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Poprawka 1
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. mając na uwadze, że art. XX 
GATT umożliwia członkom WTO 
wdrażanie środków niezbędnych dla 
ochrony życia lub zdrowia ludzi, roślin lub 
zwierząt (lit. b)) bądź zasobów 
naturalnych (lit. g));

Or. en

Poprawka 2
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1a. mając na uwadze, że według 
komunikatu Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
mechanizm dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2 
będzie stanowić „alternatywę dla środków 
służących ograniczeniu ucieczki emisji 
istniejących w ramach unijnego systemu 
handlu uprawnieniami do emisji”;

Or. en

Poprawka 3
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
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Ustęp -1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1b. mając na uwadze, że jak wynika z 
opublikowanego niedawno sprawozdania 
Europejskiego Trybunału Rachunkowego 
obecny system przydziału bezpłatnych 
uprawnień w ramach EU ETS nie 
zapewnia sektorom zachęt do obniżenia 
emisyjności;

Or. en

Poprawka 4
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp -1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1c. mając na uwadze, że jak wynika z 
przeglądu literatury naukowej nie ma 
dowodów na to, aby EU ETS wywarł 
powszechny negatywny lub pozytywny 
wpływ na konkurencyjność 
przedsiębiorstw objętych regulacją, a 
także nie ma dowodów na znaczną 
ucieczkę emisji1a;
_________________
1a The impact of the EU Emissions 
Trading System on competitiveness and 
carbon leakage: the econometric evidence 
[Wpływ unijnego system handlu 
uprawnieniami do emisji na 
konkurencyjność i ucieczkę emisji: 
dowody ekonometryczne] 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1
080/14693062.2018.1502145

Or. en
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Poprawka 5
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie paryskie, Zielony Ład i cel 
osiągnięcia neutralności klimatycznej do 
2050 r.; zwraca uwagę na brak 
międzynarodowych działań na rzecz 
klimatu; uważa, że unijny mechanizm 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 
(„mechanizm”) mógłby zachęcać do 
podejmowania międzynarodowych działań 
na rzecz walki ze zmianą klimatu;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie paryskie jako 
międzynarodowe zobowiązanie do walki ze 
zmianą klimatu oraz podkreśla 
konieczność przeprowadzenia gruntownej 
oceny wszystkich międzynarodowych 
zbiorów przepisów pod względem ich 
zgodności z celami klimatycznymi; z 
zadowoleniem przyjmuje europejskie 
wysiłki w tym zakresie, takie jak 
ustanowienie Zielonego Ładu i celu 
osiągnięcia racjonalnej pod względem 
kosztów, sprawiedliwej, społecznie 
zrównoważonej i uczciwej transformacji 
prowadzącej do neutralności klimatycznej 
najpóźniej do 2050 r.; z zaniepokojeniem 
odnotowuje brak wystarczająco ambitnych 
międzynarodowych działań i środków na 
rzecz klimatu, zwłaszcza pod względem 
wdrażania decyzji podjętych na mocy 
porozumienia paryskiego, a także 
wycofanie się USA z porozumienia; 
uważa, że unijny mechanizm 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 
(„mechanizm”) może stwarzać zachęty dla 
przywozu do UE produktów 
niskoemisyjnych, utworzenia w UE rynku 
technologii i produktów niskoemisyjnych 
oraz intensyfikacji międzynarodowych 
działań na rzecz walki ze zmianą klimatu, 
a także stanowić pierwszy krok w 
kierunku międzynarodowego ustalania 
opłat za emisję gazów cieplarnianych, 
gdyż zdecentralizowane środki na rzecz 
ochrony klimatu nie wystarczają do 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

Or. en
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Poprawka 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, Maria Spyraki, 
Massimiliano Salini, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, 
Pilar del Castillo Vera
w imieniu grupy PEE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie paryskie, Zielony Ład i cel 
osiągnięcia neutralności klimatycznej do 
2050 r.; zwraca uwagę na brak 
międzynarodowych działań na rzecz 
klimatu; uważa, że unijny mechanizm 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 
(„mechanizm”) mógłby zachęcać do 
podejmowania międzynarodowych działań 
na rzecz walki ze zmianą klimatu;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie paryskie, Zielony Ład i cel 
osiągnięcia neutralności klimatycznej do 
2050 r.; zwraca uwagę na znaczne 
rozbieżności pod względem działań na 
rzecz klimatu pomiędzy poszczególnymi 
krajami; podkreśla, że unijna polityka 
klimatyczna musi być powiązana ze 
wzmocnionym wzrostem gospodarczym i 
większą konkurencyjnością europejskiego 
przemysłu opartą na zasadach swobodnej 
i sprawiedliwej konkurencji; uważa, że 
unijny mechanizm dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2 
(„mechanizm”) powinien zachęcać do 
podejmowania międzynarodowych działań 
na rzecz walki ze zmianą klimatu i w 
związku z tym zwraca się do Komisji, aby 
przy opracowywaniu wniosku w sprawie 
takiego ewentualnego mechanizmu 
rozważyła wszystkie dostępne możliwości;

Or. en

Poprawka 7
Paolo Borchia

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka
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1. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie paryskie, Zielony Ład i cel 
osiągnięcia neutralności klimatycznej do 
2050 r.; zwraca uwagę na brak 
międzynarodowych działań na rzecz 
klimatu; uważa, że unijny mechanizm 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 
(„mechanizm”) mógłby zachęcać do 
podejmowania międzynarodowych działań 
na rzecz walki ze zmianą klimatu;

1. wyraża ubolewanie ze względu na 
brak międzynarodowych działań na rzecz 
osiągnięcia neutralności klimatycznej; 
odnotowuje, że UE odpowiada za jedynie 
9 % globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, i podkreśla, że 
podejmowane przez UE wysiłki na rzecz 
klimatu i konkurencyjność gospodarki 
unijnej zostaną zniweczone przez 
sprzeczne z zobowiązaniami postępowanie 
innych głównych producentów gazów 
cieplarnianych na świecie, chyba że 
przyjęte zostaną wiążące narzędzia 
wspierające globalne zobowiązanie do 
obniżenia poziomów zanieczyszczenia; 
uważa, że unijny mechanizm 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 
(„mechanizm”) mógłby zachęcać do 
podejmowania międzynarodowych działań 
na rzecz walki ze zmianą klimatu;

Or. en

Poprawka 8
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie paryskie, Zielony Ład i cel 
osiągnięcia neutralności klimatycznej do 
2050 r.; zwraca uwagę na brak 
międzynarodowych działań na rzecz 
klimatu; uważa, że unijny mechanizm 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 
(„mechanizm”) mógłby zachęcać do 
podejmowania międzynarodowych działań 
na rzecz walki ze zmianą klimatu;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie paryskie i Zielony Ład; 
popiera osiągnięcie neutralności 
klimatycznej do 2040 r. oraz pośredniego 
celu ograniczenia emisji CO2 o 65 % do 
2030 r.; zwraca uwagę na brak 
międzynarodowych mechanizmów 
zapewniających osiągnięcie celów 
klimatycznych zgodnie z porozumieniem 
paryskim; uważa, że unijny mechanizm 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 
(„mechanizm”) powinien zachęcać do 
podejmowania międzynarodowych działań 
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na rzecz walki ze zmianą klimatu, 
stwarzając w ten sposób pozytywne 
sprzężenie zwrotne przyczyniające się do 
walki ze zmianą klimatu na szczeblu 
międzynarodowym;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie paryskie, Zielony Ład i cel 
osiągnięcia neutralności klimatycznej do 
2050 r.; zwraca uwagę na brak 
międzynarodowych działań na rzecz 
klimatu; uważa, że unijny mechanizm 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 
(„mechanizm”) mógłby zachęcać do 
podejmowania międzynarodowych działań 
na rzecz walki ze zmianą klimatu;

1. przypomina o międzynarodowych 
zobowiązaniach Unii wynikających z 
porozumienia paryskiego; docenia 
Zielony Ład, cel osiągnięcia neutralności 
klimatycznej do 2050 r. oraz nowo 
ogłoszony cel ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 
55 %; zwraca uwagę na brak 
międzynarodowych działań na rzecz 
klimatu; uważa, że unijny mechanizm 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 
(„mechanizm”) mógłby zachęcać do 
podejmowania międzynarodowych działań 
na rzecz walki ze zmianą klimatu;

Or. en

Poprawka 10
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie paryskie, Zielony Ład i cel 
osiągnięcia neutralności klimatycznej do 

1. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie paryskie, Zielony Ład i cel 
osiągnięcia neutralności klimatycznej do 
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2050 r.; zwraca uwagę na brak 
międzynarodowych działań na rzecz 
klimatu; uważa, że unijny mechanizm 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 
(„mechanizm”) mógłby zachęcać do 
podejmowania międzynarodowych działań 
na rzecz walki ze zmianą klimatu;

2050 r.; zwraca uwagę na brak 
międzynarodowych działań na rzecz 
klimatu; uważa, że o ile zostanie starannie 
zaprojektowany w ramach 
kompleksowego pakietu polityk i o ile 
towarzyszyć mu będą bardziej 
zdecydowane działania w zakresie 
koordynacji wielostronnej, unijny 
mechanizm dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2 
(„mechanizm”) mógłby zachęcać do 
podejmowania międzynarodowych działań 
na rzecz walki ze zmianą klimatu;

Or. en

Poprawka 11
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie paryskie, Zielony Ład i cel 
osiągnięcia neutralności klimatycznej do 
2050 r.; zwraca uwagę na brak 
międzynarodowych działań na rzecz 
klimatu; uważa, że unijny mechanizm 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 
(„mechanizm”) mógłby zachęcać do 
podejmowania międzynarodowych działań 
na rzecz walki ze zmianą klimatu;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie paryskie, Zielony Ład i cel 
osiągnięcia neutralności klimatycznej do 
2050 r.; zwraca uwagę na brak 
międzynarodowych działań na rzecz 
klimatu; uważa, że unijny mechanizm 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 
(„mechanizm”), zgodny z porozumieniami 
Światowej Organizacji Handlu, mógłby 
zachęcać do podejmowania 
międzynarodowych działań na rzecz walki 
ze zmianą klimatu tylko w razie braku 
postępów w kierunku globalnego 
ustalania opłat za emisję CO2;

Or. en

Poprawka 12
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
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Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Jessica Stegrud, Margarita 
de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie paryskie, Zielony Ład i cel 
osiągnięcia neutralności klimatycznej do 
2050 r.; zwraca uwagę na brak 
międzynarodowych działań na rzecz 
klimatu; uważa, że unijny mechanizm 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 
(„mechanizm”) mógłby zachęcać do 
podejmowania międzynarodowych działań 
na rzecz walki ze zmianą klimatu;

1. dostrzega porozumienie paryskie, 
Zielony Ład i zbiorowy unijny cel 
osiągnięcia neutralności klimatycznej do 
2050 r.; zwraca uwagę na brak 
międzynarodowych działań na rzecz 
klimatu; uważa, że unijny mechanizm 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 
(„mechanizm”) mógłby zachęcać do 
podejmowania międzynarodowych działań 
na rzecz walki ze zmianą klimatu;

Or. en

Poprawka 13
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. odnotowuje, że UE jest 
największym światowym importerem 
dwutlenku węgla oraz że wielkość emisji 
związanych z produkcją towarów 
wywożonych z Europy jest znacznie niższa 
niż w przypadku towarów przywożonych; 
stwierdza, że w Europie na rzecz walki ze 
zmianą klimatu podejmuje się więcej 
wysiłków niż ma to miejsce średnio w skali 
międzynarodowej; podkreśla, że w celu 
pomiaru ogólnego wpływu Unii na klimat 
w metodzie sprawozdawczej należy 
uwzględnić nie tylko emisje terytorialne, 
lecz także emisje związane z przywozem do 
UE;
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Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że według oceny 
skutków przeprowadzonej przez Komisję, 
bez usuwania przez pochłaniacze 
dwutlenku węgla (lasy, gleba itp.) 
rzeczywisty docelowy poziom ograniczenia 
emisji do 2030 r. wynosi 52,8 %, nie 55 %; 
podkreśla, że aby osiągnięto określony w 
porozumieniu paryskim długoterminowy 
cel ograniczenia wzrostu temperatury do 
1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki 
przemysłowej, najlepsze dostępne dane 
naukowe i ONZ zalecają ograniczenie 
emisji o co najmniej 65 % do 2030 r.;

Or. en

Poprawka 15
Paolo Borchia

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że uniknięcie ryzyka 
ucieczki emisji jest warunkiem wstępnym 
zachowania konkurencyjności przemysłu 
Unii, gdyż przyczynia się ono do 
ograniczenia emisji w skali globalnej, 
zarazem chroniąc miejsca pracy i 
inwestycje w Europie; podkreśla, że 
sektory strategiczne, takie jak sektor stali, 
są szczególnie narażone pod względem 
wpływu na produkcję i zdolności 
inwestycyjne;
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Or. en

Poprawka 16
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. mechanizm (taryfy klimatyczne) 
musi być zgodny z porozumieniami 
Światowej Organizacji Handlu oraz mieć 
charakter niedyskryminujący i być prosty 
w administracji, ponadto należy unikać 
również działań odwetowych w formie 
ograniczania możliwości wywozu przez 
przedsiębiorstwa europejskie do państw 
trzecich;

Or. en

Poprawka 17
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że głównym celem 
mechanizmu jest przyczynienie się do 
osiągnięcia neutralności pod względem 
emisji dwutlenku węgla; zwraca uwagę, że 
mechanizm powinien umożliwiać 
przemysłowi europejskiemu wnoszenie 
istotnego wkładu w realizację ambicji 
klimatycznych Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 18
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Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla potrzebę utrzymania 
ambicji klimatycznych Unii na poziomie 
odpowiadającym celowi przewidującemu 
osiągniecie neutralności klimatycznej do 
2050 r. oraz podwyższonemu celowi na 
2030 r., przy jednoczesnym zapewnieniu 
spójnego stosowania zasady 
„zanieczyszczający płaci”;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że cele Unii dotyczące 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
są obarczone błędem, jeśli ignorują emisje 
pośrednie związane z importowanymi 
towarami i usługami; wyraża głębokie 
zaniepokojenie ze względu na fakt, że brak 
celu dotyczącego przywozu emisji skutkuje 
sytuacją, w której emisje unijne obniża się 
przez transfer emisji do państw trzecich 
oraz przenoszenie działalności 
przemysłowej; podkreśla, że Unia nie 
może osiągnąć neutralności klimatycznej 
do 2050 r. kosztem państw trzecich przez 
przenoszenie do nich wytwarzających 
zanieczyszczenia branż przemysłu, 
przynoszących szkody środowisku i 
lokalnym społecznościom; apeluje do 
Komisji i państw członkowskich, aby przy 
określaniu celów klimatycznych 
przyjmowały podejście oparte na śladzie 
węglowym;
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Or. en

Poprawka 20
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. apeluje do Komisji o 
uwzględnienie w przygotowywanym 
wniosku społecznego wymiaru 
mechanizmu; podkreśla potrzebę oceny 
ryzyka delokalizacji zakładów 
przemysłowych i outsourcingu zarówno w 
obrębie UE, jak i poza nią, które może być 
efektem nieodpowiednio 
zaprojektowanego mechanizmu; zwraca 
również uwagę na potrzebę 
przeprowadzenia oceny wpływu, jaki na 
konsumentów i użytkowników wywrze 
każdy z wariantów, w celu zapewnienia 
sprawiedliwego podziału obciążenia; 
opowiada się za wariantem, który 
gwarantowałby, że mechanizm zachęca 
przemysł do podejmowania znacznych 
wysiłków na rzecz obniżenia emisyjności 
procesów produkcyjnych, przy 
jednoczesnym zapewnieniu mu ochrony 
przed niesprawiedliwą konkurencją;

Or. en

Poprawka 21
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że międzynarodowe 
ustalanie opłat za emisję gazów 

2. podkreśla, że międzynarodowe 
ustalanie opłat za emisję gazów 
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cieplarnianych i w pełni konkurencyjne 
rozwiązania niskoemisyjne uczyniłyby 
mechanizm przestarzałym; podkreśla w 
związku z tym, że UE musi 
zintensyfikować wysiłki w tym zakresie;

cieplarnianych i w pełni konkurencyjne 
rozwiązania eliminujące lub ograniczające 
emisje uczyniłyby mechanizm 
przestarzałym, gdyż ustanowienie 
mechanizmu dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2 
niekoniecznie gwarantowałoby dalsze 
obniżenie emisyjności dotkniętych 
sektorów i materiałów w Europie, a zatem 
wymagane są dodatkowe środki; podkreśla 
w związku z tym, że UE musi 
zintensyfikować wysiłki w tym zakresie 
przez przyjęcie ambitniejszych i 
skuteczniejszych norm, kwot i 
standardów, które stymulowałyby rozwój 
pionierskich rynków bardziej 
zrównoważonych materiałów i produktów 
przemysłowych, w szczególności tych, 
które odznaczają się wysokimi 
wymaganiami pod względem wydatków 
kapitałowych; apeluje do Komisji o 
zaprojektowanie tego mechanizmu jako 
elementu kompleksowego i 
zorientowanego długoterminowo pakietu 
polityk spójnego z celem osiągnięcia w 
gospodarce wysokiej efektywności 
energetycznej i zasobooszczędności, 
pełnego przestawienia na zasoby 
odnawialne i ograniczenia do zera emisji 
netto gazów cieplarnianych najpóźniej do 
2050 r.;

Or. en

Poprawka 22
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że międzynarodowe 
ustalanie opłat za emisję gazów 
cieplarnianych i w pełni konkurencyjne 
rozwiązania niskoemisyjne uczyniłyby 

2. podkreśla, że mechanizm nie może 
pomóc w zwalczaniu pośredniej ucieczki 
emisji; podkreśla ponadto, że 
wystarczające międzynarodowe wysiłki na 
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mechanizm przestarzałym; podkreśla w 
związku z tym, że UE musi 
zintensyfikować wysiłki w tym zakresie;

rzecz klimatu, obejmujące np. 
międzynarodowe ustalanie opłat za emisję 
gazów cieplarnianych i w pełni 
konkurencyjne niskoemisyjne technologie, 
produkty i procesy produkcyjne, uczynią 
mechanizm przestarzałym; zachęca 
Komisję do zaprojektowania mechanizmu 
jako środka przejściowego oraz do 
zintensyfikowania wysiłków w tym 
zakresie przez ustanowienie solidnych ram 
wsparcia przemysłu i społeczeństwa w 
obniżaniu emisyjności oraz przez 
angażowanie się w dyplomację 
klimatyczną;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że międzynarodowe 
ustalanie opłat za emisję gazów 
cieplarnianych i w pełni konkurencyjne 
rozwiązania niskoemisyjne uczyniłyby 
mechanizm przestarzałym; podkreśla w 
związku z tym, że UE musi 
zintensyfikować wysiłki w tym zakresie;

2. podkreśla, że międzynarodowe 
ustalanie opłat za emisję gazów 
cieplarnianych i w pełni konkurencyjne 
rozwiązania niskoemisyjne mogłyby 
uczynić mechanizm przestarzałym; zwraca 
uwagę, że decyzja Stanów Zjednoczonych 
o wycofaniu się z porozumienia 
paryskiego poważnie osłabiła globalną 
reakcję na zmianę klimatu; podkreśla w 
związku z tym, że UE musi 
zintensyfikować wysiłki w tym zakresie, 
jednocześnie wdrażając mechanizm; 
przypomina, że na Unii spoczywa 
historyczna odpowiedzialność w związku z 
gromadzeniem się gazów cieplarnianych i 
w związku z tym ma ona obowiązek 
podejmowania ambitnych działań na rzecz 
klimatu i środowiska;

Or. en
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Poprawka 24
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, 
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
w imieniu grupy PEE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że międzynarodowe 
ustalanie opłat za emisję gazów 
cieplarnianych i w pełni konkurencyjne 
rozwiązania niskoemisyjne uczyniłyby 
mechanizm przestarzałym; podkreśla w 
związku z tym, że UE musi 
zintensyfikować wysiłki w tym zakresie;

2. podkreśla, że międzynarodowe 
ustalanie opłat za emisję gazów 
cieplarnianych i w pełni konkurencyjne 
rozwiązania niskoemisyjne uczyniłyby 
mechanizm przestarzałym; podkreśla w 
związku z tym, że UE musi 
zintensyfikować wysiłki w tym zakresie; 
przypomina, że wiele rozwiązań 
technicznych mających ograniczać emisje 
CO2 znajduje się nadal w fazie 
pilotażowej i są one dalekie od 
ekonomicznej wykonalności; podkreśla, że 
podwyższony poziom ambicji 
klimatycznych Unii, leżący u podstaw 
Zielonego Ładu, zwiększy ryzyko ucieczki 
emisji w wielu sektorach przemysłu;

Or. en

Poprawka 25
Markus Pieper, Massimiliano Salini

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że międzynarodowe 
ustalanie opłat za emisję gazów 
cieplarnianych i w pełni konkurencyjne 
rozwiązania niskoemisyjne uczyniłyby 
mechanizm przestarzałym; podkreśla w 
związku z tym, że UE musi 
zintensyfikować wysiłki w tym zakresie;

2. podkreśla, że międzynarodowe 
ustalanie opłat za emisję gazów 
cieplarnianych i w pełni konkurencyjne 
rozwiązania niskoemisyjne uczyniłyby 
mechanizm przestarzałym; podkreśla w 
związku z tym, że UE musi 
zintensyfikować wysiłki w tym zakresie; 
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podkreśla, że podwyższony poziom ambicji 
klimatycznych Unii, leżący u podstaw 
Zielonego Ładu, zwiększy ryzyko ucieczki 
emisji gazów cieplarnianych w wielu 
sektorach przemysłu; apeluje do Komisji, 
aby w odpowiednim czasie zapewniła we 
wszystkich sektorach kompleksową 
ochronę przed ucieczką emisji;

Or. en

Poprawka 26
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że międzynarodowe 
ustalanie opłat za emisję gazów 
cieplarnianych i w pełni konkurencyjne 
rozwiązania niskoemisyjne uczyniłyby 
mechanizm przestarzałym; podkreśla w 
związku z tym, że UE musi 
zintensyfikować wysiłki w tym zakresie;

2. podkreśla, że mające powszechny, 
efektywny i spójny charakter 
międzynarodowe ustalanie opłat za emisję 
gazów cieplarnianych i w pełni 
konkurencyjne rozwiązania niskoemisyjne 
mogłyby z czasem uczynić mechanizm 
przestarzałym; podkreśla w związku z tym, 
że UE musi zintensyfikować wysiłki w tym 
zakresie;

Or. en

Poprawka 27
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że międzynarodowe 
ustalanie opłat za emisję gazów 
cieplarnianych i w pełni konkurencyjne 
rozwiązania niskoemisyjne uczyniłyby 
mechanizm przestarzałym; podkreśla w 

2. podkreśla, że międzynarodowe 
ustalanie opłat za emisję gazów 
cieplarnianych i w pełni konkurencyjne 
rozwiązania niskoemisyjne uczyniłyby 
mechanizm przestarzałym;
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związku z tym, że UE musi 
zintensyfikować wysiłki w tym zakresie;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że mechanizm powinien 
stanowić część szerszego zbioru polityk, 
aby umożliwiać i promować inwestycje w 
niskoemisyjne procesy przemysłowe, 
środki na rzecz efektywności 
energetycznej i energię ze źródeł 
odnawialnych, aby doprowadzić do 
obniżenia emisyjności przemysłu; 
sugeruje, że oprócz mechanizmu należy 
promować zdecydowane publiczne 
strategie na rzecz innowacji, z 
wykluczeniem wsparcia dla technologii 
skutkujących uzależnieniem od paliw 
kopalnych, oraz obowiązek zakupu 
materiałów niskoemisyjnych w ramach 
zamówień publicznych; apeluje o rewizję 
unijnych zasad pomocy państwa w celu 
zapewnienia należytego wsparcia dla 
tworzenia w Unii silnej bazy przemysłowej 
o obniżonej emisyjności;

Or. en

Poprawka 29
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. duże części świata, zwłaszcza 
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rywale systemowi, nie podzielają 
ambitnego unijnego programu działania 
na rzecz środowiska i klimatu, w związku 
z czym zapotrzebowanie na europejskie 
rozwiązania oraz konkurencyjność 
europejskich przedsiębiorstw ulegają 
erozji na rynku globalnym, na którym 
niektóre przedsiębiorstwa i państwa mają 
znacznie niższe wymogi w dziedzinie 
środowiska niż te, które stawia Europa;

Or. en

Poprawka 30
Sven Schulze

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca uwagę na dylemat, że w 
odniesieniu do towarów eksportowanych z 
UE koszty emisji CO2 zostałyby ze 
względów konkurencyjnych zwrócone na 
granicy zewnętrznej UE w ramach takiego 
podatku granicznego od emisji CO2; 
zwrot ten udaremniłby jednak osiągnięcie 
celu klimatycznego związanego z tym 
podatkiem; 

Or. de

Poprawka 31
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że mechanizm musi 
gwarantować, aby cena przywożonych 
produktów odzwierciedlała rzeczywistą 
wielkość emisji związanych z ich 
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produkcją zgodnie z zasadami WTO i 
zobowiązaniami UE;

Or. en

Poprawka 32
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że mechanizm powinien 
zapewniać przewidywalność dla przemysłu 
europejskiego, a także dla partnerów 
handlowych;

Or. en

Poprawka 33
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. w interesie przedsiębiorstw 
europejskich leży zatem zaostrzanie 
globalnych wymogów środowiskowych, 
nie tylko dlatego, że byłoby to dla nich 
korzystne, lecz także dlatego, że zmiana 
klimatu jest problemem globalnym, który 
wymaga globalnych rozwiązań, a zatem 
UE powinna nadal wspierać 
wprowadzenie globalnego ustalania opłat 
za emisję CO2 zgodnie z art. 6 
porozumienia paryskiego;

Or. en



PE658.773v01-00 22/71 AM\1214422PL.docx

PL

Poprawka 34
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. podkreśla, że duża część pomocy 
państwa na świecie przeznaczana jest na 
działalność szkodliwą dla środowiska, co 
oznacza, że przedsiębiorstwa europejskie 
mierzą się z konkurencją zakłóconą i 
szkodzącą środowisku, a zarazem z coraz 
większą presją, by ograniczać własne 
negatywne oddziaływanie na środowisko, 
więc próby ograniczenia pomocy państwa 
w skali globalnej przyczynią się do 
poprawy konkurencyjności 
przedsiębiorstw europejskich, a 
jednocześnie ograniczenia emisji;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że zdecentralizowane 
działania w dziedzinie klimatu mogą 
prowadzić do ucieczki emisji i sprawić, że 
przemysł UE znajdzie się w niekorzystnej 
sytuacji pod względem konkurencji na 
rynkach międzynarodowych; wzywa zatem 
Komisję, aby zapewniła pełną ochronę 
przed ucieczką emisji oraz rozważyła 
włączenie do mechanizmu bonifikat 
wywozowych;

3. podkreśla, że zdecentralizowane 
działania w dziedzinie klimatu mogą 
prowadzić do ucieczki emisji i inwestycji 
oraz sprawić, że przemysł UE znajdzie się 
w niekorzystnej sytuacji pod względem 
konkurencji na rynkach 
międzynarodowych; wzywa zatem 
Komisję, aby zapewniła pełną ochronę 
przed ucieczką emisji za pomocą 
mechanizmu utworzonego jako 
alternatywa dla obecnych środków 
przeciwdziałania ucieczce emisji w 
ramach EU ETS oraz rozważyła włączenie 
do mechanizmu bonifikat wywozowych; 
podkreśla, że mechanizm powinien objąć 
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ustalaniem opłat za emisję gazów 
cieplarnianych emisje z transportu; 
apeluje, aby celem mechanizmu było 
ograniczenie udziału przywozu emisji w 
UE, co wiąże się z ograniczeniem 
łańcuchów wartości i skróceniem ich 
długości;

Or. en

Poprawka 36
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że zdecentralizowane 
działania w dziedzinie klimatu mogą 
prowadzić do ucieczki emisji i sprawić, że 
przemysł UE znajdzie się w niekorzystnej 
sytuacji pod względem konkurencji na 
rynkach międzynarodowych; wzywa zatem 
Komisję, aby zapewniła pełną ochronę 
przed ucieczką emisji oraz rozważyła 
włączenie do mechanizmu bonifikat 
wywozowych;

3. podkreśla, że zdecentralizowane 
działania w dziedzinie klimatu mogą 
prowadzić do ucieczki emisji skutkującej 
podwyższonym poziomem emisji 
globalnych oraz postawić przemysł UE w 
niekorzystnej sytuacji pod względem 
konkurencji na rynkach 
międzynarodowych i że przez to mogą 
stwarzać zagrożenie dla europejskich 
miejsc pracy i łańcuchów wartości; 
podkreśla, że przemysł unijny poddany 
jest zwiększonej presji ekonomicznej ze 
względu na przywóz tanich dóbr od 
partnerów handlowych i kryzys związany z 
COVID-19; wzywa zatem Komisję, aby 
zapewniła pełną i skuteczną ochronę w 
zakresie klimatu i przed ucieczką emisji 
oraz rozważyła włączenie do projektu 
mechanizmu bonifikat wywozowych;

Or. en

Poprawka 37
Marek Paweł Balt

Projekt opinii
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Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że zdecentralizowane 
działania w dziedzinie klimatu mogą 
prowadzić do ucieczki emisji i sprawić, że 
przemysł UE znajdzie się w niekorzystnej 
sytuacji pod względem konkurencji na 
rynkach międzynarodowych; wzywa zatem 
Komisję, aby zapewniła pełną ochronę 
przed ucieczką emisji oraz rozważyła 
włączenie do mechanizmu bonifikat 
wywozowych;

3. podkreśla, że zdecentralizowane 
działania w dziedzinie klimatu mogą 
prowadzić do ucieczki emisji i sprawić, że 
przemysł UE znajdzie się w niekorzystnej 
sytuacji pod względem konkurencji na 
rynkach międzynarodowych; wzywa zatem 
Komisję, aby zapewniła pełną ochronę 
przed ucieczką emisji przez 
zaprojektowanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 jako środka 
dodatkowego i uzupełniającego w 
stosunku do obecnych środków 
przeciwdziałania ucieczce emisji oraz 
rozważyła włączenie do mechanizmu 
bonifikat wywozowych;

Or. en

Poprawka 38
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że zdecentralizowane 
działania w dziedzinie klimatu mogą 
prowadzić do ucieczki emisji i sprawić, że 
przemysł UE znajdzie się w niekorzystnej 
sytuacji pod względem konkurencji na 
rynkach międzynarodowych; wzywa 
zatem Komisję, aby zapewniła pełną 
ochronę przed ucieczką emisji oraz 
rozważyła włączenie do mechanizmu 
bonifikat wywozowych;

3. odnotowuje, że chociaż w teorii 
zdecentralizowane działania w dziedzinie 
klimatu mogą prowadzić do ucieczki 
emisji, w rzeczywistości takie efekty nie 
wystąpiły w UE1a; wzywa zatem Komisję, 
aby zapewniła bardziej ukierunkowaną 
ochronę przed ucieczką emisji oraz 
stosowała mechanizm dostosowywania 
cen na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2 jako alternatywę dla obecnych 
środków przeciwdziałania ucieczce emisji 
w ramach EU ETS; sprzeciwia się 
wprowadzaniu jakichkolwiek bonifikat 
wywozowych, co osłabiłoby zachęty do 
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ograniczania wpływu na środowisko dla 
sektorów przemysłu prowadzących wywóz;

_________________
1a Nie ma dowodów na to, że strategie 
polityki klimatycznej takie jak EU ETS 
doprowadziły do ucieczki emisji, a 
teoretyczne przewidywania ex ante 
wskazują na bardzo ograniczone ryzyko 
ucieczki w przyszłości.

Or. en

Poprawka 39
Paolo Borchia

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że zdecentralizowane 
działania w dziedzinie klimatu mogą 
prowadzić do ucieczki emisji i sprawić, że 
przemysł UE znajdzie się w niekorzystnej 
sytuacji pod względem konkurencji na 
rynkach międzynarodowych; wzywa zatem 
Komisję, aby zapewniła pełną ochronę 
przed ucieczką emisji oraz rozważyła 
włączenie do mechanizmu bonifikat 
wywozowych;

3. podkreśla, że zdecentralizowane 
działania w dziedzinie klimatu mogą 
prowadzić do ucieczki emisji i sprawić, że 
przemysł UE znajdzie się w niekorzystnej 
sytuacji pod względem konkurencji na 
rynkach międzynarodowych; wzywa 
Komisję, Parlament i Radę, aby zapewniły 
pełną ochronę przed ucieczką emisji przez 
zaprojektowanie i przyjęcie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 jako środka 
dodatkowego i uzupełniającego w 
stosunku do obecnych środków 
przeciwdziałania ucieczce emisji oraz 
rozważyły włączenie do mechanizmu 
bonifikat wywozowych;

Or. en

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

Projekt opinii
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Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że zdecentralizowane 
działania w dziedzinie klimatu mogą 
prowadzić do ucieczki emisji i sprawić, że 
przemysł UE znajdzie się w niekorzystnej 
sytuacji pod względem konkurencji na 
rynkach międzynarodowych; wzywa zatem 
Komisję, aby zapewniła pełną ochronę 
przed ucieczką emisji oraz rozważyła 
włączenie do mechanizmu bonifikat 
wywozowych;

3. podkreśla, że zdecentralizowane 
działania w dziedzinie klimatu mogą 
prowadzić do ucieczki emisji i sprawić, że 
przemysł UE znajdzie się w niekorzystnej 
sytuacji pod względem konkurencji na 
rynkach międzynarodowych; wzywa zatem 
Komisję, aby wdrożyła mechanizm jako 
narzędzie uzupełniające w stosunku do 
obecnych środków w zakresie emisji w 
celu zapewnienia pełnej ochrony przed 
ucieczką emisji oraz rozważyła włączenie 
do mechanizmu bonifikat wywozowych;

Or. en

Poprawka 41
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że zdecentralizowane 
działania w dziedzinie klimatu mogą 
prowadzić do ucieczki emisji i sprawić, że 
przemysł UE znajdzie się w niekorzystnej 
sytuacji pod względem konkurencji na 
rynkach międzynarodowych; wzywa zatem 
Komisję, aby zapewniła pełną ochronę 
przed ucieczką emisji oraz rozważyła 
włączenie do mechanizmu bonifikat 
wywozowych;

3. podkreśla, że zdecentralizowane 
działania w dziedzinie klimatu mogą 
prowadzić do ucieczki emisji i sprawić, że 
przemysł UE znajdzie się w niekorzystnej 
sytuacji pod względem konkurencji na 
rynkach międzynarodowych; wzywa zatem 
Komisję, aby zapewniła pełną ochronę 
przed ucieczką emisji;

Or. en

Poprawka 42
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że zdecentralizowane 
działania w dziedzinie klimatu mogą 
prowadzić do ucieczki emisji i sprawić, że 
przemysł UE znajdzie się w niekorzystnej 
sytuacji pod względem konkurencji na 
rynkach międzynarodowych; wzywa zatem 
Komisję, aby zapewniła pełną ochronę 
przed ucieczką emisji oraz rozważyła 
włączenie do mechanizmu bonifikat 
wywozowych;

3. podkreśla, że zdecentralizowane 
działania w dziedzinie klimatu mogą 
prowadzić do ucieczki emisji i sprawić, że 
przemysł UE znajdzie się w niekorzystnej 
sytuacji pod względem konkurencji na 
rynkach międzynarodowych; wzywa zatem 
Komisję, aby zapewniła skuteczną ochronę 
przed ucieczką emisji;

Or. en

Poprawka 43
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, 
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
w imieniu grupy PPE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że zdecentralizowane 
działania w dziedzinie klimatu mogą 
prowadzić do ucieczki emisji i sprawić, że 
przemysł UE znajdzie się w niekorzystnej 
sytuacji pod względem konkurencji na 
rynkach międzynarodowych; wzywa zatem 
Komisję, aby zapewniła pełną ochronę 
przed ucieczką emisji oraz rozważyła 
włączenie do mechanizmu bonifikat 
wywozowych;

3. podkreśla, że asymetryczne 
działania w dziedzinie klimatu mogą 
prowadzić do ucieczki emisji i sprawić, że 
przemysł UE znajdzie się w niekorzystnej 
sytuacji pod względem konkurencji na 
rynkach międzynarodowych; wzywa zatem 
Komisję, aby zapewniła pełną ochronę 
przed ucieczką emisji oraz włączyła do 
mechanizmu bonifikaty wywozowe;

Or. en

Poprawka 44
Jessica Stegrud
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Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że wprowadzenie 
środków protekcjonistycznych często 
prowadzi do działań odwetowych 
mających nieprzewidywalne 
konsekwencje dla konkurencyjności 
przedsiębiorstw w UE; zauważa, że 
bariery w handlu w ogóle prowadzą do 
zmniejszenia wywozu, przywozu i 
osłabienia wzrostu gospodarczego; 
ponadto podkreśla, że potrzebne jest 
zrównoważone i całościowe podejście, 
które będzie nadal zapewniać możliwości 
handlu i inwestycji w odniesieniu do 
reszty świata, a także ma świadomość, że 
UE odniosła wielkie korzyści z faktu bycia 
jedną z najbardziej otwartych gospodarek 
świata;

Or. en

Poprawka 45
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, 
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
w imieniu grupy PEE

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina, że polityka UE w 
dziedzinie klimatu i polityka przemysłowa 
muszą być ściśle powiązane, aby zapobiec 
ucieczce emisji i inwestycji oraz chronić 
miejsca pracy; podkreśla, że ewentualny 
mechanizm musi wpisywać się w naszą 
strategię przemysłową, aby zachęcać 
przemysł do produkowania czystych i 
konkurencyjnych produktów oraz 
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zapobiegać ucieczce emisji bez stwarzania 
zagrożenia dla możliwości handlowych;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że mechanizm musi być 
zgodny z uregulowaniami dotyczącymi 
rynku wewnętrznego UE i nie może 
prowadzić do żadnych dodatkowych 
zbędnych zakłóceń na rynku ani do 
biurokracji, co mogłoby ograniczać 
sprawiedliwą, otwartą i opartą na 
zasadach konkurencję rynkową oraz mieć 
szczególnie niekorzystny wpływ na MŚP 
lub stać się narzędziem protekcjonizmu;

Or. en

Poprawka 47
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa, że jeśli mechanizm 
zostanie zaprojektowany i wdrożony jako 
system przywozu w handlu emisjami, 
utrzymanie obecnego przydziału 
bezpłatnych uprawnień nie będzie 
oznaczać podwójnej ochrony, zwłaszcza 
jeśli importerzy będą w stanie wykazać, że 
przywożone przez nich produkty są co 
najmniej równie efektywne, jak najlepsze 
produkty w danej kategorii;
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Or. en

Poprawka 48
Sven Schulze

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca uwagę na dużą złożoność 
obliczania kosztów emisji CO2 w 
przypadku produktów, które znajdują się 
na końcu łańcucha transgranicznych 
procesów produkcyjnych opartych na 
podziale pracy;

Or. de

Poprawka 49
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla, że aby mechanizm 
osiągnął swój cel klimatyczny oraz z myślą 
o zapewnieniu jego skuteczności, 
konieczne będzie znaczne podniesienie 
ceny za tonę dwutlenku węgla; stwierdza, 
że wprowadzeniu mechanizmu musi 
przede wszystkim towarzyszyć 
odpowiednia rewizja systemu EU ETS 
oraz pełne wycofanie przydziału 
bezpłatnych uprawnień; apeluje do 
Komisji o poszerzenie zakresu gazów 
cieplarnianych objętych systemem EU 
ETS o metan oraz o odzwierciedlenie tego 
w mechanizmie; podkreśla potrzebę 
aktualizacji metod prowadzenia analiz 
porównawczych i obliczeń w oparciu o 
dowody naukowe, a także zakończenia 
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spekulacji w systemie EU ETS;

Or. en

Poprawka 50
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. apeluje do Komisji, aby oceniła 
wszystkie warianty działania mechanizmu, 
takie jak podatek od emisji dwutlenku 
węgla na wybrane produkty przywożone i 
krajowe, nowe cło lub podatek od emisji 
dwutlenku węgla na przywóz lub 
rozszerzenie systemu EU ETS na przywóz;

Or. en

Poprawka 51
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. apeluje do Komisji, aby nie 
zastępowała obecnych środków 
przeciwdziałania ucieczce emisji 
niesprawdzonym mechanizmem, który 
mógłby powodować znaczną niepewność i 
zagrożenia dla przemysłu europejskiego, 
takie jak środki odwetowe;

Or. en

Poprawka 52
Sara Skyttedal
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Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. apeluje do Komisji o koordynację z 
partnerami handlowymi UE na całym 
świecie, takimi jak Stany Zjednoczone i 
Australia, których rządy mają odmienne 
podejścia do ochrony klimatu i mogą 
uznać mechanizm za uznaniową i 
bezzasadną dyskryminację, gdyż niedawne 
spory handlowe ze Stanami 
Zjednoczonymi pokazały, jaki potencjał 
konfliktu niosą ze sobą jednostronne 
taryfy celne, w związku z czym niemającą 
odpowiednika po drugiej stronie „taryfę 
klimatyczną” należy bardzo starannie 
rozważyć, biorąc pod uwagę ryzyko 
odnowienia sporów handlowych z 
sojusznikami oraz aby uniknąć wysyłania 
sygnałów sugerujących wprowadzenie 
środków protekcjonistycznych;

Or. en

Poprawka 53
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3d. z zadowoleniem przyjmuje 
oświadczenie Komunistycznej Partii Chin 
o zamiarze osiągnięcia neutralności 
klimatycznej do 2060 r.; z satysfakcją 
uznaje to oświadczenie za sukces 
prowadzonej stale dyplomacji 
klimatycznej, ponadto podkreśla 
znaczenie dyplomacji klimatycznej i 
odrzuca koncepcję protekcjonizmu 
klimatycznego;

Or. en
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Poprawka 54
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, 
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
w imieniu grupy PEE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. proponuje stopniowy mechanizm, 
który najpierw obejmie sektory o 
najwyższym poziomie ryzyka ucieczki 
emisji, a następnie jego zakres będzie 
poszerzany; podkreśla, że nie powinno to 
prowadzić do zakłóceń na rynku 
wewnętrznym;

4. zwraca uwagę na rolę, jaką taki 
mechanizm mógłby odegrać, jeśli będzie 
zrównoważony i odpowiednio wdrażany, w 
sektorach energochłonnych, takich jak 
sektory stali, cementu i aluminium, biorąc 
pod uwagę intensywność handlu w tych 
sektorach i ich uczestnictwo w ETS; 
proponuje stopniowy mechanizm, który 
najpierw obejmie sektory o najwyższym 
poziomie ryzyka ucieczki emisji, a 
następnie jego zakres będzie poszerzany, 
jeżeli zostanie to uznane za właściwe; 
uważa za niezbędne, aby zakres 
mechanizmu obejmował możliwie 
największą część śladu węglowego 
produktu, co należy osiągnąć przez 
uwzględnienie emisji powstających w 
związku ze zużyciem energii w trakcie 
produkcji; podkreśla, że należy przy tym 
uwzględnić odpowiednie łańcuchy 
wartości oraz że nie powinno to prowadzić 
do zakłóceń na rynku wewnętrznym, 
zwłaszcza na rynkach niższego szczebla; 
przypomina, że określenie śladu 
węglowego produktu wiąże się z szeregiem 
niepewności oraz że mechanizm nie 
powinien przyczyniać się do powstawania 
zbędnych obciążeń regulacyjnych dla 
przedsiębiorstw zajmujących się 
przywozem, zwłaszcza dla MŚP;

Or. en
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Poprawka 55
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. proponuje stopniowy mechanizm, 
który najpierw obejmie sektory o 
najwyższym poziomie ryzyka ucieczki 
emisji, a następnie jego zakres będzie 
poszerzany; podkreśla, że nie powinno to 
prowadzić do zakłóceń na rynku 
wewnętrznym;

4. proponuje stopniowy mechanizm, 
który najpierw obejmie sektory o 
największej intensywności emisji i 
najwyższym poziomie ryzyka ucieczki 
emisji, takie jak sektory klinkieru, 
cementu, żelaza, stali, aluminium, 
niektórych chemikaliów luzem, masy 
celulozowej, papieru i rafinacji ropy 
naftowej, a następnie jego zakres będzie 
poszerzany na całość przywozu; 
przypomina, jak ważne jest przyjęcie 
środków uzupełniających w celu 
ograniczenia emisji z tych sektorów, 
takich jak renowacja zasobów 
budowlanych i zastępowanie surowców 
budowlanych;

Or. en

Poprawka 56
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. proponuje stopniowy mechanizm, 
który najpierw obejmie sektory o 
najwyższym poziomie ryzyka ucieczki 
emisji, a następnie jego zakres będzie 
poszerzany; podkreśla, że nie powinno to 
prowadzić do zakłóceń na rynku 
wewnętrznym;

4. proponuje stopniowy mechanizm, 
który najpierw obejmie sektory o 
najwyższym poziomie ryzyka ucieczki 
emisji, a następnie jego zakres będzie 
poszerzany; podkreśla, że nie powinno to 
prowadzić do zakłóceń na rynku 
wewnętrznym; przyznaje jednak, że w 
przypadku wielu produktów trudno jest 
określić i zweryfikować „ślad węglowy 
produktu”, co dotyczy w szczególności 
złożonych produktów technicznych, 
których produkcja i dostawa obejmują 
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wiele etapów;

Or. en

Poprawka 57
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. proponuje stopniowy mechanizm, 
który najpierw obejmie sektory o 
najwyższym poziomie ryzyka ucieczki 
emisji, a następnie jego zakres będzie 
poszerzany; podkreśla, że nie powinno to 
prowadzić do zakłóceń na rynku 
wewnętrznym;

4. proponuje stopniowy mechanizm, 
który najpierw obejmie sektory 
odpowiednio do ich poziomu ryzyka 
ucieczki emisji, z potencjałem redukcji 
emisji w państwach trzecich i 
ograniczonym wpływem na sektory 
niższego szczebla, a następnie jego zakres 
będzie poszerzany po gruntownej i 
kompleksowej analizie wpływu 
mechanizmu na odnośne sektory i na 
sektory niższego szczebla; podkreśla, że 
nie powinno to prowadzić do zakłóceń na 
rynku wewnętrznym;

Or. en

Poprawka 58
Marek Paweł Balt

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. proponuje stopniowy mechanizm, 
który najpierw obejmie sektory o 
najwyższym poziomie ryzyka ucieczki 
emisji, a następnie jego zakres będzie 
poszerzany; podkreśla, że nie powinno to 
prowadzić do zakłóceń na rynku 
wewnętrznym;

4. proponuje stopniowy mechanizm, 
który najpierw obejmie sektory o 
najwyższym poziomie ryzyka ucieczki 
emisji, a następnie jego zakres będzie 
poszerzany; podkreśla, że nie powinno to 
prowadzić do zakłóceń na rynku 
wewnętrznym oraz powinno uwzględniać 
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przywóz ze wszystkich krajów, które nie są 
objęte rygorystycznym systemem handlu 
emisjami opartym na celach i kosztach 
ograniczania emisji ekwiwalentu 
dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 59
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. proponuje stopniowy mechanizm, 
który najpierw obejmie sektory o 
najwyższym poziomie ryzyka ucieczki 
emisji, a następnie jego zakres będzie 
poszerzany; podkreśla, że nie powinno to 
prowadzić do zakłóceń na rynku 
wewnętrznym;

4. proponuje stopniowy mechanizm, 
który najpierw obejmie sektory o 
najwyższym poziomie ryzyka ucieczki 
emisji, a następnie jego zakres będzie 
poszerzany; podkreśla, że nie powinno to 
prowadzić do zakłóceń na rynku 
wewnętrznym; podkreśla, że konsumenci, 
zwłaszcza w państwach członkowskich w 
dużej mierze zależnych od przywozu z 
państw trzecich, powinni być chronieni 
przed ewentualnymi wyższymi cenami 
produktów;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. proponuje stopniowy mechanizm, 
który najpierw obejmie sektory o 
najwyższym poziomie ryzyka ucieczki 
emisji, a następnie jego zakres będzie 
poszerzany; podkreśla, że nie powinno to 

4. proponuje stopniowy mechanizm, 
który najpierw obejmie sektory o 
najwyższym poziomie ryzyka ucieczki 
emisji, a następnie jego zakres będzie 
poszerzany; podkreśla, że taki mechanizm 
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prowadzić do zakłóceń na rynku 
wewnętrznym;

powinien być stosowany wobec wszystkich 
państw trzecich nieposiadających systemu 
handlu emisjami, optymalnie 
powiązanego z EU ETS, ani 
równoważnego systemu ustalania opłat za 
emisję gazów cieplarnianych i nie 
powinien on prowadzić do zakłóceń na 
rynku wewnętrznym;

Or. en

Poprawka 61
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. proponuje stopniowy mechanizm, 
który najpierw obejmie sektory o 
najwyższym poziomie ryzyka ucieczki 
emisji, a następnie jego zakres będzie 
poszerzany; podkreśla, że nie powinno to 
prowadzić do zakłóceń na rynku 
wewnętrznym;

4. proponuje stopniowy mechanizm, 
który najpierw obejmie sektory o 
najwyższym udziale w emisjach, a 
następnie jego zakres będzie poszerzany; 
podkreśla, że nie powinno to prowadzić do 
zakłóceń na rynku wewnętrznym oraz 
powinno być uzależnione od wycofania 
przydziału bezpłatnych uprawnień i 
pomocy państwa na pokrycie kosztów 
pośrednich ponoszonych przez te 
sektory2a;

_________________
2a Mechanizm dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2 
powinien stanowić alternatywę dla 
przydziału bezpłatnych uprawnień w 
ramach EU ETS i pomocy państwa. Poza 
tym, że w obu przypadkach dochodzi do 
podwójnego subsydiowania przemysłu, 
jest również niejasne i wątpliwe, czy oba 
rozwiązania (mechanizm i przydział 
bezpłatnych uprawnień) byłyby zgodne z 
zasadami WTO. 

Or. en
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Poprawka 62
Paolo Borchia

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. proponuje stopniowy mechanizm, 
który najpierw obejmie sektory o 
najwyższym poziomie ryzyka ucieczki 
emisji, a następnie jego zakres będzie 
poszerzany; podkreśla, że nie powinno to 
prowadzić do zakłóceń na rynku 
wewnętrznym;

4. proponuje stopniowy mechanizm, 
który najpierw obejmie sektory o 
najwyższym poziomie ryzyka ucieczki 
emisji, a następnie jego zakres będzie 
poszerzany; podkreśla, że należy go 
stosować wobec wszystkich państw 
trzecich nieposiadających ram handlu 
emisjami powiązanych z systemami UE i 
że nie powinien prowadzić do zakłóceń na 
rynku wewnętrznym;

Or. en

Poprawka 63
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. proponuje stopniowy mechanizm, 
który najpierw obejmie sektory o 
najwyższym poziomie ryzyka ucieczki 
emisji, a następnie jego zakres będzie 
poszerzany; podkreśla, że nie powinno to 
prowadzić do zakłóceń na rynku 
wewnętrznym;

4. proponuje stopniowy mechanizm, 
który najpierw obejmie sektory o 
najwyższym poziomie ryzyka ucieczki 
emisji, a następnie jego zakres będzie 
poszerzany; uważa, że taka konstrukcja 
może ograniczyć międzynarodowe 
działania odwetowe i służyć jako faza 
testowa dla przemysłu UE; podkreśla 
jednak, że nie powinno to prowadzić do 
zakłóceń na rynku wewnętrznym;

Or. en
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Poprawka 64
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. proponuje stopniowy mechanizm, 
który najpierw obejmie sektory o 
najwyższym poziomie ryzyka ucieczki 
emisji, a następnie jego zakres będzie 
poszerzany; podkreśla, że nie powinno to 
prowadzić do zakłóceń na rynku 
wewnętrznym;

4. proponuje stopniowy mechanizm, 
który najpierw obejmie sektory o 
najwyższym poziomie ryzyka ucieczki 
emisji, odpowiednio do realiów każdego 
sektora i dojrzałości technologii, a 
następnie jego zakres będzie poszerzany; 
podkreśla, że nie powinno to prowadzić do 
zakłóceń na rynku wewnętrznym;

Or. en

Poprawka 65
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. proponuje stopniowy mechanizm, 
który najpierw obejmie sektory o 
najwyższym poziomie ryzyka ucieczki 
emisji, a następnie jego zakres będzie 
poszerzany; podkreśla, że nie powinno to 
prowadzić do zakłóceń na rynku 
wewnętrznym;

4. proponuje stopniowy i 
ukierunkowany na poszczególne sektory 
mechanizm, który najpierw obejmie 
sektory o najwyższym poziomie ryzyka 
ucieczki emisji, a następnie jego zakres 
będzie poszerzany; podkreśla, że nie 
powinno to prowadzić do zakłóceń na 
rynku wewnętrznym;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla potrzebę ograniczenia 
międzynarodowych środków odwetowych 
przeciwko UE spowodowanych 
mechanizmem; wzywa Komisję do 
zapewnienia zgodności mechanizmu z 
zasadami Światowej Organizacji Handlu i 
do kierowania się podejściem 
wielostronnym podczas jego 
opracowywania;

5. podkreśla potrzebę ograniczenia 
międzynarodowych środków odwetowych 
przeciwko UE spowodowanych 
mechanizmem; wzywa Komisję do 
kierowania się podejściem wielostronnym 
podczas jego opracowywania; 
zdecydowanie sugeruje zastosowanie 
klauzuli środowiskowej przewidzianej w 
art. 20 porozumienia GATT; przypomina, 
że w ciągu ostatniej dekady Światowa 
Organizacja Handlu była blokowana i 
omijana przez państwa trzecie; podkreśla, 
że Unia ma inne zobowiązania 
międzynarodowe, zwłaszcza wynikające z 
porozumienia paryskiego; przypomina, że 
Parlament Europejski ogłosił kryzys 
klimatyczny i środowiskowy i wezwał 
Komisję do dopilnowania, aby każdy 
wniosek ustawodawczy i budżetowy był w 
pełni zgodny z celem polegającym na 
ograniczeniu wzrostu globalnego 
ocieplenia do poniżej 1,5°C; apeluje w 
związku z tym do Unii o zainicjowanie 
głębokiej reformy zasad WTO w celu 
zagwarantowania pełnego dostosowania 
światowego handlu do osiągnięcia 
określonego w porozumieniu paryskim 
długoterminowego celu polegającego na 
ograniczeniu wzrostu temperatury do 
1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki 
przemysłowej;

Or. en

Poprawka 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, Maria Spyraki, Massimiliano Salini, Angelika 
Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, Sara Skyttedal, Pilar del Castillo Vera
w imieniu grupy PEE

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla potrzebę ograniczenia 
międzynarodowych środków odwetowych 
przeciwko UE spowodowanych 
mechanizmem; wzywa Komisję do 
zapewnienia zgodności mechanizmu z 
zasadami Światowej Organizacji Handlu i 
do kierowania się podejściem 
wielostronnym podczas jego 
opracowywania;

5. zdecydowanie podkreśla, że 
powodzenie europejskich MŚP i 
tajemniczych mistrzów zależy od dostępu 
do rynków światowych; w związku z tym 
wzywa Komisję, aby wszelkie wnioski 
ustawodawcze opierała na gruntownej 
ocenie skutków, uwzględniającej wpływ 
ewentualnych środków odwetowych 
podejmowanych przez odnośne państwa 
trzecie wobec przemysłu europejskiego; 
podkreśla potrzebę ograniczenia i w miarę 
możliwości uniknięcia międzynarodowych 
środków odwetowych przeciwko UE 
spowodowanych mechanizmem; wzywa 
Komisję do zapewnienia zgodności 
mechanizmu z dorobkiem prawnym WTO 
i postanowieniami zawieranych przez 
Unię umów o wolnym handlu i do 
kierowania się podejściem wielostronnym 
podczas jego opracowywania; zwraca 
uwagę na potrzebę, aby w kraju produkcji 
od płatności związanych z przywozem w 
ramach mechanizmu odliczano koszty 
poniesione z tytułu podatków od emisji 
dwutlenku węgla, praw do emisji w 
ramach systemów pułapów i handlu lub 
równoważnych środków na rzecz 
łagodzenia zmiany klimatu, w tym 
mających charakter raczej regulacyjny niż 
fiskalny, a także aby unikano wszelkiej 
dyskryminacji ze względu na miejsce 
pochodzenia;

Or. en

Poprawka 68
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla potrzebę ograniczenia 5. podkreśla potrzebę ograniczenia 
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międzynarodowych środków odwetowych 
przeciwko UE spowodowanych 
mechanizmem; wzywa Komisję do 
zapewnienia zgodności mechanizmu z 
zasadami Światowej Organizacji Handlu i 
do kierowania się podejściem 
wielostronnym podczas jego 
opracowywania;

międzynarodowych środków odwetowych 
przeciwko UE spowodowanych 
mechanizmem w celu zminimalizowania 
negatywnego wpływu na europejski bilans 
handlowy i przemysł unijny; zachęca 
Komisję do zapewnienia równych 
warunków działania w handlu 
międzynarodowym, przy należytym 
poszanowaniu zasad wolnego i 
sprawiedliwego globalnego rynku; w 
związku z tym wzywa Komisję do 
zapewnienia zgodności mechanizmu z 
zasadami WTO, optymalnie przez 
zastosowanie art. XX lit. b) i g), które 
umożliwiają członkom WTO uzasadnienie 
środków niezgodnych z GATT, jeśli są one 
niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia 
ludzi, zwierząt bądź roślin, i do kierowania 
się podejściem wielostronnym podczas 
jego opracowywania przez zaangażowanie 
międzynarodowych partnerów 
handlowych polegające na włączeniu ich 
do negocjacji w sprawie wielostronnych 
umów środowiskowych, przy 
uwzględnieniu pozycji Unii Europejskiej 
jako największego na świecie bloku 
handlowego; podkreśla, że mechanizm nie 
powinien umożliwiać UE wspierania 
protekcjonizmu wobec państw trzecich;

Or. en

Poprawka 69
Paolo Borchia

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla potrzebę ograniczenia 
międzynarodowych środków odwetowych 
przeciwko UE spowodowanych 
mechanizmem; wzywa Komisję do 
zapewnienia zgodności mechanizmu z 
zasadami Światowej Organizacji Handlu i 
do kierowania się podejściem 

5. podkreśla potrzebę ograniczenia 
międzynarodowych środków odwetowych 
przeciwko UE spowodowanych 
mechanizmem; wzywa Komisję do 
zapewnienia zgodności mechanizmu z 
zasadami Światowej Organizacji Handlu i 
do kierowania się podejściem 
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wielostronnym podczas jego 
opracowywania;

wielostronnym podczas jego 
opracowywania, bez uszczerbku dla jego 
skuteczności;

Or. en

Poprawka 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, Maria Spyraki, Massimiliano Salini, Angelika 
Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, Sara Skyttedal, Pilar del Castillo Vera
w imieniu grupy PEE

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wyraża głębokie zaniepokojenie 
erozją wielostronnego systemu 
handlowego i wpływem narastających 
barier w handlu i konfliktów handlowych 
na konkurencyjność przemysłu Unii; 
podkreśla, że wprowadzenie mechanizmu 
nie może przyczyniać się do pogłębienia 
braku bezpieczeństwa pod tym względem; 
dostrzega, że aby europejski przemysł był 
konkurencyjny, musi on mieć dostęp do 
globalnych łańcuchów dostaw do celów 
zaopatrzenia i dalszego przetwarzania, a 
także do rynków globalnych; apeluje do 
Komisji o aktywną współpracę z rządami 
partnerów handlowych w celu 
podtrzymania dalszego dialogu z nimi na 
temat tej inicjatywy; podkreśla, że politykę 
handlową można i należy wykorzystywać 
do promowania pozytywnego programu 
na rzecz środowiska oraz do zapobiegania 
poważnym różnicom pod względem 
ambicji środowiskowych między UE a 
resztą świata, lecz należy to robić w 
sposób proporcjonalny, zrównoważony i 
oparty na dowodach, bez stosowania jako 
zasłony dla protekcjonizmu;

Or. en
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Poprawka 71
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że dobrze działający 
mechanizm, obejmujący jasną definicję 
ucieczkę emisji, której należy zapobiegać, 
i stawiający Europę w pozycji 
umożliwiającej walkę z ucieczką emisji, 
wymaga kompleksowego projektu i 
metody obliczania w celu określania 
wielkości emisji związanej z 
wytwarzaniem produktów; dostrzega, że 
im bardziej kompleksowy będzie charakter 
mechanizmu i metody obliczania 
dostosowanej kwoty płaconej przez 
importerów, tym skuteczniejsza może być 
ochrona klimatu i zabezpieczenie przed 
ucieczką emisji; apeluje jednak do 
Komisji o rozważenie wykonalności 
technicznej oraz dostępności 
wiarygodnych danych dla i od importerów 
i eksporterów w przypadku bonifikat 
wywozowych; podkreśla, że europejski 
system obliczeniowy nie powinien stawiać 
europejskiego przemysłu w niekorzystnym 
położeniu;

Or. en

Poprawka 72
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. popiera nakładanie 
jednostronnych wymogów 
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środowiskowych na kraje rozwijające się 
w zamian za dostęp do rynku jako 
alternatywę dla powiązania bezcłowego 
dostępu do rynku UE w ogólnym systemie 
preferencji nie tylko z ratyfikacją i 
wdrożeniem międzynarodowych 
konwencji środowiskowych, lecz także 
bezpośrednio z odpowiednimi 
inicjatywami w ramach Europejskiego 
Zielonego Ładu;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zachęca do minimalizacji ryzyka, 
że podmioty prowadzące wywóz do UE 
będą dążyć do unikania mechanizmu lub 
osłabiania jego skuteczności, np. przez 
przenoszenie produkcji między rynkami 
lub wywóz półproduktów;

Or. en

Poprawka 74
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Elżbieta Kruk, Zdzisław Krasnodębski

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że wprowadzenie 
mechanizmu dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2 
należy traktować jako zintensyfikowany 
wysiłek na rzecz zagwarantowania, że 
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emisje ulegną ograniczeniu, 
uzupełniający obecne środki;

Or. en

Poprawka 75
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. apeluje do Komisji o opracowanie 
projektu i metody obliczania 
uwzględniających w maksymalnym 
możliwym stopniu rzeczywistą wielkość 
emisji związanych z produkcją danego 
produktu; zarazem metoda obliczania nie 
powinna odnosić się do średniej UE przy 
ustalaniu emisji związanych z produkcją 
produktów, gdyż silnie ograniczałoby to 
skuteczność instrumentu; ponadto 
zauważa, że projekt i metoda obliczania 
powinny zmierzać do zapewnienia 
najskuteczniejszej ochrony klimatu i 
zabezpieczenia przez ucieczką emisji, przy 
jednoczesnym poszanowaniu zasad WTO;

Or. en

Poprawka 76
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, 
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
w imieniu grupy PEE

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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5b. podkreśla, że chociaż celem 
mechanizmu musi być przyczynianie się 
do obniżania emisji dwutlenku węgla w 
skali globalnej i ograniczanie ucieczki 
emisji, jego projekt powinien przyczyniać 
się do zapewniania równych warunków 
działania dla przemysłu europejskiego na 
rynkach zarówno europejskich, jak i 
międzynarodowych, zgodnie ze strategią 
przemysłową UE; podkreśla potrzebę 
zwrócenia szczególnej uwagi na 
utrzymanie dostępności czynników 
produkcji w łańcuchach dostaw oraz 
konkurencyjności sektorów 
produkcyjnych niższego szczebla;

Or. en

Poprawka 77
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. apeluje do Komisji, aby nie 
przedstawiała mechanizmu 
podważającego porozumienie paryskie, 
które umożliwia dostosowanie definicji 
docelowych poziomów emisji CO2 przez 
poszczególne kraje; jeżeli mechanizm 
przedstawiony przez Komisję będzie mieć 
na celu równoważenie, za pomocą 
dostosowywania cen na granicach, 
różnych opcji ograniczania emisji 
wybranych przez poszczególne kraje, może 
to podważyć podejście przyjęte w 
porozumieniu paryskim;

Or. en

Poprawka 78
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
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Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla, że ważnym celem 
mechanizmu dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2 
powinno być stwarzanie dla rządów 
państw trzecich i eksporterów zachęt do 
ograniczania emisji, a zatem potencjał 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
powinien być ważnym czynnikiem przy 
wyborze sektorów, które ma objąć 
mechanizm;

Or. en

Poprawka 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, Maria Spyraki, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy 
Buzek, Sara Skyttedal, Pilar del Castillo Vera
w imieniu grupy PEE

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. podkreśla, że unijny system handlu 
uprawnieniami do emisji (EU ETS) jest i 
powinien pozostać głównym instrumentem 
rynkowym racjonalnego pod względem 
kosztów ograniczania emisji CO2, przy 
czym dotyczy to również systemu 
przydziału bezpłatnych uprawnień; 
apeluje do Komisji o rozważenie wszelkich 
opcji projektu umożliwiających 
współistnienie z mechanizmem obecnych 
środków przeciwdziałania ucieczce emisji, 
bez doprowadzania przy tym do podwójnej 
ochrony; w związku z tym wyraża pogląd, 
że w odniesieniu do niektórych sektorów 
mechanizm powinien współistnieć z 
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przydziałem bezpłatnych uprawnień; 
wycofanie obecnych środków 
przeciwdziałania ucieczce emisji może 
spowodować utratę konkurencyjności 
przez przedsiębiorstwa na rynku 
wewnętrznym i w skali globalnej; 
podkreśla, że w razie wycofania obecnych 
środków potrzebne będą równie skuteczne 
środki;

Or. en

Poprawka 80
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. odnotowuje, że ustalenie wielkości 
emisji związanych z produkcją produktów 
końcowych lub pośrednich jest trudne ze 
względu na międzynarodowe łańcuchy 
wartości; ponadto odnotowuje z 
zaniepokojeniem, że mechanizm bazujący 
tylko na materiałach podstawowych może 
doprowadzić do przesunięcia przywozu w 
kierunku produktów pośrednich i 
końcowych nieobjętych mechanizmem i 
spowodować szkody dla przemysłu UE; 
zauważa, że mechanizm należy 
zaprojektować w sposób zapobiegający 
obchodzeniu go, np. przez przerzucanie 
zasobów lub przywóz półproduktów bądź 
produktów końcowych nieobjętych 
mechanizmem;

Or. en

Poprawka 81
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski
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Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. zauważa, że skoro mechanizm 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 może 
zabezpieczyć konkurencyjność przemysłu 
UE przed konkurencyjnym powodującym 
zanieczyszczenia przywozem na 
wewnętrznym rynku UE, nie zaś na 
rynkach wywozowych, to UE powinna 
utrzymać wszystkie obecne środki 
zapewniające konkurencyjność jej 
przemysłu na rynkach wywozowych;

Or. en

Poprawka 82
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. zauważa ponadto, że w celu 
zapobiegania nieuczciwej konkurencji na 
rynku europejskim mechanizm nie 
powinien stwarzać dla żadnego z 
konkurujących materiałów niekorzystnej 
sytuacji konkurencyjnej;

Or. en

Poprawka 83
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt opinii
Ustęp 5 e (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5e. apeluje do Komisji o zapewnienie 
doradztwa technicznego i wsparcia dla 
przemysłu w Unii i poza nią, zwłaszcza dla 
MŚP, w ustanowieniu miarodajnego 
systemu rozliczania emisji gazów 
cieplarnianych na potrzeby przywozu i 
potencjalnych bonifikat wywozowych z 
myślą o zachowaniu siły europejskiego 
przemysłu, przy jednoczesnym utrzymaniu 
dobrych stosunków z partnerami 
handlowymi; ponadto apeluje do Komisji 
o dopilnowanie, aby importerom 
zezwalano na wykazywanie niskiego 
poziomu emisji związanych z 
wytwarzaniem ich produktów, dając im 
możliwość obniżenia opłat emisyjnych 
związanych z tymi produktami; wzywa 
Komisję do zagwarantowania 
wykonalności w odniesieniu do EU ETS;

Or. en

Poprawka 84
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt opinii
Ustęp 5 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5f. odnotowuje trudności z 
gromadzeniem zweryfikowanych i 
wiarygodnych danych dotyczących 
wielkości emisji związanych z produkcją 
przywożonych produktów; podkreśla, jak 
ważne jest ustanowienie systemu 
gruntownego monitorowania, 
sprawozdawczości i weryfikacji w celu 
oceny efektywności mechanizmu w 
odniesieniu do ochrony klimatu i 
zapobiegania ucieczce emisji; uważa, że 
za narzędzie zapewniające wiarygodność 
danych można uznać niezależną 
weryfikację przez strony trzecie;
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Or. en

Poprawka 85
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt opinii
Ustęp 5 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5g. podkreśla, że włączenie 
importerów do EU ETS przez 
zobowiązanie ich do zakupu uprawnień do 
emisji CO2 odpowiednio do wielkości 
emisji związanych z produkcją 
przywożonych przez nich produktów może 
prowadzić do znacznego i 
nieprzewidywalnego wzrostu cen emisji 
dodatkowego w stosunku do wzrostu 
przewidywanego przez sam ETS w 
związku z obniżeniem przydziału 
bezpłatnych uprawnień, rezerwy 
stabilności rynkowej i współczynnika 
liniowego redukcji, co mogłoby przyczynić 
się do osiągnięcia naszych celów 
klimatycznych w UE, skutkując 
niemożliwym do udźwignięcia 
obciążeniem dla przemysłu europejskiego, 
nieproporcjonalnym do wysiłków 
podejmowanych na rzecz obniżenia 
emisyjności przemysłu UE i 
zwiększającym zagrożenie ucieczką emisji;

Or. en

Poprawka 86
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt opinii
Ustęp 5 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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5h. uważa, że mechanizm powinien 
uwzględniać szczególną sytuację, w jakiej 
znajdują się kraje najsłabiej rozwinięte, 
które historycznie nie odpowiadają za 
dużą część emisji; podkreśla, że nie 
powinno to utrudniać ich 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że zasoby związane z 
mechanizmem należy uznać za zasoby 
własne UE; jest zdania, że zasoby te muszą 
zostać wykorzystane na działania w 
dziedzinie klimatu;

6. podkreśla, że zasoby związane z 
mechanizmem należy uznać za zasoby 
własne UE; jest zdania, że zasoby te muszą 
zostać wykorzystane na działania 
społeczne i w dziedzinie klimatu, w tym na 
wsparcie państw trzecich, w szczególności 
krajów rozwijających się, w 
podejmowanych przez nie wysiłkach na 
rzecz obniżenia emisyjności ich 
gospodarek, łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowywania się do niej; podkreśla 
znaczenie udostępniania krajom 
rozwijającym się technologii 
niskoemisyjnych; apeluje do państw 
członkowskich o podjęcie środków, w 
szczególności fiskalnych, w celu wsparcia 
gospodarstw domowych o niskich 
dochodach i zrekompensowania 
ewentualnego wzrostu cen towarów 
przywożonych spowodowanego 
wdrożeniem mechanizmu;

Or. en

Poprawka 88
Jens Geier
w imieniu grupy S&D
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że zasoby związane z 
mechanizmem należy uznać za zasoby 
własne UE; jest zdania, że zasoby te muszą 
zostać wykorzystane na działania w 
dziedzinie klimatu;

6. podkreśla, że zgodnie z rezolucją 
Parlamentu Europejskiego z dnia 14 
listopada 2018 r. w sprawie wieloletnich 
ram finansowych na lata 2021–2027, 
zasoby związane z mechanizmem uznaje 
się za europejskie zasoby własne; jest 
zdania, że zasoby te powinny zostać 
wykorzystane wyłącznie na działania 
zmierzające do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej, np. na neutralne pod 
względem emisji i zrównoważone 
przemysłowe procesy produkcyjne, 
recykling i efektywne wykorzystanie 
materiałów lub na finansowanie kosztów 
administracyjnych związanych z 
mechanizmem;

Or. en

Poprawka 89
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że zasoby związane z 
mechanizmem należy uznać za zasoby 
własne UE; jest zdania, że zasoby te muszą 
zostać wykorzystane na działania w 
dziedzinie klimatu;

6. podkreśla, że zasoby związane z 
mechanizmem należy uznać za zasoby 
własne UE; jest zdania, że zasoby te muszą 
zostać wykorzystane na działania w 
dziedzinie klimatu, zarówno w UE, jak i 
poza nią; sugeruje, że zasoby te mogą 
częściowo zostać przeznaczone na wkład 
UE do funduszu adaptacyjnego dla 
krajów rozwijających się, utworzonego na 
mocy porozumienia paryskiego;

Or. en
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Poprawka 90
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, 
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
w imieniu grupy PEE

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że zasoby związane z 
mechanizmem należy uznać za zasoby 
własne UE; jest zdania, że zasoby te 
muszą zostać wykorzystane na działania w 
dziedzinie klimatu;

6. podkreśla, że zasoby związane z 
mechanizmem nie mogą powodować 
zakłóceń wynikających z państwa 
członkowskiego przywozu, lecz powinny 
przyczyniać się do zapewnienia równych w 
skali światowej warunków działania dla 
konkurujących sektorów oraz dla 
inwestycji niskoemisyjnych i 
transformacji produkcji przemysłowej;

Or. en

Poprawka 91
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że zasoby związane z 
mechanizmem należy uznać za zasoby 
własne UE; jest zdania, że zasoby te muszą 
zostać wykorzystane na działania w 
dziedzinie klimatu;

6. podkreśla, że zasoby związane z 
mechanizmem należy uznać za zasoby 
własne UE; jest zdania, że zasoby te muszą 
zostać wykorzystane na działania w 
dziedzinie klimatu; w szczególności 
powinny być skierowane do regionów 
objętych planami sprawiedliwej 
transformacji;

Or. en
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Poprawka 92
Paolo Borchia

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że zasoby związane z 
mechanizmem należy uznać za zasoby 
własne UE; jest zdania, że zasoby te muszą 
zostać wykorzystane na działania w 
dziedzinie klimatu;

6. podkreśla, że zasoby związane z 
mechanizmem należy uznać za zasoby 
własne UE; jest zdania, że zasoby te muszą 
zostać wykorzystane w celu uniknięcia 
sytuacji, w której nieprzestrzeganie zasad 
ochrony środowiska przez państwa trzecie 
osłabia konkurencyjność przemysłu UE;

Or. en

Poprawka 93
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że zasoby związane z 
mechanizmem należy uznać za zasoby 
własne UE; jest zdania, że zasoby te 
muszą zostać wykorzystane na działania w 
dziedzinie klimatu;

6. podkreśla, że zasoby związane z 
mechanizmem należy udostępnić 
państwom członkowskim Unii; można je 
wykorzystać do celów zrównoważonego 
przemysłowego wzrostu gospodarczego i 
tworzenia miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 94
Sven Schulze

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że zasoby związane z 6. podkreśla, że zasoby związane z 



AM\1214422PL.docx 57/71 PE658.773v01-00

PL

mechanizmem należy uznać za zasoby 
własne UE; jest zdania, że zasoby te muszą 
zostać wykorzystane na działania w 
dziedzinie klimatu;

mechanizmem należy uznać za zasoby 
własne UE; jest zdania, że zasoby te muszą 
w dużej części zostać wykorzystane na 
działania w dziedzinie klimatu;

Or. de

Poprawka 95
Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że zasoby związane z 
mechanizmem należy uznać za zasoby 
własne UE; jest zdania, że zasoby te muszą 
zostać wykorzystane na działania w 
dziedzinie klimatu;

6. podkreśla, że zasoby związane z 
mechanizmem należy uznać przynajmniej 
częściowo za zasoby własne UE; jest 
zdania, że zasoby te muszą zostać 
wykorzystane na działania w dziedzinie 
klimatu;

Or. en

Poprawka 96
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że zasoby związane z 
mechanizmem należy uznać za zasoby 
własne UE; jest zdania, że zasoby te muszą 
zostać wykorzystane na działania w 
dziedzinie klimatu;

6. podkreśla, że zasoby związane z 
mechanizmem należy uznać za zasoby 
własne państw członkowskich; jest zdania, 
że zasoby te muszą zostać wykorzystane na 
działania w dziedzinie klimatu;

Or. en

Poprawka 97
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Maria Spyraki, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, Sara Skyttedal, 
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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
w imieniu grupy PEE

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że niezbędne byłoby 
wiarygodne i precyzyjne ustalanie 
wielkości emisji związanych z 
wytwarzaniem produktów przywożonych, 
m.in. w drodze niezależnej weryfikacji 
przez strony trzecie, a jeśli takiej 
weryfikacji nie można zapewnić, na 
podstawie odpowiednich średnich danych; 
podkreśla, że mechanizm powinien 
uwzględniać zarówno bezpośrednie, jak i 
pośrednie emisje dwutlenku węgla; 
powtarza, że potrzebne są odpowiednie 
rozwiązania zapobiegające obchodzeniu 
mechanizmu; podkreśla jednak, że 
mechanizm nie powinien skutkować 
nadmiernymi obciążeniami 
administracyjnymi, zwłaszcza dla małych i 
średnich przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 98
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zauważa, że mechanizm może 
powodować wyższe ceny produktów dla 
konsumentów; podkreśla, że konsumenci, 
zwłaszcza ci o niższych dochodach, nie 
powinni cierpieć wskutek dodatkowego 
spadku swojej siły nabywczej; apeluje do 
Komisji i państw członkowskich, aby 
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oceniły potencjalne oddziaływanie na 
poziom życia, w szczególności słabszych 
grup w naszym społeczeństwie, oraz aby 
ustanowiły skuteczne mechanizmy 
transferu;

Or. en

Poprawka 99
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla potrzebę rozważenia 
uzupełniającej roli poprawionych norm 
dotyczących produktów, zgodnie z planem 
działania UE dotyczącym gospodarki o 
obiegu zamkniętym; zwraca uwagę, że 
normy dotyczące produktów mogą 
zapewniać niskoemisyjną, 
zasobooszczędną produkcję, a także 
przyczyniać się do zagwarantowania 
minimalnego negatywnego wpływu na 
środowisko wynikającego z użytkowania 
produktów;

Or. en

Poprawka 100
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny skutków różnych 
mechanizmów i projektów w celu 
zachęcenia do podejmowania 
międzynarodowych działań w dziedzinie 

7. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny skutków różnych 
mechanizmów i projektów, w tym opłaty 
od dodatkowych emisji lub podobnych 
podatków od emisji dwutlenku węgla, w 
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klimatu i zapobiegania ucieczce emisji 
przed przedstawieniem wniosku 
ustawodawczego.

celu zachęcenia do podejmowania 
międzynarodowych działań w dziedzinie 
klimatu i zapobiegania ucieczce emisji 
przed przedstawieniem wniosku 
ustawodawczego; podkreśla, że w ramach 
takiego badania należy starannie ocenić 
transgraniczne oddziaływanie 
mechanizmu oraz potencjalne obciążenia, 
jakie może on nakładać na sąsiednie kraje 
i partnerów międzynarodowych, zwłaszcza 
na kraje rozwijające się; apeluje do 
Komisji o przedstawienie inicjatyw na 
rzecz minimalizacji obciążeń nakładanych 
na partnerów międzynarodowych w 
drodze informowania i współpracy, co 
wzmocni przywództwo UE w globalnej 
walce ze zmianą klimatu;

Or. en

Poprawka 101
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny skutków różnych 
mechanizmów i projektów w celu 
zachęcenia do podejmowania 
międzynarodowych działań w dziedzinie 
klimatu i zapobiegania ucieczce emisji 
przed przedstawieniem wniosku 
ustawodawczego.

7. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia gruntownej oceny 
skutków różnych mechanizmów 
i projektów, w tym podatku od emisji 
dwutlenku węgla nałożonego na 
konsumpcję oraz wymogów w zakresie 
śladu węglowego w zamówieniach 
publicznych przed przedstawieniem 
wniosku ustawodawczego w celu 
określenia, w jakim stopniu stwarzają one 
zachęty do podejmowania 
międzynarodowych działań w dziedzinie 
klimatu i zapobiegania ucieczce emisji; w 
ramach oceny należy również 
przeanalizować możliwość tymczasowego 
utrzymania przydziału bezpłatnych 
uprawnień w EU ETS lub rekompensaty 
za ceny energii, przy jednoczesnym 
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stopniowym wprowadzeniu mechanizmu;

Or. en

Poprawka 102
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny skutków różnych 
mechanizmów i projektów w celu 
zachęcenia do podejmowania 
międzynarodowych działań w dziedzinie 
klimatu i zapobiegania ucieczce emisji 
przed przedstawieniem wniosku 
ustawodawczego.

7. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny skutków różnych 
mechanizmów i projektów w celu 
zachęcenia do podejmowania 
międzynarodowych działań w dziedzinie 
klimatu i zapobiegania ucieczce emisji 
przed przedstawieniem wniosku 
ustawodawczego, z uwzględnieniem 
ryzyka przenoszenia przedsiębiorstw i 
sektorów strategicznych oraz nieuczciwej 
konkurencji ze strony państw 
członkowskich i państw trzecich; należy 
przeprowadzić dogłębną analizę zgodności 
z systemem wielostronnym wynikającym z 
zasad Światowej Organizacji Handlu.

Or. en

Poprawka 103
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny skutków różnych 
mechanizmów i projektów w celu 
zachęcenia do podejmowania 
międzynarodowych działań w dziedzinie 
klimatu i zapobiegania ucieczce emisji 

7. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia pogłębionej oceny 
oddziaływania na środowiskowo różnych 
możliwych form mechanizmu; zaleca 
Komisji przyjęcie kryterium 
środowiskowego jako głównego czynnika 
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przed przedstawieniem wniosku 
ustawodawczego.

przy wyborze formy mechanizmu; apeluje 
do Komisji, aby w najwcześniejszym 
możliwym terminie, przed publikacją 
wniosku ustawodawczego, podała do 
publicznej wiadomości wyniki oceny 
skutków;

Or. en

Poprawka 104
Izabela-Helena Kloc
w imieniu grupy ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Jessica Stegrud

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny skutków różnych 
mechanizmów i projektów w celu 
zachęcenia do podejmowania 
międzynarodowych działań w dziedzinie 
klimatu i zapobiegania ucieczce emisji 
przed przedstawieniem wniosku 
ustawodawczego.

7. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny skutków różnych 
mechanizmów i projektów, obejmującej 
wpływ mechanizmu na każde państwo 
członkowskie, w celu zachęcenia do 
podejmowania międzynarodowych działań 
w dziedzinie klimatu i zapobiegania 
ucieczce emisji przed przedstawieniem 
wniosku ustawodawczego; podkreśla, że 
przeprowadzając ocenę skutków, należy 
uwzględnić konkurencyjność przemysłu 
UE.

Or. en

Poprawka 105
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, 
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
w imieniu grupy PEE

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny skutków różnych 
mechanizmów i projektów w celu 
zachęcenia do podejmowania 
międzynarodowych działań w dziedzinie 
klimatu i zapobiegania ucieczce emisji 
przed przedstawieniem wniosku 
ustawodawczego.

7. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia pogłębionej oceny 
skutków różnych mechanizmów i 
alternatyw przed przedstawieniem 
wniosku ustawodawczego; należy przy tym 
uwzględnić standardy regulacyjne w 
dziedzinie klimatu dotyczące produktów 
przywożonych oraz zgodność z 
przydziałem bezpłatnych uprawnień w 
ramach EU ETS, w celu zachęcenia do 
podejmowania międzynarodowych działań 
w dziedzinie klimatu i zapobiegania 
ucieczce emisji.

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny skutków różnych 
mechanizmów i projektów w celu 
zachęcenia do podejmowania 
międzynarodowych działań w dziedzinie 
klimatu i zapobiegania ucieczce emisji 
przed przedstawieniem wniosku 
ustawodawczego.

7. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny skutków różnych 
mechanizmów i projektów w celu 
zachęcenia do podejmowania 
międzynarodowych działań w dziedzinie 
klimatu i zapobiegania ucieczce emisji 
przed przedstawieniem wniosku 
ustawodawczego; apeluje do Komisji, aby 
w ocenie skutków wskazała środki 
dotyczące sektorów, w których ryzyko 
ucieczki emisji jest największe;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny skutków różnych 
mechanizmów i projektów w celu 
zachęcenia do podejmowania 
międzynarodowych działań w dziedzinie 
klimatu i zapobiegania ucieczce emisji 
przed przedstawieniem wniosku 
ustawodawczego.

7. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny skutków różnych 
mechanizmów i projektów w celu 
zachęcenia do podejmowania 
międzynarodowych działań w dziedzinie 
klimatu i zapobiegania ucieczce emisji i 
inwestycji przed przedstawieniem wniosku 
ustawodawczego.

Or. en

Poprawka 108
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. uważa, że mechanizm 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 musi 
stanowić uzupełnienie szerokiego 
wachlarza innych mechanizmów 
promujących obniżanie emisyjności i sam 
z siebie nie wystarczy do osiągnięcia celów 
klimatycznych Unii Europejskiej; 
podkreśla, że mechanizmowi powinny 
towarzyszyć ambitna polityka 
przemysłowa, zarazem odznaczająca się 
ambicjami środowiskowymi i 
sprawiedliwa społecznie, a także plan 
działania na rzecz gospodarki o obiegu 
zamkniętym i wdrożenie mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji mającego na 
celu zapewnienie pomocy regionom 
najsilniej dotkniętym transformacją;

Or. en

Poprawka 109
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Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. przypomina pozytywne wyniki 
osiągnięte przez Unię pod względem 
efektywności energetycznej i 
zasobooszczędności dzięki wymogom 
dotyczącym produktów i etykietowaniu, za 
pomocą których udało się pobudzić 
odpowiedzialną konsumpcję, 
zaangażować obywateli europejskich oraz 
wesprzeć konkurencyjność i innowacje w 
przemyśle przez promowanie produktów o 
większej efektywności ekologicznej; 
apeluje do Komisji, aby wykorzystała te 
doświadczenia i rozważyła analogiczne 
środki, które mogłyby uzupełnić lub 
zastąpić mechanizm;

Or. en

Poprawka 110
Jens Geier
w imieniu grupy S&D

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, jak ważne jest, aby 
Parlament Europejski zapewnił 
reprezentację obywateli i interesów 
europejskich, a także realizację 
priorytetów UE, takich jak ochrona 
klimatu i międzynarodowa 
konkurencyjność; apeluje w związku z tym 
do Komisji i Rady o pełne zaangażowanie 
Parlamentu Europejskiego jako 
współustawodawcy w proces 
ustawodawczy zmierzający do 
ustanowienia mechanizmu.
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Or. en

Poprawka 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, Maria Spyraki, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Sara Skyttedal, 
Pilar del Castillo Vera
w imieniu grupy PEE

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. apeluje do Komisji o 
zintensyfikowanie wysiłków na rzecz 
globalnego ustalania opłat za emisję 
gazów cieplarnianych oraz ułatwiania 
handlu technologiami chroniącymi klimat 
i środowisko, np. przez inicjatywy w 
zakresie polityki handlowej, takie jak 
umowa w sprawie towarów 
środowiskowych WTO; podkreśla, że Unia 
może odegrać pionierską rolę dzięki 
ambitnym rozdziałom dotyczącym energii 
i zrównoważonego rozwoju, włączanym do 
zawieranych przez nią umów handlowych.

Or. en

Poprawka 112
Markus Pieper, Massimiliano Salini

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że obecne mechanizmy 
ochrony przed ucieczką emisji są 
skuteczne, powinny zostać utrzymane, a w 
razie potrzeby nawet rozszerzone; 
wycofanie obecnych mechanizmów może 
spowodować utratę konkurencyjności 
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przez przedsiębiorstwa na rynku 
wewnętrznym i w skali globalnej; 
podkreśla, że w razie wycofania obecnych 
środków potrzebne będą równie skuteczne 
środki.

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. apeluje o przeprowadzenie 
specjalnej oceny wpływu, jaki mechanizm 
wywrze na MŚP oraz na konkurencję na 
rynku wewnętrznym; apeluje o 
utworzenie, w razie potrzeby, mechanizmu 
wsparcia dla MŚP, pomagającego im z 
powodzeniem przystosować się do nowej 
rzeczywistości rynkowej, dzięki czemu nie 
padną ofiarą nieuczciwych praktyk ze 
strony większych podmiotów rynkowych;

Or. en

Poprawka 114
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. dostrzega, że mechanizm ma w 
zasadzie ograniczający wpływ na handel, 
a zatem w ocenie skutków należy rozważyć 
łatwość, z jaką mechanizm można będzie 
dostosować lub wycofać wtedy, gdy 
technologie przełomowe osiągną etap 
zbywalności w skali światowej, dojdzie do 
konwergencji ambicji klimatycznych lub 
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nastąpią działania odwetowe;

Or. en

Poprawka 115
Sven Schulze

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję do dokładnej 
analizy skutków, jakie podatek graniczny 
od emisji CO2 wywołuje dla europejskiego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
(ETS) i które mogą przez to dodatkowo 
powstać dla konkurencyjności 
przedsiębiorstw;

Or. de

Poprawka 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, Maria Spyraki, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Sara Skyttedal, 
Pilar del Castillo Vera
w imieniu grupy PEE

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. apeluje do Komisji o rozważenie 
również środków alternatywnych oraz o 
dokładne wykazanie wartości dodanej 
zapewnianej przez mechanizm 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2; uważa, że 
pomocny w tym procesie mógłby być 
cyfrowy paszport produktu, dobrze 
zaprojektowany i zsynchronizowany z 
istniejącymi systemami, organizacjami 
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normalizacyjnymi biznesu i standardami 
globalnymi; w gospodarce po kryzysie 
związanym z COVID-19 ceny emisji mogą 
okazać się zbyt niestabilne do celów 
wspierania skutecznego obniżenia 
emisyjności przemysłu; w związku z tym 
potrzebne są polityki produktowe 
stymulujące nowe standardy dotyczące 
niskoemisyjnych, zasobooszczędnych 
produktów w celu zagwarantowania 
przejścia na zrównoważoną gospodarkę.

Or. en

Poprawka 117
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. podkreśla, że o ile zasadnicze 
znaczenie ma możliwość zarządzania 
mechanizmem, jego racjonalność pod 
względem kosztów i możliwość 
wyjaśnienia go międzynarodowym 
partnerom Unii, jego głównym celem jest 
ograniczenie emisji bezpośrednich i 
pośrednich przez ukierunkowanie na 
procesy i metody produkcji produktów 
konsumowanych w UE, niezależnie od ich 
pochodzenia; apeluje do Komisji o 
przeanalizowanie najlepszych dostępnych 
rozwiązań cyfrowych, w tym technologii 
rozproszonego rejestru, w celu 
zagwarantowania identyfikowalności 
produktów i dopilnowania, aby rozliczenia 
emisji były możliwie najbliższe 
rzeczywistości;

Or. en

Poprawka 118
Damien Carême
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. podkreśla, że niezależnie od jego 
charakteru, wdrożeniu mechanizmu 
będzie musiał towarzyszyć zbiór 
standardów zapobiegających obchodzeniu 
mechanizmu i gwarantujących jego 
skuteczne stosowanie;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. podkreśla, że mechanizm powinien 
odzwierciedlać wewnątrzunijną cenę 
emisji dwutlenku węgla i być do niej 
współmierny;

Or. en

Poprawka 120
Damien Carême
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. podkreśla, że potrzebny jest jasny i 
ambitny harmonogram wdrożenia i 
ewolucji mechanizmu;

Or. en
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