskych občanov a ich 
záujmov a pri prispievaní k dosiahnutiu priorít EÚ, ako je ochrana klímy, udržateľný 
rast a medzinárodná konkurencieschopnosť; vyzýva preto Komisiu a Radu, aby v plnej 
miere zapojili Európsky parlament ako spoluzákonodarcu do legislatívneho procesu 
s cieľom vytvoriť mechanizmus.
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