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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker člen XX Splošnega sporazuma o tarifah in trgovini (GATT) članicam Svetovne 
trgovinske organizacije (STO) omogoča izvajanje ukrepov, potrebnih za varovanje 
življenja ali zdravja ljudi, živali ali rastlin (b) ali naravnih virov (g);

1. pozdravlja Pariški sporazum kot mednarodno zavezo za boj proti podnebnim 
spremembam in poudarja, da je treba izvesti temeljito oceno združljivosti vseh 
mednarodnih pravilnikov s temi podnebnimi cilji; ugotavlja, da je EU odgovorna za 9 % 
svetovnih emisij toplogrednih plinov in je na svetovni ravni na tretjem mestu po 
ustvarjenih emisijah toplogrednih plinov; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da na mednarodni 
ravni ni dovolj ambicioznih podnebnih prizadevanj in ukrepov za izvajanje sklepov, 
sprejetih na podlagi tega sporazuma, ter da so ZDA odstopile od navedenega 
sporazuma;

2. v zvezi s tem pozdravlja evropska prizadevanja, kot sta uvedba evropskega zelenega 
dogovora in cilja, da se najpozneje do leta 2050 doseže stroškovno učinkovit, pravičen, 
socialno uravnotežen in pošten prehod, ki bo privedel do podnebne nevtralnosti; 
poudarja, da je treba ohraniti 60-odstotno zmanjšanje toplogrednih plinov do leta 2030, 
hkrati pa zagotoviti dosledno uporabo načela „onesnaževalec plača“;

3. meni, da asimetrični ukrepi za varstvo podnebja ne zadostujejo za boj proti podnebnim 
spremembam; poudarja, da se trgovinska politika lahko uporablja in bi se morala 
uporabljati za spodbujanje pozitivne okoljske agende, ob tem pa ohranjati 
konkurenčnost EU, ter za preprečevanje velikih razlik v okoljskih ambicijah med EU in 
drugimi deli sveta; meni tudi, da se z mehanizmom EU za ogljično prilagoditev na 
mejah, ki bo skladen s pravili Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljnjem besedilu: 
mehanizem), lahko spodbudita nizkoemisijski uvoz v EU ter oblikovanje 
nizkoemisijskih tehnologij in izdelkov v EU, kar bi privedlo do nujno potrebnega 
zmanjšanja uvoženih emisij EU; meni, da bi mehanizem lahko privedel do večjih 
mednarodnih prizadevanj za boj proti podnebnim spremembam in bi bil prvi korak k 
mednarodnemu oblikovanju cen ogljika, če bo njegovo izvajanje sorazmerno in 
uravnoteženo; ugotavlja tudi, da bi mehanizem moral privesti do pozitivnega cikla za 
boj proti podnebnim spremembam na mednarodni ravni, na primer z njegovo 
vključitvijo v pogajanja o večstranskih okoljskih sporazumih;

4. ugotavlja, da je EU največja uvoznica ogljika na svetu in da je vsebnost ogljika v blagu, 
izvoženem iz EU, precej nižja od vsebnosti ogljika v uvoženem blagu; na podlagi tega 
sklepa, da so evropska prizadevanja za boj proti podnebnim spremembam večja od 
povprečnih mednarodnih prizadevanj; poudarja, da je za merjenje splošnega vpliva 
Unije na podnebje potrebna zanesljiva metoda poročanja, pri kateri se upoštevajo 
emisije uvoženega blaga in storitev v EU;

5. poudarja, da je glavni cilj mehanizma spodbujati doseganje ogljične nevtralnosti in 
mednarodna prizadevanja za boj proti podnebnim spremembam; poudarja, da bi moral 
mehanizem evropski industriji omogočiti, da bi znatno prispevala k uresničevanju 
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podnebnih ciljev EU, tretjim državam pa, da bi znatno prispevale k uresničevanju 
mednarodnih podnebnih ciljev, s spodbujanjem znatnih prizadevanj za razogljičenje 
proizvodnih procesov, ter dodaja, da bi se morali tako ustvariti enaki konkurenčni 
pogoji za evropsko industrijo; nadalje opozarja, da je treba pri izračunu za oblikovanje 
cen vsebnosti ogljika upoštevati emisije iz prometa pri uvozu; meni, da mora obseg 
mehanizma zajemati čim večji del ogljičnega odtisa izdelka, na primer z vključitvijo 
emisij iz energije pri proizvodnji in nazadnje vzdolž vrednostne verige, ob tem pa ne 
sme povzročati izkrivljanja na notranjem trgu, zlasti na trgih nižje v prodajni verigi;

6. poudarja, da bo mehanizem zaradi zadostnih mednarodnih podnebnih prizadevanj, kot 
so zanesljivo, razširjeno in dosledno oblikovanje cen ogljika na mednarodni ravni ter 
popolnoma konkurenčne nizkoemisijske tehnologije, izdelki in proizvodni postopki, 
sčasoma postal zastarel; meni, da so podnebne spremembe svetovni problem, za 
katerega so potrebne globalne rešitve, in da bi zato morala EU še naprej podpirati 
vzpostavitev svetovnega okvira za oblikovanje cen CO2 v skladu s členom 6 Pariškega 
sporazuma; spodbuja Komisijo, naj mehanizem oblikuje z jasnim in ambicioznim 
časovnim okvirom za njegovo izvajanje in razvoj; opozarja, da so nekatere tehnične 
rešitve za zmanjšanje emisij CO2 še vedno v pilotni fazi, in zato poziva Komisijo, naj si 
še naprej prizadeva za njihov nadaljnji razvoj; poziva Komisijo, naj zagotovi ciljno 
usmerjeno in pravočasno zaščito pred selitvijo virov CO2 za vse sektorje, ki se 
obravnavajo kot ogroženi; nazadnje poziva Komisijo, naj mehanizem oblikuje kot del 
celovitega in dolgoročno usmerjenega svežnja politik, ki je skladen z doseganjem 
visoko energijsko učinkovitega in z viri gospodarnega gospodarstva z ničelnimi neto 
emisijami toplogrednih plinov, in sicer najpozneje do leta 2050;

7. poudarja, da bi moral biti mehanizem del širšega sklopa politik in dopolnilnih ukrepov 
za omogočanje in spodbujanje naložb v nizkoogljične industrijske procese, zmanjšanje 
intenzivnosti emisij v industriji ter spodbujanje ukrepov za energijsko učinkovitost in 
uporabo obnovljivih virov energije; meni, da mora mehanizem spremljati industrijska 
politika, ki bo okoljsko ambiciozna, gospodarsko sprejemljiva in socialno pravična ter 
bo krepila odpornost in svetovno konkurenčnost; nadalje predlaga, naj se spodbujajo 
prenova stavbnega fonda, zamenjava gradbenih surovin, izvajanje mehanizma za 
pravični prehod, pobude za nakup nizkoogljičnih materialov prek javnih naročil ter 
močne javne inovacijske politike, pri katerih je izključena podpora tehnologijam, 
vezanim na fosilna goriva; poudarja, da je treba v skladu z akcijskim načrtom EU za 
krožno gospodarstvo razmisliti o dopolnilni vlogi izboljšanih standardov za izdelke;

8. želi spomniti na rezultate, ki jih je Unija dosegla s pravili o zahtevah za izdelke in 
označevanju, s katerimi je spodbudila odgovorno porabo, vključila evropske državljane 
ter podprla industrijsko konkurenčnost in inovacije; poziva Komisijo, naj preuči 
sorodne politike o izdelkih, ki bi lahko spodbudile nove standarde in ustvarile vodilne 
trge za nizkoogljične izdelke in tehnologije, gospodarne z viri, da bi zagotovili prehod 
na trajnostno gospodarstvo ter prispevali k zagotavljanju minimalnih negativnih vplivov 
uporabe izdelkov na okolje;

9. poudarja, da se lahko zaradi asimetričnih podnebnih ukrepov na svetovni ravni in zlasti 
zaradi premalo ambicioznih podnebnih ukrepov evropskih trgovinskih partneric poveča 
tveganje za selitev virov CO2, ki bi privedla do povečanja svetovnih emisij in 
konkurenčno slabšega položaja evropske industrije na mednarodnih trgih, ter da bi zato 
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ti ukrepi lahko ogrozili evropska delovna mesta in vrednostne verige; poudarja, da je 
evropska industrija izpostavljena vse večjemu gospodarskemu pritisku zaradi poceni 
uvoza iz trgovinskih partneric in krize zaradi covida-19; zato poziva Komisijo, naj pri 
zasnovi mehanizma zagotovi bolj ciljno usmerjeno in učinkovito zaščito pred 
podnebnimi spremembami in selitvijo virov CO2;

10. poudarja, da je preprečevanje tveganja selitve virov CO2 povezano z ohranitvijo 
industrijske konkurenčnosti EU ter preprečevanjem prenosa emisij v tretje države s 
preselitvijo industrijskih dejavnosti, naložb in delovnih mest; poudarja, da bi morale biti 
dejavnosti za preprečevanje vsakršnega tveganja selitve virov CO2 skladne s 
podnebnimi cilji; poudarja, da so strateški sektorji še posebej izpostavljeni v smislu 
vpliva na njihovo proizvodno in naložbeno zmogljivost; poudarja, da je treba oceniti 
možna tveganja preselitve proizvodnje zunaj EU ter njenega oddajanja v zunanje 
izvajanje; poleg tega opozarja, da je treba za vlade in izvoznike tretjih držav ustvariti 
spodbude za zmanjšanje emisij;

11. opozarja, da morajo biti podnebna in industrijska politika EU ter cilj EU za ohranitev in 
povečanje trajnostne gospodarske rasti tesno povezani; poudarja, da je treba morebiten 
mehanizem vključiti v našo industrijsko strategijo, kar bo gospodarske panoge 
spodbudilo k proizvodnji čistih in konkurenčnih izdelkov;

12. predlaga, naj bo mehanizem progresiven in sektorski, tako da bo po temeljiti oceni 
učinka najprej zajemal sektorje z največjo vsebnostjo ogljika in intenzivnostjo trgovine, 
kot so energetsko intenzivne industrije jekla, cementa in aluminija, elektroenergetski 
sektor ter industrija plastike, kemična industrija in industrija gnojil, ter se nato sčasoma 
razširil še na ostale; meni, da bi lahko taka zasnova zmanjšala mednarodne povračilne 
ukrepe in bila preskusna faza za evropsko industrijo; vendar poudarja, da to ne bi smelo 
povzročiti izkrivljanja notranjega trga ali prevelikega upravnega bremena, ki bi lahko 
omejili pošteno, odprto in na pravilih temelječo tržno konkurenco ter še posebej 
negativno vplivali na mala in srednja podjetja, ali postati orodje za protekcionizem;

Trgovinski vidiki

13. poudarja, da bi morala imeti evropska industrija, vključno z malimi in srednjimi 
podjetji, za ohranjanje konkurenčnosti možnost dostopa do globalne dobavne verige in 
svetovnih trgov; izraža globoko zaskrbljenost zaradi posledic erozije večstranskega 
trgovinskega sistema, pogostejših trgovinskih ovir in trgovinskih sporov za evropsko 
trgovinsko bilanco; vztraja, da bi bilo treba mehanizem zasnovati tako, da bi se 
zmanjšalo tveganje ponovnih trgovinskih sporov; zato poziva Komisijo, naj uporabi 
večstranski pristop, ne da bi to vplivalo na učinkovitost mehanizma, z nadaljnjimi 
dialogi z mednarodnimi trgovinskimi partnericami, zlasti tistimi, ki imajo drugačen 
pristop k varstvu podnebja, da se preprečijo morebitni mednarodni povračilni ukrepi 
zoper EU;

14. poziva Komisijo, naj poskrbi, da bo mehanizem nediskriminatoren in združljiv s 
pravnim redom STO in določbami v trgovinskih sporazumih EU, po možnosti z 
uporabo člena XX(b) in (g) sporazuma GATT; spodbuja Komisijo, naj zagotovi enake 
konkurenčne pogoje v mednarodni trgovini ob upoštevanju položaja EU kot največjega 
trgovinskega sistema na svetu; poudarja, da je treba ustrezno upoštevati načela prostega 
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in pravičnega svetovnega trga;

15. poziva Komisijo, naj še naprej spodbuja svetovni okvir za oblikovanje cen CO2 ter 
olajša trgovino s podnebnimi tehnologijami in tehnologijami za varstvo okolja, na 
primer s pobudami trgovinske politike, kot je sporazum STO o okoljskih dobrinah; 
poudarja, da ima lahko Unija pionirsko vlogo, in sicer tako, da v svoje trgovinske 
sporazume vključi ambiciozna poglavja o energiji in trajnostnosti;

Metodologija

16. poudarja, da bi moral ustrezno delujoč mehanizem zagotoviti zmanjšanje emisij, 
uvoženih v EU, in najučinkovitejše varstvo podnebja pred tveganjem selitve virov CO2 
ob upoštevanju pravil STO; poudarja, da bi moral biti mehanizem zasnovan tako, da bi 
se zagotovila njegova učinkovita in preprosta uporaba ter da bi se hkrati preprečilo 
ravnanje, kot je premeščanje virov ali uvoz polizdelkov ali končnih izdelkov, ki ne bi 
bili zajeti z mehanizmom;

17. meni, da bi bilo treba dejansko vsebnost ogljika v uvoženem blagu čim bolj upoštevati v 
metodi izračuna, pri tem pa se evropski industriji ne bi smele povzročiti dodatne težave 
in se je ne bi smelo dodatno prikrajšati; opozarja, da je zaradi mednarodnih vrednostnih 
verig zbiranje preverjenih in zanesljivih podatkov o vsebnosti ogljika v končnih ali 
vmesnih izdelkih težavno; zato poziva Komisijo, naj oceni tehnično izvedljivost in 
razpoložljivost zanesljivih podatkov uvoznikov in izvoznikov, na primer s preučitvijo 
možnosti naprednih tehnologij, kot so blokovne verige, ter po potrebi predlaga rešitve; 
zato poudarja, kako pomembno je vzpostaviti temeljit sistem spremljanja, poročanja in 
preverjanja, da bi ocenili učinkovitost mehanizma; meni, da bi bilo lahko neodvisno 
zunanje preverjanje ustrezno orodje za zagotavljanje zanesljivosti podatkov;

18. poziva Komisijo, naj zagotovi tehnično svetovanje in podporo gospodarskim panogam 
doma in v tujini, zlasti malim in srednjim podjetjem, pri vzpostavljanju zanesljivih 
sistemov za obračunavanje emisij toplogrednih plinov pri uvozu, da bi ohranili močno 
evropsko industrijo, ne da bi povzročili tehnične ovire za trgovinske partnerice; nadalje 
poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo uvozniki lahko dokazovali nizko vsebnost 
ogljika v svojih izdelkih, kar jim bo omogočilo znižanje ali oprostitev plačila za ogljik 
za te izdelke; poziva Komisijo, naj zagotovi izvedljivost in skladnost s sistemom EU za 
trgovanje z emisijami;

19. nadalje ugotavlja, da mehanizem ne bi smel povzročiti podrejenega konkurenčnega 
položaja med konkurenčnimi materiali, da bi preprečili nepošteno konkurenco na 
evropskem trgu; poudarja, da podnebju najprijaznejši materiali ne bi smeli biti v 
podrejenem konkurenčnem položaju;

20. meni, da bi bilo treba pri uporabi mehanizma upoštevati poseben položaj najmanj 
razvitih držav, ki v preteklosti niso povzročale veliko emisij; poudarja, da mehanizem 
ne bi smel ovirati njihovega trajnostnega razvoja ter da se njihovega položaja ne bi 
smelo dodatno poslabšati s preselitvijo gospodarskih panog, ki onesnažujejo ter škodijo 
okolju in lokalnemu prebivalstvu;

21. poziva Komisijo, naj preuči možnost, da bi bil mehanizem pogojen s postopnim 
opuščanjem brezplačne dodelitve pravic, ki bi se ohranile v prehodnem obdobju, dokler 
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mehanizem ne bi bil v celoti uveden in učinkovit; poudarja, da ne bi smelo biti dvojne 
zaščite in da mora biti mehanizem skladen s pravili STO;

22. poziva Komisijo, naj pri zasnovi mehanizma oceni možnost uvedbe izvoznih rabatov, ki 
bi bili v celoti skladni s pravili Svetovne trgovinske organizacije, za industrijske akterje 
z največjo učinkovitostjo glede emisij CO2;

23. poudarja, da se glede na njegovo resolucijo z dne 14. novembra 2018 o večletnem 
finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta z namenom doseči dogovor1 in 
zakonodajno resolucijo, sprejeto na plenarnem zasedanju 16. septembra 2020, o osnutku 
sklepa Sveta o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije2 prihodki od mehanizma 
obravnavajo kot lastna evropska sredstva;

24. poziva Komisijo, naj v svojem prihodnjem predlogu upošteva socialno razsežnost 
mehanizma, da bi se zagotovila pravična porazdelitev bremena; ugotavlja, da bi lahko 
mehanizem privedel do višjih cen izdelkov za potrošnike; poudarja, da ne bi smel 
dodatno obremeniti kupne moči potrošnikov, zlasti tistih z nizkimi dohodki; poziva 
Komisijo in države članice, naj ocenijo morebitne učinke na življenjski standard, zlasti 
življenjski standard ranljivih skupin in v državah članicah, ki so močno odvisne od 
uvoza iz tretjih držav, ter naj sprejmejo učinkovite ukrepe za podporo gospodinjstvom z 
nizkimi dohodki in si prizadevajo za nadomestitev tveganja morebitnega zvišanja cene 
uvoženega blaga, ki bi izhajalo iz izvajanja mehanizma;

25. poziva Komisijo, naj pred predstavitvijo zakonodajnega predloga izvede temeljito 
oceno učinka vseh razpoložljivih možnosti za različne mehanizme, zasnove in 
alternative, da bi ocenili, v kakšnem obsegu spodbujajo mednarodne podnebne ukrepe 
in preprečujejo tveganje selitve virov CO2 in naložb, ter ugotovili, kateri instrument je 
najučinkovitejši pri uresničevanju svetovnih podnebnih ambicij; svetuje Komisiji, naj 
pri izbiri oblike mehanizma kot vodilni dejavnik upošteva doseganje podnebne 
nevtralnosti do leta 2050;

26. poziva Komisijo, naj v oceni učinka opredeli ukrepe za sektorje, v katerih je tveganje 
selitve virov CO2 največje, ter pri tem upošteva njihovo konkurenčnost; poziva 
Komisijo, naj oceni učinke mehanizma na trgovinske partnerice, vključno s sosednjimi 
državami in državami v razvoju; poziva Komisijo, naj rezultate ocene učinka objavi čim 
prej in pred objavo svojega zakonodajnega predloga;

27. poziva k posebni oceni učinka mehanizma na mala in srednja podjetja ter konkurenco 
na notranjem trgu; poziva, naj se po potrebi oblikuje podporni mehanizem za mala in 
srednja podjetja, da bi se uspešno prilagodila novim tržnim razmeram, s čimer bi 
preprečili, da bi bila žrtev nepoštenih praks večjih udeležencev na trgu;

28. poudarja, da ima pomembno vlogo pri zagotavljanju zastopanosti evropskih državljanov 
in njihovih interesov ter prispevanju k uresničevanju prednostnih nalog EU, kot so 
varstvo podnebja, trajnostna rast in mednarodna konkurenčnost; zato poziva Komisijo 
in Svet, naj Parlament kot sozakonodajalca v celoti vključita v zakonodajni postopek za 

1 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0449.
2 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0220.
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vzpostavitev mehanizma.
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