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Τροπολογία 1
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
άρθρο XX της Γενικής Συμφωνία 
Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) επιτρέπει 
στα μέλη του ΠΟΕ να εφαρμόζουν μέτρα 
τα οποία είναι απαραίτητα για την 
προστασία της ζωής και της υγείας των 
ανθρώπων, των ζώων και των φυτών (β) 
ή των φυσικών πόρων (η)·

Or. en

Τροπολογία 2
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
αναφέρει ότι ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα «θα αποτελέσει 
εναλλακτική λύση στα μέτρα 
αντιμετώπισης του κινδύνου διαρροής 
άνθρακα που προβλέπονται στο σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της 
ΕΕ»·

Or. en

Τροπολογία 3
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1β. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
πρόσφατα δημοσιευμένη έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
συμπεραίνεται ότι το ισχύον σύστημα 
δωρεάν κατανομής στο πλαίσιο του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών (ΣΕΔΕ) 
της ΕΕ δεν παρέχει κίνητρο στις 
βιομηχανίες για απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές·

Or. en

Τροπολογία 4
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από 
επισκοπήσεις της επιστημονικής 
βιβλιογραφίας προκύπτει ότι δεν 
υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν 
ότι το ΣΕΔΕ της ΕΕ είχε ευρείες 
αρνητικές ή θετικές επιπτώσεις στην 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 
που υπόκεινται σε ρύθμιση, ούτε 
υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν 
σημαντική διαρροή άνθρακα1α·
_________________
1α «Ο αντίκτυπος του συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ 
στην ανταγωνιστικότητα και τη διαρροή 
άνθρακα: οικονομετρικά στοιχεία» (The 
impact of the EU Emissions Trading 
System on competitiveness and carbon 
leakage: the econometric evidence) 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1
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Τροπολογία 5
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί τη Συμφωνία του 
Παρισιού, την Πράσινη Συμφωνία και τον 
στόχο της επίτευξης κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050· σημειώνει 
την έλλειψη διεθνών προσπαθειών για το 
κλίμα· πιστεύει ότι ένας ενωσιακός 
μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα («ο μηχανισμός») θα μπορούσε 
να κινητοποιήσει διεθνείς προσπάθειες για 
την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής·

1. επικροτεί τη Συμφωνία του 
Παρισιού ως διεθνή δέσμευση για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
και υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να 
διεξαχθεί ενδελεχής αξιολόγηση όλων των 
διεθνών εγχειριδίων κανόνων σε σχέση με 
τη συμβατότητά τους με τους 
κλιματικούς στόχους· επικροτεί τις 
ευρωπαϊκές προσπάθειες στο πλαίσιο 
αυτό, όπως την Πράσινη Συμφωνία και 
τον στόχο για την επίτευξη οικονομικά 
αποδοτικής, δίκαιης, κοινωνικά 
ισορροπημένης και ισότιμης μετάβασης 
προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 
2050 το αργότερο· σημειώνει με ανησυχία 
την έλλειψη επαρκών φιλόδοξων διεθνών 
προσπαθειών και μέτρων για το κλίμα, 
ειδικότερα όσον αφορά την εκτέλεση των 
αποφάσεων που ελήφθησαν στο πλαίσιο 
της Συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και 
την απόσυρση των ΗΠΑ από τη 
Συμφωνία· πιστεύει ότι ένας ενωσιακός 
μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα («ο μηχανισμός») μπορεί να 
παράσχει κίνητρα για εισαγωγές χαμηλών 
εκπομπών στην ΕΕ, τη δημιουργία 
αγοράς τεχνολογιών και προϊόντων 
χαμηλών εκπομπών στην ΕΕ, αυξημένες 
διεθνείς προσπάθειες για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
καθώς και να αποτελέσει το πρώτο βήμα 
για τη διεθνή τιμολόγηση του άνθρακα 
δεδομένου ότι τα αποκεντρωμένα μέτρα 
για την προστασία του κλίματος δεν 



PE658.773v01-00 6/73 AM\1214422EL.docx

EL

επαρκούν για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 6
Tomas Tobé, Angelika Niebler, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Tom Berendsen, 
Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, François-
Xavier Bellamy, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Μαρία 
Σπυράκη, Massimiliano Salini, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş Bogdan, 
Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί τη Συμφωνία του 
Παρισιού, την Πράσινη Συμφωνία και τον 
στόχο της επίτευξης κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050· σημειώνει την 
έλλειψη διεθνών προσπαθειών για το 
κλίμα· πιστεύει ότι ένας ενωσιακός 
μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα («ο μηχανισμός») θα μπορούσε 
να κινητοποιήσει διεθνείς προσπάθειες για 
την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής·

1. επικροτεί τη Συμφωνία του 
Παρισιού, την Πράσινη Συμφωνία και τον 
στόχο της επίτευξης κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050· σημειώνει τη 
σημαντική απόκλιση που παρουσιάζεται 
μεταξύ διαφορετικών χωρών στις 
προσπάθειές τους για το κλίμα· 
υπογραμμίζει ότι η κλιματική πολιτική 
της ΕΕ πρέπει να συμβαδίζει με 
αυξημένη οικονομική ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα για την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία με βάση τις αρχές του 
ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού· 
πιστεύει ότι ένας ενωσιακός μηχανισμός 
συνοριακής προσαρμογής άνθρακα («ο 
μηχανισμός») θα πρέπει να χρησιμεύσει 
στο να κινητοποιήσει διεθνείς προσπάθειες 
για την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής και ζητεί, επομένως, από την 
Επιτροπή να εξετάσει όλες τις διαθέσιμες 
επιλογές κατά την κατάρτιση της 
πρότασης για οποιονδήποτε τέτοιου 
είδους μηχανισμό·

Or. en

Τροπολογία 7
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Paolo Borchia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί τη Συμφωνία του 
Παρισιού, την Πράσινη Συμφωνία και 
τον στόχο της επίτευξης κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050· σημειώνει 
την έλλειψη διεθνών προσπαθειών για το 
κλίμα· πιστεύει ότι ένας ενωσιακός 
μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα («ο μηχανισμός») θα μπορούσε 
να κινητοποιήσει διεθνείς προσπάθειες για 
την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής·

1. εκφράζει δυσαρέσκεια για την 
έλλειψη διεθνών προσπαθειών για την 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας· 
σημειώνει ότι η ΕΕ ευθύνεται μόνο για το 
9 % των παγκόσμιων επιπέδων εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και τονίζει ότι οι 
περιβαλλοντικές προσπάθειες της ΕΕ και 
η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της 
ΕΕ θα αντισταθμιστούν από τη μη 
συμμόρφωση άλλων διεθνών σημαντικών 
παραγωγών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, εκτός εάν καθιερωθούν 
δεσμευτικά εργαλεία για την προώθηση 
της παγκόσμιας δέσμευσης για μείωση 
των επιπέδων ρύπανσης πιστεύει ότι ένας 
ενωσιακός μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα («ο μηχανισμός») 
θα μπορούσε να κινητοποιήσει διεθνείς 
προσπάθειες για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 8
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί τη Συμφωνία του 
Παρισιού, την Πράσινη Συμφωνία και τον 
στόχο της επίτευξης κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050· σημειώνει την 
έλλειψη διεθνών προσπαθειών για το 
κλίμα· πιστεύει ότι ένας ενωσιακός 
μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα («ο μηχανισμός») θα μπορούσε 

1. επικροτεί τη Συμφωνία του 
Παρισιού και την Πράσινη Συμφωνία· 
υποστηρίζει την επίτευξη της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2040 και του 
ενδιάμεσου στόχου για μείωση των 
εκπομπών CO2 κατά 65 % έως το 2030· 
σημειώνει την έλλειψη διεθνών 
μηχανισμών για να διασφαλιστεί η 
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να κινητοποιήσει διεθνείς προσπάθειες για 
την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής·

επίτευξη των κλιματικών στόχων 
σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού· 
πιστεύει ότι ένας ενωσιακός μηχανισμός 
συνοριακής προσαρμογής άνθρακα («ο 
μηχανισμός») θα πρέπει να κινητοποιήσει 
διεθνείς προσπάθειες για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένας 
ενάρετος κύκλος για την καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής σε διεθνές 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 9
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί τη Συμφωνία του 
Παρισιού, την Πράσινη Συμφωνία και τον 
στόχο της επίτευξης κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050· σημειώνει την 
έλλειψη διεθνών προσπαθειών για το 
κλίμα· πιστεύει ότι ένας ενωσιακός 
μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα («ο μηχανισμός») θα μπορούσε 
να κινητοποιήσει διεθνείς προσπάθειες για 
την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής·

1. υπενθυμίζει τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Ένωσης στο πλαίσιο 
της Συμφωνίας του Παρισιού· 
αναγνωρίζει την Πράσινη Συμφωνία, τον 
στόχο της επίτευξης κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050 και τον 
πρόσφατα ανακοινωθέντα στόχο για 
τουλάχιστον 55 % μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030· 
σημειώνει την έλλειψη διεθνών 
προσπαθειών για το κλίμα· πιστεύει ότι 
ένας ενωσιακός μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα («ο μηχανισμός») 
θα μπορούσε να κινητοποιήσει διεθνείς 
προσπάθειες για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 10
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί τη Συμφωνία του 
Παρισιού, την Πράσινη Συμφωνία και τον 
στόχο της επίτευξης κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050· σημειώνει την 
έλλειψη διεθνών προσπαθειών για το 
κλίμα· πιστεύει ότι ένας ενωσιακός 
μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα («ο μηχανισμός») θα μπορούσε 
να κινητοποιήσει διεθνείς προσπάθειες για 
την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής·

1. επικροτεί τη Συμφωνία του 
Παρισιού, την Πράσινη Συμφωνία και τον 
στόχο της επίτευξης κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050· σημειώνει την 
έλλειψη διεθνών προσπαθειών για το 
κλίμα· πιστεύει ότι ένας ενωσιακός 
μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα («ο μηχανισμός»), εάν σχεδιαστεί 
προσεκτικά εντός ολοκληρωμένης δέσμης 
πολιτικών και συνοδεύεται από 
ισχυρότερη δράση όσον αφορά τον 
πολυμερή συντονισμό, θα μπορούσε να 
κινητοποιήσει διεθνείς προσπάθειες για 
την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 11
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί τη Συμφωνία του 
Παρισιού, την Πράσινη Συμφωνία και τον 
στόχο της επίτευξης κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050· σημειώνει την 
έλλειψη διεθνών προσπαθειών για το 
κλίμα· πιστεύει ότι ένας ενωσιακός 
μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα («ο μηχανισμός») θα μπορούσε 
να κινητοποιήσει διεθνείς προσπάθειες για 
την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής·

1. επικροτεί τη Συμφωνία του 
Παρισιού, την Πράσινη Συμφωνία και τον 
στόχο της επίτευξης κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050· σημειώνει την 
έλλειψη διεθνών προσπαθειών για το 
κλίμα· πιστεύει ότι ένας ενωσιακός 
μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα («ο μηχανισμός»), ο οποίος θα 
είναι συμβατός με τις συμφωνίες του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, θα 
μπορούσε να κινητοποιήσει διεθνείς 
προσπάθειες για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής μόνον εφόσον δεν 
υπάρχει πρόοδος προς μια παγκόσμια 
τιμή CO2·

Or. en
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Τροπολογία 12
Izabela-Helena Kloc
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Jessica Stegrud, Margarita 
de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί τη Συμφωνία του 
Παρισιού, την Πράσινη Συμφωνία και τον 
στόχο της επίτευξης κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050· σημειώνει την 
έλλειψη διεθνών προσπαθειών για το 
κλίμα· πιστεύει ότι ένας ενωσιακός 
μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα («ο μηχανισμός») θα μπορούσε 
να κινητοποιήσει διεθνείς προσπάθειες για 
την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής·

1. αναγνωρίζει τη Συμφωνία του 
Παρισιού, την Πράσινη Συμφωνία και τον 
συλλογικό ενωσιακό στόχο της επίτευξης 
κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050· 
σημειώνει την έλλειψη διεθνών 
προσπαθειών για το κλίμα· πιστεύει ότι 
ένας ενωσιακός μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα («ο μηχανισμός») 
θα μπορούσε να κινητοποιήσει διεθνείς 
προσπάθειες για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 13
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. σημειώνει ότι η ΕΕ αποτελεί τον 
μεγαλύτερο εισαγωγέα άνθρακα 
παγκοσμίως και ότι η περιεκτικότητα 
των εξαγόμενων προϊόντων από την 
Ευρώπη σε άνθρακα είναι αρκετά 
χαμηλότερη σε σχέση με την 
περιεκτικότητα των εισαγόμενων 
προϊόντων σε άνθρακα· συμπεραίνει ότι 
οι ευρωπαϊκές προσπάθειες για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
είναι μεγαλύτερες από τον μέσο όρο των 
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διεθνών προσπαθειών· υπογραμμίζει ότι, 
για να μετρηθεί ο συνολικός αντίκτυπος 
της Ένωσης στο κλίμα, η μέθοδος 
υποβολής εκθέσεων δεν θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη μόνον τις εκπομπές στην 
επικράτεια της ΕΕ, αλλά και τις 
εκπομπές από τις εισαγωγές στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 14
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι, σύμφωνα με την 
εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής, 
χωρίς την απορρόφηση από καταβόθρες 
άνθρακα (δάση, έδαφος κ.λπ.), ο 
πραγματικός στόχος για μείωση των 
εκπομπών είναι 52,8 % έως το 2030 και 
όχι 55 %· υπογραμμίζει ότι, για να 
τηρηθεί ο μακροπρόθεσμος στόχος της 
Συμφωνίας του Παρισιού για περιορισμό 
της αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5°C 
πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, τα 
βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά 
δεδομένα και ο Οργανισμός Ηνωμένων 
Εθνών συστήνουν μείωση κατά 
τουλάχιστον 65 % έως το 2030·

Or. en

Τροπολογία 15
Paolo Borchia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι η αποφυγή του 
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κινδύνου διαρροής άνθρακα αποτελεί 
προϋπόθεση για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας στη βιομηχανία της 
ΕΕ, δεδομένου ότι αυτή συμβάλλει στη 
μείωση των εκπομπών σε παγκόσμιο 
επίπεδο και, παράλληλα, διατηρεί θέσεις 
εργασίας και επενδύσεις στην Ευρώπη· 
τονίζει ότι στρατηγικοί τομείς, όπως είναι 
ο χάλυβας, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι 
όσον αφορά τον αντίκτυπο στην απόδοσή 
τους και την επενδυτική τους ικανότητα·

Or. en

Τροπολογία 16
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. ο μηχανισμός (οι κλιματικοί 
δασμοί) πρέπει να είναι συμβατός με τις 
συμφωνίες του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, να μην εισάγει διακρίσεις και 
να είναι απλός στην εφαρμογή του· 
παράλληλα, θα πρέπει να αποφευχθεί η 
αποδυνάμωση των ευκαιριών 
ευρωπαϊκών εταιρειών για εξαγωγές σε 
τρίτες χώρες με τη μορφή αντιποίνων·

Or. en

Τροπολογία 17
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι 
κύριος στόχος του μηχανισμού είναι να 
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διευκολυνθεί η επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας· υπογραμμίζει ότι ο 
μηχανισμός θα πρέπει να παρέχει στην 
ευρωπαϊκή βιομηχανία τη δυνατότητα να 
συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση 
των κλιματικών φιλοδοξιών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 18
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
υποστηρίζονται οι φιλοδοξίες της 
Ένωσης για το κλίμα σύμφωνα με τον 
στόχο κλιματικής ουδετερότητας έως το 
2050 και τον αυξημένο στόχο για το 2030, 
καθώς και να διασφαλίζεται ότι 
εφαρμόζεται με συνέπεια η αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει»·

Or. en

Τροπολογία 19
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. υπογραμμίζει ότι οι στόχοι της 
Ένωσης σε σχέση με τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι 
μεροληπτικοί εάν αγνοούν τις εκπομπές 
που ενέχουν τα εισαγόμενα προϊόντα και 
οι εισαγόμενες υπηρεσίες· εκφράζει 
έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι η 
έλλειψη στόχου σχετικά με τις 
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εισαγόμενες εκπομπές δημιουργεί ένα 
φαινόμενο στο οποίο οι εκπομπές της ΕΕ 
μειώνονται μέσω της μεταφοράς 
εκπομπών σε τρίτες χώρες και μέσω της 
μετεγκατάστασης βιομηχανικών 
δραστηριοτήτων· τονίζει ότι η επίτευξη 
της κλιματικής ουδετερότητας στην 
Ένωση έως το 2050 δεν μπορεί να 
επιτευχθεί εις βάρος τρίτων χωρών μέσω 
της μετεγκατάστασης ρυπογόνων 
βιομηχανιών οι οποίες είναι επιζήμιες για 
το περιβάλλον και τους τοπικούς 
πληθυσμούς· παροτρύνει την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια 
προσέγγιση με βάση το αποτύπωμα 
άνθρακα κατά τον καθορισμό των 
κλιματικών τους στόχων·

Or. en

Τροπολογία 20
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. καλεί την Επιτροπή να 
συνυπολογίσει την κοινωνική διάσταση 
του μηχανισμού στην επικείμενη πρότασή 
της· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αξιολογηθούν οι κίνδυνοι που ενέχει η 
βιομηχανική μετεγκατάσταση και η 
εξωτερική ανάθεση εντός και εκτός ΕΕ 
που ενδέχεται να προκαλέσει ο 
ακατάλληλος σχεδιασμός του 
μηχανισμού· τονίζει, επίσης, ότι είναι 
αναγκαίο να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος 
όλων των επιλογών των καταναλωτών 
και των τελικών χρηστών προκειμένου να 
εξασφαλιστεί δίκαιη κατανομή των 
βαρών· τάσσεται υπέρ μιας επιλογής η 
οποία θα διασφαλίζει ότι ο μηχανισμός 
παρέχει κίνητρα στις βιομηχανίες για να 
συμμετέχουν σε ουσιαστικές προσπάθειες 
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για την απαλλαγή των διαδικασιών 
παραγωγής από τις ανθρακούχες 
εκπομπές και, ταυτόχρονα, θα τις 
προστατεύει από τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 21
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η διεθνής 
τιμολόγηση του άνθρακα και οι πλήρως 
ανταγωνιστικές λύσεις χαμηλών εκπομπών 
θα μπορούσαν να καταστήσουν 
παρωχημένο τον μηχανισμό· τονίζει, ως εκ 
τούτου, ότι πρέπει η ΕΕ να εντείνει τις 
προσπάθειές της προς την κατεύθυνση 
αυτή·

2. υπογραμμίζει ότι η διεθνής 
τιμολόγηση του άνθρακα και οι πλήρως 
ανταγωνιστικές λύσεις χαμηλών έως 
μηδενικών εκπομπών θα μπορούσαν να 
καταστήσουν παρωχημένο τον μηχανισμό, 
δεδομένου ότι η δημιουργία ενός 
μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα δεν θα διασφαλίζει απαραίτητα 
την περαιτέρω απαλλαγή των 
πληττόμενων τομέων και υλικών στην 
Ευρώπη από ανθρακούχες εκπομπές και, 
συνεπώς, απαιτούνται πρόσθετα μέτρα· 
τονίζει, ως εκ τούτου, ότι πρέπει η ΕΕ να 
εντείνει τις προσπάθειές της προς την 
κατεύθυνση αυτή μέσω της καθιέρωσης 
περισσότερο φιλόδοξων και 
αποτελεσματικότερων κανόνων, 
ποσοστώσεων και προτύπων, τα οποία θα 
τονώσουν την ανάπτυξη ηγετικών 
αγορών για βιωσιμότερα βιομηχανικά 
υλικά και προϊόντα, ιδίως όσων έχουν 
υψηλές απαιτήσεις κεφαλαιουχικών 
δαπανών· ζητεί από την Επιτροπή να 
σχεδιάσει τον εν λόγω μηχανισμό ως 
τμήμα μιας ολοκληρωμένης δέσμης 
πολιτικών με μακροπρόθεσμο 
προσανατολισμό, η οποία συνάδει με την 
επίτευξη μιας οικονομίας με υψηλή 
αποδοτικότητα ενέργειας και πόρων, που 
θα βασίζεται πλήρως σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και με μηδενικές 
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καθαρές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου έως το 2050 το αργότερο·

Or. en

Τροπολογία 22
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η διεθνής 
τιμολόγηση του άνθρακα και οι πλήρως 
ανταγωνιστικές λύσεις χαμηλών 
εκπομπών θα μπορούσαν να καταστήσουν 
παρωχημένο τον μηχανισμό· τονίζει, ως εκ 
τούτου, ότι πρέπει η ΕΕ να εντείνει τις 
προσπάθειές της προς την κατεύθυνση 
αυτή·

2. υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός δεν 
μπορεί να συμβάλει στην καταπολέμηση 
της έμμεσης διαρροής άνθρακα· 
υπογραμμίζει, επίσης, ότι επαρκείς 
διεθνείς προσπάθειες για το κλίμα, όπως 
μέσω της διεθνούς τιμολόγησης του 
άνθρακα και των πλήρως ανταγωνιστικών 
τεχνολογιών, προϊόντων και διαδικασιών 
παραγωγής χαμηλών εκπομπών θα 
καταστήσουν παρωχημένο τον μηχανισμό· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να σχεδιάσει 
τον μηχανισμό ως μεταβατικό μέτρο και 
να εντείνει τις προσπάθειές της προς την 
κατεύθυνση αυτή μέσω της θέσπισης 
ενδελεχούς πλαισίου για τη στήριξη της 
βιομηχανίας και της κοινωνίας στη 
μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές και μέσω 
της συμμετοχής σε κλιματική 
διπλωματία·

Or. en

Τροπολογία 23
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η διεθνής 2. υπογραμμίζει ότι η διεθνής 
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τιμολόγηση του άνθρακα και οι πλήρως 
ανταγωνιστικές λύσεις χαμηλών εκπομπών 
θα μπορούσαν να καταστήσουν 
παρωχημένο τον μηχανισμό· τονίζει, ως εκ 
τούτου, ότι πρέπει η ΕΕ να εντείνει τις 
προσπάθειές της προς την κατεύθυνση 
αυτή·

τιμολόγηση του άνθρακα και οι πλήρως 
ανταγωνιστικές λύσεις χαμηλών εκπομπών 
θα μπορούσαν να καταστήσουν 
παρωχημένο τον μηχανισμό· τονίζει ότι η 
απόφαση των ΗΠΑ να αποσυρθούν από 
τη Συμφωνία του Παρισιού έχει 
υπονομεύσει σημαντικά την παγκόσμια 
απόκριση στην κλιματική αλλαγή· τονίζει, 
ως εκ τούτου, ότι πρέπει η ΕΕ να εντείνει 
τις προσπάθειές της προς την κατεύθυνση 
αυτή εφαρμόζοντας παράλληλα τον 
μηχανισμό· υπενθυμίζει ότι η Ένωση έχει 
ιστορική ευθύνη όσον αφορά τη 
συσσώρευση αερίων του θερμοκηπίου 
και, συνεπώς, έχει καθήκον να αναλάβει 
φιλόδοξες δράσεις για το κλίμα και το 
περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 24
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Μαρία Σπυράκη, 
Massimiliano Salini, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom 
Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, 
François-Xavier Bellamy
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η διεθνής 
τιμολόγηση του άνθρακα και οι πλήρως 
ανταγωνιστικές λύσεις χαμηλών εκπομπών 
θα μπορούσαν να καταστήσουν 
παρωχημένο τον μηχανισμό· τονίζει, ως εκ 
τούτου, ότι πρέπει η ΕΕ να εντείνει τις 
προσπάθειές της προς την κατεύθυνση 
αυτή·

2. υπογραμμίζει ότι η διεθνής 
τιμολόγηση του άνθρακα και οι πλήρως 
ανταγωνιστικές λύσεις χαμηλών εκπομπών 
θα μπορούσαν να καταστήσουν 
παρωχημένο τον μηχανισμό· τονίζει, ως εκ 
τούτου, ότι πρέπει η ΕΕ να εντείνει τις 
προσπάθειές της προς την κατεύθυνση 
αυτή· υπενθυμίζει ότι πολλές τεχνικές 
λύσεις για τον μετριασμό των εκπομπών 
CO2 βρίσκονται ακόμη σε πιλοτική φάση 
και απέχουν πολύ από το να είναι 
οικονομικά εφικτές· υπογραμμίζει ότι οι 
αυξημένες φιλοδοξίες της Ένωσης για το 
κλίμα στον πυρήνα της Πράσινης 
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Συμφωνίας θα αυξήσουν τον κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα σε πολλούς 
βιομηχανικούς τομείς·

Or. en

Τροπολογία 25
Markus Pieper, Massimiliano Salini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η διεθνής 
τιμολόγηση του άνθρακα και οι πλήρως 
ανταγωνιστικές λύσεις χαμηλών εκπομπών 
θα μπορούσαν να καταστήσουν 
παρωχημένο τον μηχανισμό· τονίζει, ως εκ 
τούτου, ότι πρέπει η ΕΕ να εντείνει τις 
προσπάθειές της προς την κατεύθυνση 
αυτή·

2. υπογραμμίζει ότι η διεθνής 
τιμολόγηση του άνθρακα και οι πλήρως 
ανταγωνιστικές λύσεις χαμηλών εκπομπών 
θα μπορούσαν να καταστήσουν 
παρωχημένο τον μηχανισμό· τονίζει, ως εκ 
τούτου, ότι πρέπει η ΕΕ να εντείνει τις 
προσπάθειές της προς την κατεύθυνση 
αυτή· τονίζει ότι οι αυξημένες φιλοδοξίες 
της Ένωσης για το κλίμα στον πυρήνα 
της Πράσινης Συμφωνίας θα αυξήσουν 
τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα σε 
πολλούς βιομηχανικούς τομείς· ζητεί από 
την Επιτροπή να εξασφαλίσει συνολική 
και έγκαιρη προστασία από τις διαρροές 
άνθρακα για όλους τους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 26
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η διεθνής 
τιμολόγηση του άνθρακα και οι πλήρως 
ανταγωνιστικές λύσεις χαμηλών εκπομπών 
θα μπορούσαν να καταστήσουν 

2. υπογραμμίζει ότι η ευρεία, ισχυρή 
και συνεκτική διεθνής τιμολόγηση του 
άνθρακα και οι πλήρως ανταγωνιστικές 
λύσεις χαμηλών εκπομπών θα μπορούσαν 
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παρωχημένο τον μηχανισμό· τονίζει, ως εκ 
τούτου, ότι πρέπει η ΕΕ να εντείνει τις 
προσπάθειές της προς την κατεύθυνση 
αυτή·

να καταστήσουν παρωχημένο τον 
μηχανισμό με την πάροδο του χρόνου· 
τονίζει, ως εκ τούτου, ότι πρέπει η ΕΕ να 
εντείνει τις προσπάθειές της προς την 
κατεύθυνση αυτή·

Or. en

Τροπολογία 27
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η διεθνής 
τιμολόγηση του άνθρακα και οι πλήρως 
ανταγωνιστικές λύσεις χαμηλών εκπομπών 
θα μπορούσαν να καταστήσουν 
παρωχημένο τον μηχανισμό· τονίζει, ως εκ 
τούτου, ότι πρέπει η ΕΕ να εντείνει τις 
προσπάθειές της προς την κατεύθυνση 
αυτή·

2. υπογραμμίζει ότι η διεθνής 
τιμολόγηση του άνθρακα και οι πλήρως 
ανταγωνιστικές λύσεις χαμηλών εκπομπών 
θα μπορούσαν να καταστήσουν 
παρωχημένο τον μηχανισμό·

Or. en

Τροπολογία 28
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός θα 
πρέπει να αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης 
δέσμης πολιτικών για να καθίστανται 
δυνατές και να προωθούνται οι 
επενδύσεις σε βιομηχανικές διαδικασίες 
χαμηλών εκπομπών, μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης και ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας προκειμένου να επιτευχθεί η 
απαλλαγή της βιομηχανίας από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· συστήνει να 
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προωθηθούν, παράλληλα με τον 
μηχανισμό, ισχυρές πολιτικές για 
καινοτομία στον δημόσιο τομέα οι οποίες 
θα αποκλείουν τη στήριξη προς 
τεχνολογίες εγκλωβισμού ορυκτών 
καυσίμων, καθώς και υποχρεώσεις για 
αγορά υλικών με χαμηλές εκπομπές 
άνθρακα μέσω δημοσίων συμβάσεων· 
ζητεί να αναθεωρηθούν οι κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις ούτως ώστε να 
διασφαλιστεί η κατάλληλη στήριξη για τη 
δημιουργία ισχυρής, απαλλαγμένης από 
ανθρακούχες εκπομπές βιομηχανικής 
βάσης στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 29
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. μεγάλα τμήματα του κόσμου, 
ειδικότερα συστημικοί ανταγωνιστές, δεν 
συμμερίζονται τη φιλόδοξη ατζέντα της 
ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίμα και, 
κατά συνέπεια, πλήττεται η ζήτηση για 
ευρωπαϊκές λύσεις και η 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
εταιρειών στην παγκόσμια αγορά, όπου 
ορισμένες εταιρείες και κράτη έχουν 
σημαντικά χαμηλότερες περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις σε σχέση με την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 30
Sven Schulze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. επισημαίνει το δίλημμα ότι για 
αγαθά που εξάγονται από την ΕΕ, το 
κόστος CO2 στα εξωτερικά σύνορα της 
ΕΕ θα επιστραφεί στο πλαίσιο ενός 
τέτοιου συνοριακού φόρου ανθρακούχων 
εκπομπών για λόγους 
ανταγωνιστικότητας· ωστόσο, αυτή η 
επιστροφή θα υπονόμευε τον στόχο του εν 
λόγω φόρου για το κλίμα. 

Or. de

Τροπολογία 31
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός 
πρέπει να διασφαλίζει ότι η τιμή των 
εισαγωγών αντικατοπτρίζει την 
πραγματική τους περιεκτικότητα σε 
άνθρακα σύμφωνα με τους κανόνες του 
ΠΟΕ και τις υποχρεώσεις της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 32
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει ότι ο μηχανισμός θα πρέπει 
να εξασφαλίζει προβλεψιμότητα για την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία, καθώς και για 
τους εμπορικούς εταίρους·
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Or. en

Τροπολογία 33
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. είναι, επομένως, προς το 
συμφέρον των ευρωπαϊκών εταιρειών να 
ενισχυθούν οι παγκόσμιες 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις, όχι μόνο 
επειδή αυτό θα ωφελήσει τις εταιρείες, 
αλλά και επειδή η κλιματική αλλαγή 
αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα το 
οποίο απαιτεί παγκόσμιες λύσεις· η ΕΕ θα 
πρέπει, επομένως, να συνεχίσει να 
υποστηρίζει την καθιέρωση παγκόσμιας 
τιμής για τις εκπομπές CO2 σύμφωνα με 
το άρθρο 6 της Συμφωνίας του Παρισιού·

Or. en

Τροπολογία 34
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. επισημαίνει ότι μεγάλο μέρος των 
παγκόσμιων κρατικών ενισχύσεων 
διοχετεύεται σε δραστηριότητες οι οποίες 
βλάπτουν το περιβάλλον, γεγονός που 
σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες 
αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό που είναι 
στρεβλωμένος και επιζήμιος για το 
περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα 
αντιμετωπίζουν ολοένα μεγαλύτερες 
πιέσεις για να μειώσουν τον δικό τους 
αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο· ως 
εκ τούτου, οι προσπάθειες για περιορισμό 
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της παγκόσμιας κρατικής στήριξης θα 
συμβάλει στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
εταιρειών και ταυτόχρονα στη μείωση 
των εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 35
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι αποκεντρωμένες 
δράσεις για το κλίμα μπορούν να 
οδηγήσουν σε διαρροή άνθρακα και στην 
ανταγωνιστικά μειονεκτική θέση του 
ενωσιακού βιομηχανικού κλάδου στις 
διεθνείς αγορές· ως εκ τούτου, καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
πλήρη προστασία από διαρροές άνθρακα 
και να εξετάσει το ενδεχόμενο να 
συμπεριληφθούν στον μηχανισμό 
ελαφρύνσεις για εξαγωγές·

3. επισημαίνει ότι οι αποκεντρωμένες 
δράσεις για το κλίμα μπορούν να 
οδηγήσουν σε διαρροή άνθρακα και 
επενδύσεων και στην ανταγωνιστικά 
μειονεκτική θέση του ενωσιακού 
βιομηχανικού κλάδου στις διεθνείς αγορές· 
ως εκ τούτου, καλεί επιτακτικά την 
Επιτροπή να εξασφαλίσει πλήρη 
προστασία από διαρροές άνθρακα με έναν 
μηχανισμό ο οποίος θα δημιουργηθεί ως 
εναλλακτική λύση έναντι των 
υφιστάμενων μέτρων κατά της διαρροής 
άνθρακα στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ· 
τονίζει ότι ο μηχανισμός πρέπει να 
περιλαμβάνει τις εκπομπές που 
προκύπτουν από τις μεταφορές στην 
τιμολόγηση της περιεκτικότητας σε 
άνθρακα· ζητεί να στοχεύει ο μηχανισμός 
στη μείωση του μεριδίου εισαγόμενων 
εκπομπών της ΕΕ, πράγμα που 
συνεπάγεται μείωση των αλυσίδων αξίας 
και του μήκους τους·

Or. en

Τροπολογία 36
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι αποκεντρωμένες 
δράσεις για το κλίμα μπορούν να 
οδηγήσουν σε διαρροή άνθρακα και στην 
ανταγωνιστικά μειονεκτική θέση του 
ενωσιακού βιομηχανικού κλάδου στις 
διεθνείς αγορές· ως εκ τούτου, καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
πλήρη προστασία από διαρροές άνθρακα 
και να εξετάσει το ενδεχόμενο να 
συμπεριληφθούν στον μηχανισμό 
ελαφρύνσεις για εξαγωγές·

3. επισημαίνει ότι οι αποκεντρωμένες 
δράσεις για το κλίμα μπορούν να 
οδηγήσουν σε διαρροή άνθρακα, η οποία 
με τη σειρά της οδηγεί σε αύξηση των 
παγκόσμιων εκπομπών, και στην 
ανταγωνιστικά μειονεκτική θέση του 
ενωσιακού βιομηχανικού κλάδου στις 
διεθνείς αγορές, και κατ’ αυτόν τον τρόπο 
θέτουν σε κίνδυνο ευρωπαϊκές θέσεις 
εργασίας και αλυσίδες αξίας· τονίζει ότι η 
βιομηχανία της ΕΕ πλήττεται από 
αυξημένη οικονομική πίεση λόγω των 
φθηνών εισαγωγών από τους εμπορικούς 
εταίρους και της κρίσης της νόσου 
COVID-19· καλεί, επομένως, επιτακτικά 
την Επιτροπή να εξασφαλίσει πλήρη και 
αποτελεσματική προστασία του κλίματος 
και προστασία από διαρροές άνθρακα και 
να εξετάσει τις ελαφρύνσεις για εξαγωγές 
κατά τον σχεδιασμό του μηχανισμού·

Or. en

Τροπολογία 37
Marek Paweł Balt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι αποκεντρωμένες 
δράσεις για το κλίμα μπορούν να 
οδηγήσουν σε διαρροή άνθρακα και στην 
ανταγωνιστικά μειονεκτική θέση του 
ενωσιακού βιομηχανικού κλάδου στις 
διεθνείς αγορές· ως εκ τούτου, καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
πλήρη προστασία από διαρροές άνθρακα 
και να εξετάσει το ενδεχόμενο να 
συμπεριληφθούν στον μηχανισμό 
ελαφρύνσεις για εξαγωγές·

3. επισημαίνει ότι οι αποκεντρωμένες 
δράσεις για το κλίμα μπορούν να 
οδηγήσουν σε διαρροή άνθρακα και στην 
ανταγωνιστικά μειονεκτική θέση του 
ενωσιακού βιομηχανικού κλάδου στις 
διεθνείς αγορές· ως εκ τούτου, καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
πλήρη προστασία από διαρροές άνθρακα 
μέσω του σχεδιασμού ενός μηχανισμού 
συνοριακής προσαρμογής άνθρακα ως 
πρόσθετου και συμπληρωματικού μέτρου 
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προς τα υπάρχοντα μέτρα για τη διαρροή 
άνθρακα και να εξετάσει το ενδεχόμενο να 
συμπεριληφθούν στον μηχανισμό 
ελαφρύνσεις για εξαγωγές·

Or. en

Τροπολογία 38
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι αποκεντρωμένες 
δράσεις για το κλίμα μπορούν να 
οδηγήσουν σε διαρροή άνθρακα και στην 
ανταγωνιστικά μειονεκτική θέση του 
ενωσιακού βιομηχανικού κλάδου στις 
διεθνείς αγορές· ως εκ τούτου, καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
πλήρη προστασία από διαρροές άνθρακα 
και να εξετάσει το ενδεχόμενο να 
συμπεριληφθούν στον μηχανισμό 
ελαφρύνσεις για εξαγωγές·

3. σημειώνει ότι, ενώ θεωρητικά οι 
αποκεντρωμένες δράσεις για το κλίμα 
μπορούν να οδηγήσουν σε διαρροή 
άνθρακα, στην πραγματικότητα τέτοιου 
είδους επιπτώσεις δεν προέκυψαν στην 
ΕΕ1α· ως εκ τούτου, καλεί επιτακτικά την 
Επιτροπή να εξασφαλίσει περισσότερο 
στοχευμένη προστασία από διαρροές 
άνθρακα και να εφαρμόσει τον μηχανισμό 
συνοριακής προσαρμογής άνθρακα ως 
εναλλακτική έναντι των υφιστάμενων 
μέτρων κατά της διαρροής άνθρακα στο 
πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ· τάσσεται 
κατά οποιασδήποτε καθιέρωσης 
ελαφρύνσεων για εξαγωγές, οι οποίες θα 
μπορούσαν να υπονομεύσουν τα κίνητρα 
που παρέχονται στις εξαγωγικές 
βιομηχανίες για μείωση του αντικτύπου 
τους στο κλίμα·

_________________
1α Δεν υπάρχουν στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι προέκυψε διαρροή 
άνθρακα εξαιτίας κλιματικών πολιτικών 
όπως είναι το ΣΕΔΕ της ΕΕ και, 
σύμφωνα με θεωρητικές προβλέψεις εκ 
των υστέρων, εντοπίζεται πολύ 
περιορισμένος σχετικός κίνδυνος για το 
μέλλον.
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Or. en

Τροπολογία 39
Paolo Borchia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι αποκεντρωμένες 
δράσεις για το κλίμα μπορούν να 
οδηγήσουν σε διαρροή άνθρακα και στην 
ανταγωνιστικά μειονεκτική θέση του 
ενωσιακού βιομηχανικού κλάδου στις 
διεθνείς αγορές· ως εκ τούτου, καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
πλήρη προστασία από διαρροές άνθρακα 
και να εξετάσει το ενδεχόμενο να 
συμπεριληφθούν στον μηχανισμό 
ελαφρύνσεις για εξαγωγές·

3. επισημαίνει ότι οι αποκεντρωμένες 
δράσεις για το κλίμα μπορούν να 
οδηγήσουν σε διαρροή άνθρακα και στην 
ανταγωνιστικά μειονεκτική θέση του 
ενωσιακού βιομηχανικού κλάδου στις 
διεθνείς αγορές· καλεί επιτακτικά την 
Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο να εξασφαλίσουν πλήρη 
προστασία από διαρροές άνθρακα κατά 
τον σχεδιασμό και τη θέσπιση του 
μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα ως πρόσθετου και 
συμπληρωματικού μέτρου προς τα 
υπάρχοντα μέτρα για τη διαρροή 
άνθρακα και να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
να συμπεριληφθούν στον μηχανισμό 
ελαφρύνσεις για εξαγωγές·

Or. en

Τροπολογία 40
Massimiliano Salini, Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Antonio Tajani, François-
Xavier Bellamy, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Jerzy Buzek, Adam Jarubas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι αποκεντρωμένες 
δράσεις για το κλίμα μπορούν να 
οδηγήσουν σε διαρροή άνθρακα και στην 
ανταγωνιστικά μειονεκτική θέση του 
ενωσιακού βιομηχανικού κλάδου στις 
διεθνείς αγορές· ως εκ τούτου, καλεί 

3. επισημαίνει ότι οι αποκεντρωμένες 
δράσεις για το κλίμα μπορούν να 
οδηγήσουν σε διαρροή άνθρακα και στην 
ανταγωνιστικά μειονεκτική θέση του 
ενωσιακού βιομηχανικού κλάδου στις 
διεθνείς αγορές· ως εκ τούτου, καλεί 
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επιτακτικά την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
πλήρη προστασία από διαρροές άνθρακα 
και να εξετάσει το ενδεχόμενο να 
συμπεριληφθούν στον μηχανισμό 
ελαφρύνσεις για εξαγωγές·

επιτακτικά την Επιτροπή να εφαρμόσει τον 
μηχανισμό ως συμπληρωματικό εργαλείο 
σε υφιστάμενα μέτρα για τον άνθρακα για 
να εξασφαλίσει πλήρη προστασία από 
διαρροές άνθρακα και να εξετάσει το 
ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν στον 
μηχανισμό ελαφρύνσεις για εξαγωγές·

Or. en

Τροπολογία 41
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι αποκεντρωμένες 
δράσεις για το κλίμα μπορούν να 
οδηγήσουν σε διαρροή άνθρακα και στην 
ανταγωνιστικά μειονεκτική θέση του 
ενωσιακού βιομηχανικού κλάδου στις 
διεθνείς αγορές· ως εκ τούτου, καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
πλήρη προστασία από διαρροές άνθρακα 
και να εξετάσει το ενδεχόμενο να 
συμπεριληφθούν στον μηχανισμό 
ελαφρύνσεις για εξαγωγές·

3. επισημαίνει ότι οι αποκεντρωμένες 
δράσεις για το κλίμα μπορούν να 
οδηγήσουν σε διαρροή άνθρακα και στην 
ανταγωνιστικά μειονεκτική θέση του 
ενωσιακού βιομηχανικού κλάδου στις 
διεθνείς αγορές· ως εκ τούτου, καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
πλήρη προστασία από διαρροές άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 42
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι αποκεντρωμένες 
δράσεις για το κλίμα μπορούν να 
οδηγήσουν σε διαρροή άνθρακα και στην 
ανταγωνιστικά μειονεκτική θέση του 
ενωσιακού βιομηχανικού κλάδου στις 

3. επισημαίνει ότι οι αποκεντρωμένες 
δράσεις για το κλίμα μπορούν να 
οδηγήσουν σε διαρροή άνθρακα και στην 
ανταγωνιστικά μειονεκτική θέση του 
ενωσιακού βιομηχανικού κλάδου στις 
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διεθνείς αγορές· ως εκ τούτου, καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
πλήρη προστασία από διαρροές άνθρακα 
και να εξετάσει το ενδεχόμενο να 
συμπεριληφθούν στον μηχανισμό 
ελαφρύνσεις για εξαγωγές·

διεθνείς αγορές· ως εκ τούτου, καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
αποτελεσματική προστασία από διαρροές 
άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 43
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Μαρία Σπυράκη, 
Massimiliano Salini, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom 
Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, 
François-Xavier Bellamy
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι αποκεντρωμένες 
δράσεις για το κλίμα μπορούν να 
οδηγήσουν σε διαρροή άνθρακα και στην 
ανταγωνιστικά μειονεκτική θέση του 
ενωσιακού βιομηχανικού κλάδου στις 
διεθνείς αγορές· ως εκ τούτου, καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
πλήρη προστασία από διαρροές άνθρακα 
και να εξετάσει το ενδεχόμενο να 
συμπεριληφθούν στον μηχανισμό 
ελαφρύνσεις για εξαγωγές·

3. επισημαίνει ότι οι ασύμμετρες 
δράσεις για το κλίμα μπορούν να 
οδηγήσουν σε διαρροή άνθρακα και στην 
ανταγωνιστικά μειονεκτική θέση του 
ενωσιακού βιομηχανικού κλάδου στις 
διεθνείς αγορές· ως εκ τούτου, καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
πλήρη προστασία από διαρροές άνθρακα 
και να συμπεριλάβει στον μηχανισμό 
ελαφρύνσεις για εξαγωγές·

Or. en

Τροπολογία 44
Jessica Stegrud

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι η καθιέρωση 
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μέτρων προστατευτισμού συχνά οδηγεί σε 
αντίποινα με απρόβλεπτες συνέπειες για 
την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών 
εντός της ΕΕ· σημειώνει ότι οι εμπορικοί 
φραγμοί γενικότερα οδηγούν σε μείωση 
των εξαγωγών, μείωση των εισαγωγών 
και μείωση του ρυθμού οικονομικής 
ανάπτυξης· υπογραμμίζει, επίσης, την 
ανάγκη για μια ισορροπημένη και 
ολιστική προσέγγιση, η οποία να συνεχίζει 
να παρέχει ευκαιρίες για εμπορικές και 
επενδυτικές σχέσεις με τον υπόλοιπο 
κόσμο, και έχει επίγνωση του γεγονότος 
ότι η ΕΕ έχει επωφεληθεί σε μεγάλο 
βαθμό από το ότι είναι μία από τις 
περισσότερο ανοικτές οικονομίες στον 
κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 45
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Μαρία Σπυράκη, 
Massimiliano Salini, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom 
Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, 
François-Xavier Bellamy
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει ότι η πολιτική της ΕΕ 
για το κλίμα και η βιομηχανική της 
πολιτική πρέπει να συμβαδίζουν 
προκειμένου να αποφεύγονται οι διαρροές 
άνθρακα και επενδύσεων και να 
προστατεύονται οι θέσεις εργασίας· 
τονίζει ότι κάθε μηχανισμός πρέπει να 
εντάσσεται στο πλαίσιο της βιομηχανικής 
μας στρατηγικής, ούτως ώστε να 
δημιουργηθούν κίνητρα στη βιομηχανία 
για την παραγωγή καθαρών και 
ανταγωνιστικών προϊόντων και την 
αποφυγή της διαρροής άνθρακα, χωρίς 
να τίθενται σε κίνδυνο οι εμπορικές 
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ευκαιρίες·

Or. en

Τροπολογία 46
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler, Martina Dlabajová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει ότι ο μηχανισμός πρέπει να 
συμμορφώνεται με τις κανονιστικές 
ρυθμίσεις της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ 
και να μην επιφέρει τυχόν επιπρόσθετες 
περιττές στρεβλώσεις στην αγορά και 
γραφειοκρατία, που θα μπορούσαν να 
περιορίσουν τον ισότιμο, ανοικτό και 
βασισμένο σε κανόνες ανταγωνισμό στην 
αγορά και να έχουν ιδιαίτερα αρνητικό 
αντίκτυπο στις ΜΜΕ ή να αποτελέσουν 
εργαλείο για προστατευτισμό·

Or. en

Τροπολογία 47
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. αναγνωρίζει ότι εάν ο μηχανισμός 
σχεδιαστεί και εφαρμοστεί ως σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών 
εισαγωγών, η διατήρηση των 
υφιστάμενων δωρεάν δικαιωμάτων δεν 
θα συνεπάγεται διπλή προστασία, 
ειδικότερα εάν οι εισαγωγείς είναι σε 
θέση να αποδείξουν ότι οι εισαγωγές τους 
είναι τουλάχιστον εξίσου αποδοτικές με 
τις καλύτερες τις τάξης τους·
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Or. en

Τροπολογία 48
Sven Schulze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επισημαίνει τη μεγάλη 
πολυπλοκότητα για τη μέτρηση του 
κόστους CO2 για προϊόντα που 
βρίσκονται στο τέλος διασυνοριακών 
παραγωγικών διαδικασιών, οι οποίες 
βασίζονται στην αρχή του καταμερισμού 
εργασίας.

Or. de

Τροπολογία 49
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. υπογραμμίζει ότι, για να 
εκπληρώσει ο μηχανισμός τον στόχο του 
για το κλίμα και να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητά του, θα πρέπει να 
αυξηθεί σημαντικά η τιμή του άνθρακα 
ανά τόνο· επιβεβαιώνει ότι η καθιέρωση 
του μηχανισμού πρέπει πρωτίστως να 
συνοδεύεται από την κατάλληλη 
αναθεώρηση του ΣΕΔΕ της ΕΕ και την 
πλήρη κατάργηση των δωρεάν 
δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των αερίων 
του θερμοκηπίου που καλύπτονται από το 
ΣΕΔΕ της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του 
μεθανίου, και αυτό να αντικατοπτριστεί 
στον μηχανισμό· τονίζει ότι πρέπει να 
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επικαιροποιηθούν οι μέθοδοι συγκριτικής 
αξιολόγησης και υπολογισμού, βάσει 
επιστημονικών στοιχείων, και να τεθεί 
τέρμα στην κερδοσκοπία στο ΣΕΔΕ της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 50
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει όλες τις επιχειρησιακές 
επιλογές του μηχανισμού, όπως τον φόρο 
άνθρακα επί επιλεγμένων εισαγόμενων 
και εγχώριων προϊόντων, έναν νέο δασμό 
ή φόρο άνθρακα επί των εισαγωγών ή την 
επέκταση του ΣΕΔΕ της ΕΕ στις 
εισαγωγές·

Or. en

Τροπολογία 51
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. καλεί την Επιτροπή να μην 
αντικαταστήσει τα υπάρχοντα μέτρα για 
τη διαρροή άνθρακα με έναν μη 
δοκιμασμένο μηχανισμό, ο οποίος θα 
μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικές 
αβεβαιότητες και κινδύνους για την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία, όπως τη λήψη 
αντιμέτρων·

Or. en
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Τροπολογία 52
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. προτρέπει την Επιτροπή να 
συντονιστεί με τους παγκόσμιους 
εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, όπως τις 
ΗΠΑ και την Αυστραλία, των οποίων οι 
κυβερνήσεις ακολουθούν διαφορετικές 
προσεγγίσεις σε σχέση με την προστασία 
του κλίματος και θα μπορούσαν να 
θεωρήσουν τον μηχανισμό ως αυθαίρετο 
μέτρο που εισάγει αδικαιολόγητες 
διακρίσεις· οι πρόσφατες εμπορικές 
συγκρούσεις με τις ΗΠΑ κατέδειξαν ότι 
οι μονομερείς τελωνειακοί δασμοί 
ενέχουν δυνητικές συγκρούσεις και, 
επομένως, ένας μη ισορροπημένος 
«κλιματικός δασμός» θα πρέπει να είναι 
προσεκτικά σταθμισμένος έναντι του 
κινδύνου νέων εμπορικών διαμαχών με 
συμμάχους και για να αποφευχθεί η 
σήμανση μέτρων προστατευτισμού·

Or. en

Τροπολογία 53
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3δ. χαιρετίζει την ανακοίνωση της 
πρόθεσης του Κομμουνιστικού Κόμματος 
της Κίνας να επιτύχει κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2060· χαιρετίζει την 
ανακοίνωση αυτή ως επιτυχία για διαρκή 
κλιματική διπλωματία, τονίζει τη 
σημασία της κλιματικής διπλωματίας και 



PE658.773v01-00 34/73 AM\1214422EL.docx

EL

απορρίπτει την έννοια του κλιματικού 
προστατευτισμού·

Or. en

Τροπολογία 54
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Μαρία Σπυράκη, 
Massimiliano Salini, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom 
Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, 
François-Xavier Bellamy
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. προτείνει έναν σταδιακό μηχανισμό 
που θα καλύψει πρώτα τομείς με τον 
υψηλότερο κίνδυνο διαρροής άνθρακα, 
προτού διευρυνθεί με την πάροδο του 
χρόνου· τονίζει ότι δεν θα πρέπει αυτό να 
οδηγεί σε στρεβλώσεις της εσωτερικής 
αγοράς·

4. δίνει έμφαση στον ρόλο που θα 
μπορούσε να διαδραματίσει ένας 
μηχανισμός τέτοιου είδους, εφόσον είναι 
ισορροπημένος και εφαρμοστεί 
κατάλληλα, στις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, όπως τις βιομηχανίες 
χάλυβα, τσιμέντου και αλουμινίου, 
δεδομένης της πείρας των εν λόγω 
τομέων σε συναλλακτικά ανοίγματα και 
της συμμετοχής τους στο ΣΕΔΕ· 
προτείνει έναν σταδιακό μηχανισμό που θα 
καλύψει πρώτα τομείς με τον υψηλότερο 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα, προτού 
διευρυνθεί με την πάροδο του χρόνου 
εφόσον κριθεί σκόπιμο· θεωρεί ότι είναι 
απαραίτητο να καλύπτει το πεδίο 
εφαρμογής του μηχανισμού το 
μεγαλύτερο δυνατό τμήμα του 
αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων, 
δηλαδή να περιλαμβάνει τις εκπομπές 
από την ενέργεια κατά την παραγωγή· 
τονίζει ότι αυτό θα πρέπει να γίνει 
λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες 
αλυσίδες αξίας και δεν θα πρέπει να 
οδηγεί σε στρεβλώσεις της εσωτερικής 
αγοράς, ιδίως στις κατάντη αγορές· 
υπενθυμίζει ότι ο καθορισμός του 
αποτυπώματος άνθρακα ενός προϊόντος 
περιλαμβάνει πολλές ανασφάλειες και ότι 



AM\1214422EL.docx 35/73 PE658.773v01-00

EL

ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να συμβάλλει 
σε αδικαιολόγητη κανονιστική 
επιβάρυνση για τις εταιρείες εισαγωγών, 
ειδικότερα τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 55
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. προτείνει έναν σταδιακό μηχανισμό 
που θα καλύψει πρώτα τομείς με τον 
υψηλότερο κίνδυνο διαρροής άνθρακα, 
προτού διευρυνθεί με την πάροδο του 
χρόνου· τονίζει ότι δεν θα πρέπει αυτό να 
οδηγεί σε στρεβλώσεις της εσωτερικής 
αγοράς·

4. προτείνει έναν σταδιακό μηχανισμό 
που θα καλύψει πρώτα τομείς με υψηλές 
εκπομπές και με τον υψηλότερο κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα, όπως η παραγωγή 
κλίνκερ, τσιμέντου, σιδήρου, χάλυβα, 
αλουμινίου, ορισμένων χύδην χημικών 
ουσιών, χαρτοπολτού, χαρτιού και η 
διύλιση πετρελαίου, προτού διευρυνθεί με 
την πάροδο του χρόνου για να καλύψει 
όλες τις εισαγωγές· υπενθυμίζει ότι είναι 
σημαντικό να θεσπιστούν 
συμπληρωματικά μέτρα για τη μείωση 
της έντασης των εκπομπών σε αυτούς 
τους τομείς, όπως είναι η ανακαίνιση του 
κτιριακού αποθέματος και η 
αντικατάσταση των πρώτων υλών 
κατασκευής·

Or. en

Τροπολογία 56
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. προτείνει έναν σταδιακό μηχανισμό 
που θα καλύψει πρώτα τομείς με τον 

4. προτείνει έναν σταδιακό μηχανισμό 
που θα καλύψει πρώτα τομείς με τον 
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υψηλότερο κίνδυνο διαρροής άνθρακα, 
προτού διευρυνθεί με την πάροδο του 
χρόνου· τονίζει ότι δεν θα πρέπει αυτό να 
οδηγεί σε στρεβλώσεις της εσωτερικής 
αγοράς·

υψηλότερο κίνδυνο διαρροής άνθρακα, 
προτού διευρυνθεί με την πάροδο του 
χρόνου· τονίζει ότι δεν θα πρέπει αυτό να 
οδηγεί σε στρεβλώσεις της εσωτερικής 
αγοράς· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι για 
πολλά προϊόντα είναι δύσκολο να 
καθοριστεί και να επαληθευτεί το 
«αποτύπωμα άνθρακα προϊόντος» και 
αυτό ισχύει ιδίως για σύνθετα τεχνικά 
προϊόντα των οποίων οι διαδικασίες 
παραγωγής και εφοδιασμού αποτελούνται 
από πολλαπλά στάδια·

Or. en

Τροπολογία 57
Izabela-Helena Kloc
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. προτείνει έναν σταδιακό μηχανισμό 
που θα καλύψει πρώτα τομείς με τον 
υψηλότερο κίνδυνο διαρροής άνθρακα, 
προτού διευρυνθεί με την πάροδο του 
χρόνου· τονίζει ότι δεν θα πρέπει αυτό να 
οδηγεί σε στρεβλώσεις της εσωτερικής 
αγοράς·

4. προτείνει έναν σταδιακό μηχανισμό 
που θα καλύψει πρώτα τομείς με βάση τον 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα του τομέα, με 
δυνατότητα μείωσης των εκπομπών σε 
τρίτες χώρες και περιορισμένο αντίκτυπο 
σε κατάντη τομείς, προτού διευρυνθεί με 
την πάροδο του χρόνου, μετά από 
ενδελεχή και ολοκληρωμένη ανάλυση του 
αντικτύπου του μηχανισμού στους εν 
λόγω τομείς και σε κατάντη τομείς· 
τονίζει ότι δεν θα πρέπει αυτό να οδηγεί σε 
στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 58
Marek Paweł Balt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. προτείνει έναν σταδιακό μηχανισμό 
που θα καλύψει πρώτα τομείς με τον 
υψηλότερο κίνδυνο διαρροής άνθρακα, 
προτού διευρυνθεί με την πάροδο του 
χρόνου· τονίζει ότι δεν θα πρέπει αυτό να 
οδηγεί σε στρεβλώσεις της εσωτερικής 
αγοράς·

4. προτείνει έναν σταδιακό μηχανισμό 
που θα καλύψει πρώτα τομείς με τον 
υψηλότερο κίνδυνο διαρροής άνθρακα, 
προτού διευρυνθεί με την πάροδο του 
χρόνου· τονίζει ότι δεν θα πρέπει αυτό να 
οδηγεί σε στρεβλώσεις της εσωτερικής 
αγοράς και θα πρέπει να καλύπτει τις 
εισαγωγές από όλες τις χώρες που δεν 
υπόκεινται σε αυστηρό σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών με 
ισοδύναμους στόχους και δαπάνες για 
μείωση των εκπομπών CO2·

Or. en

Τροπολογία 59
Josianne Cutajar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. προτείνει έναν σταδιακό μηχανισμό 
που θα καλύψει πρώτα τομείς με τον 
υψηλότερο κίνδυνο διαρροής άνθρακα, 
προτού διευρυνθεί με την πάροδο του 
χρόνου· τονίζει ότι δεν θα πρέπει αυτό να 
οδηγεί σε στρεβλώσεις της εσωτερικής 
αγοράς·

4. προτείνει έναν σταδιακό μηχανισμό 
που θα καλύψει πρώτα τομείς με τον 
υψηλότερο κίνδυνο διαρροής άνθρακα, 
προτού διευρυνθεί με την πάροδο του 
χρόνου· τονίζει ότι δεν θα πρέπει αυτό να 
οδηγεί σε στρεβλώσεις της εσωτερικής 
αγοράς· υπογραμμίζει ότι οι 
καταναλωτές, ειδικότερα στα κράτη μέλη 
που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 
εισαγωγές από τρίτες χώρες, θα πρέπει να 
προστατεύονται από ενδεχόμενη αύξηση 
των τιμών των προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 60
Massimiliano Salini, Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Antonio Tajani, François-
Xavier Bellamy, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Jerzy Buzek, Adam Jarubas
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. προτείνει έναν σταδιακό μηχανισμό 
που θα καλύψει πρώτα τομείς με τον 
υψηλότερο κίνδυνο διαρροής άνθρακα, 
προτού διευρυνθεί με την πάροδο του 
χρόνου· τονίζει ότι δεν θα πρέπει αυτό να 
οδηγεί σε στρεβλώσεις της εσωτερικής 
αγοράς·

4. προτείνει έναν σταδιακό μηχανισμό 
που θα καλύψει πρώτα τομείς με τον 
υψηλότερο κίνδυνο διαρροής άνθρακα, 
προτού διευρυνθεί με την πάροδο του 
χρόνου· τονίζει ότι ο εν λόγω μηχανισμός 
θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις 
τρίτες χώρες χωρίς σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα που 
συνδέεται ιδανικά με το ΣΕΔΕ της ΕΕ ή 
ισοδύναμο μηχανισμό τιμολόγησης του 
άνθρακα και δεν θα πρέπει να οδηγεί σε 
στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 61
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. προτείνει έναν σταδιακό μηχανισμό 
που θα καλύψει πρώτα τομείς με τον 
υψηλότερο κίνδυνο διαρροής άνθρακα, 
προτού διευρυνθεί με την πάροδο του 
χρόνου· τονίζει ότι δεν θα πρέπει αυτό να 
οδηγεί σε στρεβλώσεις της εσωτερικής 
αγοράς·

4. προτείνει έναν σταδιακό μηχανισμό 
που θα καλύψει πρώτα τομείς με το 
υψηλότερο μερίδιο εκπομπών άνθρακα, 
προτού διευρυνθεί με την πάροδο του 
χρόνου· τονίζει ότι δεν θα πρέπει αυτό να 
οδηγεί σε στρεβλώσεις της εσωτερικής 
αγοράς και θα πρέπει να εξαρτάται από 
τη σταδιακή κατάργηση των δωρεάν 
δικαιωμάτων και των κρατικών 
ενισχύσεων για αντιστάθμιση του 
έμμεσου κόστους σε αυτούς τους 
τομείς2α·

_________________
2α Ο μηχανισμός συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα θα πρέπει να 
αποτελεί εναλλακτική έναντι των δωρεάν 
δικαιωμάτων στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της 
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ΕΕ και των κρατικών ενισχύσεων. Πέρα 
από το γεγονός ότι αποτελούν διπλή 
επιχορήγηση για τη βιομηχανία, είναι 
επίσης ασαφές και αμφίβολο κατά πόσον 
αυτές οι δύο ρυθμίσεις (ο μηχανισμός 
συνοριακής προσαρμογής άνθρακα και 
τα δωρεάν δικαιώματα) θα είναι 
συμβατές με τους κανόνες του ΠΟΕ. 

Or. en

Τροπολογία 62
Paolo Borchia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. προτείνει έναν σταδιακό μηχανισμό 
που θα καλύψει πρώτα τομείς με τον 
υψηλότερο κίνδυνο διαρροής άνθρακα, 
προτού διευρυνθεί με την πάροδο του 
χρόνου· τονίζει ότι δεν θα πρέπει αυτό να 
οδηγεί σε στρεβλώσεις της εσωτερικής 
αγοράς·

4. προτείνει έναν σταδιακό μηχανισμό 
που θα καλύψει πρώτα τομείς με τον 
υψηλότερο κίνδυνο διαρροής άνθρακα, 
προτού διευρυνθεί με την πάροδο του 
χρόνου· τονίζει ότι αυτό θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλες τις τρίτες χώρες που 
δεν έχουν σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα το 
οποίο συνδέεται με τα συστήματα της ΕΕ 
και δεν θα πρέπει να οδηγεί σε 
στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 63
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. προτείνει έναν σταδιακό μηχανισμό 
που θα καλύψει πρώτα τομείς με τον 
υψηλότερο κίνδυνο διαρροής άνθρακα, 

4. προτείνει έναν σταδιακό μηχανισμό 
που θα καλύψει πρώτα τομείς με τον 
υψηλότερο κίνδυνο διαρροής άνθρακα και 
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προτού διευρυνθεί με την πάροδο του 
χρόνου· τονίζει ότι δεν θα πρέπει αυτό να 
οδηγεί σε στρεβλώσεις της εσωτερικής 
αγοράς·

θα διευρυνθεί με την πάροδο του χρόνου· 
πιστεύει ότι ο σχεδιασμός τέτοιου είδους 
θα μπορούσε να μειώσει τα αντίποινα σε 
διεθνές επίπεδο και να χρησιμεύσει ως 
δοκιμαστική φάση για τη βιομηχανία της 
ΕΕ· τονίζει, ωστόσο, ότι δεν θα πρέπει 
αυτό να οδηγεί σε στρεβλώσεις της 
εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 64
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. προτείνει έναν σταδιακό μηχανισμό 
που θα καλύψει πρώτα τομείς με τον 
υψηλότερο κίνδυνο διαρροής άνθρακα, 
προτού διευρυνθεί με την πάροδο του 
χρόνου· τονίζει ότι δεν θα πρέπει αυτό να 
οδηγεί σε στρεβλώσεις της εσωτερικής 
αγοράς·

4. προτείνει έναν σταδιακό μηχανισμό 
που θα καλύψει πρώτα τομείς με τον 
υψηλότερο κίνδυνο διαρροής άνθρακα 
σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες 
που επικρατούν σε κάθε τομέα και την 
ωριμότητα της τεχνολογίας, προτού 
διευρυνθεί με την πάροδο του χρόνου· 
τονίζει ότι δεν θα πρέπει αυτό να οδηγεί σε 
στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 65
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. προτείνει έναν σταδιακό μηχανισμό 
που θα καλύψει πρώτα τομείς με τον 
υψηλότερο κίνδυνο διαρροής άνθρακα, 
προτού διευρυνθεί με την πάροδο του 
χρόνου· τονίζει ότι δεν θα πρέπει αυτό να 
οδηγεί σε στρεβλώσεις της εσωτερικής 

4. προτείνει έναν σταδιακό και ειδικό 
ανά τομέα μηχανισμό που θα καλύψει 
πρώτα τομείς με τον υψηλότερο κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα, προτού διευρυνθεί με 
την πάροδο του χρόνου· τονίζει ότι δεν θα 
πρέπει αυτό να οδηγεί σε στρεβλώσεις της 
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αγοράς· εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 66
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη να περιοριστούν 
τα διεθνή μέτρα αντιποίνων που 
λαμβάνονται κατά της ΕΕ εξαιτίας του 
μηχανισμού· καλεί επιτακτικά την 
Επιτροπή να καταστήσει τον μηχανισμό 
συμβατό με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Εμπορίου και να εφαρμόσει μια πολυμερή 
προσέγγιση κατά τον σχεδιασμό του·

5. τονίζει την ανάγκη να περιοριστούν 
τα διεθνή μέτρα αντιποίνων που 
λαμβάνονται κατά της ΕΕ εξαιτίας του 
μηχανισμού· καλεί επιτακτικά την 
Επιτροπή να εφαρμόσει μια πολυμερή 
προσέγγιση κατά τον σχεδιασμό του· 
συνιστά ένθερμα τη χρήση των 
διατάξεων περιβαλλοντικών εξαιρέσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 20 της συμφωνίας 
ΓΣΔΕ· υπενθυμίζει ότι, κατά τη διάρκεια 
της τελευταίας δεκαετίας, ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Εμπορίου έχει αποδειχθεί ότι 
παρεμποδίζεται και παρακάμπτεται 
ολοένα περισσότερο από τρίτες χώρες· 
τονίζει ότι η Ένωση έχει άλλες διεθνείς 
υποχρεώσεις, ιδίως στο πλαίσιο της 
Συμφωνίας του Παρισιού· υπενθυμίζει ότι 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κηρύξει 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το 
κλίμα και το περιβάλλον και έχει ζητήσει 
από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
όλες οι νομοθετικές και δημοσιονομικές 
προτάσεις συνάδουν πλήρως με τον στόχο 
για περιορισμό της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη κάτω από τον 1,5 °C· καλεί, 
επομένως, την Ένωση να ξεκινήσει ριζική 
μεταρρύθμιση των κανόνων του ΠΟΕ 
προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το 
παγκόσμιο εμπόριο συνάδει πλήρως με 
την υλοποίηση του μακροπρόθεσμου 
στόχου της Συμφωνίας του Παρισιού 
όσον αφορά τον περιορισμό της 
θερμοκρασίας κατά 1,5 °C πάνω από τα 
προβιομηχανικά επίπεδα·
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Or. en

Τροπολογία 67
Tomas Tobé, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom Berendsen, 
Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, Eva Maydell, 
Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Μαρία Σπυράκη, Massimiliano Salini, Angelika 
Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, Sara Skyttedal, Pilar del Castillo Vera
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη να περιοριστούν 
τα διεθνή μέτρα αντιποίνων που 
λαμβάνονται κατά της ΕΕ εξαιτίας του 
μηχανισμού· καλεί επιτακτικά την 
Επιτροπή να καταστήσει τον μηχανισμό 
συμβατό με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Εμπορίου και να εφαρμόσει μια πολυμερή 
προσέγγιση κατά τον σχεδιασμό του·

5. δίνει μεγάλη έμφαση στο γεγονός 
ότι η επιτυχία των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και 
των «κρυφών πρωταθλητών» (Hidden 
Champions) εξαρτάται από την 
πρόσβασή τους στις παγκόσμιες αγορές· 
καλεί, επομένως, την Επιτροπή να 
βασίζει κάθε νομοθετική πρόταση σε 
ενδελεχή εκτίμηση αντικτύπου, στην 
οποία θα λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος 
ενδεχόμενων αντιμέτρων που 
λαμβάνονται από τρίτες χώρες εις βάρος 
των ευρωπαϊκών βιομηχανιών, και τονίζει 
την ανάγκη να περιοριστούν και 
ενδεχομένως να αποφευχθούν τα διεθνή 
μέτρα αντιποίνων που λαμβάνονται κατά 
της ΕΕ εξαιτίας του μηχανισμού· καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή να καταστήσει 
τον μηχανισμό συμβατό με το κεκτημένο 
του ΠΟΕ και τις διατάξεις που 
περιλαμβάνονται στις συμφωνίες 
ελεύθερων συναλλαγών της Ένωσης, 
καθώς και να εφαρμόσει μια πολυμερή 
προσέγγιση κατά τον σχεδιασμό του· 
υπογραμμίζει ότι πρέπει να αφαιρούνται 
οι δαπάνες που απορρέουν από φόρους 
άνθρακα, δικαιώματα εκπομπών στο 
πλαίσιο συστημάτων ανώτατων ορίων 
και εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ή 
ισοδύναμα μέτρα μετριασμού της 
κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων μέτρα 
κανονιστικού αντί φορολογικού 
χαρακτήρα, στη χώρα παραγωγής από 
τέλη επί των εισαγωγών στο πλαίσιο του 
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μηχανισμού και να αποφεύγονται τυχόν 
διακρίσεις βάσει προέλευσης·

Or. en

Τροπολογία 68
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη να περιοριστούν 
τα διεθνή μέτρα αντιποίνων που 
λαμβάνονται κατά της ΕΕ εξαιτίας του 
μηχανισμού· καλεί επιτακτικά την 
Επιτροπή να καταστήσει τον μηχανισμό 
συμβατό με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Εμπορίου και να εφαρμόσει μια πολυμερή 
προσέγγιση κατά τον σχεδιασμό του·

5. τονίζει την ανάγκη να περιοριστούν 
τα διεθνή μέτρα αντιποίνων που 
λαμβάνονται κατά της ΕΕ εξαιτίας του 
μηχανισμού προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές 
επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό εμπορικό 
ισοζύγιο και στη βιομηχανία της ΕΕ· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού στο 
διεθνές εμπόριο, τηρώντας δεόντως τις 
αρχές μιας ελεύθερης και δίκαιης 
παγκόσμιας αγοράς· ως εκ τούτου, καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή να καταστήσει 
τον μηχανισμό συμβατό με τον ΠΟΕ, 
κατά προτίμηση μέσω των άρθρων ΧΧ(β) 
και (η) τα οποία επιτρέπουν στα μέλη του 
ΠΟΕ να δικαιολογούν μέτρα που δεν 
συνάδουν με τη ΓΣΔΕ εάν αυτά είναι 
απαραίτητα για την προστασία της ζωής 
ή της υγείας των ανθρώπων, των ζώων 
και των φυτών  και να εφαρμόσει μια 
πολυμερή προσέγγιση κατά τον σχεδιασμό 
του με τη συμμετοχή διεθνών εμπορικών 
εταίρων και εντάσσοντάς τον στις 
διαπραγματεύσεις πολυμερών 
περιβαλλοντικών συμφωνιών, 
λαμβάνοντας υπόψη τη θέση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως του 
μεγαλύτερου εμπορικού συνασπισμού 
στον κόσμο· υπογραμμίζει ότι ο 
μηχανισμός δεν αποτελεί προνόμιο για 
την ΕΕ για να προωθήσει την 
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προστατευτισμό έναντι τρίτων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 69
Paolo Borchia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη να περιοριστούν 
τα διεθνή μέτρα αντιποίνων που 
λαμβάνονται κατά της ΕΕ εξαιτίας του 
μηχανισμού· καλεί επιτακτικά την 
Επιτροπή να καταστήσει τον μηχανισμό 
συμβατό με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Εμπορίου και να εφαρμόσει μια πολυμερή 
προσέγγιση κατά τον σχεδιασμό του·

5. τονίζει την ανάγκη να περιοριστούν 
τα διεθνή μέτρα αντιποίνων που 
λαμβάνονται κατά της ΕΕ εξαιτίας του 
μηχανισμού· καλεί επιτακτικά την 
Επιτροπή να καταστήσει τον μηχανισμό 
συμβατό με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Εμπορίου και να εφαρμόσει μια πολυμερή 
προσέγγιση κατά τον σχεδιασμό του χωρίς 
να θίγεται η αποτελεσματικότητά του·

Or. en

Τροπολογία 70
Tomas Tobé, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom Berendsen, 
Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, Eva Maydell, 
Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Μαρία Σπυράκη, Massimiliano Salini, Angelika 
Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, Sara Skyttedal, Pilar del Castillo Vera
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τη 
διάβρωση του πολυμερούς συστήματος 
εμπορικών συναλλαγών και τις 
επιπτώσεις των αυξανόμενων εμπορικών 
φραγμών και συγκρούσεων στην 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της 
ΕΕ· τονίζει ότι η καθιέρωση μηχανισμού 
δεν πρέπει να συμβάλλει στην αύξηση της 
ανασφάλειας στο πλαίσιο αυτό· 
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αναγνωρίζει ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία, 
για να είναι ανταγωνιστική, πρέπει να έχει 
πρόσβαση σε παγκόσμιες αλυσίδες 
εφοδιασμού για προμήθειες και 
περαιτέρω επεξεργασία, καθώς και στις 
παγκόσμιες αγορές· καλεί την Επιτροπή 
να συνεργαστεί ενεργά με τις κυβερνήσεις 
των εμπορικών εταίρων για να 
διασφαλίσει συνεχιζόμενο διάλογο με 
αυτές σε σχέση με αυτή την 
πρωτοβουλία· υπογραμμίζει ότι η 
εμπορική πολιτική μπορεί και θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται για να προάγεται μια 
θετική περιβαλλοντική ατζέντα και για να 
αποφεύγονται σημαντικές διαφορές στις 
περιβαλλοντικές φιλοδοξίες μεταξύ της 
ΕΕ και του υπόλοιπου κόσμου, αλλά αυτό 
θα πρέπει να γίνεται με αναλογικούς και 
ισορροπημένους τρόπους, να βασίζεται σε 
αποδεικτικά στοιχεία και να μην 
χρησιμοποιείται για να καλύπτει τον 
προστατευτισμό·

Or. en

Τροπολογία 71
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει ότι ένας εύρυθμος 
μηχανισμός, ο οποίος περιλαμβάνει 
χωριστό ορισμό της διαρροής άνθρακα 
που θα πρέπει να προλαμβάνεται και ο 
οποίος θέτει την Ευρώπη σε θέση να 
καταπολεμήσει τη διαρροή άνθρακα, 
απαιτεί σύνθετο σχεδιασμό και μια 
μέθοδο υπολογισμού για τον καθορισμό 
της περιεκτικότητας των προϊόντων σε 
άνθρακα· αναγνωρίζει ότι όσο πιο 
σύνθετος είναι ο μηχανισμός και ο 
υπολογισμός της προσαρμογής που 
απαιτείται να καταβληθεί από τους 
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εισαγωγείς τόσο πιο αποτελεσματική 
μπορεί να είναι η προστασία του κλίματος 
και από τη διαρροή άνθρακα· ζητεί, 
ωστόσο, από την Επιτροπή να εξετάσει 
την τεχνική σκοπιμότητα και τη 
διαθεσιμότητα αξιόπιστων δεδομένων για 
εισαγωγείς και εξαγωγείς και από αυτούς 
σε περίπτωση ελαφρύνσεων για εξαγωγές· 
τονίζει ότι το ευρωπαϊκό σύστημα 
υπολογισμού δεν θα πρέπει να επιφέρει 
μειονεκτήματα για τις ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες·

Or. en

Τροπολογία 72
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υποστηρίζει μονομερείς 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες με αντάλλαγμα 
την πρόσβαση στην αγορά ως 
εναλλακτικό μέτρο αντί της σύνδεσης της 
ενωσιακής αδασμολόγητης πρόσβασης 
στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων, 
όχι μόνο με την επικύρωση και την 
εφαρμογή διεθνών περιβαλλοντικών 
συμβάσεων, αλλά και άμεσα με συναφείς 
πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της Πράσινης 
Συμφωνίας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 73
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)



AM\1214422EL.docx 47/73 PE658.773v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ενθαρρύνει την ελαχιστοποίηση 
του κινδύνου να προσπαθήσουν οι 
εξαγωγείς να αποφύγουν τον μηχανισμό ή 
να υπονομεύσουν την 
αποτελεσματικότητά του, για παράδειγμα 
μέσω της αλλαγής πορείας παραγωγής 
μεταξύ των αγορών ή της εξαγωγής 
ημιτελών αγαθών·

Or. en

Τροπολογία 74
Izabela-Helena Kloc
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Elżbieta Kruk, Zdzisław Krasnodębski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει ότι η καθιέρωση του 
μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα θα πρέπει να θεωρείται ως 
εντατική προσπάθεια για να εξασφαλιστεί 
μείωση των εκπομπών πέραν των 
υφιστάμενων μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 75
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
έναν σχεδιασμό και μια μέθοδο 
υπολογισμού που θα συνυπολογίζουν όσο 
το δυνατόν περισσότερο την πραγματική 
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περιεκτικότητα του εκάστοτε αγαθού σε 
άνθρακα· παράλληλα, η μέθοδος 
υπολογισμού δεν θα πρέπει να αναφέρεται 
στον μέσο όρο της ΕΕ κατά τον 
καθορισμό της περιεκτικότητας των 
προϊόντων σε άνθρακα καθώς αυτό θα 
μείωνε σημαντικά την 
αποτελεσματικότητα του μέσου· 
σημειώνει, επιπλέον, ότι ο σχεδιασμός και 
η μέθοδος υπολογισμού πρέπει να 
στοχεύουν στην εξασφάλιση της πλέον 
αποτελεσματικής προστασίας για το 
κλίμα και από τη διαρροή άνθρακα, ενώ 
ταυτόχρονα θα τηρούν τους κανόνες του 
ΠΟΕ·

Or. en

Τροπολογία 76
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Μαρία Σπυράκη, 
Massimiliano Salini, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom 
Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, 
François-Xavier Bellamy
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. επισημαίνει ότι, ενώ ο σκοπός του 
μηχανισμού πρέπει είναι να συμβάλλει 
στη μείωση των ανθρακούχων εκπομπών 
παγκοσμίως και στον περιορισμό της 
διαρροής άνθρακα, ο σχεδιασμός θα 
πρέπει να συμβάλλει στη δημιουργία 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού για την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία τόσο στις 
ευρωπαϊκές όσο και στις διεθνείς αγορές 
σύμφωνα με τη βιομηχανική στρατηγική· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση της 
διαθεσιμότητας εισροών στις αλυσίδες 
αξίας και της ανταγωνιστικότητας των 
κατάντη μεταποιητικών βιομηχανιών·



AM\1214422EL.docx 49/73 PE658.773v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 77
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. καλεί την Επιτροπή να μην 
προτείνει έναν μηχανισμό που θα 
υπονομεύει τη Συμφωνία του Παρισιού η 
οποία επιτρέπει να προσαρμόζεται ο 
ορισμός των στόχων μείωσης του CO2 
στις μεμονωμένες χώρες· εάν ο 
μηχανισμός που προτείνεται από την 
Επιτροπή αποσκοπεί στην εξισορρόπηση 
των διάφορων τρόπων μείωσης στις 
μεμονωμένες χώρες μέσω της 
συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, 
ενδέχεται να υπονομεύσει την προσέγγιση 
της Συμφωνίας του Παρισιού·

Or. en

Τροπολογία 78
Izabela-Helena Kloc
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. τονίζει ότι ένας σημαντικός 
στόχος του μηχανισμού συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα θα πρέπει να είναι 
η δημιουργία κινήτρων για τις 
κυβερνήσεις τρίτων χωρών και τους 
εξαγωγείς ώστε να μειώσουν τις 
εκπομπές τους· επομένως, οι δυνατότητες 
μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου θα πρέπει να αποτελούν 
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σημαντικό παράγοντα κατά την επιλογή 
των τομέων που θα καλύπτονται από τον 
μηχανισμό·

Or. en

Τροπολογία 79
Tomas Tobé, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom Berendsen, 
Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, François-Xavier Bellamy, Eva 
Maydell, Pernille Weiss, Μαρία Σπυράκη, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy 
Buzek, Sara Skyttedal, Pilar del Castillo Vera
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. υπογραμμίζει ότι το σύστημα 
εμπορίας εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ 
αποτελεί το βασικό μέσο με βάση την 
αγορά για την οικονομικά αποδοτική 
μείωση των εκπομπών CO2 και έτσι θα 
πρέπει να παραμείνει, 
συμπεριλαμβανομένου του συστήματος 
δωρεάν δικαιωμάτων· ζητεί από την 
Επιτροπή να εξετάσει τυχόν επιλογές 
σχεδιασμού οι οποίες επιτρέπουν στα 
υφιστάμενα μέτρα για τη διαρροή 
άνθρακα να συνυπάρχουν με τον 
μηχανισμό χωρίς να οδηγούν σε διπλή 
προστασία· θεωρεί, επομένως, ότι ο 
μηχανισμός θα πρέπει να συνυπάρχει με 
τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων για 
ορισμένους τομείς· η σταδιακή 
κατάργηση υφιστάμενων μέτρων για τη 
διαρροή άνθρακα θα μπορούσε να 
επιφέρει μείωση της ανταγωνιστικότητας 
των εταιρειών στην ενιαία αγορά και 
παγκοσμίως· τονίζει την ανάγκη για 
εξίσου αποτελεσματικά μέτρα εάν 
πρόκειται να καταργηθούν τα υφιστάμενα 
μέτρα·

Or. en
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Τροπολογία 80
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. σημειώνει ότι είναι δύσκολος ο 
καθορισμός της περιεκτικότητας τελικού 
ή ενδιάμεσου προϊόντος σε άνθρακα 
εξαιτίας των διεθνών αλυσίδων αξίας· 
σημειώνει, επιπλέον, με ανησυχία ότι ένας 
μηχανισμός που βασίζεται μόνο στις 
βασικές ύλες θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
μετατόπιση των εισαγωγών προς 
ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα τα οποία 
δεν καλύπτονται από τον μηχανισμό και 
βλάπτουν τη βιομηχανία της ΕΕ· τονίζει 
ότι ο μηχανισμός πρέπει να σχεδιαστεί 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπει τις 
συμπεριφορές παράκαμψης, όπως την 
αναδιανομή πόρων ή την εισαγωγή 
ημιτελών ή τελικών προϊόντων τα οποία 
δεν καλύπτονται από τον μηχανισμό·

Or. en

Τροπολογία 81
Izabela-Helena Kloc
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. παρατηρεί ότι, αφού ο μηχανισμός 
συνοριακής προσαρμογής άνθρακα 
μπορεί να διασφαλίσει την 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της 
ΕΕ μόνον έναντι ανταγωνιστικών 
ρυπογόνων εισαγωγών στην εγχώρια 
αγορά της ΕΕ και όχι στις αγορές 
εξαγωγών, η ΕΕ θα πρέπει να διατηρήσει 
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όλα τα υπάρχοντα μέτρα που 
διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα της 
βιομηχανίας της ΕΕ στις αγορές 
εξαγωγών·

Or. en

Τροπολογία 82
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5δ. σημειώνει, περαιτέρω, ότι, 
προκειμένου να αποτραπεί ο αθέμιτος 
ανταγωνισμός στην ευρωπαϊκή αγορά, 
δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν 
ανταγωνιστικά μειονεκτήματα από τον 
μηχανισμό μεταξύ ανταγωνιστικών 
υλικών·

Or. en

Τροπολογία 83
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ε. καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
τεχνικές συμβουλές και στήριξη στις 
βιομηχανίες εντός και εκτός της Ένωσης, 
ειδικότερα τις ΜΜΕ, όσον αφορά την 
κατάρτιση αξιόπιστων λογιστικών 
συστημάτων για τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου για τις εισαγωγές και 
δυνητικές ελαφρύνσεις για τις εξαγωγές, 
ούτως ώστε να διατηρηθεί μια ισχυρή 
ευρωπαϊκή βιομηχανία και, ταυτόχρονα, 
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να συνεχιστούν οι καλές σχέσεις με τους 
εμπορικούς εταίρους· καλεί, επιπλέον, την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι 
εισαγωγείς έχουν τη δυνατότητα να 
αποδεικνύουν την χαμηλή περιεκτικότητα 
των προϊόντων τους σε άνθρακα, ούτως 
ώστε να τους δίνεται η ευκαιρία να 
μειώνουν τα τέλη άνθρακα για αυτά τα 
προϊόντα· καλεί την Επιτροπή να εγγυηθεί 
τη σκοπιμότητα σε σχέση με το ΣΕΔΕ·

Or. en

Τροπολογία 84
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5στ. σημειώνει ότι υπάρχουν δυσκολίες 
όσον αφορά τη συλλογή επαληθευμένων 
και αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με 
την περιεκτικότητα εισαγόμενων 
προϊόντων σε άνθρακα· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό να καταρτιστεί ένα ενδελεχές 
σύστημα παρακολούθησης, υποβολής 
αναφορών και επαλήθευσης προκειμένου 
να αξιολογείται η αποδοτικότητα του 
μηχανισμού όσον αφορά την προστασία 
του κλίματος και από τις διαρροές 
άνθρακα· θεωρεί ότι η ανεξάρτητη 
επαλήθευση από τρίτα μέρη θα μπορούσε 
να θεωρηθεί ως εργαλείο για να 
διασφαλιστεί η αξιοπιστία των 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 85
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ζ. υπογραμμίζει ότι η ένταξη των 
εισαγωγέων στο ΣΕΔΕ της ΕΕ μέσω της 
υποχρέωσης αγοράς δικαιωμάτων CO2 
ανάλογα με την περιεκτικότητα των 
εισαγωγών τους σε άνθρακα θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε σημαντική και 
απρόβλεπτη αύξηση στις τιμές άνθρακα, 
πέρα από την αύξηση που προβλέπεται 
από το ίδιο το ΣΕΔΕ μέσω της μείωσης 
της δωρεάν κατανομής, του 
αποθεματικού για τη σταθερότητα της 
αγοράς και του συντελεστή γραμμικής 
μείωσης που θα μπορούσαν να 
διευκολύνουν την επίτευξη των 
κλιματικών μας στόχων στην ΕΕ, με 
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί 
δυσβάστακτη επιβάρυνση για την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία, η οποία είναι 
δυσανάλογη με τις προσπάθειες για 
απαλλαγή της βιομηχανίας της ΕΕ από 
τις ανθρακούχες εκπομπές και εντείνει 
τον κίνδυνο διαρροών άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 86
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5η. πιστεύει ότι ο μηχανισμός θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
συγκεκριμένες συνθήκες των λιγότερο 
ανεπτυγμένων χωρών οι οποίες ιστορικά 
είχαν χαμηλές εκπομπές· τονίζει ότι δεν 
θα πρέπει να παρεμποδίσει τη βιώσιμη 
ανάπτυξή τους·
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Or. en

Τροπολογία 87
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι οι πόροι που 
δημιουργούνται από τον μηχανισμό θα 
θεωρούνται ίδιοι πόροι της ΕΕ· είναι 
πεπεισμένο ότι πρέπει οι πόροι αυτοί να 
χρησιμοποιούνται με σκοπό τη λήψη 
μέτρων για το κλίμα·

6. υπογραμμίζει ότι οι πόροι που 
δημιουργούνται από τον μηχανισμό θα 
θεωρούνται ίδιοι πόροι της ΕΕ· είναι 
πεπεισμένο ότι πρέπει οι πόροι αυτοί να 
χρησιμοποιούνται με σκοπό τη λήψη 
κοινωνικών μέτρων και μέτρων για το 
κλίμα, μεταξύ άλλων για τη στήριξη 
τρίτων χωρών, ιδίως αναπτυσσόμενων 
χωρών, στις προσπάθειές τους να 
απαλλάξουν τις οικονομίες τους από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, να μετριάσουν 
την κλιματική αλλαγή και να 
προσαρμοστούν σε αυτή· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό να μεταφερθούν τεχνολογίες 
που είναι απαλλαγμένες από ανθρακούχες 
εκπομπές σε αναπτυσσόμενες χώρες· 
ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα, ιδίως δημοσιονομικά, για να 
στηρίξουν τα νοικοκυριά με χαμηλά 
εισοδήματα και να αντισταθμίσουν κάθε 
αύξηση στην τιμή εισαγόμενων 
προϊόντων που προκύπτει από την 
εφαρμογή του μηχανισμού·

Or. en

Τροπολογία 88
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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6. υπογραμμίζει ότι οι πόροι που 
δημιουργούνται από τον μηχανισμό θα 
θεωρούνται ίδιοι πόροι της ΕΕ· είναι 
πεπεισμένο ότι πρέπει οι πόροι αυτοί να 
χρησιμοποιούνται με σκοπό τη λήψη 
μέτρων για το κλίμα·

6. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-
2027, οι πόροι που δημιουργούνται από 
τον μηχανισμό θεωρούνται ευρωπαϊκοί 
ίδιοι πόροι· είναι πεπεισμένο ότι οι πόροι 
αυτοί χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με 
σκοπό τη λήψη μέτρων για την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας, για 
παράδειγμα κλιματικά ουδέτερες και 
βιώσιμες διαδικασίες βιομηχανικής 
παραγωγής, ανακύκλωση και αποδοτική 
χρήση υλικών, ή για τη χρηματοδότηση 
διοικητικών δαπανών που απορρέουν από 
τον μηχανισμό·

Or. en

Τροπολογία 89
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι οι πόροι που 
δημιουργούνται από τον μηχανισμό θα 
θεωρούνται ίδιοι πόροι της ΕΕ· είναι 
πεπεισμένο ότι πρέπει οι πόροι αυτοί να 
χρησιμοποιούνται με σκοπό τη λήψη 
μέτρων για το κλίμα·

6. υπογραμμίζει ότι οι πόροι που 
δημιουργούνται από τον μηχανισμό θα 
θεωρούνται ίδιοι πόροι της ΕΕ· είναι 
πεπεισμένο ότι πρέπει οι πόροι αυτοί να 
χρησιμοποιούνται με σκοπό τη λήψη 
μέτρων για το κλίμα εντός και εκτός ΕΕ· 
προτείνει ότι οι πόροι αυτοί θα 
μπορούσαν εν μέρει να ενταχθούν στη 
συνεισφορά της ΕΕ στο ταμείο 
προσαρμογής για αναπτυσσόμενες χώρες 
που δημιουργήθηκε με τη Συμφωνία του 
Παρισιού·

Or. en

Τροπολογία 90
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Μαρία Σπυράκη, 
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Massimiliano Salini, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom 
Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, 
François-Xavier Bellamy
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι οι πόροι που 
δημιουργούνται από τον μηχανισμό θα 
θεωρούνται ίδιοι πόροι της ΕΕ· είναι 
πεπεισμένο ότι πρέπει οι πόροι αυτοί να 
χρησιμοποιούνται με σκοπό τη λήψη 
μέτρων για το κλίμα·

6. υπογραμμίζει ότι οι πόροι που 
δημιουργούνται από τον μηχανισμό δεν 
πρέπει να δημιουργούν στρεβλώσεις με 
βάση το κράτος μέλος εισαγωγής, αλλά 
να συμβάλλουν στη δημιουργία ισότιμων 
όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο 
επίπεδο μεταξύ ανταγωνιστικών 
βιομηχανιών και για επενδύσεις χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και 
μετασχηματισμό της βιομηχανικής 
μεταποίησης·

Or. en

Τροπολογία 91
Izabela-Helena Kloc
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι οι πόροι που 
δημιουργούνται από τον μηχανισμό θα 
θεωρούνται ίδιοι πόροι της ΕΕ· είναι 
πεπεισμένο ότι πρέπει οι πόροι αυτοί να 
χρησιμοποιούνται με σκοπό τη λήψη 
μέτρων για το κλίμα·

6. υπογραμμίζει ότι οι πόροι που 
δημιουργούνται από τον μηχανισμό θα 
θεωρούνται ίδιοι πόροι της ΕΕ· είναι 
πεπεισμένο ότι πρέπει οι πόροι αυτοί να 
χρησιμοποιούνται με σκοπό τη λήψη 
μέτρων για το κλίμα· θα πρέπει, 
ειδικότερα να διοχετεύονται σε 
περιφέρειες που καλύπτονται από τα 
σχέδια δίκαιης μετάβασης·

Or. en
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Τροπολογία 92
Paolo Borchia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι οι πόροι που 
δημιουργούνται από τον μηχανισμό θα 
θεωρούνται ίδιοι πόροι της ΕΕ· είναι 
πεπεισμένο ότι πρέπει οι πόροι αυτοί να 
χρησιμοποιούνται με σκοπό τη λήψη 
μέτρων για το κλίμα·

6. υπογραμμίζει ότι οι πόροι που 
δημιουργούνται από τον μηχανισμό θα 
θεωρούνται ίδιοι πόροι της ΕΕ· είναι 
πεπεισμένο ότι πρέπει οι πόροι αυτοί να 
χρησιμοποιούνται με σκοπό να 
αποφεύγεται το φαινόμενο η μη 
συμμόρφωση τρίτων χωρών με τους 
περιβαλλοντικούς κανόνες να 
αντισταθμίζει την ανταγωνιστικότητα 
της βιομηχανίας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 93
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι οι πόροι που 
δημιουργούνται από τον μηχανισμό θα 
θεωρούνται ίδιοι πόροι της ΕΕ· είναι 
πεπεισμένο ότι πρέπει οι πόροι αυτοί να 
χρησιμοποιούνται με σκοπό τη λήψη 
μέτρων για το κλίμα·

6. υπογραμμίζει ότι οι πόροι που 
δημιουργούνται από τον μηχανισμό θα 
διατίθενται στα κράτη μέλη της Ένωσης· 
οι πόροι αυτοί μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για τη βιώσιμη 
βιομηχανική οικονομική ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 94
Sven Schulze

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι οι πόροι που 
δημιουργούνται από τον μηχανισμό θα 
θεωρούνται ίδιοι πόροι της ΕΕ· είναι 
πεπεισμένο ότι πρέπει οι πόροι αυτοί να 
χρησιμοποιούνται με σκοπό τη λήψη 
μέτρων για το κλίμα·

6. υπογραμμίζει ότι οι πόροι που 
δημιουργούνται από τον μηχανισμό θα 
θεωρούνται ίδιοι πόροι της ΕΕ· είναι 
πεπεισμένο ότι πρέπει οι πόροι αυτοί να 
χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό με 
σκοπό τη λήψη μέτρων για το κλίμα·

Or. de

Τροπολογία 95
Markus Pieper

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι οι πόροι που 
δημιουργούνται από τον μηχανισμό θα 
θεωρούνται ίδιοι πόροι της ΕΕ· είναι 
πεπεισμένο ότι πρέπει οι πόροι αυτοί να 
χρησιμοποιούνται με σκοπό τη λήψη 
μέτρων για το κλίμα·

6. υπογραμμίζει ότι οι πόροι που 
δημιουργούνται από τον μηχανισμό θα 
θεωρούνται τουλάχιστον εν μέρει ίδιοι 
πόροι της ΕΕ· είναι πεπεισμένο ότι πρέπει 
οι πόροι αυτοί να χρησιμοποιούνται με 
σκοπό τη λήψη μέτρων για το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 96
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι οι πόροι που 
δημιουργούνται από τον μηχανισμό θα 
θεωρούνται ίδιοι πόροι της ΕΕ· είναι 
πεπεισμένο ότι πρέπει οι πόροι αυτοί να 
χρησιμοποιούνται με σκοπό τη λήψη 
μέτρων για το κλίμα·

6. υπογραμμίζει ότι οι πόροι που 
δημιουργούνται από τον μηχανισμό θα 
θεωρούνται πόροι των κρατών μελών· 
είναι πεπεισμένο ότι πρέπει οι πόροι αυτοί 
να χρησιμοποιούνται με σκοπό τη λήψη 
μέτρων για το κλίμα·
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Or. en

Τροπολογία 97
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Μαρία Σπυράκη, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, Sara Skyttedal, 
Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Maria da Graça Carvalho, Angelika 
Niebler, Edina Tóth, Tom Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Salvatore De 
Meo, Massimiliano Salini, Markus Pieper
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει ότι η 
περιεκτικότητα των εισαγόμενων 
προϊόντων σε CO2 θα πρέπει να 
καθορίζεται με αξιόπιστο και ακριβή 
τρόπο, μεταξύ άλλων μέσω ανεξάρτητης 
επαλήθευσης από τρίτα μέρη και, εάν 
αυτό δεν είναι εφικτό, μέσω σχετικών 
δεδομένων μέσου όρου· τονίζει ότι ο 
μηχανισμός πρέπει να καλύπτει τόσο τις 
άμεσες όσο και τις έμμεσες ανθρακούχες 
εκπομπές· επαναλαμβάνει την ανάγκη για 
κατάλληλους μηχανισμούς αποφυγής 
καταστρατηγήσεων· τονίζει, ωστόσο, ότι 
ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να 
δημιουργεί υπερβολικές διοικητικές 
επιβαρύνσεις, ειδικότερα για τις μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 98
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. σημειώνει ότι ο μηχανισμός θα 
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μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερες 
τιμές των προϊόντων για τους 
καταναλωτές· υπογραμμίζει ότι οι 
καταναλωτές, ειδικότερα όσοι έχουν 
χαμηλό εισόδημα, δεν θα πρέπει να 
επωμιστούν μεγαλύτερη επιβάρυνση στην 
αγοραστική τους δύναμη· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αξιολογήσουν τις δυνητικές επιπτώσεις 
στο βιοτικό επίπεδο, ειδικότερα των 
ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες 
στην κοινωνία μας, και να καθιερώσει 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 99
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
συνυπολογιστεί ο συμπληρωματικός 
ρόλος των βελτιωμένων προτύπων 
προϊόντων σύμφωνα με το σχέδιο δράσης 
της ΕΕ για την κυκλική οικονομία· 
επισημαίνει ότι τα πρότυπα προϊόντων 
μπορούν να εξασφαλίσουν παραγωγικές 
διαδικασίες με χαμηλές εκπομπές και 
αποδοτική χρήση των πόρων, καθώς και 
να συμβάλουν στη διασφάλιση ελάχιστων 
αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
από τη χρήση των προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 100
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή, προτού 
υποβάλλει νομοθετική πρόταση, να 
διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων των 
διαφόρων μηχανισμών και σχεδίων που 
αποσκοπούν στην κινητοποίηση της 
διεθνούς δράσης για το κλίμα και στην 
πρόληψη της διαρροής άνθρακα.

7. καλεί την Επιτροπή, προτού 
υποβάλλει νομοθετική πρόταση, να 
διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων των 
διαφόρων μηχανισμών και σχεδίων, 
συμπεριλαμβανομένων τελών επί 
πρόσθετων εκπομπών ή παρεμφερών 
τελών άνθρακα, που αποσκοπούν στην 
κινητοποίηση της διεθνούς δράσης για το 
κλίμα και στην πρόληψη της διαρροής 
άνθρακα· τονίζει ότι η μελέτη αυτή θα 
πρέπει να αξιολογεί προσεκτικά τις 
διασυνοριακές επιπτώσεις του 
μηχανισμού και τη δυνητική επιβάρυνση 
που προκύπτει για τρίτες χώρες και 
διεθνείς εταίρους, ειδικότερα για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει πρωτοβουλίες για 
την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης για 
τους διεθνείς εταίρους μέσω 
πληροφόρησης και συνεργασίας, ούτως 
ώστε να ενισχυθεί ο ηγετικός ρόλος της 
ΕΕ στην καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 101
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή, προτού 
υποβάλλει νομοθετική πρόταση, να 
διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων των 
διαφόρων μηχανισμών και σχεδίων που 
αποσκοπούν στην κινητοποίηση της 
διεθνούς δράσης για το κλίμα και στην 
πρόληψη της διαρροής άνθρακα.

7. καλεί την Επιτροπή, προτού 
υποβάλλει νομοθετική πρόταση, να 
διενεργήσει ενδελεχή εκτίμηση 
επιπτώσεων των διαφόρων μηχανισμών 
και σχεδίων, συμπεριλαμβανομένου του 
φόρου άνθρακα επί της κατανάλωσης και 
των απαιτήσεων περί αποτυπώματος 
άνθρακα στις δημόσιες συμβάσεις, 



AM\1214422EL.docx 63/73 PE658.773v01-00

EL

προκειμένου να αξιολογήσει σε ποιο 
βαθμό κινητοποιούν διεθνείς δράσεις για 
το κλίμα και προλαμβάνουν τη διαρροή 
άνθρακα· στην αξιολόγηση θα πρέπει 
επίσης να αναλύεται η δυνατότητα 
σταδιακής διατήρησης των δωρεάν 
δικαιωμάτων στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ 
και/ή αντιστάθμισης της τιμής 
ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια 
σταδιακής καθιέρωσης στον μηχανισμό·

Or. en

Τροπολογία 102
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή, προτού 
υποβάλλει νομοθετική πρόταση, να 
διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων των 
διαφόρων μηχανισμών και σχεδίων που 
αποσκοπούν στην κινητοποίηση της 
διεθνούς δράσης για το κλίμα και στην 
πρόληψη της διαρροής άνθρακα.

7. καλεί την Επιτροπή, προτού 
υποβάλλει νομοθετική πρόταση, να 
διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων των 
διαφόρων μηχανισμών και σχεδίων που 
αποσκοπούν στην κινητοποίηση της 
διεθνούς δράσης για το κλίμα και στην 
πρόληψη της διαρροής άνθρακα, 
λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο 
μετεγκατάστασης εταιρειών, 
στρατηγικών τομέων και αθέμιτου 
ανταγωνισμού από κράτη μέλη και τρίτες 
χώρες· καλεί επίσης την Επιτροπή να 
διενεργήσει λεπτομερή ανάλυση της 
συμβατότητας με το πολυμερές σύστημα 
που περιλαμβάνεται στις διατάξεις του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου·

Or. en

Τροπολογία 103
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή, προτού 
υποβάλλει νομοθετική πρόταση, να 
διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων των 
διαφόρων μηχανισμών και σχεδίων που 
αποσκοπούν στην κινητοποίηση της 
διεθνούς δράσης για το κλίμα και στην 
πρόληψη της διαρροής άνθρακα.

7. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 
ενδελεχή εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με 
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
διαφόρων μορφών του δυνητικού 
μηχανισμού· συμβουλεύει την Επιτροπή 
να λάβει υπόψη το περιβαλλοντικό 
κριτήριο ως πρωταρχικό παράγοντα στην 
επιλογή της μορφής του μηχανισμού· 
ζητεί από την Επιτροπή να 
δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα της 
εκτίμησης επιπτώσεων το συντομότερο 
δυνατόν και πριν από δημοσίευση της 
νομοθετικής της πρότασης·

Or. en

Τροπολογία 104
Izabela-Helena Kloc
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Jessica Stegrud

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή, προτού 
υποβάλλει νομοθετική πρόταση, να 
διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων των 
διαφόρων μηχανισμών και σχεδίων που 
αποσκοπούν στην κινητοποίηση της 
διεθνούς δράσης για το κλίμα και στην 
πρόληψη της διαρροής άνθρακα.

7. καλεί την Επιτροπή, προτού 
υποβάλλει νομοθετική πρόταση, να 
διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία 
καλύπτει τις επιπτώσεις του μηχανισμού 
σε κάθε κράτος μέλος, των διαφόρων 
μηχανισμών και σχεδίων που αποσκοπούν 
στην κινητοποίηση της διεθνούς δράσης 
για το κλίμα και στην πρόληψη της 
διαρροής άνθρακα· τονίζει ότι η 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της 
ΕΕ πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη 
διενέργεια της εκτίμησης επιπτώσεων·

Or. en
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Τροπολογία 105
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Μαρία Σπυράκη, 
Massimiliano Salini, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom 
Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, 
François-Xavier Bellamy
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή, προτού 
υποβάλλει νομοθετική πρόταση, να 
διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων των 
διαφόρων μηχανισμών και σχεδίων που 
αποσκοπούν στην κινητοποίηση της 
διεθνούς δράσης για το κλίμα και στην 
πρόληψη της διαρροής άνθρακα.

7. καλεί την Επιτροπή, προτού 
υποβάλλει νομοθετική πρόταση, να 
διενεργήσει ενδελεχή εκτίμηση 
επιπτώσεων των διαφόρων μηχανισμών 
και εναλλακτικών λύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων κανονιστικών 
κλιματικών προτύπων για τα εισαγόμενα 
προϊόντα και της συμβατότητας με τη 
δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων, με 
στόχο την κινητοποίηση της διεθνούς 
δράσης για το κλίμα και στην πρόληψη της 
διαρροής άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 106
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler, Martina Dlabajová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή, προτού 
υποβάλλει νομοθετική πρόταση, να 
διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων των 
διαφόρων μηχανισμών και σχεδίων που 
αποσκοπούν στην κινητοποίηση της 
διεθνούς δράσης για το κλίμα και στην 
πρόληψη της διαρροής άνθρακα.

7. καλεί την Επιτροπή, προτού 
υποβάλλει νομοθετική πρόταση, να 
διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων των 
διαφόρων μηχανισμών και σχεδίων που 
αποσκοπούν στην κινητοποίηση της 
διεθνούς δράσης για το κλίμα και στην 
πρόληψη της διαρροής άνθρακα· καλεί την 
Επιτροπή, στο πλαίσιο της εκτίμησης 
επιπτώσεων, να προσδιορίσει μέτρα για 
τομείς όπου ο κίνδυνος διαρροής 
άνθρακα είναι υψηλότερος·
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Or. en

Τροπολογία 107
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή, προτού 
υποβάλλει νομοθετική πρόταση, να 
διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων των 
διαφόρων μηχανισμών και σχεδίων που 
αποσκοπούν στην κινητοποίηση της 
διεθνούς δράσης για το κλίμα και στην 
πρόληψη της διαρροής άνθρακα.

7. καλεί την Επιτροπή, προτού 
υποβάλλει νομοθετική πρόταση, να 
διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων των 
διαφόρων μηχανισμών και σχεδίων που 
αποσκοπούν στην κινητοποίηση της 
διεθνούς δράσης για το κλίμα και στην 
πρόληψη της διαρροής άνθρακα και 
επενδύσεων.

Or. en

Τροπολογία 108
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. θεωρεί ότι ο μηχανισμός 
συνοριακής προσαρμογής άνθρακα 
πρέπει να συμπληρώνει το ευρύ φάσμα 
άλλων μηχανισμών που προάγουν την 
απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές και 
δεν επαρκεί καθαυτός για την επίτευξη 
των κλιματικών στόχων της Ευρωπαϊκής 
Ένωση· υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός 
πρέπει να συνοδεύεται από μια φιλόδοξη 
βιομηχανική πολιτική η οποία θα είναι 
περιβαλλοντικά φιλόδοξη και κοινωνικά 
θεμιτή, καθώς και από ένα σχέδιο δράσης 
για την κυκλική οικονομία και την 
εφαρμογή του Μηχανισμού Δίκαιης 
Μετάβασης που αποσκοπεί στην 
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υποστήριξη των πλέον πληττόμενων 
περιφερειών στις προσπάθειες 
μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 109
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. υπενθυμίζει τα καλά 
αποτελέσματα που έχει επιτύχει η Ένωση 
όσον αφορά την αύξηση της 
αποδοτικότητας της ενέργειας και των 
πόρων μέσω απαιτήσεων για τα προϊόντα 
και σήμανσης, με τα οποία κατέστη 
δυνατή η τόνωση της υπεύθυνης 
κατανάλωσης, η ευαισθητοποίηση των 
Ευρωπαίων πολιτών και η στήριξη της 
βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας μέσω της προώθησης των 
καλύτερων περιβαλλοντικών επιδόσεων 
των προϊόντων· ζητεί από την Επιτροπή 
να αξιοποιήσει αυτή την πείρα και να 
διερευνήσει ανάλογα μέτρα τα οποία θα 
μπορούσαν να συμπληρώσουν ή να 
αντικαταστήσουν τον μηχανισμό·

Or. en

Τροπολογία 110
Jens Geier
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. δίνει έμφαση στη σημασία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να 
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διασφαλίσει την εκπροσώπηση των 
Ευρωπαίων πολιτών και συμφερόντων, 
καθώς και την επίτευξη των 
προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως είναι η 
προστασία του κλίματος και η διεθνής 
ανταγωνιστικότητα· καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
συνεργαστούν πλήρως με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ως συννομοθέτη στη 
νομοθετική διαδικασία για τη θέσπιση 
του μηχανισμού·

Or. en

Τροπολογία 111
Tomas Tobé, Marian-Jean Marinescu, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, 
Edina Tóth, Tom Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Salvatore De Meo, 
Massimiliano Salini, Markus Pieper, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Henna Virkkunen, 
Eva Maydell, Μαρία Σπυράκη, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Sara Skyttedal, 
Pilar del Castillo Vera
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για παγκόσμια 
τιμολόγηση του CO2 και διευκόλυνση 
των εμπορικών συναλλαγών όσον αφορά 
τις τεχνολογίες προστασίας του κλίματος 
και του περιβάλλοντος, για παράδειγμα 
μέσω πρωτοβουλιών εμπορικών 
πολιτικών, όπως είναι η συμφωνία για τα 
περιβαλλοντικά αγαθά του ΠΟΕ· τονίζει 
ότι η Ένωση μπορεί να διαδραματίσει 
πρωτοποριακό ρόλο με φιλόδοξα 
κεφάλαια για την ενέργεια και τη 
βιωσιμότητα στις εμπορικές της 
συμφωνίες·

Or. en

Τροπολογία 112
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Markus Pieper, Massimiliano Salini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. υπογραμμίζει ότι οι υφιστάμενοι 
μηχανισμοί προστασίας από τις διαρροές 
άνθρακα είναι αποτελεσματικοί και θα 
πρέπει να διατηρηθούν και ακόμη και να 
διευρυνθούν εφόσον χρειάζεται· η 
σταδιακή κατάργηση υφιστάμενων 
μηχανισμών θα μπορούσε να επιφέρει 
μείωση της ανταγωνιστικότητας των 
εταιρειών στην ενιαία αγορά και 
παγκοσμίως· τονίζει την ανάγκη για 
εξίσου αποτελεσματικά μέτρα εάν 
πρόκειται να καταργηθούν τα υφιστάμενα 
μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 113
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler, Martina Dlabajová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. ζητεί να διενεργηθεί ειδική 
αξιολόγηση του αντικτύπου του 
μηχανισμού στις ΜΜΕ και στον 
ανταγωνισμό εντός της εσωτερικής 
αγοράς· ζητεί να δημιουργηθεί, εφόσον 
χρειάζεται, μηχανισμός στήριξης για τις 
ΜΜΕ για να προσαρμοστούν επιτυχώς 
στη νέα πραγματικότητα της αγοράς, 
ούτως ώστε να μη γίνουν θύματα 
αθέμιτων πρακτικών από μεγαλύτερους 
παράγοντες της αγοράς·

Or. en
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Τροπολογία 114
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. αναγνωρίζει ότι ο μηχανισμός 
είναι καταρχήν περιοριστικός για το 
εμπόριο και η εκτίμηση επιπτώσεων θα 
πρέπει να εξετάσει κατά πόσον θα είναι 
εύκολο αυτός να προσαρμοστεί ή να 
αρθεί όταν πρωτοποριακές τεχνολογίες 
επιτύχουν παγκόσμια εμπορευσιμότητα, 
συγκλίνουν οι παγκόσμιες φιλοδοξίες για 
το κλίμα ή πραγματοποιηθούν αντίποινα·

Or. en

Τροπολογία 115
Sven Schulze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
προσεκτικά τις επιπτώσεις που έχει ένας 
συνοριακός φόρος ανθρακούχων 
εκπομπών στο ευρωπαϊκό σύστημα 
εμπορίας εκπομπών και τις επιπτώσεις 
που ενδέχεται να προκύψουν επίσης 
σχετικά με την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων·

Or. de

Τροπολογία 116
Tomas Tobé, Marian-Jean Marinescu, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, 
Edina Tóth, Tom Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Salvatore De Meo, 
Massimiliano Salini, Markus Pieper, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Henna Virkkunen, 
Eva Maydell, Μαρία Σπυράκη, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Sara Skyttedal, 
Pilar del Castillo Vera
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εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
επίσης εναλλακτικά μέτρα και να 
αποδείξει ενδελεχώς την προστιθέμενη 
αξία του μηχανισμού συνοριακής 
προσαρμογής άνθρακα· θεωρεί ότι το 
ψηφιακό διαβατήριο προϊόντων, με καλό 
σχεδιασμό και συγχρονισμένο με 
υπάρχοντα συστήματα, φορείς 
τυποποίησης επιχειρήσεων και 
παγκόσμια πρότυπα, θα μπορούσε να 
συμβάλει σε αυτή τη διαδικασία· στην 
οικονομία μετά την κρίση της νόσου 
COVID-19, οι τιμές άνθρακα ενδέχεται 
να αποδειχθούν υπερβολικά ασταθείς για 
να υποστηρίξουν την αποτελεσματική 
απαλλαγή της βιομηχανίας από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· υπάρχει, 
επομένως, ανάγκη για πολιτικές για τα 
προϊόντα που θα προωθούν νέα πρότυπα 
σε σχέση με προϊόντα χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και με 
αποδοτικότητα στη χρήση των πόρων, 
ούτως ώστε να διασφαλιστεί η μετάβαση 
στη βιώσιμη οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 117
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. τονίζει ότι, ενώ είναι καίριας 
σημασίας να είναι ο μηχανισμός 
διαχειρίσιμος, οικονομικά αποδοτικός και 
εξηγήσιμος για τους διεθνείς εταίρους της 
Ένωσης, πρωταρχικός στόχος του είναι η 
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μείωση των άμεσων και έμμεσων 
εκπομπών μέσω της στόχευσης σε 
διαδικασίες και παραγωγικές μεθόδους 
προϊόντων που καταναλώνονται στην ΕΕ, 
ανεξάρτητα από την προέλευσή τους· 
καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις 
βέλτιστες διαθέσιμες ψηφιακές λύσεις, 
μεταξύ άλλων τις τεχνολογίες 
κατανεμημένου καθολικού, για να 
διασφαλίσει την ιχνηλασιμότητα των 
προϊόντων και ότι οι καταγεγραμμένες 
εκπομπές είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά 
στην πραγματικότητα·

Or. en

Τροπολογία 118
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. τονίζει ότι, ανεξάρτητα από τον 
χαρακτήρα του μηχανισμού, η υλοποίησή 
του θα πρέπει να συνοδεύεται από σειρά 
προτύπων τα οποία θα αποτρέπουν την 
παράκαμψή του και θα εξασφαλίζουν την 
αποτελεσματική εφαρμογή του·

Or. en

Τροπολογία 119
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler, Martina Dlabajová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζει την εσωτερική 
τιμολόγηση του άνθρακα στην ΕΕ και να 
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είναι ανάλογη προς αυτή·

Or. en

Τροπολογία 120
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7γ. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να 
υπάρχει σαφές και φιλόδοξο 
χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή και 
την εξέλιξη του μηχανισμού·

Or. en


