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Изменение 1
Дамиен Карем
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф -1 (нов)

Проект на становище Изменение

-1. като има предвид, че съгласно 
член ХХ, букви б) и ж) от ГАТТ на 
членовете на СТО се позволява да 
прилагат мерки, които са необходими 
за защитата на живота или здравето 
на хората, животните или 
растенията, или за опазването на 
природните ресурси;

Or. en

Изменение 2
Дамиен Карем
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф -1a (нов)

Проект на становище Изменение

-1a. като има предвид, че в 
Съобщението на Комисията относно 
Европейския зелен пакт се посочва, че 
мярката по отношение на механизма 
за корекция на въглеродните емисии 
на границите „би била алтернатива 
на предвидените в схемата на ЕС за 
търговия с емисии мерки по 
отношение на риска от изместване 
на въглеродни емисии“;

Or. en

Изменение 3
Дамиен Карем
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от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф -1б (нов)

Проект на становище Изменение

-1б. като има предвид, че в 
публикуван неотдавна доклад от 
Европейската сметна палата се 
съдържа заключението, че 
настоящата системата за безплатно 
разпределение на квоти за емисии на 
ЕС (СТЕ на ЕС) не предоставя 
стимули на промишлените отрасли 
да се декарбонизират;

Or. en

Изменение 4
Дамиен Карем
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф -1в (нов)

Проект на становище Изменение

-1в. като има предвид, че 
прегледите на научната литература 
показват липса на доказателства, че 
СТЕ на СТО са имали 
широкоразпространени отрицателни 
или положителни последици за 
конкурентоспособността на 
регулираните дружества, както и 
липса на доказателства за 
значително изместване на въглеродни 
емисии1a;
_________________
1а The impact of the EU Emissions 
Trading System on competitiveness and 
carbon leakage: the econometric evidence 
(Въздействие на схемата на ЕС за 
търговия с емисии върху 
конкурентоспособността и 
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изместването на въглеродни емисии: 
иконометрични доказателства) 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1
080/14693062.2018.1502145.

Or. en

Изменение 5
Йенс Гайер
от името на групата S&D

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. приветства Парижкото 
споразумение, Зеления пакт и целта за 
постигане на неутралност по отношение 
на климата до 2050 г.; отбелязва липсата 
на международни усилия в областта на 
климата; счита, че един механизъм на 
ЕС за корекция на въглеродните емисии 
на границите („механизмът“) би могъл 
да стимулира международните усилия 
за борба с изменението на климата;

1. приветства Парижкото 
споразумение като международен 
ангажимент за борба с изменението 
на климата и подчертава 
необходимостта от извършване на 
задълбочена оценка на всички 
международни правилници по 
отношение на съвместимостта им с 
целите в областта на климата; 
приветства европейските усилия в 
това отношение като Зеления пакт и 
целта за постигане на икономически 
ефективен, справедлив, социално 
балансиран и справедлив преход, 
водещ до неутралност по отношение на 
климата най-късно до 2050 г.; отбелязва 
със загриженост липсата на 
достатъчно амбициозни 
международни усилия в областта на 
климата и на мерки, по-специално по 
отношение на изпълнението на 
решенията, взети в рамките на 
Парижкото споразумение, както и 
оттеглянето на САЩ от 
споразумението; счита, че един 
механизъм на ЕС за корекция на 
въглеродните емисии на границите 
(„механизмът“) може да стимулира 
вноса на ниски емисии на пазара на 
ЕС, създаването на технологии и 
продукти с ниски емисии в ЕС и 
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засилването на международните 
усилия за борба с изменението на 
климата, както и да бъде първа стъпка 
към международно ценообразуване на 
въглеродните емисии, тъй като 
децентрализираните мерки за 
опазване на климата не са 
достатъчни за борбата с 
изменението на климата;

Or. en

Изменение 6
Томас Тобé, Ангелика Ниблер, Мария Да Граса Карвалю, Едина Тот, Том 
Берендсен, Хилдегард Бентеле, Адам Ярубас, Хена Виркунен, Салваторе Де Мео, 
Франсоа-Ксавие Белами, Ева Майдел, Мариан-Жан Маринеску, Перниле Вайс, 
Мария Спираки, Масимилиано Салини, Ангелика Винциг, Сара Шютедал, Йоан-
Рареш Богдан, Йежи Бузек, Пилар дел Кастильо Вера
от името на групата EPP

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. приветства Парижкото 
споразумение, Зеления пакт и целта за 
постигане на неутралност по отношение 
на климата до 2050 г.; отбелязва 
липсата на международни усилия в 
областта на климата; счита, че един 
механизъм на ЕС за корекция на 
въглеродните емисии на границите 
(„механизмът“) би могъл да стимулира 
международните усилия за борба с 
изменението на климата;

1. приветства Парижкото 
споразумение, Зеления пакт и целта за 
постигане на неутралност по отношение 
на климата до 2050 г.; отбелязва 
значителните различия по 
отношение на усилията в областта на 
климата между отделните държави; 
подчертава, че политиката на ЕС в 
областта на климата трябва да 
върви ръка за ръка със засилването на 
икономическия растеж и 
повишаването на 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост, 
основана на принципите на 
свободната и лоялна конкуренция; 
счита, че един механизъм на ЕС за 
корекция на въглеродните емисии на 
границите („механизмът“) следва да 
служи за стимулиране на 
международните усилия за борба с 
изменението на климата, и затова 
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призовава Комисията да взема под 
внимание всички налични 
възможности, когато изготвя 
предложение за подобен механизъм;

Or. en

Изменение 7
Паоло Боркия

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. приветства Парижкото 
споразумение, Зеления пакт и целта 
за постигане на неутралност по 
отношение на климата до 2050 г.; 
отбелязва липсата на международни 
усилия в областта на климата; счита, 
че един механизъм на ЕС за корекция на 
въглеродните емисии на границите 
(„механизмът“) би могъл да стимулира 
международните усилия за борба с 
изменението на климата;

1. изразява съжаление относно 
липсата на международни усилия за 
постигане на целите за неутралност 
по отношение на климата; отбелязва, 
че ЕС носи отговорност само за 9% 
от равнищата на парникови газове в 
света, и подчертава, че усилията на 
ЕС в областта на околната среда, 
както и конкурентоспособността на 
неговата икономика, ще бъдат 
обезсмислени от неспазването на 
задълженията от страна на други 
основни международни 
производители на емисии на 
парникови газове, освен ако не бъдат 
приети обвързващи инструменти за 
насърчаване на ангажимента за 
намаляване на замърсяването в 
световен мащаб; счита, че един 
механизъм на ЕС за корекция на 
въглеродните емисии на границите 
(„механизмът“) би могъл да стимулира 
международните усилия за борба с 
изменението на климата;

Or. en

Изменение 8
Дамиен Карем
от името на групата Verts/ALE
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Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. приветства Парижкото 
споразумение, Зеления пакт и целта за 
постигане на неутралност по 
отношение на климата до 2050 г.; 
отбелязва липсата на международни 
усилия в областта на климата; счита, че 
един механизъм на ЕС за корекция на 
въглеродните емисии на границите 
(„механизмът“) би могъл да стимулира 
международните усилия за борба с 
изменението на климата;

1. приветства Парижкото 
споразумение и Зеления пакт; подкрепя 
постигането на целта за неутралност 
по отношение на климата до 2040 г. и 
междинната цел за намаляване на 
емисиите на CO2 с 65% до 2030 г.; 
отбелязва липсата на международни 
механизми за гарантиране на 
постигането на целите в областта на 
климата в съответствие с 
Парижкото споразумение; счита, че 
един механизъм на ЕС за корекция на 
въглеродните емисии на границите 
(„механизмът“) следва да стимулира 
международните усилия за борба с 
изменението на климата и по този 
начин да създаде благотворен цикъл за 
борба с изменението на климата на 
международно равнище;

Or. en

Изменение 9
Манюел Бомпар, Мариза Матиаш, Корнелия Ернст, Сира Рего

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. приветства Парижкото 
споразумение, Зеления пакт и целта за 
постигане на неутралност по отношение 
на климата до 2050 г.; отбелязва липсата 
на международни усилия в областта на 
климата; счита, че един механизъм на 
ЕС за корекция на въглеродните емисии 
на границите („механизмът“) би могъл 
да стимулира международните усилия 
за борба с изменението на климата;

1. припомня международните 
задължения на Съюза по Парижкото 
споразумение; потвърждава Зеления 
пакт, целта за постигане на неутралност 
по отношение на климата до 2050 г. и 
новообявената цел за намаляване на 
емисиите на парникови газове с най-
малко 55% до 2030 г.; отбелязва липсата 
на международни усилия в областта на 
климата; счита, че един механизъм на 
ЕС за корекция на въглеродните емисии 
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на границите („механизмът“) би могъл 
да стимулира международните усилия 
за борба с изменението на климата;

Or. en

Изменение 10
Елеонора Еви, Иняцио Корао

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. приветства Парижкото 
споразумение, Зеления пакт и целта за 
постигане на неутралност по отношение 
на климата до 2050 г.; отбелязва липсата 
на международни усилия в областта на 
климата; счита, че един механизъм на 
ЕС за корекция на въглеродните емисии 
на границите („механизмът“) би могъл 
да стимулира международните усилия 
за борба с изменението на климата;

1. приветства Парижкото 
споразумение, Зеления пакт и целта за 
постигане на неутралност по отношение 
на климата до 2050 г.; отбелязва липсата 
на международни усилия в областта на 
климата; счита, че ако бъде 
внимателно проектиран в рамките на 
цялостен пакет от политики и 
придружен от по-решителни 
действия при многостранна 
координация, един механизъм на ЕС за 
корекция на въглеродните емисии на 
границите („механизмът“) би могъл да 
стимулира международните усилия за 
борба с изменението на климата;

Or. en

Изменение 11
Сара Шютедал

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. приветства Парижкото 
споразумение, Зеления пакт и целта за 
постигане на неутралност по отношение 
на климата до 2050 г.; отбелязва липсата 
на международни усилия в областта на 

1. приветства Парижкото 
споразумение, Зеления пакт и целта за 
постигане на неутралност по отношение 
на климата до 2050 г.; отбелязва липсата 
на международни усилия в областта на 
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климата; счита, че един механизъм на 
ЕС за корекция на въглеродните емисии 
на границите („механизмът“) би могъл 
да стимулира международните усилия 
за борба с изменението на климата;

климата; счита, че един механизъм на 
ЕС за корекция на въглеродните емисии 
на границите („механизмът“), който е 
съвместим със споразуменията на 
Световната търговска организация, 
би могъл да стимулира международните 
усилия за борба с изменението на 
климата единствено при липса на 
напредък към глобална цена на СО2;

Or. en

Изменение 12
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Елжбета Крук, Евжен Тошеновски, Зджислав Краснодембски, Йесика Стегрюд, 
Маргарита де ла Писа Карион

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. приветства Парижкото 
споразумение, Зеления пакт и целта за 
постигане на неутралност по отношение 
на климата до 2050 г.; отбелязва липсата 
на международни усилия в областта на 
климата; счита, че един механизъм на 
ЕС за корекция на въглеродните емисии 
на границите („механизмът“) би могъл 
да стимулира международните усилия 
за борба с изменението на климата;

1. признава Парижкото 
споразумение, Зеления пакт и 
колективната цел на ЕС за постигане 
на неутралност по отношение на 
климата до 2050 г.; отбелязва липсата на 
международни усилия в областта на 
климата; счита, че един механизъм на 
ЕС за корекция на въглеродните емисии 
на границите („механизмът“) би могъл 
да стимулира международните усилия 
за борба с изменението на климата;

Or. en

Изменение 13
Йенс Гайер
от името на групата S&D

Проект на становище
Параграф 1a (нов)
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Проект на становище Изменение

1a. отбелязва, че ЕС е най-
големият вносител на въглерод в 
света и че въглеродното съдържание 
на изнасяните от ЕС стоки е по-
ниско от това на внасяните; прави 
заключението, че европейските 
усилия за борба с изменението на 
климата са на по-високо равнище от 
средното равнище на 
международните усилия; изтъква, че 
за да се измери въздействието на 
Съюза върху климата като цяло, 
методът на докладване следва да 
отчита не само териториалните 
емисии, но и емисиите от вноса в ЕС;

Or. en

Изменение 14
Манюел Бомпар, Мариза Матиаш, Корнелия Ернст, Сира Рего

Проект на становище
Параграф 1a (нов)

Проект на становище Изменение

1a. подчертава, че съгласно 
оценката на въздействието на 
Комисията, без поглъщания от 
въглероден поглътител (гори, почва и 
т.н.), действителната цел за 
намаляване на емисиите е 52,8% до 
2030 г., а не 55%; подчертава, че за да 
се спази дългосрочната цел на 
Парижкото споразумение за 
ограничаване на повишаването на 
температурата до 1,5°C над 
прединдустриалните нива, според 
най-добрите налични научни сведения 
и Обединените нации се препоръчва 
намаляване от най-малко 65% до 
2030 г.;

Or. en



PE658.773v01-00 12/76 AM\1214422BG.docx

BG

Изменение 15
Паоло Боркия

Проект на становище
Параграф 1a (нов)

Проект на становище Изменение

1a. подчертава, че избягването 
риска от изместване на въглеродни 
емисии е предпоставка за запазване на 
конкурентоспособността на 
промишлеността на ЕС, тъй като 
това допринася за намаляване на 
емисиите на световно равнище, като 
същевременно се запазват работните 
места и инвестициите в Европа; 
подчертава, че стратегическите 
сектори, като например 
стоманодобивният, са особено 
изложени на риск по отношение на 
въздействието върху крайните им 
продукти и инвестиционния 
капацитет;

Or. en

Изменение 16
Сара Шютедал

Проект на становище
Параграф 1a (нов)

Проект на становище Изменение

1a. механизмът (климатичните 
мита) трябва да е съвместим със 
споразуменията на Световната 
търговска организация, както и да е 
недискриминационен и лесен за 
администриране, а освен това следва 
да избягва отслабването на 
възможностите за износ на 
европейските дружества към трети 
държави под формата на ответни 
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действия;

Or. en

Изменение 17
Дамиен Карем
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 1a (нов)

Проект на становище Изменение

1a. подчертава, че основната цел 
на механизма е да улесни 
постигането на въглеродна 
неутралност; подчертава, че 
механизмът следва да даде 
възможност на европейската 
промишленост да допринесе в 
значителна степен за постигане на 
амбициите на Европейския съюз по 
отношение на климата;

Or. en

Изменение 18
Клемен Грошел, Андрус Ансип, Кристоф Грюдлер

Проект на становище
Параграф 1a (нов)

Проект на становище Изменение

1a. подчертава необходимостта 
от поддържане на амбицията на 
Съюза в областта на климата в 
съответствие с целта за 2050 г. за 
постигане на неутралност по 
отношение на климата и по-високата 
цел за 2030 г., като същевременно се 
гарантира последователното 
прилагане на принципа 
„замърсителят плаща“;
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Or. en

Изменение 19
Манюел Бомпар, Мариза Матиаш, Корнелия Ернст, Сира Рего

Проект на становище
Параграф 1б (нов)

Проект на становище Изменение

1б. подчертава, че целите на 
Съюза по отношение на 
намаляването на емисиите на 
парникови газове са едностранчиви, 
ако не включват емисиите на 
внасяните стоки и услуги; изразява 
дълбокото си безпокойство, че 
липсата на цел по отношение на 
внасяните емисии създава явление, 
при което емисиите от ЕС се 
намаляват чрез прехвърляне на 
емисии към трети държави и чрез 
преместването на промишлените 
дейности; подчертава, че 
постигането на неутралност по 
отношение на климата в Съюза до 
2050 г. не може да се осъществява за 
сметка на трети държави чрез 
преместване на замърсяващи 
производства, които са вредни за 
околната среда и местното 
население; настоятелно призовава 
Комисията и държавите членки да 
възприемат подход, основан на 
въглеродния отпечатък, при 
определянето на целите си в 
областта на климата;

Or. en

Изменение 20
Дамиен Карем
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
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Параграф 1б (нов)

Проект на становище Изменение

1б. призовава Комисията да вземе 
под внимание социалното измерение 
на механизма в предстоящото 
предложение за него; подчертава 
необходимостта от оценка на 
рисковете както във, така и извън ЕС 
от декарбонизацията на 
промишлеността и възлагането на 
външни изпълнителни, които може 
да бъдат причинени от неподходящо 
проектиран механизъм; подчертава 
също така необходимостта от 
оценка на въздействието на всеки 
вариант върху потребителите и 
крайните ползватели с цел 
гарантиране на справедливо споделяне 
на тежестта; изразява 
предпочитание към вариант, който 
би гарантирал, че механизмът 
стимулира промишлените отрасли да 
полагат значителни усилия за 
декарбонизацията на 
производствените си процеси, като 
същевременно бъдат защитени от 
нелоялна конкуренция;

Or. en

Изменение 21
Елеонора Еви, Иняцио Корао

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. подчертава, че чрез 
международното ценообразуване на 
въглеродните емисии и напълно 
конкурентоспособните решения с ниски 
емисии механизмът би загубил своята 
актуалност; поради това подчертава, че 
е необходимо ЕС да увеличи усилията 

2. подчертава, че чрез 
международното ценообразуване на 
въглеродните емисии и напълно 
конкурентоспособните решения с 
нулеви до ниски емисии механизмът би 
загубил своята актуалност, тъй като 
създаването на механизъм за корекция 
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си в това отношение; на въглеродните емисии на границите 
няма непременно да гарантира по-
нататъшната декарбонизация на 
засегнатите сектори и материали в 
Европа, и следователно изисква 
допълнителни мерки; поради това 
подчертава, че е необходимо ЕС да 
увеличи усилията си в това отношение 
чрез приемането на по-ефективни 
норми, квоти и стандарти, които 
биха стимулирали развитието на 
водещи пазари за по-устойчиви 
промишлени материали и продукти, 
по-специално такива с изискване за 
високи капиталови разходи; призовава 
Комисията да проектира този 
механизъм като част от един 
цялостен и дългосрочно ориентиран 
пакет от политики, който е 
съобразен с постигането на 
високоефективна по отношение на 
енергията и ресурсите, изцяло 
основана на енергия от възобновяеми 
източници и с нулеви нетни емисии 
на парникови газови икономика най-
късно до 2050 г.;

Or. en

Изменение 22
Йенс Гайер
от името на групата S&D

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. подчертава, че чрез 
международното ценообразуване на 
въглеродните емисии и напълно 
конкурентоспособните решения с ниски 
емисии механизмът би загубил своята 
актуалност; поради това подчертава, 
че е необходимо ЕС да увеличи 
усилията си в това отношение;

2. подчертава, че механизмът не 
може да противодейства на 
изместването на въглеродни емисии; 
освен това подчертава, че полагането 
на достатъчно международни усилия 
в областта на климата, като 
например чрез международното 
ценообразуване на въглеродните емисии 
и напълно конкурентоспособните 
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технологии, продукти и 
производствени процеси с ниски 
емисии, механизмът ще загуби своята 
актуалност; насърчава Комисията да 
проектира механизма като преходна 
мярка и да увеличи усилията си в това 
отношение, като създаде цялостна 
рамка с цел подкрепа на 
промишлеността и обществото в 
прехода към ниски въглеродни емисии 
и като се ангажира с дипломатични 
дейности по въпросите на климата.

Or. en

Изменение 23
Манюел Бомпар, Мариза Матиаш, Корнелия Ернст, Сира Рего

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. подчертава, че чрез 
международното ценообразуване на 
въглеродните емисии и напълно 
конкурентоспособните решения с ниски 
емисии механизмът би загубил своята 
актуалност; поради това подчертава, че 
е необходимо ЕС да увеличи усилията 
си в това отношение;

2. подчертава, че чрез 
международното ценообразуване на 
въглеродните емисии и напълно 
конкурентоспособните решения с ниски 
емисии механизмът би могъл да загуби 
своята актуалност; подчертава, че 
решение на САЩ да се оттегли от 
Парижкото споразумение отслаби 
сериозно глобалния отговор на 
изменението на климата; поради това 
подчертава, че е необходимо ЕС да 
увеличи усилията си в това отношение, 
като междувременно прилага 
механизма; припомня, че Съюзът носи 
историческа отговорност по 
отношение на акумулирането на 
парникови газове и поради това има 
задължение да предприеме 
амбициозни действия в областта на 
климата и околната среда;

Or. en
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Изменение 24
Томас Тобé, Ева Майдел, Мариан-Жан Маринеску, Перниле Вайс, Мария 
Спираки, Масимилиано Салини, Ангелика Винциг, Сара Шютедал, Йоан-Рареш 
Богдан, Йежи Бузек, Пилар дел Кастильо Вера, Мария Да Граса Карвалю, 
Ангелика Ниблер, Едина Тот, Том Берендсен, Хилдегард Бентеле, Адам Ярубас, 
Хена Виркунен, Салваторе Де Мео, Франсоа-Ксавие Белами
от името на групата EPP

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. подчертава, че чрез 
международното ценообразуване на 
въглеродните емисии и напълно 
конкурентоспособните решения с ниски 
емисии механизмът би загубил своята 
актуалност; поради това подчертава, че 
е необходимо ЕС да увеличи усилията 
си в това отношение;

2. подчертава, че чрез 
международното ценообразуване на 
въглеродните емисии и напълно 
конкурентоспособните решения с ниски 
емисии механизмът би загубил своята 
актуалност; поради това подчертава, че 
е необходимо ЕС да увеличи усилията 
си в това отношение; припомня, че 
редица технически решения за 
смекчаване на емисиите на СО2 са все 
още в пилотната фаза и далеч не са 
икономически осъществими; 
подчертава, че по-големите амбиции 
на Съюза в областта на климата, 
които са в основата на Зеления пакт, 
ще повишат риска от изместване на 
въглеродни емисии в много 
промишлени отрасли;

Or. en

Изменение 25
Маркус Пипер, Масимилиано Салини

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. подчертава, че чрез 
международното ценообразуване на 
въглеродните емисии и напълно 
конкурентоспособните решения с ниски 
емисии механизмът би загубил своята 

2. подчертава, че чрез 
международното ценообразуване на 
въглеродните емисии и напълно 
конкурентоспособните решения с ниски 
емисии механизмът би загубил своята 
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актуалност; поради това подчертава, че 
е необходимо ЕС да увеличи усилията 
си в това отношение;

актуалност; поради това подчертава, че 
е необходимо ЕС да увеличи усилията 
си в това отношение; подчертава, че 
по-големите амбиции на Съюза в 
областта на климата, които са в 
основата на Зеления пакт, ще 
повишат риска от изместване на 
въглеродни емисии в много 
промишлени сектори; призовава 
Комисията да гарантира цялостна и 
навременна защита срещу 
изместването на въглеродни емисии 
за всички сектори;

Or. en

Изменение 26
Дамиен Карем
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. подчертава, че чрез 
международното ценообразуване на 
въглеродните емисии и напълно 
конкурентоспособните решения с ниски 
емисии механизмът би загубил своята 
актуалност; поради това подчертава, че 
е необходимо ЕС да увеличи усилията 
си в това отношение;

2. подчертава, че чрез 
широкоразпространеното, стабилно 
и последователно международно 
ценообразуване на въглеродните емисии 
и напълно конкурентоспособните 
решения с ниски емисии механизмът би 
могъл с времето да загуби своята 
актуалност; поради това подчертава, че 
е необходимо ЕС да увеличи усилията 
си в това отношение;

Or. en

Изменение 27
Маргарита де ла Писа Карион

Проект на становище
Параграф 2
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Проект на становище Изменение

2. подчертава, че чрез 
международното ценообразуване на 
въглеродните емисии и напълно 
конкурентоспособните решения с ниски 
емисии механизмът би загубил своята 
актуалност; поради това подчертава, 
че е необходимо ЕС да увеличи 
усилията си в това отношение;

2. подчертава, че чрез 
международното ценообразуване на 
въглеродните емисии и напълно 
конкурентоспособните решения с ниски 
емисии механизмът би загубил своята 
актуалност;

Or. en

Изменение 28
Манюел Бомпар, Мариза Матиаш, Корнелия Ернст, Сира Рего

Проект на становище
Параграф 2a (нов)

Проект на становище Изменение

2a. подчертава, че механизмът 
следва да е част от по-широк набор 
от политики, за да се предостави 
възможност и да се насърчат 
инвестициите в нисковъглеродни 
промишлени процеси, мерки за 
енергийна ефективност и енергия от 
възобновяеми източници с цел 
постигане на декарбонизацията на 
промишлеността; предлага наред с 
механизма да се насърчават и 
силните публични политики за 
иновации, като се изключи 
подкрепата за блокиращите 
технологии за изкопаеми горива и 
задълженията за закупуване на 
нисковъглеродни материали чрез 
обществени поръчки; призовава за 
преразглеждане на правилата на ЕС 
за държавните помощи, за да се 
гарантира подходяща подкрепа за 
създаването на стабилна база в Съюза 
за декарбонизацията на 
промишлеността;

Or. en
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Изменение 29
Сара Шютедал

Проект на становище
Параграф 2a (нов)

Проект на становище Изменение

2a. големи части от света, по-
специално конкурентите на 
европейската система, не споделят 
амбициозната програма на ЕС в 
областта на околната среда и 
климата, което подкопава търсенето 
на европейски решения, както и 
конкурентоспособността на 
европейските дружества на 
световния пазар, където определени 
дружества и държави имат 
значително по-ниски изисквания по 
отношение на околната среда от 
тези в Европа;

Or. en

Изменение 30
Свен Шулце

Проект на становище
Параграф 2а (нов)

Проект на становище Изменение

2a. отбелязва дилемата, която би 
възникнала поради факта, че подобни 
данъчни разпоредби във връзка с 
въглеродните емисии на границите 
биха позволили възстановяване на 
разходите за въглеродни емисии за 
стоките, които се изнасят от ЕС, на 
неговите външни граници в интерес 
на конкурентоспособността; посочва, 
че това обаче би подкопало 
свързаната с климата цел на този 
данък; 
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Or. de

Изменение 31
Клемен Грошел, Андрус Ансип, Кристоф Грюдлер

Проект на становище
Параграф 2a (нов)

Проект на становище Изменение

2a. подчертава, че механизмът 
трябва да гарантира, че цената на 
вноса на емисии отразява 
действителното им въглеродно 
съдържание в съответствие с 
правилата на СТО и задълженията 
на ЕС;

Or. en

Изменение 32
Йенс Гайер
от името на групата S&D

Проект на становище
Параграф 2a (нов)

Проект на становище Изменение

2a. подчертава, че механизмът 
трябва да гарантира предвидимост за 
европейската промишленост, както и 
за търговските партньори;

Or. en

Изменение 33
Сара Шютедал

Проект на становище
Параграф 2б (нов)

Проект на становище Изменение
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2б. следователно от интерес за 
европейските дружества е да се 
засилят глобалните изисквания по 
отношение на околната среда не само 
защото това би било от полза за 
дружествата, но и защото 
изменението на климата е глобален 
проблем, който изисква глобални 
решения; ето защо ЕС следва да 
продължи да подкрепя 
установяването на глобална цена за 
емисиите на СО2 в съответствие с 
член 6 от Парижкото споразумение;

Or. en

Изменение 34
Сара Шютедал

Проект на становище
Параграф 2в (нов)

Проект на становище Изменение

2в. подчертава, че голяма част от 
държавните помощи в световен 
аспект са насочени към дейности, 
които са вредни за околната среда, 
което означава, че европейските 
дружества са изправени пред 
нарушена и вредна за околната среда 
конкуренция, като в същото време се 
сблъскват с все по-силен натиск за 
намаляване на собственото им 
отрицателно въздействие върху 
околната среда; поради това 
опитите за ограничаване на 
държавите помощи в световен план 
ще допринесе за подобряване на 
конкурентоспособността на 
европейските дружества и 
едновременно с това до намаляване на 
емисиите;

Or. en
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Изменение 35
Манюел Бомпар, Мариза Матиаш, Корнелия Ернст, Сира Рего

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че 
децентрализираните действия в областта 
на климата могат да доведат до 
изместване на въглеродни емисии и до 
неблагоприятно конкурентно 
положение на международните пазари 
за промишлеността на ЕС; поради това 
настоятелно призовава Комисията да 
гарантира пълна защита срещу 
изместването на въглеродни емисии и 
да обмисли в механизма да бъдат 
включени отстъпки за износ;

3. подчертава, че 
децентрализираните действия в областта 
на климата и инвестициите могат да 
доведат до изместване на въглеродни 
емисии и до неблагоприятно 
конкурентно положение на 
международните пазари за 
промишлеността на ЕС; поради това 
настоятелно призовава Комисията да 
гарантира пълна защита срещу 
изместването на въглеродни емисии 
посредством механизъм, създаден 
като алтернатива на настоящите 
мерки срещу изместването на 
въглеродни емисии съгласно СТЕ на 
ЕС, и да обмисли в механизма да бъдат 
включени отстъпки за износ; подчерта, 
че е необходимо механизмът да 
включи в ценообразуването на 
въглеродното съдържание емисиите в 
резултат от транспорта; 
настоятелно призовава целта на 
механизма да е намаляване на дела на 
ЕС на внасяни емисии, което означава 
намаляване във веригите на създаване 
на стойност и тяхната дължина;

Or. en

Изменение 36
Йенс Гайер
от името на групата S&D

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че 3. подчертава, че 
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децентрализираните действия в областта 
на климата могат да доведат до 
изместване на въглеродни емисии и до 
неблагоприятно конкурентно 
положение на международните пазари 
за промишлеността на ЕС; поради това 
настоятелно призовава Комисията да 
гарантира пълна защита срещу 
изместването на въглеродни емисии и 
да обмисли в механизма да бъдат 
включени отстъпки за износ;

децентрализираните действия в областта 
на климата могат да доведат до 
изместване на въглеродни емисии, 
което води до увеличаване на 
глобалните емисии и до 
неблагоприятно конкурентно 
положение на международните пазари 
за промишлеността на ЕС, както и че 
по този начин се поставят в риск 
работните места и веригите за 
създаване на стойност в Европа; 
подчертава, че промишлеността на 
ЕС е подложена на по-силен 
икономически натиск поради евтиния 
внос на емисии от търговските 
партньори, както и поради кризата с 
COVID-19; ето защо настоятелно 
призовава Комисията да гарантира 
пълна и ефективна защита срещу 
изменението на климата и 
изместването на въглеродни емисии и 
да обмисли отстъпки за износ при 
проектирането на механизма;

Or. en

Изменение 37
Марек Павел Балт

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че 
децентрализираните действия в областта 
на климата могат да доведат до 
изместване на въглеродни емисии и до 
неблагоприятно конкурентно 
положение на международните пазари 
за промишлеността на ЕС; поради това 
настоятелно призовава Комисията да 
гарантира пълна защита срещу 
изместването на въглеродни емисии и 
да обмисли в механизма да бъдат 
включени отстъпки за износ;

3. подчертава, че 
децентрализираните действия в областта 
на климата могат да доведат до 
изместване на въглеродни емисии и до 
неблагоприятно конкурентно 
положение на международните пазари 
за промишлеността на ЕС; поради това 
настоятелно призовава Комисията да 
гарантира пълна защита срещу 
изместването на въглеродни емисии 
чрез създаване на механизъм за 
корекция на въглеродните емисии на 
границите като допълнителна и 
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допълваща мярка към 
съществуващите мерки за 
изместване на въглеродни емисии и да 
обмисли в механизма да бъдат 
включени отстъпки за износ;

Or. en

Изменение 38
Дамиен Карем
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че 
децентрализираните действия в областта 
на климата могат да доведат до 
изместване на въглеродни емисии и до 
неблагоприятно конкурентно 
положение на международните 
пазари за промишлеността на ЕС; 
поради това настоятелно призовава 
Комисията да гарантира пълна защита 
срещу изместването на въглеродни 
емисии и да обмисли в механизма да 
бъдат включени отстъпки за износ;

3. отбелязва, че докато на теория 
децентрализираните действия в областта 
на климата могат да доведат до 
изместване на въглеродни емисии, на 
практика в ЕС не са възниквали 
такива ефекти1a; поради това 
настоятелно призовава Комисията да 
гарантира по-целенасочена защита 
срещу изместването на въглеродни 
емисии и да прилага механизма за 
корекция на въглеродните емисии на 
границите като алтернатива на 
настоящите мерки за борба срещу 
изместването на въглеродни емисии в 
рамките на СТЕ на ЕС; 
противопоставя се на всяко 
въвеждане на отстъпки за износ, което 
би подкопало стимулите за 
осъществяващите експортна 
дейност промишлени отрасли да 
намалят въздействието, което 
оказват върху околната среда;

_________________
1a Няма доказателства за това, че се е 
случило изместване на въглеродни 
емисии, което се дължи на 
политиките в областта на климата, 
като например СТЕ на ЕС, а в 
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предварителните теоретични 
прогнози се допуска много ограничен 
риск в бъдеще.

Or. en

Изменение 39
Паоло Боркия

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че 
децентрализираните действия в областта 
на климата могат да доведат до 
изместване на въглеродни емисии и до 
неблагоприятно конкурентно 
положение на международните пазари 
за промишлеността на ЕС; поради това 
настоятелно призовава Комисията да 
гарантира пълна защита срещу 
изместването на въглеродни емисии и 
да обмисли в механизма да бъдат 
включени отстъпки за износ;

3. подчертава, че 
децентрализираните действия в областта 
на климата могат да доведат до 
изместване на въглеродни емисии и до 
неблагоприятно конкурентно 
положение на международните пазари 
за промишлеността на ЕС; настоятелно 
призовава Комисията, Парламента и 
Съвета да гарантират пълна защита 
срещу изместването на въглеродни 
емисии чрез създаване и приемане на 
механизъм за корекция на 
въглеродните емисии на границите 
като допълнителна и допълваща 
мярка към съществуващите мерки за 
изместване на въглеродни емисии и да 
обмислят в механизма да бъдат 
включени отстъпки за износ;

Or. en

Изменение 40
Масимилиано Салини, Маркус Пипер, Мариан-Жан Маринеску, Антонио Таяни, 
Франсоа-Ксавие Белами, Алдо Патричело, Салваторе Де Мео, Йежи Бузек, Адам 
Ярубас

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение
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3. подчертава, че 
децентрализираните действия в областта 
на климата могат да доведат до 
изместване на въглеродни емисии и до 
неблагоприятно конкурентно 
положение на международните пазари 
за промишлеността на ЕС; поради това 
настоятелно призовава Комисията да 
гарантира пълна защита срещу 
изместването на въглеродни емисии и 
да обмисли в механизма да бъдат 
включени отстъпки за износ;

3. подчертава, че 
децентрализираните действия в областта 
на климата могат да доведат до 
изместване на въглеродни емисии и до 
неблагоприятно конкурентно 
положение на международните пазари 
за промишлеността на ЕС; поради това 
настоятелно призовава Комисията да 
приложи механизма като допълващ 
инструмент към съществуващите 
мерки по отношение на въглеродните 
емисии, за да се гарантира пълна 
защита срещу изместването на 
въглеродни емисии, и да обмисли в 
механизма да бъдат включени отстъпки 
за износ;

Or. en

Изменение 41
Клемен Грошел, Андрус Ансип, Кристоф Грюдлер

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че 
децентрализираните действия в областта 
на климата могат да доведат до 
изместване на въглеродни емисии и до 
неблагоприятно конкурентно 
положение на международните пазари 
за промишлеността на ЕС; поради това 
настоятелно призовава Комисията да 
гарантира пълна защита срещу 
изместването на въглеродни емисии и 
да обмисли в механизма да бъдат 
включени отстъпки за износ;

3. подчертава, че 
децентрализираните действия в областта 
на климата могат да доведат до 
изместване на въглеродни емисии и до 
неблагоприятно конкурентно 
положение на международните пазари 
за промишлеността на ЕС; поради това 
настоятелно призовава Комисията да 
гарантира пълна защита срещу 
изместването на въглеродни емисии;

Or. en

Изменение 42
Елеонора Еви, Иняцио Корао
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Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че 
децентрализираните действия в областта 
на климата могат да доведат до 
изместване на въглеродни емисии и до 
неблагоприятно конкурентно 
положение на международните пазари 
за промишлеността на ЕС; поради това 
настоятелно призовава Комисията да 
гарантира пълна защита срещу 
изместването на въглеродни емисии и 
да обмисли в механизма да бъдат 
включени отстъпки за износ;

3. подчертава, че 
децентрализираните действия в областта 
на климата могат да доведат до 
изместване на въглеродни емисии и до 
неблагоприятно конкурентно 
положение на международните пазари 
за промишлеността на ЕС; поради това 
настоятелно призовава Комисията да 
гарантира ефективна защита срещу 
изместването на въглеродни емисии;

Or. en

Изменение 43
Томас Тобé, Ева Майдел, Мариан-Жан Маринеску, Перниле Вайс, Мария 
Спираки, Масимилиано Салини, Ангелика Винциг, Сара Шютедал, Йоан-Рареш 
Богдан, Йежи Бузек, Пилар дел Кастильо Вера, Мария Да Граса Карвалю, 
Ангелика Ниблер, Едина Тот, Том Берендсен, Хилдегард Бентеле, Адам Ярубас, 
Хена Виркунен, Салваторе Де Мео, Франсоа-Ксавие Белами
от името на групата EPP

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че 
децентрализираните действия в 
областта на климата могат да доведат до 
изместване на въглеродни емисии и до 
неблагоприятно конкурентно 
положение на международните пазари 
за промишлеността на ЕС; поради това 
настоятелно призовава Комисията да 
гарантира пълна защита срещу 
изместването на въглеродни емисии и 
да обмисли в механизма да бъдат 
включени отстъпки за износ;

3. подчертава, че асиметричните 
действия в областта на климата могат да 
доведат до изместване на въглеродни 
емисии и до неблагоприятно 
конкурентно положение на 
международните пазари за 
промишлеността на ЕС; поради това 
настоятелно призовава Комисията да 
гарантира пълна защита срещу 
изместването на въглеродни емисии и 
да включи в механизма отстъпки за 
износ;

Or. en
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Изменение 44
Йесика Стегрюд

Проект на становище
Параграф 3a (нов)

Проект на становище Изменение

3a. подчертава, че въвеждането на 
протекционистични мерки често 
води до ответна реакция с 
непредвидими последици за 
конкурентоспособността на 
дружествата в ЕС; отбелязва, че 
препятствията пред търговията 
като цяло водят до по-слаб износ, по-
слаб внос и по-слаб темп на 
икономически растеж; освен това 
подчертава необходимостта от 
балансиран и цялостен подход, който 
продължава да създава възможности 
за търговия и инвестиции с 
останалия свят, и осъзнава факта, че 
ЕС е извлякъл огромна полза от това 
да бъде една от най-отворените 
икономики в света;

Or. en

Изменение 45
Томас Тобé, Ева Майдел, Мариан-Жан Маринеску, Перниле Вайс, Мария 
Спираки, Масимилиано Салини, Ангелика Винциг, Сара Шютедал, Йоан-Рареш 
Богдан, Йежи Бузек, Пилар дел Кастильо Вера, Мария Да Граса Карвалю, 
Ангелика Ниблер, Едина Тот, Том Берендсен, Хилдегард Бентеле, Адам Ярубас, 
Хена Виркунен, Салваторе Де Мео, Франсоа-Ксавие Белами
от името на групата EPP

Проект на становище
Параграф 3a (нов)

Проект на становище Изменение

3a. припомня, че политиката на 
ЕС в областта на климата и 
промишлената политика трябва да 
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вървят ръка за ръка, за да се избегне 
изместването на въглеродни емисии и 
изтичането на инвестиции, както и 
да се защитят работните места; 
подчертава, че всеки такъв механизъм 
трябва да бъде включен в нашата 
стратегия за промишлеността, за да 
се стимулира промишлеността да 
произвежда чисти и 
конкурентоспособни продукти и да се 
избегне изместването на въглеродни 
емисии, без това да застрашава 
възможностите за търговия.

Or. en

Изменение 46
Клемен Грошел, Андрус Ансип, Кристоф Грюдлер, Мартина Длабайова

Проект на становище
Параграф 3a (нов)

Проект на становище Изменение

3a. подчертава, че механизмът 
трябва да е в съответствие с 
регламентите на ЕС за вътрешния 
пазар и да не създава допълнителни 
излишни нарушения и бюрократични 
спънки на пазара, които биха 
ограничили справедливата, отворена 
и основана на правила конкуренция на 
пазара и биха имали особено 
неблагоприятни последици за МСП 
или биха се превърнали в инструмент 
за протекционизъм;

Or. en

Изменение 47
Сара Шютедал

Проект на становище
Параграф 3a (нов)
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Проект на становище Изменение

3a. признава, че ако механизмът се 
проектира и прилага като схема за 
търговия с емисии за внос на стоки и 
услуги, поддържането на 
съществуващите безплатни квоти 
няма да доведе до двойна защита 
особено ако вносителите могат да 
докажат, че внесените от тях стоки 
и услуги са поне толкова ефикасни, 
колкото тези от най-висок клас;

Or. en

Изменение 48
Свен Шулце

Проект на становище
Параграф 3a (нов)

Проект на становище Изменение

3a. посочва голямата сложност 
във връзка с изчисляването на 
разходите за въглеродни емисии при 
крайни продукти, които са резултат 
от разделение на труда и 
трансгранични производствени 
процеси;

Or. de

Изменение 49
Дамиен Карем
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 3б (нов)

Проект на становище Изменение

3б. подчертава, че за да се 
изпълнят целите на механизма в 
областта на климата и да се 
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гарантира неговата ефективност, 
цената на тон въглерод ще трябва 
значително да се повиши; 
потвърждава, че въвеждането на 
механизма трябва преди всичко да 
бъде придружено от подходящ преглед 
на схемата на ЕС за търговия с 
емисии и пълно поетапно спиране на 
безплатните квоти; призовава 
Комисията да разшири обхвата на 
парниковите газове, които се 
покриват от схемата на ЕС за 
търговия с емисии, включително 
метан, и да го отрази в механизма; 
подчертава необходимостта от 
актуализиране на методите за 
определяне на референтни 
показатели и изчисление въз основа на 
научни доказателства и да прекрати 
спекулациите в схемата на ЕС за 
търговия с емисии;

Or. en

Изменение 50
Клемен Грошел, Андрус Ансип, Кристоф Грюдлер

Проект на становище
Параграф 3б (нов)

Проект на становище Изменение

3б. призовава Комисията да 
направи оценка на всички оперативни 
възможности на механизма, като 
например данък върху въглеродните 
емисии на избрани вносни или местни 
продукти, ново мито или данък върху 
въглеродните емисии при внос, или 
разширяване на схемата на ЕС за 
търговия с емисии, така че да 
обхваща вноса на стоки и услуги;

Or. en
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Изменение 51
Сара Шютедал

Проект на становище
Параграф 3б (нов)

Проект на становище Изменение

3б. призовава Комисията да не 
заменя съществуващите мерки за 
изместване на въглеродни емисии с 
неизпитан механизъм, което би могло 
да създаде значителна несигурност и 
рискове за европейската 
промишленост, като например 
ответни действия;

Or. en

Изменение 52
Сара Шютедал

Проект на становище
Параграф 3в (нов)

Проект на становище Изменение

3в. призовава Комисията да се 
координира с търговските партньори 
на ЕС от цял свят, като например 
САЩ и Австралия, чиито 
правителства имат различни подходи 
към опазването на климата и биха 
могли да възприемат механизма като 
произволна и необоснована 
дискриминация; неотдавнашните 
търговски конфликти със САЩ 
показаха какъв потенциал за 
конфликт се крие в едностранно 
налаганите мита и поради това едно 
небалансираното „климатично 
мито“ следва да бъде много добре 
преценено спрямо риска от 
подновяване на търговските спорове 
със съюзниците и за да се избегне 
сигнализирането за 
протекционистични мерки;
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Or. en

Изменение 53
Сара Шютедал

Проект на становище
Параграф 3г (нов)

Проект на становище Изменение

3г. приветства обявяването на 
намерението на Китайската 
комунистическа партия за постигане 
на неутралност по отношение на 
климата до 2060 г.; счита това 
обявяване като успех за 
продължаваща дипломация по 
въпросите на климата и освен това 
подчертава значението на 
дипломацията по въпросите на 
климата и отхвърля понятието за 
протекционизъм в областта на 
климата;

Or. en

Изменение 54
Томас Тобé, Ева Майдел, Мариан-Жан Маринеску, Перниле Вайс, Мария 
Спираки, Масимилиано Салини, Ангелика Винциг, Сара Шютедал, Йоан-Рареш 
Богдан, Йежи Бузек, Пилар дел Кастильо Вера, Мария Да Граса Карвалю, 
Ангелика Ниблер, Едина Тот, Том Берендсен, Хилдегард Бентеле, Адам Ярубас, 
Хена Виркунен, Салваторе Де Мео, Франсоа-Ксавие Белами
от името на групата EPP

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. предлага постепенен механизъм, 
който първо да включи секторите с най-
висок риск от изместване на въглеродни 
емисии, а с времето обхватът му да бъде 
разширен; подчертава, че това не следва 
да води до нарушения на вътрешния 

4. подчертава ролята, която един 
такъв механизъм би могъл да играе, 
ако е балансиран и правилно прилаган, 
в енергоемките промишлени отрасли, 
като например стоманодобива и 
производството на цимент и 
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пазар; алуминий, предвид опита в 
търговската експозиция на тези 
сектори и участието им в СТЕ; 
предлага постепенен механизъм, който 
първо да включи секторите с най-висок 
риск от изместване на въглеродни 
емисии, а с времето обхватът му да бъде 
разширен, ако се счете за 
целесъобразно; счита, че е необходимо 
в обхвата на механизма да попада 
колкото е възможно по-голяма част 
от въглеродния отпечатък на даден 
продукт, т.е. чрез включването на 
емисиите от енергия в 
производството; подчертава, че това 
следва да се направи като се вземат 
предвид съответните вериги за 
създаване на стойност и да не води до 
нарушения на вътрешния пазар, по-
специално върху пазарите надолу по 
веригата; припомня, че определянето 
на въглеродния отпечатък на даден 
продукт включва несигурност в 
няколко аспекта и че механизмът не 
следва да допринася за неоправдана 
регулаторна тежест за дружествата 
вносители, по-специално за МСП;

Or. en

Изменение 55
Манюел Бомпар, Мариза Матиаш, Корнелия Ернст, Сира Рего

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. предлага постепенен механизъм, 
който първо да включи секторите с най-
висок риск от изместване на въглеродни 
емисии, а с времето обхватът му да бъде 
разширен; подчертава, че това не 
следва да води до нарушения на 
вътрешния пазар;

4. предлага постепенен механизъм, 
който първо да включи секторите, 
които са интензивни по отношение 
на емисиите и с най-висок риск от 
изместване на въглеродни емисии, като 
например производството на клинкер, 
цимент, желязо, стомана, алуминий, 
някои насипни химикали, целулоза, 
хартия и нефтопреработването, а с 
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времето обхватът му да бъде разширен, 
така че да обхване вноса на всички 
стоки и услуги; припомня значението 
на приемането на допълващи мерки за 
намаляване на интензивността на 
емисиите в тези сектори, като 
например обновяването на сградния 
фонд и заместването на суровините, 
използвани в строителството;

Or. en

Изменение 56
Сара Шютедал

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. предлага постепенен механизъм, 
който първо да включи секторите с най-
висок риск от изместване на въглеродни 
емисии, а с времето обхватът му да бъде 
разширен; подчертава, че това не следва 
да води до нарушения на вътрешния 
пазар;

4. предлага постепенен механизъм, 
който първо да включи секторите с най-
висок риск от изместване на въглеродни 
емисии, а с времето обхватът му да бъде 
разширен; подчертава, че това не следва 
да води до нарушения на вътрешния 
пазар; признава обаче, че за много 
продукти е трудно да се определи и 
провери „въглероден отпечатък на 
продукта“, което се отнася по-
конкретно за комплексните 
технически продукти, чието 
производство и процеси на доставка 
се състоят от няколко етапа;

Or. en

Изменение 57
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Елжбета Крук, Евжен Тошеновски, Зджислав Краснодембски

Проект на становище
Параграф 4
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Проект на становище Изменение

4. предлага постепенен механизъм, 
който първо да включи секторите с най-
висок риск от изместване на въглеродни 
емисии, а с времето обхватът му да бъде 
разширен; подчертава, че това не следва 
да води до нарушения на вътрешния 
пазар;

4. предлага постепенен механизъм, 
който първо да включи секторите въз 
основа на риска от изместване на 
въглеродни емисии, с потенциал за 
намаляване на емисиите в трети 
държави и ограничено въздействие 
върху секторите надолу по веригата, а 
с времето обхватът му да бъде разширен 
след подробен и изчерпателен анализ 
на въздействието на механизма върху 
въпросните сектори и секторите 
надолу по веригата; подчертава, че 
това не следва да води до нарушения на 
вътрешния пазар;

Or. en

Изменение 58
Марек Павел Балт

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. предлага постепенен механизъм, 
който първо да включи секторите с най-
висок риск от изместване на въглеродни 
емисии, а с времето обхватът му да 
бъде разширен; подчертава, че това не 
следва да води до нарушения на 
вътрешния пазар;

4. предлага постепенен механизъм, 
който първо да включи секторите с най-
висок риск от изместване на въглеродни 
емисии, а с времето да бъде разширен; 
подчертава, че това не следва да води до 
нарушения на вътрешния пазар и следва 
да обхваща вноса от всички държави, 
в които не се прилага строга схема за 
търговия с въглеродни емисии с 
еквивалентна цел за намаляване на 
емисиите на СО2, както и по 
отношение на разходите.

Or. en

Изменение 59
Джозиан Кутаяр
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Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. предлага постепенен механизъм, 
който първо да включи секторите с най-
висок риск от изместване на въглеродни 
емисии, а с времето обхватът му да бъде 
разширен; подчертава, че това не следва 
да води до нарушения на вътрешния 
пазар;

4. предлага постепенен механизъм, 
който първо да включи секторите с най-
висок риск от изместване на въглеродни 
емисии, а с времето обхватът му да бъде 
разширен; подчертава, че това не следва 
да води до нарушения на вътрешния 
пазар; подчертава, че потребителите, 
по-специално тези от държавите 
членки, които са силно зависими от 
вноса от трети държави, следва да 
бъдат защитени срещу евентуални 
по-високи цени на продуктите;

Or. en

Изменение 60
Масимилиано Салини, Маркус Пипер, Мариан-Жан Маринеску, Антонио Таяни, 
Франсоа-Ксавие Белами, Алдо Патричело, Салваторе Де Мео, Йежи Бузек, Адам 
Ярубас

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. предлага постепенен механизъм, 
който първо да включи секторите с най-
висок риск от изместване на въглеродни 
емисии, а с времето обхватът му да бъде 
разширен; подчертава, че това не 
следва да води до нарушения на 
вътрешния пазар;

4. предлага постепенен механизъм, 
който първо да включи секторите с най-
висок риск от изместване на въглеродни 
емисии, а с времето обхватът му да бъде 
разширен; подчертава, че този 
механизъм следва да се прилага за 
всички трети държави без схема за 
търговия с въглеродни емисии, в 
идеалния случай свързана със СТЕ на 
ЕС или еквивалентен механизъм за 
ценообразуване на въглеродни емисии, 
и да не води до нарушения на 
вътрешния пазар;

Or. en
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Изменение 61
Дамиен Карем
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. предлага постепенен механизъм, 
който първо да включи секторите с най-
висок риск от изместване на 
въглеродни емисии, а с времето 
обхватът му да бъде разширен; 
подчертава, че това не следва да води до 
нарушения на вътрешния пазар;

4. предлага постепенен механизъм, 
който първо да включи секторите с най-
висок дял на въглеродни емисии, а с 
времето обхватът му да бъде разширен; 
подчертава, че това не следва да води до 
нарушения на вътрешния пазар и следва 
да зависи от поетапното премахване 
на безплатните квоти и държавната 
помощ за непряко компенсиране на 
разходите в тези сектори 2a;

_________________
2a Механизмът за корекция на 
въглеродните емисии на границите 
следва да е алтернатива на 
безплатните квоти по СТЕ на ЕС и 
на държавната помощ. Освен че 
представляват двойни субсидии за 
промишлеността, също така е неясно 
и съмнително дали и двете 
разпоредби (за механизма за корекция 
на въглеродните емисии на границите 
и за безплатните квоти) биха били 
съвместими с правилата на СТО. 

Or. en

Изменение 62
Паоло Боркия

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. предлага постепенен механизъм, 
който първо да включи секторите с най-
висок риск от изместване на въглеродни 

4. предлага постепенен механизъм, 
който първо да включи секторите с най-
висок риск от изместване на въглеродни 
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емисии, а с времето обхватът му да бъде 
разширен; подчертава, че това не следва 
да води до нарушения на вътрешния 
пазар;

емисии, а с времето обхватът му да бъде 
разширен; подчертава, че това следва да 
се прилага за всички трети държави, 
които нямат рамка за търговия с 
въглеродни емисии, свързана със 
схемите на ЕС, и не следва да води до 
нарушения на вътрешния пазар;

Or. en

Изменение 63
Йенс Гайер
от името на групата S&D

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. предлага постепенен механизъм, 
който първо да включи секторите с 
най-висок риск от изместване на 
въглеродни емисии, а с времето 
обхватът му да бъде разширен; 
подчертава, че това не следва да води до 
нарушения на вътрешния пазар;

4. предлага постепенен механизъм, 
включващ първо секторите с най-висок 
риск от изместване на въглеродни 
емисии, а с времето обхватът му да бъде 
разширен; счита, че подобен начин на 
разработване би могъл да намали 
международните ответни мерки и да 
послужи като фаза на изпитване за 
промишлеността на ЕС; подчертава 
обаче, че това не следва да води до 
нарушения на вътрешния пазар;

Or. en

Изменение 64
Маргарита де ла Писа Карион

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. предлага постепенен механизъм, 
който първо да включи секторите с най-
висок риск от изместване на въглеродни 
емисии, а с времето обхватът му да бъде 

4. предлага постепенен механизъм, 
който първо да включи секторите с най-
висок риск от изместване на въглеродни 
емисии в съответствие с 
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разширен; подчертава, че това не следва 
да води до нарушения на вътрешния 
пазар;

особеностите на всеки сектор и 
зрелостта на технологиите, а с 
времето обхватът му да бъде разширен; 
подчертава, че това не следва да води до 
нарушения на вътрешния пазар;

Or. en

Изменение 65
Елеонора Еви, Иняцио Корао

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. предлага постепенен механизъм, 
който първо да включи секторите с най-
висок риск от изместване на въглеродни 
емисии, а с времето обхватът му да бъде 
разширен; подчертава, че това не следва 
да води до нарушения на вътрешния 
пазар;

4. предлага постепенен и 
специфичен за всеки сектор 
механизъм, който първо да включи 
секторите с най-висок риск от 
изместване на въглеродни емисии, а с 
времето обхватът му да бъде разширен; 
подчертава, че това не следва да води до 
нарушения на вътрешния пазар;

Or. en

Изменение 66
Манюел Бомпар, Мариза Матиаш, Корнелия Ернст, Сира Рего

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава необходимостта от 
ограничаване на международните 
ответни мерки срещу ЕС, предизвикани 
от механизма; настоятелно призовава 
Комисията да съгласува механизма със 
Световната търговска организация и 
да възприеме многостранен подход към 
неговото разработване;

5. подчертава необходимостта от 
ограничаване на международните 
ответни мерки срещу ЕС, предизвикани 
от механизма; настоятелно призовава 
Комисията да възприеме многостранен 
подход към неговото разработване; 
настоятелно предлага да се използват 
разпоредбите за освобождаване, 
свързани с околната среда, съгласно 
член 20 от Споразумението за ГАТТ; 
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припомня, че през последното 
десетилетие Световната търговска 
организация все по-често се оказа 
блокирана и заобикаляна от трети 
държави; подчертава, че Съюзът има 
други международни задължения, по-
специално по Парижкото 
споразумение; припомня, че 
Европейският парламент обяви 
извънредно положение по отношение 
на климата и околната среда, и 
призова Комисията да гарантира, че 
всички законодателни и бюджетни 
предложения са изцяло приведени в 
съответствие с целта за 
ограничаване на глобалното 
затопляне до по-малко от 1,5°C; 
поради това призовава Съюза да 
инициира задълбочена реформа на 
правилата на СТО, за да гарантира, 
че световната търговия е изцяло 
приведена в съответствие с 
реализирането на дългосрочната цел 
на Парижкото споразумение за 
ограничаване на повишаването на 
температурата до 1,5°C над 
прединдустриалните нива;

Or. en

Изменение 67
Томас Тобé, Мария Да Граса Карвалю, Ангелика Ниблер, Едина Тот, Том 
Берендсен, Хилдегард Бентеле, Адам Ярубас, Хена Виркунен, Салваторе Де Мео, 
Ева Майдел, Мариан-Жан Маринеску, Перниле Вайс, Мария Спираки, 
Масимилиано Салини, Ангелика Винциг, Йоан-Рареш Богдан, Йежи Бузек, Сара 
Шютедал, Пилар дел Кастильо Вера
от името на групата EPP

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава необходимостта от 
ограничаване на международните 
ответни мерки срещу ЕС, предизвикани 
от механизма; настоятелно призовава 

5. подчертава категорично, че 
успехът на европейските МСП и 
„скритите шампиони“ (Hidden 
Champions) зависи от достъпа до 
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Комисията да съгласува механизма със 
Световната търговска организация и 
да възприеме многостранен подход към 
неговото разработване;

световните пазари; поради това 
призовава Комисията да основава 
всяко законодателно предложение на 
задълбочена оценка на въздействието, 
в която се взема под внимание 
въздействието на ответните мерки, 
които е възможно да бъдат 
предприети от засегнати трети 
държави срещу европейската 
промишленост, и подчертава 
необходимостта от ограничаване и 
евентуално избягване на 
международните ответни мерки срещу 
ЕС, предизвикани от механизма; 
настоятелно призовава Комисията да 
съгласува механизма със 
споразуменията на СТО и 
разпоредбите в споразуменията на 
Съюза за свободна търговия и да 
възприеме многостранен подход към 
неговото разработване; подчертава 
необходимостта от приспадане на 
разходите, направени за данъци върху 
въглеродните емисии, за права за 
емисии по схемите за ограничаване на 
търговията или еквивалентни мерки 
за смекчаване на изменението на 
климата, включително тези от 
регулаторен, а не от фискален 
характер, и за плащания при внос по 
механизма в държавата на 
производство, както и 
необходимостта от избягване на 
дискриминация въз основа на 
произход;

Or. en

Изменение 68
Йенс Гайер
от името на групата S&D

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение
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5. подчертава необходимостта от 
ограничаване на международните 
ответни мерки срещу ЕС, предизвикани 
от механизма; настоятелно призовава 
Комисията да съгласува механизма със 
Световната търговска организация и 
да възприеме многостранен подход към 
неговото разработване;

5. подчертава необходимостта от 
ограничаване на международните 
ответни мерки срещу ЕС, предизвикани 
от механизма, за да се сведат до 
минимум отрицателните последици 
за европейския търговски баланс и 
промишлеността на ЕС; насърчава 
Комисията да гарантира еднакви 
условия на конкуренция в 
международната търговия, като 
отдава дължимото внимание на 
принципите на свободния и 
справедлив световен пазар; поради 
това настоятелно призовава Комисията 
да съгласува механизма със СТО, за 
предпочитане като се позове на 
член ХХ, букви а) и ж), в които на 
членовете на СТО се позволява да 
обосноват предприемането на 
несъвместими с ГАТТ мерки, ако те 
са необходими за защитата на 
живота или здравето на хората, 
животните или растенията, както и 
да възприеме многостранен подход към 
неговото разработване чрез включване 
на международни търговски 
партньори, с което да го направи 
част от преговорите по 
многостранните споразумения в 
областта на околната среда, като 
същевременно взема предвид 
позицията на Европейския съюз като 
най-големия търговски блок в света; 
подчертава, че механизмът не дава 
право на ЕС да насърчава 
протекционизма за сметка на трети 
държави;

Or. en

Изменение 69
Паоло Боркия

Проект на становище
Параграф 5
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Проект на становище Изменение

5. подчертава необходимостта от 
ограничаване на международните 
ответни мерки срещу ЕС, предизвикани 
от механизма; настоятелно призовава 
Комисията да съгласува механизма със 
Световната търговска организация и да 
възприеме многостранен подход към 
неговото разработване;

5. подчертава необходимостта от 
ограничаване на международните 
ответни мерки срещу ЕС, предизвикани 
от механизма; настоятелно призовава 
Комисията да съгласува механизма със 
Световната търговска организация и да 
възприеме многостранен подход към 
неговото разработване, без да се засяга 
ефективността му;

Or. en

Изменение 70
Томас Тобé, Мария Да Граса Карвалю, Ангелика Ниблер, Едина Тот, Том 
Берендсен, Хилдегард Бентеле, Адам Ярубас, Хена Виркунен, Салваторе Де Мео, 
Ева Майдел, Мариан-Жан Маринеску, Перниле Вайс, Мария Спираки, 
Масимилиано Салини, Ангелика Винциг, Йоан-Рареш Богдан, Йежи Бузек, Сара 
Шютедал, Пилар дел Кастильо Вера
от името на групата EPP

Проект на становище
Параграф 5a (нов)

Проект на становище Изменение

5a. изразява дълбока загриженост 
във връзка със свиването на 
многостранната търговска система и 
последиците от по-големите пречки 
пред търговията и от търговските 
конфликти за 
конкурентоспособността на 
промишлеността на ЕС; подчертава, 
че въвеждането на механизъм не 
трябва да допринася за увеличаване на 
несигурността в това отношение; 
признава, че за да бъде европейската 
промишленост конкурентоспособна, 
тя се нуждае от достъп до 
световните вериги на доставки за 
снабдяване и по-нататъшно 
преработване, както и до световните 
пазари; призовава Комисията да 
работи активно с правителствата на 
търговските партньори, за да се 
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гарантира непрекъснат диалог с тях 
относно настоящата инициатива; 
подчертава, че търговската 
политика може и следва да бъде 
използвана за насърчаване на 
положителен дневен ред и избягване 
на големи различия в амбициите по 
отношение на околната среда между 
ЕС и останалата част от света, но 
това следва да се осъществява по 
пропорционални и балансирани 
начини, да се основава на 
доказателства и да не се използва за 
прикриване на протекционизъм;

Or. en

Изменение 71
Йенс Гайер
от името на групата S&D

Проект на становище
Параграф 5a (нов)

Проект на становище Изменение

5a. подчертава, че един добре 
работещ механизъм, в който е 
включено специфично определение за 
изместването на въглеродни емисии, 
което трябва да бъде предотвратено, 
и който поставя Европа в позицията 
да се бори срещу изместването на 
въглеродни емисии, изисква 
комплексен метод на проектиране и 
изчисление, за да се определи 
въглеродното съдържание на 
продуктите; признава, че колкото 
механизмът и изчислението на 
необходимата корекция, която 
трябва да бъде платена от 
вносителите, са по-комплексни, 
толкова по-ефективна може да бъде 
защитата срещу изменението на 
климата и изместването на 
въглеродни емисии; въпреки това 
призовава Комисията в случай на 
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отстъпки за експорт да вземе под 
внимание техническата 
осъществимост и наличието на 
надеждни данни за и от вносителите 
и износителите; подчертава, че 
европейската система за изчисление 
не следва да води до създаване на 
неблагоприятни условия за 
европейските промишлени отрасли;

Or. en

Изменение 72
Сара Шютедал

Проект на становище
Параграф 5a (нов)

Проект на становище Изменение

5a. подкрепя едностранните 
изисквания по отношение на 
околната среда към развиващите се 
държави в замяна на достъп до пазари 
като алтернатива за свързване на 
безмитния достъп на ЕС в схемата 
на общата система от преференции 
не само с ратифицирането и 
прилагането на международните 
конвенции в областта на околната 
среда, но и директно със 
съответните инициативи в Зеления 
пакт на ЕС;

Or. en

Изменение 73
Манюел Бомпар, Мариза Матиаш, Корнелия Ернст, Сира Рего

Проект на становище
Параграф 5a (нов)

Проект на становище Изменение

5a. насърчава свеждането до 
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минимум на рисковете, свързани с 
опитите на тези, които изнасят към 
ЕС, да избегнат механизма или да 
компрометиран неговата 
ефективност например чрез 
пренасочване на продукция между 
пазарите или изнасяне на 
полуфабрикати;

Or. en

Изменение 74
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Елжбета Крук, Зджислав Краснодембски

Проект на становище
Параграф 5a (нов)

Проект на становище Изменение

5a. изтъква, че въвеждането на 
механизма за корекция на 
въглеродните емисии на границите 
следва да се разглежда като 
повишаване на усилията за 
гарантиране на намаляването на 
емисиите в допълнение към 
съществуващите мерки;

Or. en

Изменение 75
Йенс Гайер
от името на групата S&D

Проект на становище
Параграф 5б (нов)

Проект на становище Изменение

5б. призовава Комисията да 
предложи модел на механизма и 
метод на изчисление, които отчитат 
колкото може повече от 
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въглеродното съдържание на 
съответната стока; в същото време 
при определяне на въглеродното 
съдържание на продуктите методът 
на изчисление не следва да се позовава 
на средните стойности за ЕС, тъй 
като това сериозно би намалило 
ефективността на инструмента; 
освен това отбелязва, че целта на 
модела на механизма и метода на 
изчисление трябва да бъде да се 
гарантира най-ефективната защита 
срещу изменението на климата и 
изместването на въглеродни емисии 
при спазване на правилата на СТО;

Or. en

Изменение 76
Томас Тобé, Ева Майдел, Мариан-Жан Маринеску, Перниле Вайс, Мария 
Спираки, Масимилиано Салини, Ангелика Винциг, Сара Шютедал, Йоан-Рареш 
Богдан, Йежи Бузек, Пилар дел Кастильо Вера, Мария Да Граса Карвалю, 
Ангелика Ниблер, Едина Тот, Том Берендсен, Хилдегард Бентеле, Адам Ярубас, 
Хена Виркунен, Салваторе Де Мео, Франсоа-Ксавие Белами
от името на групата EPP

Проект на становище
Параграф 5б (нов)

Проект на становище Изменение

5б. подчертава, че докато целта 
на механизма трябва да бъде да 
допринася за по-ниски въглеродни 
емисии в световен мащаб и за 
ограничаване на изместването на 
въглеродни емисии, моделът му следва 
да допринася за еднакви условия на 
конкуренция за европейската 
промишленост както на европейския, 
така и на международния пазар в 
съответствие със стратегията за 
промишлеността; подчертава 
необходимостта от специално 
внимание към поддържането на 
наличността на суровини във 
веригите на доставки и 
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конкурентоспособността на 
производствените отрасли надолу по 
веригата;

Or. en

Изменение 77
Сара Шютедал

Проект на становище
Параграф 5б (нов)

Проект на становище Изменение

5б. призовава Комисията да не 
представи механизъм, който 
подкопава Парижкото споразумение, 
позволяващо определянето на цели за 
намаляване на емисиите на СО2, 
адаптирани към отделните държави; 
ако целта на представения от 
Комисията механизъм е да се 
балансират различните начини за 
намаляване на емисиите на 
отделните държави посредством 
корекция на въглеродните емисии на 
границите, тя може евентуално да 
подкопае подхода на Парижкото 
споразумение;

Or. en

Изменение 78
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Елжбета Крук, Евжен Тошеновски, Зджислав Краснодембски

Проект на становище
Параграф 5б (нов)

Проект на становище Изменение

5б. подчертава, че важна цел на 
механизма за корекция на 
въглеродните емисии на границите 
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следва да е създаването на стимули за 
правителствата на трети държави и 
износителите да намалят техните 
емисии, поради което потенциалът за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове следва да бъде важен фактор 
при подбора на секторите, които да 
бъдат обхванати от механизма;

Or. en

Изменение 79
Томас Тобé, Мария Да Граса Карвалю, Ангелика Ниблер, Едина Тот, Том 
Берендсен, Хилдегард Бентеле, Адам Ярубас, Хена Виркунен, Франсоа-Ксавие 
Белами, Ева Майдел, Перниле Вайс, Мария Спираки, Ангелика Винциг, Йоан-
Рареш Богдан, Йежи Бузек, Сара Шютедал, Пилар дел Кастильо Вера
от името на групата EPP

Проект на становище
Параграф 5в (нов)

Проект на становище Изменение

5в. подчертава, че схемата на ЕС 
за търговия с емисии (СТЕ) е и следва 
да остане ключовият пазарен 
инструмент за намаляване на 
емисиите на СО2 при ниски разходи, 
което включва и системата за 
безплатни квоти; изисква от 
Комисията да вземе предвид всички 
възможни модели, които позволяват 
съществуването на действащите 
мерки за изместване на въглеродни 
емисии съвместно с механизма, без 
това да води до двойна защита; 
поради това счита, че механизмът 
следва да съществува заедно с 
безплатното разпределяне на квоти 
за определени сектори; постепенното 
премахване на съществуващите 
мерки за изместване на въглеродни 
емисии би могло да доведе до загуба на 
конкурентоспособността на 
дружествата на единния пазар и в 
световен аспект; подчертава 
необходимостта от еднакво 
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ефективни мерки, ако 
съществуващите бъдат постепенно 
премахнати.

Or. en

Изменение 80
Йенс Гайер
от името на групата S&D

Проект на становище
Параграф 5в (нов)

Проект на становище Изменение

5в. отбелязва, че определянето на 
въглеродното съдържание на краен 
или междинен продукт е трудно 
поради международните вериги на 
създаване на стойност; освен това 
отбелязва със загриженост, че един 
механизъм, основан само на основни 
материали, би могъл до доведе до 
изместване на вноса към междинни и 
крайни продукти, които не са 
обхванати от механизма и носят 
вреда за промишлеността на ЕС; 
отбелязва, че механизмът трябва да 
бъде проектиран по начин, който да 
не позволява заобикаляне на 
правилата, като например 
прегрупиране на ресурси или внос на 
полуфабрикати или крайни продукти, 
които не са обхванати от механизма;

Or. en

Изменение 81
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Елжбета Крук, Евжен Тошеновски, Зджислав Краснодембски

Проект на становище
Параграф 5в (нов)
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Проект на становище Изменение

5в. отбелязва, че след като 
механизмът за корекция на 
въглеродните емисии на границите 
може единствено да гарантира 
конкурентоспособността на 
промишлеността на ЕС спрямо 
конкурентния замърсяващ внос на 
вътрешния пазар на ЕС, но не и на 
експортните пазари, то ЕС следва да 
запази всички съществуващи мерки, 
които гарантират 
конкурентоспособността на неговата 
промишленост на експортните 
пазари;

Or. en

Изменение 82
Йенс Гайер
от името на групата S&D

Проект на становище
Параграф 5г (нов)

Проект на становище Изменение

5г. освен това отбелязва, че за да 
се предотврати нелоялната 
конкуренция на европейския пазар, 
механизмът не следва да създава 
неблагоприятни конкурентни 
предимства между конкуриращи се 
материали;

Or. en

Изменение 83
Йенс Гайер
от името на групата S&D

Проект на становище
Параграф 5д (нов)
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Проект на становище Изменение

5д. призовава Комисията да 
предоставя технически консултации 
и подкрепа на промишлените отрасли 
във и извън ЕС, по специално за МСП, 
за създаването на надеждни системи 
за отчитане на емисиите на 
парникови газове за вноса, както и 
потенциални отстъпки за износ с цел 
поддържането на силна европейска 
промишленост, като същевременно 
продължи добрите си 
взаимоотношения с търговските 
партньори; освен това призовава 
Комисията да гарантира, че на 
вносителите е позволено да докажат 
ниското въглеродно съдържание на 
своите продукти, като им се 
предоставя възможност за 
намаляване на таксите за въглеродни 
емисии за тези продукти; призовава 
Комисията да гарантира 
осъществимостта по отношение на 
СТЕ;

Or. en

Изменение 84
Йенс Гайер
от името на групата S&D

Проект на становище
Параграф 5e (нов)

Проект на становище Изменение

5е. отбелязва, че съществуват 
трудности при събирането на 
проверени и надеждни данни за 
въглеродното съдържание на 
внасяните продукти; подчертава 
значението на създаването на 
система за обстоен мониторинг, 
докладване и проверка, за да се оцени 
ефикасността на механизма по 
отношение на защитата срещу 
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изменението на климата и 
изместването на въглеродни емисии; 
счита, че независимата проверка от 
трета страна би могла да се 
възприеме като инструмент за 
гарантиране на надеждността на 
данните;

Or. en

Изменение 85
Йенс Гайер
от името на групата S&D

Проект на становище
Параграф 5ж (нов)

Проект на становище Изменение

5ж. подчертава, че включването на 
вносителите в СТЕ на ЕС чрез 
задължение за закупуване на квоти за 
СО2 според въглеродното съдържание 
на техния внос може да доведе до 
значително и непредвидимо 
повишаване на цените на 
въглеродните емисии в допълнение 
към повишаването, предвидено от 
самата СТЕ, чрез разпределянето на 
по-малко безплатни квоти, 
набирането на резерв за стабилност 
на пазара и коефициента на линейно 
намаление, което би могло да улесни 
постигането на нашите цели в 
областта на климата в ЕС, но да 
доведе до непоносима тежест за 
европейската промишленост, която 
да е непропорционална на усилията на 
ЕС за декарбонизация на 
промишлеността, и да обостри 
рисковете от изместването на 
въглеродни емисии;

Or. en
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Изменение 86
Йенс Гайер
от името на групата S&D

Проект на становище
Параграф 5з (нов)

Проект на становище Изменение

5з. счита, че механизмът следва да 
отчита специфичното положение на 
най-слабо развитите държави, които 
традиционно не отделят много 
емисии; подчертава, че това не следва 
да възпрепятства устойчивото им 
развитие;

Or. en

Изменение 87
Манюел Бомпар, Мариза Матиаш, Корнелия Ернст, Сира Рего

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава, че ресурсите, 
генерирани от механизма, следва да се 
считат за собствени ресурси на ЕС; 
изразява убеждение, че тези ресурси 
трябва да бъдат използвани за мерки в 
областта на климата;

6. подчертава, че ресурсите, 
генерирани от механизма, следва да се 
считат за собствени ресурси на ЕС; 
изразява убеждение, че тези ресурси 
трябва да бъдат използвани за социални 
мерки и мерки в областта на климата, 
включително за подкрепа на трети 
държави, по-специално развиващи се 
държави, в усилията им да 
декарбонизират своите икономики, да 
смекчат последиците от 
изменението на климата и да се 
адаптират към тях; подчертава 
значението на трансфера на 
технологии за декарбонизация към 
развиващите се държави; призовава 
държавите членки да предприемат 
мерки, по-специално финансови мерки, 
с цел оказване на подкрепа на 
домакинствата с ниски доходи и 
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компенсиране на всяко повишаване на 
цената на внасяните стоки в 
резултат от прилагането на 
механизма;

Or. en

Изменение 88
Йенс Гайер
от името на групата S&D

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава, че ресурсите, 
генерирани от механизма, следва да се 
считат за собствени ресурси на ЕС; 
изразява убеждение, че тези ресурси 
трябва да бъдат използвани за мерки в 
областта на климата;

6. подчертава, че съгласно 
Резолюцията на Европейския 
парламент от 14 ноември 2018 г. 
относно Многогодишната финансова 
рамка за периода 2021 – 2027 г. 
ресурсите, генерирани от механизма, се 
считат за собствени европейски 
ресурси; изразява убеждение, че тези 
ресурси се използват единствено за 
мерки за постигане на неутралност 
по отношение на климата, като 
например въглеродно неутрални и 
устойчиви промишлени 
производствени процеси, рециклиране 
и ефективност на материалите, или 
за финансиране на направените от 
механизма административни 
разходи;

Or. en

Изменение 89
Дамиен Карем
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 6
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Проект на становище Изменение

6. подчертава, че ресурсите, 
генерирани от механизма, следва да се 
считат за собствени ресурси на ЕС; 
изразява убеждение, че тези ресурси 
трябва да бъдат използвани за мерки в 
областта на климата;

6. подчертава, че ресурсите, 
генерирани от механизма, следва да се 
считат за собствени ресурси на ЕС; 
изразява убеждение, че тези ресурси 
трябва да бъдат използвани за мерки в 
областта на климата както във, така и 
извън ЕС; предлага тези ресурси 
отчасти да бъдат включени в приноса 
на ЕС към фонда за адаптиране, 
предназначен за развиващите се 
държави, създаден от Парижкото 
споразумение;

Or. en

Изменение 90
Томас Тобé, Ева Майдел, Мариан-Жан Маринеску, Перниле Вайс, Мария 
Спираки, Масимилиано Салини, Ангелика Винциг, Сара Шютедал, Йоан-Рареш 
Богдан, Йежи Бузек, Пилар дел Кастильо Вера, Мария Да Граса Карвалю, 
Ангелика Ниблер, Едина Тот, Том Берендсен, Хилдегард Бентеле, Адам Ярубас, 
Хена Виркунен, Салваторе Де Мео, Франсоа-Ксавие Белами
от името на групата EPP

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава, че ресурсите, 
генерирани от механизма, следва да се 
считат за собствени ресурси на ЕС; 
изразява убеждение, че тези ресурси 
трябва да бъдат използвани за мерки 
в областта на климата;

6. подчертава, че ресурсите, 
генерирани от механизма, не следва да 
създават нарушения въз основа на 
държавата членка на внос, а да 
спомагат за уеднаквяването на 
условията за конкуренция между 
конкуриращите се промишлени 
отрасли, както и за нисковъглеродни 
инвестиции и преобразуване на 
промишленото производство;

Or. en

Изменение 91
Изабела-Хелена Клоц
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от името на групата ECR
Елжбета Крук, Евжен Тошеновски, Зджислав Краснодембски

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава, че ресурсите, 
генерирани от механизма, следва да се 
считат за собствени ресурси на ЕС; 
изразява убеждение, че тези ресурси 
трябва да бъдат използвани за мерки в 
областта на климата;

6. подчертава, че ресурсите, 
генерирани от механизма, следва да се 
считат за собствени ресурси на ЕС; 
изразява убеждение, че тези ресурси 
трябва да бъдат използвани за мерки в 
областта на климата; по-специално те 
следва да бъдат насочени към 
регионите, обхванати от плановете 
за справедлив преход;

Or. en

Изменение 92
Паоло Боркия

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава, че ресурсите, 
генерирани от механизма, следва да се 
считат за собствени ресурси на ЕС; 
изразява убеждение, че тези ресурси 
трябва да бъдат използвани за мерки в 
областта на климата;

6. подчертава, че ресурсите, 
генерирани от механизма, следва да се 
считат за собствени ресурси на ЕС; 
изразява убеждение, че тези ресурси 
трябва да бъдат използвани, за да се 
избегне породеното от неспазване на 
задълженията по отношение на 
околната среда от страна на трети 
държави противодействие на 
конкурентоспособността на 
промишлеността на ЕС;

Or. en

Изменение 93
Маргарита де ла Писа Карион
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Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава, че ресурсите, 
генерирани от механизма, следва да се 
считат за собствени ресурси на ЕС; 
изразява убеждение, че тези ресурси 
трябва да бъдат използвани за мерки в 
областта на климата;

6. подчертава, че ресурсите, 
генерирани от механизма, следва да се 
предоставят на държавите – членки 
на Съюза; те могат да бъдат 
използвани за устойчиво икономическо 
развитие на промишлеността и за 
създаване на работни места.

Or. en

Изменение 94
Свен Шулце

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава, че ресурсите, 
генерирани от механизма, следва да се 
считат за собствени ресурси на ЕС; 
изразява убеждение, че тези ресурси 
трябва да бъдат използвани за мерки в 
областта на климата;

6. подчертава, че ресурсите, 
генерирани от механизма, следва да се 
считат за собствени ресурси на ЕС; 
изразява убеждение, че значителен дял 
от тези ресурси трябва да бъде 
използван за мерки в областта на 
климата;

Or. de

Изменение 95
Маркус Пипер

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава, че ресурсите, 
генерирани от механизма, следва да се 
считат за собствени ресурси на ЕС; 
изразява убеждение, че тези ресурси 

6. подчертава, че ресурсите, 
генерирани от механизма, следва да се 
считат поне отчасти за собствени 
ресурси на ЕС; изразява убеждение, че 
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трябва да бъдат използвани за мерки в 
областта на климата;

тези ресурси трябва да бъдат използвани 
за мерки в областта на климата;

Or. en

Изменение 96
Сара Шютедал

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава, че ресурсите, 
генерирани от механизма, следва да се 
считат за собствени ресурси на ЕС; 
изразява убеждение, че тези ресурси 
трябва да бъдат използвани за мерки в 
областта на климата;

6. подчертава, че ресурсите, 
генерирани от механизма, следва да се 
считат за ресурси на държавите 
членки; изразява убеждение, че тези 
ресурси трябва да бъдат използвани за 
мерки в областта на климата;

Or. en

Изменение 97
Томас Тобé, Хена Виркунен, Франсоа-Ксавие Белами, Ева Майдел, Перниле Вайс, 
Мария Спираки, Ангелика Винциг, Йоан-Рареш Богдан, Йежи Бузек, Сара 
Шютедал, Пилар дел Кастильо Вера, Мариан-Жан Маринеску, Мария Да Граса 
Карвалю, Ангелика Ниблер, Едина Тот, Том Берендсен, Хилдегард Бентеле, Адам 
Ярубас, Салваторе Де Мео, Масимилиано Салини, Маркус Пипер
от името на групата EPP

Проект на становище
Параграф 6a (нов)

Проект на становище Изменение

6a. подчертава, че съдържанието 
на СО2 на внасяните продукти следва 
да бъде надеждно и точно определено, 
наред с другото, чрез проверка от 
независима трета страна, а ако 
такава не може да бъде осигурена – 
чрез съответните данни за средните 
стойности; подчертава 
необходимостта механизмът да 
обхваща както преките, така и 
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непреките въглеродни емисии; отново 
посочва необходимостта от 
подходящи механизми за недопускане 
на заобикаляне на правилата; 
подчертава обаче, че механизмът не 
следва да води до създаване на 
прекомерна административна 
тежест, по-специално за малките и 
средните предприятия.

Or. en

Изменение 98
Йенс Гайер
от името на групата S&D

Проект на становище
Параграф 6a (нов)

Проект на становище Изменение

6a. отбелязва, че механизмът би 
могъл да доведе до по-високи цени за 
потребителите; подчертава, че 
потребителите, особено тези с ниски 
доходи, не следва да страдат от по-
голяма тежест върху покупателната 
им способност; призовава Комисията 
и държавите членки да извършат 
оценка на потенциалното 
въздействие върху стандартите на 
живот, по-специално на уязвимите 
групи от нашето общество, и да 
създадат ефективни механизми за 
прехвърляне;

Or. en

Изменение 99
Йенс Гайер
от името на групата S&D

Проект на становище
Параграф 6б (нов)
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Проект на становище Изменение

6б. подчертава необходимостта да 
се вземе предвид допълващата роля на 
подобрените продуктови стандарти в 
съответствие с плана за действие на 
ЕС за кръгова икономика; подчертава, 
че продуктовите стандарти могат да 
осигурят нисковъглеродно и 
ефективно по отношение на 
ресурсите производство, както и да 
помогнат за гарантиране на 
минимално отрицателно въздействие 
върху околната среда от 
използването на продуктите;

Or. en

Изменение 100
Елеонора Еви, Иняцио Корао

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава Комисията, преди да 
представи законодателно предложение, 
да извърши оценка на въздействието на 
различните механизми и проекти за 
стимулиране на международните 
действия в областта на климата и 
предотвратяване на изместването на 
въглеродни емисии.

7. призовава Комисията, преди да 
представи законодателно предложение, 
да извърши оценка на въздействието на 
различните механизми и проекти, 
включително такса за добавени 
емисии или подобни такси за 
въглеродни емисии, за стимулиране на 
международните действия в областта на 
климата и предотвратяване на 
изместването на въглеродни емисии; 
подчертава, че в това проучване 
следва внимателно да се оценят 
трансграничните последици от 
механизма и потенциалната му 
тежест върху съседните държави и 
международните партньори, по-
специално върху развиващите се 
държави; призовава Комисията да 
предложи инициативи за свеждане до 
минимум на тежестта върху 
международните партньори чрез 
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предоставяне на информация и 
сътрудничество, с което да се укрепи 
водещата роля на ЕС в борбата срещу 
изменението на климата в световен 
мащаб;

Or. en

Изменение 101
Йенс Гайер
от името на групата S&D

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава Комисията, преди да 
представи законодателно 
предложение, да извърши оценка на 
въздействието на различните механизми 
и проекти за стимулиране на 
международните действия в областта на 
климата и предотвратяване на 
изместването на въглеродни емисии.

7. призовава Комисията да извърши 
задълбочена оценка на въздействието 
на различните механизми и проекти, 
включително данъка върху 
въглеродните емисии от 
потреблението и изискванията за 
въглеродния отпечатък при 
обществените поръчки, преди да 
представи законодателно 
предложение, с цел да се оцени до 
каква степен те стимулират 
международните действия в областта на 
климата и предотвратяват 
изместването на въглеродни емисии; в 
оценката следва да се анализира и 
възможността за преходно запазване 
на безплатните квоти по СТЕ и/или 
на компенсациите за цената на 
електроенергията, докато се 
извършва бавното постепенно 
въвеждане на механизма;

Or. en

Изменение 102
Маргарита де ла Писа Карион

Проект на становище
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Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава Комисията, преди да 
представи законодателно предложение, 
да извърши оценка на въздействието на 
различните механизми и проекти за 
стимулиране на международните 
действия в областта на климата и 
предотвратяване на изместването на 
въглеродни емисии.

7. призовава Комисията, преди да 
представи законодателно предложение, 
да извърши оценка на въздействието на 
различните механизми и проекти за 
стимулиране на международните 
действия в областта на климата и 
предотвратяване на изместването на 
въглеродни емисии, като вземе под 
внимание риска от преместване на 
дружества и стратегически сектори, 
както и от нелоялна конкуренция от 
страна на държавите членки и на 
трети държави; призовава също така 
за извършване на задълбочен анализ на 
съвместимостта с многостранната 
система, включена в разпоредбите на 
Световната търговска организация.

Or. en

Изменение 103
Дамиен Карем
от името на групата VERTS/ALE

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава Комисията, преди да 
представи законодателно 
предложение, да извърши оценка на 
въздействието на различните механизми 
и проекти за стимулиране на 
международните действия в 
областта на климата и 
предотвратяване на изместването на 
въглеродни емисии.

7. призовава Комисията да извърши 
задълбочена оценка на въздействието 
по отношение на въздействието 
върху околната среда на различните 
форми на възможните механизми; 
съветва Комисията да възприеме 
екологичния критерий като водещ 
фактор при избора на формата на 
механизма; призовава Комисията да 
направи резултатите от оценката на 
въздействието публично достояние 
във възможно най-кратък срок и 
преди публикуването на 
законодателното си предложение;
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Or. en

Изменение 104
Изабела-Хелена Клоц
от името на групата ECR
Елжбета Крук, Евжен Тошеновски, Зджислав Краснодембски, Йесика Стегрюд

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава Комисията, преди да 
представи законодателно предложение, 
да извърши оценка на въздействието на 
различните механизми и проекти за 
стимулиране на международните 
действия в областта на климата и 
предотвратяване на изместването на 
въглеродни емисии.

7. призовава Комисията, преди да 
представи законодателно предложение, 
да извърши оценка на въздействието на 
различните механизми и проекти за 
стимулиране на международните 
действия в областта на климата и 
предотвратяване на изместването на 
въглеродни емисии, която обхваща 
въздействието на механизма върху 
всяка държава членка; подчертава 
необходимостта от вземане по 
внимание на 
конкурентоспособността на 
промишлеността на ЕС при 
извършването на оценката на 
въздействието.

Or. en

Изменение 105
Томас Тобé, Ева Майдел, Мариан-Жан Маринеску, Перниле Вайс, Мария 
Спираки, Масимилиано Салини, Ангелика Винциг, Сара Шютедал, Йоан-Рареш 
Богдан, Йежи Бузек, Пилар дел Кастильо Вера, Мария Да Граса Карвалю, 
Ангелика Ниблер, Едина Тот, Том Берендсен, Хилдегард Бентеле, Адам Ярубас, 
Хена Виркунен, Салваторе Де Мео, Франсоа-Ксавие Белами
от името на групата EPP

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава Комисията, преди да 7. призовава Комисията да извърши 
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представи законодателно 
предложение, да извърши оценка на 
въздействието на различните механизми 
и проекти за стимулиране на 
международните действия в областта на 
климата и предотвратяване на 
изместването на въглеродни емисии.

задълбочена оценка на въздействието 
на различните механизми и 
алтернативи, включително на 
регулаторните стандарти в 
областта на климата за внасяните 
продукти и съвместимостта с 
безплатното разпределяне на квоти 
по СТЕ на ЕС, за стимулиране на 
международните действия в областта на 
климата и предотвратяване на 
изместването на въглеродни емисии.

Or. en

Изменение 106
Клемен Грошел, Андрус Ансип, Кристоф Грюдлер, Мартина Длабайова

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава Комисията, преди да 
представи законодателно предложение, 
да извърши оценка на въздействието на 
различните механизми и проекти за 
стимулиране на международните 
действия в областта на климата и 
предотвратяване на изместването на 
въглеродни емисии.

7. призовава Комисията, преди да 
представи законодателно предложение, 
да извърши оценка на въздействието на 
различните механизми и проекти за 
стимулиране на международните 
действия в областта на климата и 
предотвратяване на изместването на 
въглеродни емисии; призовава 
Комисията да определи в оценката си 
на въздействието мерки за секторите 
с най-висок риск от изместване на 
въглеродни емисии;

Or. en

Изменение 107
Манюел Бомпар, Мариза Матиаш, Корнелия Ернст, Сира Рего

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение
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7. призовава Комисията, преди да 
представи законодателно предложение, 
да извърши оценка на въздействието на 
различните механизми и проекти за 
стимулиране на международните 
действия в областта на климата и 
предотвратяване на изместването на 
въглеродни емисии.

7. призовава Комисията, преди да 
представи законодателно предложение, 
да извърши оценка на въздействието на 
различните механизми и проекти за 
стимулиране на международните 
действия в областта на климата и 
предотвратяване на изместването на 
въглеродни емисии и изтичането на 
инвестиции.

Or. en

Изменение 108
Дамиен Карем
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 7a (нов)

Проект на становище Изменение

7a. счита, че механизмът за 
корекция на въглеродните емисии на 
границите трябва да допълва 
широкия набор от механизми, които 
насърчават декарбонизацията и не са 
достатъчни сами по себе си за 
постигането на целите на 
Европейския съюз в областта на 
климата; подчертава 
необходимостта от придружаване на 
механизма с амбициозна промишлена 
политика, която както да има 
амбиции в областта на околната 
среда, така и да е социално 
справедлива, и с план за действие за 
кръгова икономика, както и 
необходимостта от прилагането на 
механизма за справедлив преход, 
насочен към подпомагане на най-
засегнатите региони, чрез полагане на 
усилия за осъществяване на преход;

Or. en
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Изменение 109
Елеонора Еви, Иняцио Корао

Проект на становище
Параграф 7a (нов)

Проект на становище Изменение

7a. подчертава постигнатите от 
Съюза добри резултати в 
повишаването на енергийната 
ефективност и ефективното 
използване на ресурсите чрез 
изисквания за продуктите и 
етикетирането, които доведоха до 
стимулиране на отговорно 
потребление, ангажиране на 
европейските граждани и подкрепа на 
конкурентоспособността на 
промишлеността и иновациите чрез 
насърчаване на по-добрите 
екологични резултати на 
продуктите; призовава Комисията да 
се позове на този опит и да проучи 
аналогични мерки, които биха могли 
да допълнят или заменят механизма;

Or. en

Изменение 110
Йенс Гайер
от името на групата S&D

Проект на становище
Параграф 7a (нов)

Проект на становище Изменение

7a. подчертава значението на 
това Европейският парламент да 
гарантира представителството на 
европейските граждани и интереси, 
както и на постигането на 
приоритетите на ЕС, като например 
опазването на климата и 
конкурентоспособността в световен 
план; поради това призовава 
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Комисията и Съвета да осигурят 
пълноценното участие на 
Европейския парламент като 
съзаконодател в законодателния 
процес за създаването на механизма.

Or. en

Изменение 111
Томас Тобé, Мариан-Жан Маринеску, Мария Да Граса Карвалю, Ангелика 
Ниблер, Едина Тот, Том Берендсен, Хилдегард Бентеле, Адам Ярубас, Салваторе 
Де Мео, Масимилиано Салини, Маркус Пипер, Йежи Бузек, Перниле Вайс, Хена 
Виркунен, Ева Майдел, Мария Спираки, Ангелика Винциг, Йоан-Рареш Богдан, 
Сара Шютедал, Пилар дел Кастильо Вера
от името на групата EPP

Проект на становище
Параграф 7a (нов)

Проект на становище Изменение

7a. призовава Комисията да 
положи повече усилия за глобалното 
ценообразуване на СО2 и за 
улесняването на търговията на 
технологии за опазване на климата и 
околната среда например чрез 
инициативи в областта на 
търговската политика като 
Споразумението за екологични стоки 
на СТО; подчертава, че Съюзът може 
да играе водеща роля с включването 
на амбициозни глави относно 
енергията и устойчивостта в своите 
търговски споразумения.

Or. en

Изменение 112
Маркус Пипер, Масимилиано Салини

Проект на становище
Параграф 7a (нов)
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Проект на становище Изменение

7a. подчертава, че 
съществуващите механизми за 
защита срещу изместването на 
въглеродни емисии следва да се 
запазят и дори да се разширят, ако е 
необходимо; постепенното 
премахване на съществуващия 
механизъм би могло да доведе до 
загуба на конкурентоспособността на 
дружествата на единния пазар и в 
световен аспект; подчертава 
необходимостта от еднакво 
ефективни мерки, ако 
съществуващите бъдат постепенно 
премахнати.

Or. en

Изменение 113
Клемен Грошел, Андрус Ансип, Кристоф Грюдлер, Мартина Длабайова

Проект на становище
Параграф 7a (нов)

Проект на становище Изменение

7a. призовава за специална оценка 
на въздействието на механизма върху 
МСП и върху конкуренцията в 
рамките на вътрешния пазар; 
призовава за създаването, ако е 
необходимо, на механизъм за подкрепа 
на МСП, за да се приспособят 
успешно към новата пазарна 
действителност и по този начин да 
не се позволи да се превърнат в 
жертви на нелоялни практики от 
страна на по-големите участници на 
пазара;

Or. en

Изменение 114
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Сара Шютедал

Проект на становище
Параграф 7a (нов)

Проект на становище Изменение

7a. като признава, че механизмът 
по принцип ограничава търговията, 
счита, че оценката на въздействието 
следва да обърне внимание на начина, 
по който би могло да се улесни 
коригирането или премахването на 
механизма, след като 
революционните технологии 
достигнат пазарна реализация в 
световен план и се постигне сливане 
на глобалните цели в областта на 
климата, или когато се предприемат 
ответни действия;

Or. en

Изменение 115
Свен Шулце

Проект на становище
Параграф 7a (нов)

Проект на становище Изменение

7a. призовава Комисията да 
разгледа внимателно последиците от 
данъка върху въглеродните емисии на 
границите за Европейската схема за 
търговия с емисии (СТЕ) и неговите 
възможни допълнителни ефекти 
върху конкурентоспособността на 
предприятията;

Or. de

Изменение 116
Томас Тобé, Мариан-Жан Маринеску, Мария Да Граса Карвалю, Ангелика 
Ниблер, Едина Тот, Том Берендсен, Хилдегард Бентеле, Адам Ярубас, Салваторе 
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Де Мео, Масимилиано Салини, Маркус Пипер, Йежи Бузек, Перниле Вайс, Хена 
Виркунен, Ева Майдел, Мария Спираки, Ангелика Винциг, Йоан-Рареш Богдан, 
Сара Шютедал, Пилар дел Кастильо Вера
от името на групата EPP

Проект на становище
Параграф 7б (нов)

Проект на становище Изменение

7б. призовава Комисията също 
така да обмисли алтернативни мерки 
и да покаже пълния аспект на 
добавената стойност на един 
механизъм за корекция на 
въглеродните емисии на границите; 
счита, че един добре проектиран и 
синхронизиран със съществуващите 
системи, органите за 
стандартизация на стопанската 
дейност и световните стандарти 
цифров продуктов паспорт би могъл 
да помогне в този процес; в 
икономиката след COVID-19 цените 
на въглерода може да се окажат 
твърде нестабилни, за да подкрепят 
ефективната декарбонизация на 
промишлеността; поради това 
съществува необходимост от 
продуктови политики, които да 
дадат тласък за създаването на нови 
стандарти за нисковъглеродни и 
ефективни по отношение на 
ресурсите продукти, за да се 
гарантира преходът към устойчива 
икономика.

Or. en

Изменение 117
Елеонора Еви, Иняцио Корао

Проект на становище
Параграф 7б (нов)

Проект на становище Изменение



AM\1214422BG.docx 75/76 PE658.773v01-00

BG

7б. подчертава, че въпреки 
същественото значение на това 
механизмът да е управляем, 
икономически ефективен и обясним за 
международните партньори на 
Съюза, негова първостепенна цел е да 
се намалят преките и непреките 
емисии чрез насочване на вниманието 
към процесите и методите на 
производство на продуктите, които 
се употребяват в ЕС, независимо от 
техния произход; призовава 
Комисията да проучи най-добрите 
налични цифрови решения, 
включително технологиите на 
разпределения регистър, за да се 
гарантира проследимоста на 
продуктите, както и че отчетите на 
емисиите са възможно най-близо до 
реалността;

Or. en

Изменение 118
Дамиен Карем
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 7б (нов)

Проект на становище Изменение

7б. подчертава, че независимо от 
естеството на механизма, 
прилагането му ще трябва да бъде 
придружено от набор от стандарти, 
които няма да позволят неговото 
заобикаляне и ще гарантират 
ефективното му прилагане;

Or. en

Изменение 119
Клемен Грошел, Андрус Ансип, Кристоф Грюдлер, Мартина Длабайова
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Проект на становище
Параграф 7б (нов)

Проект на становище Изменение

7б. подчертава, че механизмът 
следва да отразява и да бъде 
съизмерим с вътрешната цена на 
въглерода в ЕС;

Or. en

Изменение 120
Дамиен Карем
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 7в (нов)

Проект на становище Изменение

7в. подчертава, че следва да се 
поставят амбициозни срокове за 
прилагането и развитието на 
механизма;

Or. en


