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Predlog spremembe 1
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek -1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. ker člen XX Splošnega sporazuma 
o tarifah in trgovini (GATT) članicam 
STO omogoča izvajanje ukrepov, 
potrebnih za varovanje življenja ali 
zdravja ljudi, živali ali rastlin (b) ali 
naravnih virov (g);

Or. en

Predlog spremembe 2
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek -1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1a. ker je v sporočilu Komisije o 
evropskem zelenem dogovoru navedeno, 
da bi bil mehanizem za ogljično 
prilagoditev na mejah „alternativa 
ukrepom, namenjenim odpravljanju 
tveganj selitve virov CO2 v sistemu EU za 
trgovanje z emisijami“;

Or. en

Predlog spremembe 3
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek -1 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1b. ker je Evropsko računsko sodišče v 
nedavno objavljenem poročilu ugotovilo, 
da sedanji sistem brezplačnega 
dodeljevanja v okviru sistema EU za 
trgovanje z emisijami gospodarskih panog 
ne spodbuja k razogljičenju;

Or. en

Predlog spremembe 4
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek -1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1c. ker je iz pregledov znanstvene 
literature razvidno, da ni dokazov, da bi 
sistem EU za trgovanje z emisijami zelo 
negativno ali pozitivno vplival na 
konkurenčnost reguliranih podjetij, niti ni 
dokazov o znatni selitvi virov CO2

1a;
_________________
1a The impact of the EU Emissions 
Trading System on competitiveness and 
carbon leakage: the econometric evidence 
(Vpliv sistema EU za trgovanje z 
emisijami na konkurenčnost in selitev 
virov CO2: ekonometrični dokazi), 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1
080/14693062.2018.1502145.

Or. en

Predlog spremembe 5
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja Pariški sporazum, zeleni 
dogovor in cilj, da se do leta 2050 doseže 
podnebna nevtralnost; v zvezi s tem opaža, 
da na mednarodni ravni ni ustreznih 
prizadevanj; meni, da bi lahko z 
mehanizmom EU za ogljično prilagajanje 
na mejah („mehanizem“) spodbudili 
mednarodna prizadevanja za boj proti 
podnebnim spremembam;

1. pozdravlja Pariški sporazum kot 
mednarodno zavezo za boj proti 
podnebnim spremembam in poudarja, da 
je treba izvesti temeljito oceno 
združljivosti vseh mednarodnih 
pravilnikov s podnebnimi cilji; v zvezi s 
tem pozdravlja evropska prizadevanja, kot 
sta zeleni dogovor in cilj, da se najpozneje 
do leta 2050 doseže stroškovno učinkovit, 
pravičen, socialno uravnotežen in pošten 
prehod, ki bo privedel do podnebne 
nevtralnosti; z zaskrbljenostjo opaža, da na 
mednarodni ravni ni dovolj ambicioznih 
podnebnih prizadevanj in ukrepov, zlasti v 
zvezi z izvajanjem sklepov, sprejetih na 
podlagi Pariškega sporazuma, ter umikom 
ZDA iz navedenega sporazuma; meni, da 
bi lahko z mehanizmom EU za ogljično 
prilagajanje na mejah („mehanizem“) 
spodbudili nizkoemisijski uvoz v EU, 
oblikovanje trga nizkoemisijskih 
tehnologij in izdelkov v EU, večja 
mednarodna prizadevanja za boj proti 
podnebnim spremembam, poleg tega pa bi 
lahko ta mehanizem bil prvi korak k 
mednarodnemu oblikovanju cen ogljika, 
saj decentralizirani ukrepi za varstvo 
podnebja niso dovolj za boj proti 
podnebnim spremembam;

Or. en

Predlog spremembe 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 Spiraki 
(Maria Spyraki), Massimiliano Salini, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş 
Bogdan, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja Pariški sporazum, zeleni 
dogovor in cilj, da se do leta 2050 doseže 
podnebna nevtralnost; v zvezi s tem opaža, 
da na mednarodni ravni ni ustreznih 
prizadevanj; meni, da bi lahko z 
mehanizmom EU za ogljično prilagajanje 
na mejah („mehanizem“) spodbudili 
mednarodna prizadevanja za boj proti 
podnebnim spremembam;

1. pozdravlja Pariški sporazum, zeleni 
dogovor in cilj, da se do leta 2050 doseže 
podnebna nevtralnost; v zvezi s tem opaža, 
da so med državami velike razlike, kar 
zadeva podnebna prizadevanja; poudarja, 
da mora biti podnebna politika EU 
povezana z večjo gospodarsko rastjo in 
konkurenčnostjo evropske industrije na 
podlagi načel svobodne in poštene 
konkurence; meni, da bi bilo treba z 
mehanizmom EU za ogljično prilagajanje 
na mejah („mehanizem“) spodbujati 
mednarodna prizadevanja za boj proti 
podnebnim spremembam, zato poziva 
Komisijo, naj pri pripravi predloga za tak 
mehanizem upošteva vse razpoložljive 
možnosti;

Or. en

Predlog spremembe 7
Paolo Borchia

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja Pariški sporazum, 
zeleni dogovor in cilj, da se do leta 2050 
doseže podnebna nevtralnost; v zvezi s tem 
opaža, da na mednarodni ravni ni ustreznih 
prizadevanj; meni, da bi lahko z 
mehanizmom EU za ogljično prilagajanje 
na mejah („mehanizem“) spodbudili 
mednarodna prizadevanja za boj proti 
podnebnim spremembam;

1. obžaluje, da na mednarodni ravni ni 
ustreznih prizadevanj za dosego podnebne 
nevtralnosti; ugotavlja, da je EU 
odgovorna le za 9 % svetovnih emisij 
toplogrednih plinov, in poudarja, da se 
bodo okoljska prizadevanja EU in 
konkurenčnost njenega gospodarstva 
izničila zaradi neskladnosti drugih velikih 
mednarodnih proizvajalcev emisij 
toplogrednih plinov, če ne bodo sprejeta 
zavezujoča orodja za spodbujanje 
globalne zavezanosti k zmanjšanju ravni 
onesnaženosti; meni, da bi lahko z 
mehanizmom EU za ogljično prilagajanje 
na mejah („mehanizem“) spodbudili 
mednarodna prizadevanja za boj proti 
podnebnim spremembam;
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Or. en

Predlog spremembe 8
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja Pariški sporazum, zeleni 
dogovor in cilj, da se do leta 2050 doseže 
podnebna nevtralnost; v zvezi s tem 
opaža, da na mednarodni ravni ni ustreznih 
prizadevanj; meni, da bi lahko z 
mehanizmom EU za ogljično prilagajanje 
na mejah („mehanizem“) spodbudili 
mednarodna prizadevanja za boj proti 
podnebnim spremembam;

1. pozdravlja Pariški sporazum in 
zeleni dogovor; podpira dosego podnebne 
nevtralnosti do leta 2040 in vmesni cilj 65-
odstotnega zmanjšanja emisij CO2 do 
leta 2030; v zvezi s tem opaža, da na 
mednarodni ravni ni mehanizmov za 
zagotavljanje uresničitve podnebnih ciljev 
v skladu s Pariškim sporazumom; meni, 
da bi bilo treba z mehanizmom EU za 
ogljično prilagajanje na mejah 
(„mehanizem“) spodbujati mednarodna 
prizadevanja za boj proti podnebnim 
spremembam in tako ustvariti pozitiven 
cikel za boj proti podnebnim spremembam 
na mednarodni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 9
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja Pariški sporazum, 
zeleni dogovor in cilj, da se do leta 2050 
doseže podnebna nevtralnost; v zvezi s tem 
opaža, da na mednarodni ravni ni ustreznih 
prizadevanj; meni, da bi lahko z 
mehanizmom EU za ogljično prilagajanje 
na mejah („mehanizem“) spodbudili 
mednarodna prizadevanja za boj proti 

1. opozarja na mednarodne 
obveznosti Unije na podlagi Pariškega 
sporazuma; priznava zelenim dogovorom, 
cilj, da se do leta 2050 doseže podnebna 
nevtralnost, in nedavno napovedani cilj, 
da se do leta 2030 emisije toplogrednih 
plinov zmanjšajo za vsaj 55 %; v zvezi s 
tem opaža, da na mednarodni ravni ni 



PE658.773v01-00 8/66 AM\1214422SL.docx

SL

podnebnim spremembam; ustreznih prizadevanj; meni, da bi lahko z 
mehanizmom EU za ogljično prilagajanje 
na mejah („mehanizem“) spodbudili 
mednarodna prizadevanja za boj proti 
podnebnim spremembam;

Or. en

Predlog spremembe 10
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja Pariški sporazum, zeleni 
dogovor in cilj, da se do leta 2050 doseže 
podnebna nevtralnost; v zvezi s tem opaža, 
da na mednarodni ravni ni ustreznih 
prizadevanj; meni, da bi lahko z 
mehanizmom EU za ogljično prilagajanje 
na mejah („mehanizem“) spodbudili 
mednarodna prizadevanja za boj proti 
podnebnim spremembam;

1. pozdravlja Pariški sporazum, zeleni 
dogovor in cilj, da se do leta 2050 doseže 
podnebna nevtralnost; v zvezi s tem opaža, 
da na mednarodni ravni ni ustreznih 
prizadevanj; meni, da bi lahko z 
mehanizmom EU za ogljično prilagajanje 
na mejah („mehanizem“) spodbudili 
mednarodna prizadevanja za boj proti 
podnebnim spremembam, če bi bil skrbno 
zasnovan v okviru celovitega svežnja 
politik in bi ga spremljali odločnejši 
ukrepi na področju večstranskega 
usklajevanja;

Or. en

Predlog spremembe 11
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja Pariški sporazum, zeleni 
dogovor in cilj, da se do leta 2050 doseže 
podnebna nevtralnost; v zvezi s tem opaža, 
da na mednarodni ravni ni ustreznih 
prizadevanj; meni, da bi lahko z 

1. pozdravlja Pariški sporazum, zeleni 
dogovor in cilj, da se do leta 2050 doseže 
podnebna nevtralnost; v zvezi s tem opaža, 
da na mednarodni ravni ni ustreznih 
prizadevanj; meni, da bi lahko z 
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mehanizmom EU za ogljično prilagajanje 
na mejah („mehanizem“) spodbudili 
mednarodna prizadevanja za boj proti 
podnebnim spremembam;

mehanizmom EU za ogljično prilagajanje 
na mejah („mehanizem“), ki bi bil združljiv 
s sporazumi Svetovne trgovinske 
organizacije, spodbudili mednarodna 
prizadevanja za boj proti podnebnim 
spremembam le, če ne bi bilo napredka pri 
doseganju cene CO2 na svetovni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 12
Izabela-Helena Kloc
v imenu skupine ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Jessica Stegrud, Margarita 
de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja Pariški sporazum, 
zeleni dogovor in cilj, da se do leta 2050 
doseže podnebna nevtralnost; v zvezi s tem 
opaža, da na mednarodni ravni ni ustreznih 
prizadevanj; meni, da bi lahko z 
mehanizmom EU za ogljično prilagajanje 
na mejah („mehanizem“) spodbudili 
mednarodna prizadevanja za boj proti 
podnebnim spremembam;

1. je seznanjen s Pariškim 
sporazumom, zelenim dogovorom in 
skupnim ciljem EU, da se do leta 2050 
doseže podnebna nevtralnost; v zvezi s tem 
opaža, da na mednarodni ravni ni ustreznih 
prizadevanj; meni, da bi lahko z 
mehanizmom EU za ogljično prilagajanje 
na mejah („mehanizem“) spodbudili 
mednarodna prizadevanja za boj proti 
podnebnim spremembam;

Or. en

Predlog spremembe 13
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da je EU največja 
uvoznica ogljika na svetu in da je vsebnost 
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ogljika v blagu, izvoženem iz Evrope, 
precej nižja od vsebnosti ogljika v 
uvoženem blagu; na podlagi tega sklepa, 
da so evropska prizadevanja za boj proti 
podnebnim spremembam večja od 
povprečnih mednarodnih prizadevanj; 
poudarja, da bi bilo treba v okviru metode 
poročanja za merjenje splošnega vpliva 
Unije na podnebje upoštevati ne le 
teritorialne emisije, temveč tudi emisije iz 
uvoza v EU;

Or. en

Predlog spremembe 14
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je v skladu z oceno 
učinka, ki jo je pripravila Komisija, brez 
odvzemov toplogrednih plinov po ponorih 
ogljika (gozdovi, tla itd.) dejanski cilj 
52,8-odstotno, ne pa 55-odstotno 
zmanjšanje emisij do leta 2030; poudarja, 
da Organizacija združenih narodov zaradi 
spoštovanja dolgoročnega cilja iz 
Pariškega sporazuma glede omejitve 
zvišanja temperature na 1,5 °C nad 
predindustrijsko ravnjo priporoča vsaj 65-
odstotno zmanjšanje do leta 2030, kar je 
tudi v skladu z najboljšimi razpoložljivimi 
znanstvenimi podatki;

Or. en

Predlog spremembe 15
Paolo Borchia

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je preprečevanje 
tveganja selitve virov CO2 osnovni pogoj 
za ohranitev industrijske konkurenčnosti 
EU, saj prispeva k zmanjšanju emisij na 
svetovni ravni, hkrati pa ohranja delovna 
mesta in naložbe v Evropi; poudarja, da 
so strateški sektorji, kot je jeklarstvo, še 
posebej izpostavljeni v smislu vpliva na 
njihovo proizvodno in naložbeno 
zmogljivost;

Or. en

Predlog spremembe 16
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da mora biti mehanizem 
(podnebne tarife) združljiv s sporazumi 
Svetovne trgovinske organizacije, 
nediskriminatoren in enostaven za 
upravljanje, poleg tega pa ne bi smel 
povzročiti povračilnih ukrepov, ki bi 
zmanjšali možnosti evropskih podjetij za 
izvoz v tretje države;

Or. en

Predlog spremembe 17
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je glavni cilj 
mehanizma spodbujati doseganje ogljične 
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nevtralnosti; poudarja, da bi moral 
mehanizem evropski industriji omogočiti, 
da bi znatno prispevala k uresničevanju 
podnebnih ciljev Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 18
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je treba ohraniti 
podnebne ambicije Unije v skladu s ciljem 
dosege podnebne nevtralnosti do leta 2050 
in zvišanim ciljem za leto 2030, hkrati pa 
zagotoviti dosledno uporabo načela 
„onesnaževalec plača“;

Or. en

Predlog spremembe 19
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da so cilji Unije v zvezi z 
zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov 
neobjektivni, če se ne upoštevajo emisije, 
ki so vključene v uvoženo blago in 
storitve; izraža globoko zaskrbljenost, da 
se bodo brez cilja v zvezi z uvoženimi 
emisijami emisije EU zmanjševale s 
prenosom emisij v tretje države in 
preselitvijo industrijskih dejavnosti; 
poudarja, da se podnebne nevtralnosti v 
Uniji do leta 2050 ne sme doseči na račun 
tretjih držav s preselitvijo gospodarskih 
panog, ki onesnažujejo ter škodijo okolju 
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in lokalnemu prebivalstvu; poziva 
Komisijo in države članice, naj pri 
opredelitvi svojih podnebnih ciljev 
upoštevajo pristop ogljičnega odtisa;

Or. en

Predlog spremembe 20
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poziva Komisijo, naj v svojem 
prihodnjem predlogu upošteva socialno 
razsežnost mehanizma; poudarja, da je 
treba oceniti tveganja preselitve 
proizvodnje znotraj in zunaj EU ter 
njenega oddajanja v zunanje izvajanje, ki 
bi ju lahko povzročil neustrezno zasnovan 
mehanizem; poudarja tudi, da je treba 
oceniti učinek posameznih možnosti na 
potrošnike in končne uporabnike, da bi 
zagotovili pravično porazdelitev bremena; 
daje prednost možnosti, ki bi zagotovila, 
da bi mehanizem spodbujal industrijo, da 
bi si močno prizadevala za razogljičenje 
svojih proizvodnih procesov, hkrati pa jo 
ščitil pred nepošteno konkurenco;

Or. en

Predlog spremembe 21
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da lahko mehanizem 
zaradi oblikovanja cen ogljika na 

2. poudarja, da lahko mehanizem 
zaradi oblikovanja cen ogljika na 
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mednarodni ravni in popolnoma 
konkurenčnih nizkoogljičnih rešitev 
postane zastarel, zato mora EU v zvezi s 
tem okrepiti prizadevanja;

mednarodni ravni in popolnoma 
konkurenčnih brezogljičnih ali 
nizkoogljičnih rešitev postane zastarel, saj 
vzpostavitev mehanizma za ogljično 
prilagoditev na mejah ne bo nujno 
zagotovila nadaljnjega razogljičenja 
prizadetih sektorjev in materialov v 
Evropi, zaradi česar so potrebni dodatni 
ukrepi; zato poudarja, da mora EU v zvezi 
s tem okrepiti prizadevanja, in sicer s 
sprejetjem ambicioznejših in 
učinkovitejših predpisov, kvot in 
standardov, ki bi spodbudili razvoj 
vodilnih trgov za bolj trajnostne 
industrijske materiale in izdelke, zlasti 
tiste z visokimi zahtevami za naložbe v 
osnovna sredstva; poziva Komisijo, naj ta 
mehanizem oblikuje kot del celovitega in 
dolgoročno usmerjenega svežnja politik, 
ki bi bil skladen z doseganjem visoko 
energijsko učinkovitega in z viri 
gospodarnega podnebno nevtralnega 
gospodarstva, ki bo v celoti temeljilo na 
obnovljivih virih, in sicer najpozneje do 
leta 2050;

Or. en

Predlog spremembe 22
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da lahko mehanizem 
zaradi oblikovanja cen ogljika na 
mednarodni ravni in popolnoma 
konkurenčnih nizkoogljičnih rešitev 
postane zastarel, zato mora EU v zvezi s 
tem okrepiti prizadevanja;

2. poudarja, da mehanizem ne more 
prispevati k preprečevanju posredne 
selitve virov ogljikovega dioksida; nadalje 
poudarja, da bo mehanizem zaradi 
ustreznih mednarodnih podnebnih 
prizadevanj, kot so oblikovanje cen ogljika 
na mednarodni ravni ter popolnoma 
konkurenčne nizkoemisijske tehnologije, 
izdelki in proizvodni postopki, postal 
zastarel; spodbuja Komisijo, naj 
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mehanizem oblikuje kot prehodni ukrep 
in okrepi prizadevanja v zvezi s tem z 
vzpostavitvijo temeljitega okvira za 
podporo industriji in družbi pri prehodu 
na nizkoogljično gospodarstvo ter s 
sodelovanjem v podnebni diplomaciji;

Or. en

Predlog spremembe 23
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da lahko mehanizem 
zaradi oblikovanja cen ogljika na 
mednarodni ravni in popolnoma 
konkurenčnih nizkoogljičnih rešitev 
postane zastarel, zato mora EU v zvezi s 
tem okrepiti prizadevanja;

2. poudarja, da bi lahko mehanizem 
zaradi oblikovanja cen ogljika na 
mednarodni ravni in popolnoma 
konkurenčnih nizkoogljičnih rešitev postal 
zastarel; poudarja, da je odločitev ZDA o 
umiku iz Pariškega sporazuma močno 
ogrozila globalni odziv na podnebne 
spremembe; zato mora EU v zvezi s tem 
okrepiti prizadevanja, hkrati pa izvajati 
mehanizem; opozarja, da je Unija 
zgodovinsko odgovorna za kopičenje 
emisij toplogrednih plinov in da je zato 
njena dolžnost, da sprejme ambiciozne 
podnebne in okoljske ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 24
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spiraki 
(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
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da lahko mehanizem 
zaradi oblikovanja cen ogljika na 
mednarodni ravni in popolnoma 
konkurenčnih nizkoogljičnih rešitev 
postane zastarel, zato mora EU v zvezi s 
tem okrepiti prizadevanja;

2. poudarja, da lahko mehanizem 
zaradi oblikovanja cen ogljika na 
mednarodni ravni in popolnoma 
konkurenčnih nizkoogljičnih rešitev 
postane zastarel, zato mora EU v zvezi s 
tem okrepiti prizadevanja; opozarja, da so 
številne tehnične rešitve za zmanjšanje 
emisij CO2 še vedno v pilotni fazi in da še 
zdaleč niso ekonomsko izvedljive; 
poudarja, da bodo povečane podnebne 
ambicije Unije, ki so v središču zelenega 
dogovora, v številnih industrijskih 
sektorjih povečale tveganje selitve virov 
CO2;

Or. en

Predlog spremembe 25
Markus Pieper, Massimiliano Salini

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da lahko mehanizem 
zaradi oblikovanja cen ogljika na 
mednarodni ravni in popolnoma 
konkurenčnih nizkoogljičnih rešitev 
postane zastarel, zato mora EU v zvezi s 
tem okrepiti prizadevanja;

2. poudarja, da lahko mehanizem 
zaradi oblikovanja cen ogljika na 
mednarodni ravni in popolnoma 
konkurenčnih nizkoogljičnih rešitev 
postane zastarel, zato mora EU v zvezi s 
tem okrepiti prizadevanja; poudarja, da 
bodo povečane podnebne ambicije Unije, 
ki so v središču zelenega dogovora, v 
številnih industrijskih sektorjih povečale 
tveganje selitve virov CO2; poziva 
Komisijo, naj zagotovi celovito in 
pravočasno zaščito pred selitvijo virov 
CO2 za vse sektorje;

Or. en

Predlog spremembe 26
Damien Carême
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v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da lahko mehanizem 
zaradi oblikovanja cen ogljika na 
mednarodni ravni in popolnoma 
konkurenčnih nizkoogljičnih rešitev 
postane zastarel, zato mora EU v zvezi s 
tem okrepiti prizadevanja;

2. poudarja, da bi lahko mehanizem 
zaradi vsesplošnega, strogega in 
doslednega oblikovanja cen ogljika na 
mednarodni ravni in popolnoma 
konkurenčnih nizkoogljičnih rešitev 
sčasoma postal zastarel, zato mora EU v 
zvezi s tem okrepiti prizadevanja;

Or. en

Predlog spremembe 27
Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da lahko mehanizem 
zaradi oblikovanja cen ogljika na 
mednarodni ravni in popolnoma 
konkurenčnih nizkoogljičnih rešitev 
postane zastarel, zato mora EU v zvezi s 
tem okrepiti prizadevanja;

2. poudarja, da lahko mehanizem 
zaradi oblikovanja cen ogljika na 
mednarodni ravni in popolnoma 
konkurenčnih nizkoogljičnih rešitev 
postane zastarel;

Or. en

Predlog spremembe 28
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da bi moral biti 
mehanizem del širšega sklopa politik za 
omogočanje in spodbujanje naložb v 
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nizkoogljične industrijske procese, ukrepe 
za energijsko učinkovitost in obnovljive 
vire energije, da bi dosegli razogljičenje 
industrije; predlaga, da se poleg 
mehanizma spodbujajo tudi močne javne 
inovacijske politike, ki izključujejo 
podporo tehnologijam, vezanim na fosilna 
goriva, in obveznosti nakupa 
nizkoogljičnih materialov v okviru javnih 
naročil; poziva k reviziji pravil EU o 
državni pomoči, da bi zagotovili ustrezno 
podporo oblikovanju močne razogljičene 
industrijske baze v Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 29
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. opozarja, da velik del sveta, zlasti 
sistemski tekmeci, nima ambiciozne 
okoljske in podnebne agende, kot jo ima 
EU, zato se zmanjšujeta povpraševanje po 
evropskih rešitvah in konkurenčnost 
evropskih podjetij na svetovnem trgu, na 
katerem imajo nekatera podjetja in države 
bistveno nižje okoljske zahteve, kot so tiste 
v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 30
Sven Schulze

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. opozarja, da bi, če bi se v okviru 
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takega mejnega davka na ogljik stroški 
CO2 za blago, izvoženo iz EU, na zunanji 
meji EU povrnili v interesu 
konkurenčnosti, nastala dilema, saj bi bila 
taka povračila v nasprotju s podnebnim 
ciljem davka; 

Or. de

Predlog spremembe 31
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da mora mehanizem 
zagotavljati, da bo v ceni uvoza 
upoštevana dejanska vsebnost ogljika v 
skladu s pravili STO in obveznostmi EU;

Or. en

Predlog spremembe 32
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da bi moral mehanizem 
zagotoviti predvidljivost za evropsko 
industrijo in trgovinske partnerje;

Or. en

Predlog spremembe 33
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
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Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. zato meni, da je v interesu 
evropskih podjetij, da okrepijo globalne 
okoljske zahteve, in sicer ne le zato, ker bi 
to koristilo podjetjem, temveč tudi zato, 
ker so podnebne spremembe svetovni 
problem, za katerega so potrebne globalne 
rešitve, in da bi zato morala EU še naprej 
podpirati oblikovanje cene za emisije CO2 
na svetovni ravni v skladu s členom 6 
Pariškega sporazuma;

Or. en

Predlog spremembe 34
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. poudarja, da se velik del svetovne 
državne pomoči namenja dejavnostim, ki 
škodujejo okolju, kar pomeni, da se 
evropska podjetja srečujejo s konkurenco, 
ki je izkrivljena in škodljiva za okolje, 
hkrati pa se srečujejo tudi z vse večjim 
pritiskom za zmanjšanje svojih negativnih 
vplivov na okolje, zato bodo poskusi 
omejitve svetovne državne pomoči 
prispevali k izboljšanju konkurenčnosti 
evropskih podjetij in hkratnemu 
zmanjšanju emisij;

Or. en

Predlog spremembe 35
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da lahko zaradi 
decentraliziranih podnebnih ukrepov pride 
do selitve virov CO2, industrija EU pa se 
lahko na mednarodnih trgih znajde v 
konkurenčno slabšem položaju; zato 
poziva Komisijo, naj zagotovi popolno 
zaščito pred selitvijo virov ogljikovega 
dioksida in preuči možnost, da bi v 
mehanizem vključili izvozne rabate;

3. poudarja, da lahko zaradi 
decentraliziranih podnebnih ukrepov pride 
do selitve virov CO2 in naložb, industrija 
EU pa se lahko na mednarodnih trgih 
znajde v konkurenčno slabšem položaju; 
zato poziva Komisijo, naj z mehanizmom, 
ki bo vzpostavljen kot alternativa sedanjim 
ukrepom proti selitvi virov CO2 v okviru 
sistema EU za trgovanje z emisijami, 
zagotovi popolno zaščito pred selitvijo 
virov ogljikovega dioksida in preuči 
možnost, da bi v mehanizem vključili 
izvozne rabate; poudarja, da mora 
mehanizem v oblikovanje cen vsebnosti 
ogljika vključiti emisije iz prometa; 
poziva, naj bo cilj mehanizma zmanjšanje 
deleža emisij, uvoženih v EU, kar pomeni 
omejitev vrednostnih verig in njihovo 
skrajšanje;

Or. en

Predlog spremembe 36
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da lahko zaradi 
decentraliziranih podnebnih ukrepov pride 
do selitve virov CO2, industrija EU pa se 
lahko na mednarodnih trgih znajde v 
konkurenčno slabšem položaju; zato 
poziva Komisijo, naj zagotovi popolno 
zaščito pred selitvijo virov ogljikovega 
dioksida in preuči možnost, da bi v 
mehanizem vključili izvozne rabate;

3. poudarja, da lahko zaradi 
decentraliziranih podnebnih ukrepov pride 
do selitve virov CO2, ki bi privedla do 
povečanja svetovnih emisij, industrija EU 
pa se lahko na mednarodnih trgih znajde v 
konkurenčno slabšem položaju, ter da zato 
ti ukrepi ogrožajo evropska delovna mesta 
in vrednostne verige; poudarja, da je 
industrija EU izpostavljena vse večjemu 
gospodarskemu pritisku zaradi poceni 
uvoza iz trgovinskih partnerskih držav in 
krize zaradi covida-19; zato poziva 
Komisijo, naj zagotovi popolno in 
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učinkovito zaščito pred podnebnimi 
spremembami in selitvijo virov 
ogljikovega dioksida ter pri zasnovi 
mehanizma upošteva izvozne rabate;

Or. en

Predlog spremembe 37
Marek Paweł Balt

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da lahko zaradi 
decentraliziranih podnebnih ukrepov pride 
do selitve virov CO2, industrija EU pa se 
lahko na mednarodnih trgih znajde v 
konkurenčno slabšem položaju; zato 
poziva Komisijo, naj zagotovi popolno 
zaščito pred selitvijo virov ogljikovega 
dioksida in preuči možnost, da bi v 
mehanizem vključili izvozne rabate;

3. poudarja, da lahko zaradi 
decentraliziranih podnebnih ukrepov pride 
do selitve virov CO2, industrija EU pa se 
lahko na mednarodnih trgih znajde v 
konkurenčno slabšem položaju; poziva 
Komisijo, naj z oblikovanjem mehanizma 
za ogljično prilagoditev na mejah kot 
dodatnega ukrepa, ki bo dopolnjeval 
obstoječe ukrepe v zvezi s selitvijo virov 
CO2, zagotovi popolno zaščito pred 
selitvijo virov ogljikovega dioksida in 
preuči možnost, da bi v mehanizem 
vključili izvozne rabate;

Or. en

Predlog spremembe 38
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da lahko zaradi 
decentraliziranih podnebnih ukrepov pride 
do selitve virov CO2, industrija EU pa se 
lahko na mednarodnih trgih znajde v 

3. ugotavlja, da čeprav lahko 
teoretično zaradi decentraliziranih 
podnebnih ukrepov pride do selitve virov 
CO2, se ti učinki v EU dejansko niso 
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konkurenčno slabšem položaju; zato 
poziva Komisijo, naj zagotovi popolno 
zaščito pred selitvijo virov ogljikovega 
dioksida in preuči možnost, da bi v 
mehanizem vključili izvozne rabate;

pojavili1a; zato poziva Komisijo, naj 
zagotovi bolj ciljno usmerjeno zaščito pred 
selitvijo virov ogljikovega dioksida in 
uporabi mehanizem za ogljično 
prilagoditev na mejah kot alternativo 
sedanjim ukrepom proti selitvi virov CO2 v 
okviru sistema EU za trgovanje z 
emisijami; nasprotuje vsakršni uvedbi 
izvoznih rabatov, ki bi spodkopali 
spodbude za izvozne panoge, da zmanjšajo 
svoj vpliv na podnebje;

_________________
1a Ni dokazov, da bi zaradi podnebnih 
politik, kot je sistem EU za trgovanje z 
emisijami, prihajalo do selitve virov CO2, 
poleg tega je bilo v predhodnih teoretičnih 
napovedih ugotovljeno zelo omejeno 
tveganje v prihodnosti.

Or. en

Predlog spremembe 39
Paolo Borchia

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da lahko zaradi 
decentraliziranih podnebnih ukrepov pride 
do selitve virov CO2, industrija EU pa se 
lahko na mednarodnih trgih znajde v 
konkurenčno slabšem položaju; zato 
poziva Komisijo, naj zagotovi popolno 
zaščito pred selitvijo virov ogljikovega 
dioksida in preuči možnost, da bi v 
mehanizem vključili izvozne rabate;

3. poudarja, da lahko zaradi 
decentraliziranih podnebnih ukrepov pride 
do selitve virov CO2, industrija EU pa se 
lahko na mednarodnih trgih znajde v 
konkurenčno slabšem položaju; poziva 
Komisijo, Parlament in Svet, naj z 
oblikovanjem in sprejetjem mehanizma za 
ogljično prilagoditev kot dodatnega 
ukrepa, ki bi dopolnjeval obstoječe ukrepe 
v zvezi s selitvijo virov CO2, zagotovijo 
popolno zaščito pred selitvijo virov 
ogljikovega dioksida in preučijo možnost, 
da bi v mehanizem vključili izvozne 
rabate;

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

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da lahko zaradi 
decentraliziranih podnebnih ukrepov pride 
do selitve virov CO2, industrija EU pa se 
lahko na mednarodnih trgih znajde v 
konkurenčno slabšem položaju; zato 
poziva Komisijo, naj zagotovi popolno 
zaščito pred selitvijo virov ogljikovega 
dioksida in preuči možnost, da bi v 
mehanizem vključili izvozne rabate;

3. poudarja, da lahko zaradi 
decentraliziranih podnebnih ukrepov pride 
do selitve virov CO2, industrija EU pa se 
lahko na mednarodnih trgih znajde v 
konkurenčno slabšem položaju; zato 
poziva Komisijo, naj izvaja mehanizem 
kot orodje, ki bo dopolnjevalo obstoječe 
ukrepe v zvezi z ogljikovim dioksidom, da 
bi zagotovila popolno zaščito pred selitvijo 
virov ogljikovega dioksida, in preuči 
možnost, da bi v mehanizem vključili 
izvozne rabate;

Or. en

Predlog spremembe 41
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da lahko zaradi 
decentraliziranih podnebnih ukrepov pride 
do selitve virov CO2, industrija EU pa se 
lahko na mednarodnih trgih znajde v 
konkurenčno slabšem položaju; zato 
poziva Komisijo, naj zagotovi popolno 
zaščito pred selitvijo virov ogljikovega 
dioksida in preuči možnost, da bi v 
mehanizem vključili izvozne rabate;

3. poudarja, da lahko zaradi 
decentraliziranih podnebnih ukrepov pride 
do selitve virov CO2, industrija EU pa se 
lahko na mednarodnih trgih znajde v 
konkurenčno slabšem položaju; zato 
poziva Komisijo, naj zagotovi popolno 
zaščito pred selitvijo virov ogljikovega 
dioksida;

Or. en
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Predlog spremembe 42
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da lahko zaradi 
decentraliziranih podnebnih ukrepov pride 
do selitve virov CO2, industrija EU pa se 
lahko na mednarodnih trgih znajde v 
konkurenčno slabšem položaju; zato 
poziva Komisijo, naj zagotovi popolno 
zaščito pred selitvijo virov ogljikovega 
dioksida in preuči možnost, da bi v 
mehanizem vključili izvozne rabate;

3. poudarja, da lahko zaradi 
decentraliziranih podnebnih ukrepov pride 
do selitve virov CO2, industrija EU pa se 
lahko na mednarodnih trgih znajde v 
konkurenčno slabšem položaju; zato 
poziva Komisijo, naj zagotovi učinkovito 
zaščito pred selitvijo virov ogljikovega 
dioksida;

Or. en

Predlog spremembe 43
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spiraki 
(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
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da lahko zaradi 
decentraliziranih podnebnih ukrepov pride 
do selitve virov CO2, industrija EU pa se 
lahko na mednarodnih trgih znajde v 
konkurenčno slabšem položaju; zato 
poziva Komisijo, naj zagotovi popolno 
zaščito pred selitvijo virov ogljikovega 
dioksida in preuči možnost, da bi v 
mehanizem vključili izvozne rabate;

3. poudarja, da lahko zaradi 
asimetričnih podnebnih ukrepov pride do 
selitve virov CO2, industrija EU pa se 
lahko na mednarodnih trgih znajde v 
konkurenčno slabšem položaju; zato 
poziva Komisijo, naj zagotovi popolno 
zaščito pred selitvijo virov ogljikovega 
dioksida in v mehanizem vključi izvozne 
rabate;

Or. en
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Predlog spremembe 44
Jessica Stegrud

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da uvedba 
protekcionističnih ukrepov pogosto 
privede do povračilnih ukrepov z 
nepredvidljivimi posledicami za 
konkurenčnost podjetij v EU; ugotavlja, 
da trgovinske ovire praviloma vodijo do 
manjšega izvoza, manjšega uvoza in nižje 
stopnje gospodarske rasti; nadalje 
poudarja potrebo po uravnoteženem in 
celostnem pristopu, ki bo še naprej 
omogočal priložnosti za trgovino in 
naložbe s preostalim svetom, in se zaveda, 
da ima EU velike koristi od tega, da je eno 
najbolj odprtih gospodarstev na svetu;

Or. en

Predlog spremembe 45
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spiraki 
(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
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. opozarja, da morata biti podnebna 
in industrijska politika EU tesno 
povezani, da bi preprečili selitev virov CO2 
in naložb ter zaščitili delovna mesta; 
poudarja, da je treba morebiten 
mehanizem vključiti v našo industrijsko 
strategijo, kar bo gospodarske panoge 
spodbudilo k proizvodnji čistih in 
konkurenčnih izdelkov ter preprečilo 
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selitev virov CO2, ne da bi pri tem ogrozili 
trgovinske priložnosti;

Or. en

Predlog spremembe 46
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler, Martina Dlabajová

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da mora biti mehanizem 
v skladu s predpisi EU o notranjem trgu 
ter da ne sme povzročati dodatnih 
nepotrebnih izkrivljanj trga in birokracije, 
ki bi lahko omejili pošteno, odprto in na 
pravilih temelječo tržno konkurenco ter 
zlasti negativno vplivali na MSP, ali 
postati orodje za protekcionizem;

Or. en

Predlog spremembe 47
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. priznava, da če se bo mehanizem 
zasnoval in izvajal kot uvozni sistem 
trgovanja z emisijami, ohranitev 
obstoječih brezplačnih pravic ne bi 
pomenila dvojne zaščite, zlasti če bodo 
lahko uvozniki dokazali, da je blago, ki ga 
uvažajo, vsaj tako učinkovito kot najboljše 
v razredu;

Or. en
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Predlog spremembe 48
Sven Schulze

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. opozarja, da je zelo zahtevno 
izračunati stroške CO2 za izdelke, ki se 
proizvajajo na podlagi delitve dela in v 
čezmejnih procesih;

Or. de

Predlog spremembe 49
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poudarja, da bo treba znatno 
zvišati ceno na tono ogljika, če želimo, da 
bo uresničen podnebni cilj mehanizma in 
da bo zagotovljena njegova učinkovitost; 
potrjuje, da mora uvedbo mehanizma 
spremljati predvsem ustrezna revizija 
sistema EU za trgovanje z emisijami in 
popolna postopna odprava brezplačnih 
pravic; poziva Komisijo, naj razširi obseg 
toplogrednih plinov, zajetih s sistemom 
EU za trgovanje z emisijami, vključno z 
metanom, in ga vključi v mehanizem; 
poudarja, da je treba na podlagi 
znanstvenih dokazov posodobiti 
primerjalne metode in metode za izračun 
ter preprečiti špekulacije v sistemu EU za 
trgovanje z emisijami;

Or. en

Predlog spremembe 50
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Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poziva Komisijo, naj oceni vse 
operativne možnosti mehanizma, kot so 
davek na ogljikov dioksid na izbrane 
uvožene in domače izdelke, nova dajatev 
na ogljikov dioksid ali davek na uvoz ali 
razširitev sistema EU za trgovanje z 
emisijami na uvoz;

Or. en

Predlog spremembe 51
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poziva Komisijo, naj obstoječih 
ukrepov v zvezi s selitvijo virov CO2 ne 
nadomesti z nepreverjenim mehanizmom, 
ki bi lahko povzročil precejšnje 
negotovosti in tveganja za evropsko 
industrijo, kot so povračilni ukrepi;

Or. en

Predlog spremembe 52
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. poziva Komisijo, naj se uskladi s 
svetovnimi trgovinskimi partnerji EU, kot 
so ZDA in Avstralija, katerih vladi imata 
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različne pristope k varstvu podnebja in bi 
lahko mehanizem obravnavali kot 
samovoljno in neupravičeno 
diskriminacijo; opozarja, da so nedavni 
trgovinski spori z ZDA pokazali, kakšne 
možnosti za spore obstajajo pri 
enostranskih carinskih tarifah, in da bi 
zato bilo treba neuravnotežene „podnebne 
tarife“ zelo skrbno pretehtati glede na 
tveganje ponovnih trgovinskih sporov z 
zavezniki in preprečiti ustvarjanje videza 
sprejetja protekcionističnih ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 53
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 3 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3d. pozdravlja napoved kitajske 
komunistične partije, da namerava doseči 
podnebno nevtralnost do leta 2060; 
pozdravlja to napoved kot uspeh za 
nadaljnjo podnebno diplomacijo ter poleg 
tega poudarja pomen podnebne 
diplomacije in zavrača pojem podnebnega 
protekcionizma;

Or. en

Predlog spremembe 54
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spiraki 
(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
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. predlaga, naj bo mehanizem 
progresiven, tako da bo najprej zajemal 
sektorje, v katerih je tveganje selitve virov 
CO2 največje, in se sčasoma razširil še na 
ostale; poudarja, da to ne bi smelo 
povzročiti izkrivljanja notranjega trga;

4. poudarja vlogo, ki bi jo lahko imel 
tak mehanizem, če bo uravnotežen in 
ustrezno izveden, v energetsko intenzivnih 
panogah, kot so jeklarstvo ter industriji 
cementa in aluminija, glede na dokazano 
trgovinsko izpostavljenost teh sektorjev in 
njihovo sodelovanje v sistemu trgovanja z 
emisijami; predlaga, naj bo mehanizem 
progresiven, tako da bo najprej zajemal 
sektorje, v katerih je tveganje selitve virov 
CO2 največje, in se sčasoma razširil še na 
ostale, če se bo to zdelo primerno; meni, 
da mora področje uporabe mehanizma 
zajemati čim večji del ogljičnega odtisa 
izdelka, tj. z vključitvijo emisij iz energije 
v okviru proizvodnje; poudarja, da bi bilo 
treba pri tem upoštevati njihove 
vrednostne verige in da to ne bi smelo 
povzročiti izkrivljanja notranjega trga, 
zlasti ne na trgih nižje v prodajni verigi; 
opozarja, da določitev ogljičnega odtisa 
izdelka vključuje več negotovosti in da 
mehanizem ne sme prispevati k 
nepotrebnemu regulativnemu bremenu za 
družbe uvoznice, zlasti mala in srednja 
podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 55
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. predlaga, naj bo mehanizem 
progresiven, tako da bo najprej zajemal 
sektorje, v katerih je tveganje selitve virov 
CO2 največje, in se sčasoma razširil še na 
ostale; poudarja, da to ne bi smelo 
povzročiti izkrivljanja notranjega trga;

4. predlaga, naj bo mehanizem 
progresiven, tako da bo najprej zajemal 
sektorje, ki so emisijsko intenzivni in v 
katerih je tveganje selitve virov CO2 
največje, kot so industrije klinkerja, 
cementa, železa, jekla, aluminija, 
nekaterih kemikalij v rinfuzi, celuloze, 
papirja in rafiniranja nafte, in se sčasoma 
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razširil še na ostale, da bi z njim zajeli ves 
uvoz; opozarja na pomen sprejetja 
dopolnilnih ukrepov za zmanjšanje 
intenzivnosti emisij v teh sektorjih, kot je 
na primer prenova stavbnega fonda in 
zamenjava gradbenih surovin;

Or. en

Predlog spremembe 56
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. predlaga, naj bo mehanizem 
progresiven, tako da bo najprej zajemal 
sektorje, v katerih je tveganje selitve virov 
CO2 največje, in se sčasoma razširil še na 
ostale; poudarja, da to ne bi smelo 
povzročiti izkrivljanja notranjega trga;

4. predlaga, naj bo mehanizem 
progresiven, tako da bo najprej zajemal 
sektorje, v katerih je tveganje selitve virov 
CO2 največje, in se sčasoma razširil še na 
ostale; poudarja, da to ne bi smelo 
povzročiti izkrivljanja notranjega trga; 
vendar priznava, da je pri številnih 
izdelkih težko določiti in preveriti njihov 
ogljični odtis, kar zlasti velja za zapletene 
tehnične izdelke, katerih proizvodni in 
dobavni postopki vključujejo več faz;

Or. en

Predlog spremembe 57
Izabela-Helena Kloc
v imenu skupine ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. predlaga, naj bo mehanizem 
progresiven, tako da bo najprej zajemal 
sektorje, v katerih je tveganje selitve virov 
CO2 največje, in se sčasoma razširil še na 

4. predlaga, naj bo mehanizem 
progresiven, tako da bo najprej zajemal 
posamezne sektorje na podlagi njihovega 
tveganja za selitev virov CO2, z možnostjo 
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ostale; poudarja, da to ne bi smelo 
povzročiti izkrivljanja notranjega trga;

zmanjšanja emisij v tretjih državah in 
omejenim učinkom na sektorje nižje v 
prodajni verigi, in se sčasoma razširil še na 
ostale, in sicer na podlagi temeljite in 
celovite analize vpliva mehanizma na 
zadevne sektorje in sektorje nižje v 
prodajni verigi; poudarja, da to ne bi smelo 
povzročiti izkrivljanja notranjega trga;

Or. en

Predlog spremembe 58
Marek Paweł Balt

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. predlaga, naj bo mehanizem 
progresiven, tako da bo najprej zajemal 
sektorje, v katerih je tveganje selitve virov 
CO2 največje, in se sčasoma razširil še na 
ostale; poudarja, da to ne bi smelo 
povzročiti izkrivljanja notranjega trga;

4. predlaga, naj bo mehanizem 
progresiven, tako da bo najprej zajemal 
sektorje, v katerih je tveganje selitve virov 
CO2 največje, in se sčasoma razširil še na 
ostale; poudarja, da to ne bi smelo 
povzročiti izkrivljanja notranjega trga in da 
bi moralo zajemati uvoz iz vseh držav, za 
katere ne velja strog sistem trgovanja z 
ogljikom z enakovrednimi cilji in stroški 
zmanjšanja emisij CO2;

Or. en

Predlog spremembe 59
Josianne Cutajar

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. predlaga, naj bo mehanizem 
progresiven, tako da bo najprej zajemal 
sektorje, v katerih je tveganje selitve virov 
CO2 največje, in se sčasoma razširil še na 
ostale; poudarja, da to ne bi smelo 

4. predlaga, naj bo mehanizem 
progresiven, tako da bo najprej zajemal 
sektorje, v katerih je tveganje selitve virov 
CO2 največje, in se sčasoma razširil še na 
ostale; poudarja, da to ne bi smelo 
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povzročiti izkrivljanja notranjega trga; povzročiti izkrivljanja notranjega trga; 
poudarja, da bi bilo treba potrošnike, 
zlasti tiste iz držav članic, ki so močno 
odvisne od uvoza iz tretjih držav, zaščititi 
pred morebitnimi višjimi cenami izdelkov;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. predlaga, naj bo mehanizem 
progresiven, tako da bo najprej zajemal 
sektorje, v katerih je tveganje selitve virov 
CO2 največje, in se sčasoma razširil še na 
ostale; poudarja, da to ne bi smelo 
povzročiti izkrivljanja notranjega trga;

4. predlaga, naj bo mehanizem 
progresiven, tako da bo najprej zajemal 
sektorje, v katerih je tveganje selitve virov 
CO2 največje, in se sčasoma razširil še na 
ostale; poudarja, da bi bilo treba ta 
mehanizem uporabljati za vse tretje države 
brez sistema trgovanja z ogljikom, ki bi bil 
po možnosti povezan s sistemom EU za 
trgovanje z emisijami ali enakovrednim 
mehanizmom za oblikovanje cen ogljika, 
in da ta mehanizem ne bi smel povzročiti 
izkrivljanja notranjega trga;

Or. en

Predlog spremembe 61
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. predlaga, naj bo mehanizem 
progresiven, tako da bo najprej zajemal 
sektorje, v katerih je tveganje selitve virov 
CO2 največje, in se sčasoma razširil še na 

4. predlaga, naj bo mehanizem 
progresiven, tako da bo najprej zajemal 
sektorje z največjim deležem emisij ogljika 
in se sčasoma razširil še na ostale; 
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ostale; poudarja, da to ne bi smelo 
povzročiti izkrivljanja notranjega trga;

poudarja, da to ne bi smelo povzročiti 
izkrivljanja notranjega trga in bi moralo 
biti pogojeno s postopnim opuščanjem 
brezplačnih pravic in državne pomoči za 
nadomestilo za posredne stroške v zvezi s 
temi sektorji2a;

_________________
2a Mehanizem za ogljično prilagoditev na 
mejah bi moral biti alternativa 
brezplačnim pravicam v okviru sistema 
EU za trgovanje z emisijami in državni 
pomoči. Poleg tega, da gre za dvojno 
subvencijo industriji, je tudi nejasno in 
dvomljivo, ali bi bili obe določbi 
(mehanizem za ogljično prilagoditev na 
mejah in brezplačne pravice) skladni s 
pravili STO. 

Or. en

Predlog spremembe 62
Paolo Borchia

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. predlaga, naj bo mehanizem 
progresiven, tako da bo najprej zajemal 
sektorje, v katerih je tveganje selitve virov 
CO2 največje, in se sčasoma razširil še na 
ostale; poudarja, da to ne bi smelo 
povzročiti izkrivljanja notranjega trga;

4. predlaga, naj bo mehanizem 
progresiven, tako da bo najprej zajemal 
sektorje, v katerih je tveganje selitve virov 
CO2 največje, in se sčasoma razširil še na 
ostale; poudarja, da se ta mehanizem ne bi 
smel uporabljati za tretje države, ki 
nimajo okvira za trgovanje z ogljikom, ki 
bi bil povezan s shemami EU, in da to ne 
bi smelo povzročiti izkrivljanja notranjega 
trga;

Or. en

Predlog spremembe 63
Jens Geier
v imenu skupine S&D
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Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. predlaga, naj bo mehanizem 
progresiven, tako da bo najprej zajemal 
sektorje, v katerih je tveganje selitve virov 
CO2 največje, in se sčasoma razširil še na 
ostale; poudarja, da to ne bi smelo 
povzročiti izkrivljanja notranjega trga;

4. predlaga, naj bo mehanizem 
progresiven, tako da bo najprej zajemal 
sektorje, v katerih je tveganje selitve virov 
CO2 največje, in se sčasoma razširil še na 
ostale; meni, da bi lahko taka zasnova 
zmanjšala mednarodne povračilne ukrepe 
in bila preskusna faza za industrijo EU; 
vendar poudarja, da to ne bi smelo 
povzročiti izkrivljanja notranjega trga;

Or. en

Predlog spremembe 64
Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. predlaga, naj bo mehanizem 
progresiven, tako da bo najprej zajemal 
sektorje, v katerih je tveganje selitve virov 
CO2 največje, in se sčasoma razširil še na 
ostale; poudarja, da to ne bi smelo 
povzročiti izkrivljanja notranjega trga;

4. predlaga, naj bo mehanizem 
progresiven, tako da bo glede na dejanske 
razmere v posameznem sektorju in zrelost 
tehnologije najprej zajemal sektorje, v 
katerih je tveganje selitve virov CO2 
največje, in se sčasoma razširil še na 
ostale; poudarja, da to ne bi smelo 
povzročiti izkrivljanja notranjega trga;

Or. en

Predlog spremembe 65
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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4. predlaga, naj bo mehanizem 
progresiven, tako da bo najprej zajemal 
sektorje, v katerih je tveganje selitve virov 
CO2 največje, in se sčasoma razširil še na 
ostale; poudarja, da to ne bi smelo 
povzročiti izkrivljanja notranjega trga;

4. predlaga, naj bo mehanizem 
progresiven in sektorski, tako da bo najprej 
zajemal sektorje, v katerih je tveganje 
selitve virov CO2 največje, in se sčasoma 
razširil še na ostale; poudarja, da to ne bi 
smelo povzročiti izkrivljanja notranjega 
trga;

Or. en

Predlog spremembe 66
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je treba omejiti 
mednarodne povračilne ukrepe zoper EU 
zaradi mehanizma; poziva Komisijo, naj 
poskrbi, da bo mehanizem združljiv z 
okvirom Svetovne trgovinske organizacije, 
in naj ga zasnuje na podlagi večstranskega 
pristopa;

5. poudarja, da je treba omejiti 
mednarodne povračilne ukrepe zoper EU 
zaradi mehanizma; poziva Komisijo, naj 
mehanizem zasnuje na podlagi 
večstranskega pristopa; odločno priporoča 
uporabo določb o okoljskih izjemah v 
skladu s členom 20 Splošnega sporazuma 
o tarifah in trgovini (GATT); opozarja, da 
se v zadnjem desetletju vse pogosteje 
dogaja, da tretje države blokirajo 
Svetovno trgovinsko organizacijo ali 
zaobidejo njena pravila; poudarja, da ima 
Unija tudi druge mednarodne obveznosti, 
zlasti v skladu s Pariškim sporazumom; 
opozarja, da je Evropski parlament 
razglasil izredne podnebne in okoljske 
razmere ter pozval Komisijo, naj zagotovi, 
da bodo vsi zakonodajni in proračunski 
predlogi v celoti usklajeni s ciljem 
omejitve globalnega segrevanja na manj 
kot 1,5 °C; zato poziva Unijo, naj da 
pobudo za temeljito reformo pravil STO, 
da se bo svetovna trgovina v celoti 
uskladila z uresničitvijo dolgoročnega 
cilja Pariškega sporazuma, in sicer da se 
povišanje temperature omeji na 1,5 °C 
nad predindustrijsko ravnjo;

Or. en
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Predlog spremembe 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 Spiraki (Maria Spyraki), Massimiliano 
Salini, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, Sara Skyttedal, Pilar del 
Castillo Vera
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je treba omejiti 
mednarodne povračilne ukrepe zoper EU 
zaradi mehanizma; poziva Komisijo, naj 
poskrbi, da bo mehanizem združljiv z 
okvirom Svetovne trgovinske organizacije, 
in naj ga zasnuje na podlagi večstranskega 
pristopa;

5. močno poudarja, da je uspeh 
evropskih malih in srednjih podjetij ter 
skritih prvakov odvisen od dostopa do 
svetovnih trgov; zato poziva Komisijo, naj 
zakonodajni predlog utemelji na temeljiti 
oceni učinka, v kateri bo upoštevala vpliv 
morebitnih protiukrepov, ki jih bodo proti 
evropski industriji sprejele prizadete tretje 
države; poudarja, da je treba omejiti in po 
možnosti preprečiti mednarodne 
povračilne ukrepe zoper EU zaradi 
mehanizma; poziva Komisijo, naj poskrbi, 
da bo mehanizem združljiv s pravnim 
redom STO in določbami sporazumov 
Unije o prosti trgovini, ter naj ga zasnuje 
na podlagi večstranskega pristopa; 
poudarja, da je treba stroške, ki nastanejo 
pri davkih na ogljikov dioksid, emisijskih 
pravicah v okviru shem trgovanja s 
pokrovom ali enakovrednih ukrepih za 
blažitev podnebnih sprememb, vključno z 
ukrepi, ki so bolj regulativni kot davčni, v 
državi proizvodnje odšteti od plačil pri 
uvozu v okviru mehanizma ter preprečiti 
vsakršno diskriminacijo na podlagi 
porekla;

Or. en

Predlog spremembe 68
Jens Geier
v imenu skupine S&D
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Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je treba omejiti 
mednarodne povračilne ukrepe zoper EU 
zaradi mehanizma; poziva Komisijo, naj 
poskrbi, da bo mehanizem združljiv z 
okvirom Svetovne trgovinske organizacije, 
in naj ga zasnuje na podlagi večstranskega 
pristopa;

5. poudarja, da je treba omejiti 
mednarodne povračilne ukrepe zoper EU 
zaradi mehanizma, da bi karseda 
zmanjšali negativne učinke na evropsko 
trgovinsko bilanco in industrijo EU; 
spodbuja Komisijo, naj zagotovi enake 
konkurenčne pogoje v mednarodni 
trgovini ter pri tem upošteva načela 
prostega in pravičnega svetovnega trga; 
zato poziva Komisijo, naj poskrbi, da bo 
mehanizem združljiv z okvirom Svetovne 
trgovinske organizacije, po možnosti z 
uporabo člena XX(b) in (g), ki članicam 
STO omogoča, da utemeljijo ukrepe, ki 
niso v skladu s Splošnim sporazumom o 
tarifah in trgovini (GATT), če so ti 
potrebni za zaščito življenja ali zdravja 
ljudi, živali ali rastlin, in naj ga zasnuje na 
podlagi večstranskega pristopa, in sicer z 
vključevanjem mednarodnih trgovinskih 
partnerjev tako, da bo mehanizem postal 
del pogajanj o večstranskih okoljskih 
sporazumih ob upoštevanju položaja 
Evropske unije kot največjega 
trgovinskega sistema na svetu; poudarja, 
da mehanizem EU ne daje pravice, da 
spodbuja protekcionizem v razmerju do 
tretjih držav;

Or. en

Predlog spremembe 69
Paolo Borchia

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je treba omejiti 
mednarodne povračilne ukrepe zoper EU 

5. poudarja, da je treba omejiti 
mednarodne povračilne ukrepe zoper EU 
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zaradi mehanizma; poziva Komisijo, naj 
poskrbi, da bo mehanizem združljiv z 
okvirom Svetovne trgovinske organizacije, 
in naj ga zasnuje na podlagi večstranskega 
pristopa;

zaradi mehanizma; poziva Komisijo, naj 
poskrbi, da bo mehanizem združljiv z 
okvirom Svetovne trgovinske organizacije, 
in naj ga zasnuje na podlagi večstranskega 
pristopa, ne da bi to vplivalo na njegovo 
učinkovitost;

Or. en

Predlog spremembe 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 Spiraki (Maria Spyraki), Massimiliano 
Salini, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, Sara Skyttedal, Pilar del 
Castillo Vera
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 
erozije večstranskega trgovinskega 
sistema ter posledic, ki jih imajo 
pogostejše trgovinske ovire in trgovinski 
spori za konkurenčnost industrije EU; 
poudarja, da v zvezi s tem uvedba 
mehanizma ne sme prispevati k večji 
negotovosti; priznava, da evropska 
industrija potrebuje dostop do globalnih 
dobavnih verig za pridobivanje virov in 
nadaljnjo predelavo ter do svetovnih 
trgov, če naj bo konkurenčna; poziva 
Komisijo, naj dejavno sodeluje z vladami 
trgovinskih partnerjev, da bi zagotavljala 
stalen dialog z njimi o tej pobudi; 
poudarja, da se trgovinska politika lahko 
uporablja in bi se morala uporabljati za 
spodbujanje pozitivne okoljske agende ter 
preprečevanje velikih razlik v okoljskih 
ambicijah med EU in drugimi deli sveta, 
vendar bi bilo treba to narediti na 
sorazmeren in uravnotežen način ter na 
podlagi dokazov, nikakor pa ne bi smelo 
biti krinka za protekcionizem;
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Or. en

Predlog spremembe 71
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je za dobro delujoč 
mehanizem, ki bi vključeval jasno 
opredelitev selitve virov CO2, ki jo je treba 
preprečiti, in ki bi Evropi omogočal, da bi 
se borila proti njej, potrebna zapleteno 
zasnovo in metodo izračuna za opredelitev 
vsebnosti ogljika v izdelkih; priznava, da 
bolj zapletena ko bosta mehanizem in 
izračun prilagoditve, ki jo bodo morali 
plačati uvozniki, bolj učinkovita bosta 
lahko varstvo podnebja in zaščita pred 
selitvijo virov CO2; kljub temu poziva 
Komisijo, naj preuči tehnično izvedljivost 
ter razpoložljivost zanesljivih podatkov za 
uvoznike in izvoznike ter od njih v 
primeru izvoznih rabatov; poudarja, da 
evropski sistem izračunavanja ne bi smel 
poslabšati položaja evropske industrije;

Or. en

Predlog spremembe 72
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. podpira enostranske okoljske 
zahteve za države v razvoju v zameno za 
dostop do trga kot alternativo povezovanju 
brezcarinskega dostopa do trgov EU v 
okviru sistema splošne sheme 
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preferencialov ne le z ratifikacijo in 
izvajanjem mednarodnih okoljskih 
konvencij, temveč tudi neposredno z 
ustreznimi pobudami v okviru zelenega 
dogovora EU;

Or. en

Predlog spremembe 73
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. spodbuja, naj se karseda 
zmanjšajo tveganja, da bodo izvozniki v 
Unijo poskušali zaobiti mehanizem ali 
ogroziti njegovo učinkovitost, na primer s 
preusmerjanjem proizvodnje med trgi ali 
izvozom polizdelkov;

Or. en

Predlog spremembe 74
Izabela-Helena Kloc
v imenu skupine ECR
Elżbieta Kruk, Zdzisław Krasnodębski

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je treba uvedbo 
mehanizma za ogljično prilagoditev na 
mejah šteti za okrepljeno prizadevanje za 
zagotovitev zmanjšanja emisij poleg 
obstoječih ukrepov;

Or. en
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Predlog spremembe 75
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poziva Komisijo, naj pripravi 
zasnovo in metodo izračuna, ki bosta čim 
bolj upoštevali dejansko vsebnost ogljika v 
zadevnem blagu; hkrati meni, da se 
metoda izračuna ne bi smela nanašati na 
povprečje EU pri opredeljevanju vsebnosti 
ogljika v izdelkih, saj bi to bistveno 
zmanjšalo učinkovitost instrumenta; poleg 
tega ugotavlja, da mora biti cilj zasnove in 
metode izračuna zagotavljati 
najučinkovitejšo varstvo podnebja in 
zaščito pred selitvijo virov CO2 ob 
hkratnem upoštevanju pravil STO;

Or. en

Predlog spremembe 76
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spiraki 
(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
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poudarja, da čeprav mora biti cilj 
mehanizma prispevati k zmanjšanju 
emisij ogljika na svetovni ravni in omejiti 
selitev virov CO2, bi morala zasnova 
prispevati k enakim konkurenčnim 
pogojem za evropsko industrijo na 
evropskem in mednarodnem trgu v skladu 
z industrijsko strategijo; poudarja, da je 
treba posebno pozornost nameniti 
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ohranjanju razpoložljivosti surovin v 
dobavnih verigah in konkurenčnosti 
predelovalnih panog nižje v proizvodni 
verigi;

Or. en

Predlog spremembe 77
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poziva Komisijo, naj ne predstavi 
mehanizma, ki bi bil v nasprotju s 
Pariškim sporazumom, v skladu s katerim 
je mogoče opredelitev ciljev zmanjšanja 
emisij CO2 prilagoditi posameznim 
državam; če bo cilj mehanizma, ki ga bo 
predstavila Komisija, z ogljično 
prilagoditvijo na mejah izravnati različne 
poti zmanjševanja emisij v posameznih 
državah, lahko to ogrozi pristop iz 
Pariškega sporazuma;

Or. en

Predlog spremembe 78
Izabela-Helena Kloc
v imenu skupine ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poudarja, da bi moral biti 
pomemben cilj mehanizma za ogljično 
prilagoditev na mejah oblikovanje 
spodbud za vlade in izvoznike tretjih 
držav, da zmanjšajo svoje emisije, zato bi 
moral biti potencial za zmanjšanje emisij 
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toplogrednih plinov pomemben dejavnik 
pri izbiri sektorjev, ki bodo zajeti v 
mehanizem;

Or. en

Predlog spremembe 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 Spiraki (Maria Spyraki), Angelika Winzig, Ioan-Rareş 
Bogdan, Jerzy Buzek, Sara Skyttedal, Pilar del Castillo Vera
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poudarja, da sistem EU za 
trgovanje z emisijami je in bi moral ostati 
ključni tržni instrument za stroškovno 
učinkovito zmanjševanje emisij CO2, kar 
vključuje sistem brezplačnih pravic; 
poziva Komisijo, naj razmisli o možnostih 
zasnove, ki bi omogočale, da bi obstoječi 
ukrepi v zvezi s selitvijo virov CO2 
obstajali skupaj z mehanizmom, pri čemer 
to ne bi privedlo do dvojnega varstva; zato 
meni, da bi moral mehanizem obstajati 
skupaj z brezplačno dodelitvijo pravic za 
nekatere sektorje; postopna odprava 
obstoječih ukrepov v zvezi s selitvijo virov 
CO2 bi lahko povzročila zmanjšanje 
konkurenčnosti podjetij na enotnem trgu 
in na svetovni ravni; poudarja, da bodo v 
primeru postopne odprave obstoječih 
ukrepov potrebni enako učinkoviti ukrepi;

Or. en

Predlog spremembe 80
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Osnutek mnenja
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Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. ugotavlja, da je zaradi 
mednarodnih vrednostnih verig 
opredelitev vsebnosti ogljika v končnem 
ali vmesnem izdelku težavna; poleg tega z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da bi lahko 
mehanizem, ki bi temeljil le na osnovnih 
materialih, privedel do usmeritve uvoza v 
vmesne in končne izdelke, ki jih 
mehanizem ne bi zajemal, in škodoval 
industriji EU; poudarja, da mora biti 
mehanizem zasnovan tako, da bi 
preprečeval ravnanje, kot je premeščanje 
virov ali uvoz polizdelkov ali končnih 
izdelkov, ki ne bi bili zajeti z 
mehanizmom;

Or. en

Predlog spremembe 81
Izabela-Helena Kloc
v imenu skupine ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. ugotavlja, da bi morala EU 
ohraniti vse obstoječe ukrepe, ki 
zagotavljajo konkurenčnost industrije EU 
na izvoznih trgih, saj lahko mehanizem za 
ogljično prilagoditev na mejah zagotavlja 
konkurenčnost industrije EU v primerjavi 
s konkurenčnim uvozom onesnaževal na 
notranjem trgu EU, ne pa na izvoznih 
trgih;

Or. en

Predlog spremembe 82
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Jens Geier
v imenu skupine S&D

Osnutek mnenja
Odstavek 5 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5d. nadalje ugotavlja, da med 
konkurenčnimi materiali mehanizem ne 
bi smel povzročiti podrejenega 
konkurenčnega položaja, da bi preprečili 
nepošteno konkurenco na evropskem 
trgu;

Or. en

Predlog spremembe 83
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Osnutek mnenja
Odstavek 5 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5e. poziva Komisijo, naj zagotovi 
tehnično svetovanje in podporo 
gospodarskim panogam doma in v tujini, 
zlasti malim in srednjim podjetjem, pri 
vzpostavljanju zanesljivih sistemov za 
obračunavanje emisij toplogrednih plinov 
pri uvozu in morebitnih izvoznih rabatih, 
da bi ohranili močno evropsko industrijo 
in hkrati nadaljevali dobre odnose s 
trgovinskimi partnerji; nadalje poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da bodo uvozniki 
lahko dokazovali nizko vsebnost ogljika v 
svojih izdelkih, kar jim bo omogočilo 
znižanje plačila za ogljik za te izdelke; 
poziva Komisijo, naj zagotovi združljivost 
s sistemom trgovanja z emisijami;

Or. en
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Predlog spremembe 84
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Osnutek mnenja
Odstavek 5 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5f. ugotavlja, da obstajajo težave pri 
zbiranju preverjenih in zanesljivih 
podatkov o vsebnosti ogljika v uvoženih 
izdelkih; poudarja, kako pomembno je 
vzpostaviti temeljit sistem spremljanja, 
poročanja in preverjanja, da bi ocenili 
učinkovitost mehanizma v zvezi s 
podnebjem in zaščito pred selitvijo virov 
CO2; meni, da bi bilo lahko neodvisno 
zunanje preverjanje ustrezno orodje za 
zagotavljanje zanesljivosti podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 85
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Osnutek mnenja
Odstavek 5 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5g. poudarja, da bi lahko vključitev 
uvoznikov v sistem EU za trgovanje z 
emisijami z obveznostjo nakupa pravic do 
emisij CO2 glede na vsebnost ogljika v 
blagu, ki ga uvažajo, povzročila znatno in 
nepredvidljivo povišanje cen ogljika poleg 
povečanja, ki ga predvideva sam sistem 
trgovanja z emisijami, in sicer z nižjo 
brezplačno dodelitvijo, rezervo za 
stabilnost trga in linearnim faktorjem 
zmanjšanja, ki bi lahko spodbudili 
doseganje naših podnebnih ciljev v EU, 
kar bi povzročilo neznosno breme za 
evropsko industrijo, ki ne bi bilo 
sorazmerno s prizadevanji industrije EU 
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za razogljičenje, in bi še povečalo tveganje 
selitve virov CO2;

Or. en

Predlog spremembe 86
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Osnutek mnenja
Odstavek 5 h (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5h. meni, da bi bilo treba pri uporabi 
mehanizma upoštevati poseben položaj 
najmanj razvitih držav, ki v preteklosti 
niso povzročale veliko emisij; poudarja, 
da mehanizem ne bi smel ovirati 
njihovega trajnostnega razvoja;

Or. en

Predlog spremembe 87
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je treba sredstva, 
dodeljena za mehanizem, obravnavati kot 
lastna sredstva EU, in da je treba te vire 
porabiti za podnebne ukrepe;

6. poudarja, da je treba sredstva, 
dodeljena za mehanizem, obravnavati kot 
lastna sredstva EU, ter da je treba te vire 
porabiti za socialne in podnebne ukrepe, 
med drugim za podporo tretjim državam, 
zlasti državam v razvoju, pri njihovih 
prizadevanjih za razogljičenje njihovih 
gospodarstev, blažitev podnebnih 
sprememb in prilagajanje nanje; 
poudarja, kako pomemben je prenos 
razogljičenih tehnologij v države v 
razvoju; poziva države članice, naj 
sprejmejo ukrepe, zlasti davčne, za 
podporo gospodinjstvom z nizkimi 
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dohodki in izravnavo morebitnega 
povišanja cen uvoženega blaga zaradi 
izvajanja mehanizma;

Or. en

Predlog spremembe 88
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je treba sredstva, 
dodeljena za mehanizem, obravnavati kot 
lastna sredstva EU, in da je treba te vire 
porabiti za podnebne ukrepe;

6. poudarja, da se v skladu z 
resolucijo Evropskega parlamenta z dne 
14. novembra 2018 o večletnem 
finančnem okviru 2021–2027 sredstva, 
dodeljena za mehanizem, obravnavajo kot 
lastna evropska sredstva, in da je treba te 
vire porabiti izključno za ukrepe za 
doseganje podnebne nevtralnosti, na 
primer za industrijske proizvodne procese, 
ki so ogljično nevtralni in trajnostni, 
recikliranje in učinkovito rabo materialov 
ali za financiranje upravnih stroškov 
mehanizma;

Or. en

Predlog spremembe 89
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je treba sredstva, 
dodeljena za mehanizem, obravnavati kot 
lastna sredstva EU, in da je treba te vire 
porabiti za podnebne ukrepe;

6. poudarja, da je treba sredstva, 
dodeljena za mehanizem, obravnavati kot 
lastna sredstva EU, in da je treba te vire 
porabiti za podnebne ukrepe v EU in zunaj 
nje; predlaga, da bi lahko ta sredstva 
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delno namenili za prispevek EU v 
prilagoditveni sklad za države v razvoju, ki 
je bil oblikovan s Pariškim sporazumom;

Or. en

Predlog spremembe 90
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spiraki 
(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
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je treba sredstva, 
dodeljena za mehanizem, obravnavati kot 
lastna sredstva EU, in da je treba te vire 
porabiti za podnebne ukrepe;

6. poudarja, da sredstva, dodeljena za 
mehanizem, ne smejo povzročiti 
izkrivljanj, ki bi temeljila na državi članici 
uvoza, temveč morajo prispevati h 
globalnemu vzpostavljanju enakih 
konkurenčnih pogojev med 
konkurenčnimi panogami, pa tudi k 
nizkoogljičnim naložbam in 
preoblikovanju industrijske proizvodnje;

Or. en

Predlog spremembe 91
Izabela-Helena Kloc
v imenu skupine ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je treba sredstva, 
dodeljena za mehanizem, obravnavati kot 
lastna sredstva EU, in da je treba te vire 
porabiti za podnebne ukrepe;

6. poudarja, da je treba sredstva, 
dodeljena za mehanizem, obravnavati kot 
lastna sredstva EU, in da je treba te vire 
porabiti za podnebne ukrepe, pri čemer bi 
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jih bilo treba zlasti usmeriti v regije, zajete 
v načrtih za pravični prehod;

Or. en

Predlog spremembe 92
Paolo Borchia

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je treba sredstva, 
dodeljena za mehanizem, obravnavati kot 
lastna sredstva EU, in da je treba te vire 
porabiti za podnebne ukrepe;

6. poudarja, da je treba sredstva, 
dodeljena za mehanizem, obravnavati kot 
lastna sredstva EU, in da je treba te vire 
porabiti za to, da se prepreči, da bi se 
zaradi neskladnosti tretjih držav z 
okoljsko zakonodajo oslabila 
konkurenčnost industrije EU;

Or. en

Predlog spremembe 93
Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je treba sredstva, 
dodeljena za mehanizem, obravnavati kot 
lastna sredstva EU, in da je treba te vire 
porabiti za podnebne ukrepe;

6. poudarja, da je treba sredstva, 
dodeljena za mehanizem, dati na voljo 
državam članicam Unije, in da se lahko 
porabijo za trajnostno industrijsko 
gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih 
mest;

Or. en

Predlog spremembe 94
Sven Schulze
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Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je treba sredstva, 
dodeljena za mehanizem, obravnavati kot 
lastna sredstva EU, in da je treba te vire 
porabiti za podnebne ukrepe;

6. poudarja, da je treba sredstva, 
dodeljena za mehanizem, obravnavati kot 
lastna sredstva EU, in da je treba te vire 
večinoma porabiti za podnebne ukrepe;

Or. de

Predlog spremembe 95
Markus Pieper

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je treba sredstva, 
dodeljena za mehanizem, obravnavati kot 
lastna sredstva EU, in da je treba te vire 
porabiti za podnebne ukrepe;

6. poudarja, da je treba sredstva, 
dodeljena za mehanizem, vsaj delno 
obravnavati kot lastna sredstva EU, in da je 
treba te vire porabiti za podnebne ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 96
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je treba sredstva, 
dodeljena za mehanizem, obravnavati kot 
lastna sredstva EU, in da je treba te vire 
porabiti za podnebne ukrepe;

6. poudarja, da je treba sredstva, 
dodeljena za mehanizem, obravnavati kot 
sredstva držav članic, in da je treba te vire 
porabiti za podnebne ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 97
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Tomas Tobé, Henna Virkkunen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Maria Spiraki (Maria Spyraki), Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, 
Sara Skyttedal, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Maria da Graça 
Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom Berendsen, Hildegard Bentele, Adam 
Jarubas, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini, Markus Pieper
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da bi bilo treba 
zanesljivo in natančno opredeliti vsebnost 
CO2 v uvoženih izdelkih, med drugim z 
neodvisnim zunanjim preverjanjem, če pa 
to ni mogoče, pa bi bilo treba uporabiti 
ustrezne povprečne podatke; poudarja, da 
mora mehanizem zajemati neposredne in 
posredne emisije ogljika; ponovno 
poudarja, da so potrebni ustrezni 
mehanizmi za preprečevanje izogibanja; 
vseeno poudarja, da mehanizem ne bi 
smel povzročiti prevelikega upravnega 
bremena, zlasti za mala in srednja 
podjetja.

Or. en

Predlog spremembe 98
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. ugotavlja, da bi lahko mehanizem 
privedel do višjih cen izdelkov za 
potrošnike; poudarja, da ne bi smel 
dodatno obremeniti kupne moči 
potrošnikov, zlasti tistih z nizkimi 
dohodki; poziva Komisijo in države 
članice, naj ocenijo morebitne učinke na 
življenjski standard, zlasti življenjski 
standard ranljivih skupin v naši družbi, in 
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vzpostavijo učinkovite mehanizme 
prenosa;

Or. en

Predlog spremembe 99
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poudarja, da je treba v skladu z 
akcijskim načrtom EU za krožno 
gospodarstvo razmisliti o dopolnilni vlogi 
izboljšanih standardov za izdelke; 
poudarja, da lahko standardi za izdelke 
zagotovijo nizkoogljično proizvodnjo, 
gospodarno z viri, ter prispevajo k 
zagotavljanju minimalnih negativnih 
vplivov na okolje, ki izhajajo iz uporabe 
izdelkov;

Or. en

Predlog spremembe 100
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj pred 
predložitvijo zakonodajnega predloga 
izvede ustrezno oceno učinka različnih 
mehanizmov in zasnov, da bi spodbudila 
podnebne ukrepe, sprejete na mednarodni 
ravni, in preprečila selitev virov CO2.

7. poziva Komisijo, naj pred 
predložitvijo zakonodajnega predloga 
izvede ustrezno oceno učinka različnih 
mehanizmov in zasnov, vključno z davkom 
na dodane emisije ali podobnimi davki na 
ogljikov dioksid, da bi spodbudila 
podnebne ukrepe, sprejete na mednarodni 
ravni, in preprečila selitev virov CO2; 
poudarja, da bi bilo treba s to študijo 
skrbno oceniti čezmejne učinke 
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mehanizma in njegovega morebitnega 
bremena za sosednje države in 
mednarodne partnerje, zlasti države v 
razvoju; poziva Komisijo, naj predlaga 
pobude za zmanjšanje bremena za 
mednarodne partnerje z obveščanjem in 
sodelovanjem ter tako okrepi vodilno 
vlogo EU v svetovnem boju proti 
podnebnim spremembam;

Or. en

Predlog spremembe 101
Jens Geier
v imenu skupine S&D

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj pred 
predložitvijo zakonodajnega predloga 
izvede ustrezno oceno učinka različnih 
mehanizmov in zasnov, da bi spodbudila 
podnebne ukrepe, sprejete na mednarodni 
ravni, in preprečila selitev virov CO2.

7. poziva Komisijo, naj pred 
predložitvijo zakonodajnega predloga 
izvede temeljito oceno učinka na različne 
mehanizme in zasnove, vključno z 
ogljičnim davkom na potrošnjo in 
zahtevami glede ogljičnega odtisa pri 
javnih naročilih, da bi ocenila, v kolikšni 
meri spodbujajo podnebne ukrepe, sprejete 
na mednarodni ravni, in preprečila selitev 
virov CO2; v oceni bi bilo treba analizirati 
tudi možnost, da bi se prehodno ohranile 
brezplačne pravice v okviru sistema 
trgovanja z emisijami in/ali nadomestila 
za cene električne energije, medtem ko bi 
se počasi in postopno uvajal mehanizem;

Or. en

Predlog spremembe 102
Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj pred 
predložitvijo zakonodajnega predloga 
izvede ustrezno oceno učinka različnih 
mehanizmov in zasnov, da bi spodbudila 
podnebne ukrepe, sprejete na mednarodni 
ravni, in preprečila selitev virov CO2.

7. poziva Komisijo, naj pred 
predložitvijo zakonodajnega predloga 
izvede ustrezno oceno učinka različnih 
mehanizmov in zasnov, da bi spodbudila 
podnebne ukrepe, sprejete na mednarodni 
ravni, in preprečila selitev virov CO2, in 
sicer ob upoštevanju tveganja selitve 
podjetij in strateških sektorjev ter 
nelojalne konkurence držav članic in 
tretjih držav; nadalje poziva, naj se izvede 
poglobljena analiza združljivosti z 
večstranskim sistemom, ki je vključen v 
določbe Svetovne trgovinske organizacije.

Or. en

Predlog spremembe 103
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj pred 
predložitvijo zakonodajnega predloga 
izvede ustrezno oceno učinka različnih 
mehanizmov in zasnov, da bi spodbudila 
podnebne ukrepe, sprejete na mednarodni 
ravni, in preprečila selitev virov CO2.

7. poziva Komisijo, naj izvede 
poglobljeno oceno učinka o okoljskih 
vplivih različnih možnih oblik 
mehanizma; svetuje Komisiji, naj pri 
izbiri oblike mehanizma kot vodilni 
dejavnik upošteva okoljsko merilo; poziva 
Komisijo, naj rezultate ocene učinka 
objavi čim prej in pred objavo svojega 
zakonodajnega predloga;

Or. en

Predlog spremembe 104
Izabela-Helena Kloc
v imenu skupine ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Jessica Stegrud

Osnutek mnenja
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Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj pred 
predložitvijo zakonodajnega predloga 
izvede ustrezno oceno učinka različnih 
mehanizmov in zasnov, da bi spodbudila 
podnebne ukrepe, sprejete na mednarodni 
ravni, in preprečila selitev virov CO2.

7. poziva Komisijo, naj pred 
predložitvijo zakonodajnega predloga 
izvede ustrezno oceno učinka različnih 
mehanizmov in zasnov, ki bi zajemala 
vpliv mehanizma na posamezne države 
članice, da bi spodbudila podnebne ukrepe, 
sprejete na mednarodni ravni, in preprečila 
selitev virov CO2; poudarja, da je treba 
pri izvedbi ocene učinka upoštevati 
konkurenčnost industrije EU.

Or. en

Predlog spremembe 105
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spiraki 
(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
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj pred 
predložitvijo zakonodajnega predloga 
izvede ustrezno oceno učinka različnih 
mehanizmov in zasnov, da bi spodbudila 
podnebne ukrepe, sprejete na mednarodni 
ravni, in preprečila selitev virov CO2.

7. poziva Komisijo, naj pred 
predložitvijo zakonodajnega predloga 
izvede poglobljeno oceno učinka različnih 
mehanizmov in drugih možnosti, vključno 
z regulativnimi podnebnimi standardi za 
uvožene izdelke in združljivostjo z 
brezplačnim dodeljevanjem pravic v 
okviru sistema EU za trgovanje z 
emisijami, da bi spodbudila podnebne 
ukrepe, sprejete na mednarodni ravni, in 
preprečila selitev virov CO2.

Or. en

Predlog spremembe 106
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Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler, Martina Dlabajová

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj pred 
predložitvijo zakonodajnega predloga 
izvede ustrezno oceno učinka različnih 
mehanizmov in zasnov, da bi spodbudila 
podnebne ukrepe, sprejete na mednarodni 
ravni, in preprečila selitev virov CO2.

7. poziva Komisijo, naj pred 
predložitvijo zakonodajnega predloga 
izvede ustrezno oceno učinka različnih 
mehanizmov in zasnov, da bi spodbudila 
podnebne ukrepe, sprejete na mednarodni 
ravni, in preprečila selitev virov CO2; 
poziva Komisijo, naj v oceni učinka 
opredeli ukrepe za sektorje, v katerih je 
tveganje selitve virov CO2 največje;

Or. en

Predlog spremembe 107
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj pred 
predložitvijo zakonodajnega predloga 
izvede ustrezno oceno učinka različnih 
mehanizmov in zasnov, da bi spodbudila 
podnebne ukrepe, sprejete na mednarodni 
ravni, in preprečila selitev virov CO2.

7. poziva Komisijo, naj pred 
predložitvijo zakonodajnega predloga 
izvede ustrezno oceno učinka različnih 
mehanizmov in zasnov, da bi spodbudila 
podnebne ukrepe, sprejete na mednarodni 
ravni, in preprečila selitev virov CO2 in 
naložb.

Or. en

Predlog spremembe 108
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. meni, da mora mehanizem za 
ogljično prilagoditev na mejah 
dopolnjevati najrazličnejše druge 
mehanizme, ki spodbujajo razogljičenje, 
in sam po sebi ne more zadostovati za 
doseganje podnebnih ciljev Evropske 
unije; poudarja, da mora mehanizem 
spremljati ambiciozna industrijska 
politika, ki bo okoljsko ambiciozna in 
socialno pravična, pa tudi akcijski načrt 
za krožno gospodarstvo ter izvajanje 
mehanizma za pravični prehod, katerega 
cilj je pomagati najbolj prizadetim regijam 
pri njihovih prizadevanjih za prehod;

Or. en

Predlog spremembe 109
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja dobre rezultate, ki jih je 
Unija dosegla pri povečanju energijske 
učinkovitosti in učinkovite rabe virov z 
zahtevami za izdelke in označevanjem, ki 
so spodbudili odgovorno porabo, vključili 
evropske državljane ter podprli 
industrijsko konkurenčnost in inovacije s 
spodbujanjem boljše okoljske 
učinkovitosti izdelkov; poziva Komisijo, 
naj upošteva te izkušnje in preuči 
podobne ukrepe, s katerimi bi bilo mogoče 
mehanizem dopolniti ali ga nadomestiti;

Or. en

Predlog spremembe 110
Jens Geier
v imenu skupine S&D
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Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, kako pomemben je 
Evropski parlament za zagotavljanje 
zastopanosti evropskih državljanov in 
interesov ter uresničevanje prednostnih 
nalog EU, kot sta varstvo podnebja in 
mednarodna konkurenčnost; zato poziva 
Komisijo in Svet, naj Evropski parlament 
kot sozakonodajalca v celoti vključita v 
zakonodajni postopek za vzpostavitev 
mehanizma.

Or. en

Predlog spremembe 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 Spiraki (Maria Spyraki), Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, 
Sara Skyttedal, Pilar del Castillo Vera
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo, naj okrepi svoja 
prizadevanja za oblikovanje cen CO2 na 
svetovni ravni ter olajša trgovino s 
podnebnimi tehnologijami in 
tehnologijami za varstvo okolja, na primer 
s pobudami trgovinske politike, kot je 
sporazum STO o okoljskih dobrinah; 
poudarja, da lahko ima Unija pionirsko 
vlogo, in sicer tako, da v svoje trgovinske 
sporazume vključi ambiciozna poglavja o 
energiji in trajnostnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 112
Markus Pieper, Massimiliano Salini

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da so obstoječi 
mehanizmi za zaščito pred selitvijo virov 
CO2 učinkoviti ter da bi jih bilo treba 
ohraniti in po potrebi celo razširiti; 
opozarja, da bi se lahko zaradi postopne 
odprave obstoječega mehanizma 
zmanjšala konkurenčnost podjetij na 
enotnem trgu in na svetovni ravni; 
poudarja, da so za postopno odpravo 
obstoječih ukrepov potrebni enako 
učinkoviti ukrepi.

Or. en

Predlog spremembe 113
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler, Martina Dlabajová

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva k posebni oceni učinka 
mehanizma na mala in srednja podjetja 
ter konkurenco na notranjem trgu; 
poziva, naj se po potrebi oblikuje podporni 
mehanizem za mala in srednja podjetja, 
da bi se uspešno prilagodila novim tržnim 
razmeram, s čimer bi preprečili, da bi bila 
žrtev nepoštenih praks večjih udeležencev 
na trgu;

Or. en

Predlog spremembe 114
Sara Skyttedal
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Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. priznava, da mehanizem načeloma 
omejuje trgovino in da bi bilo treba v 
oceni učinka preučiti, kako enostavno bi 
se mehanizem lahko prilagodil ali 
odpravil, ko bi se prelomne tehnologije 
lahko tržile po vsem svetu, ko bi se zbližali 
svetovni podnebni cilji ali ko bi bili 
uvedeni povračilni ukrepi;

Or. en

Predlog spremembe 115
Sven Schulze

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo, naj natančno 
preveri, kakšne posledice bo imel mejni 
davek na ogljik za sistem Evropske unije 
za trgovanje z emisijami in kakšne 
posledice bi zato lahko imel za 
konkurenčnost podjetij;

Or. de

Predlog spremembe 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 Spiraki (Maria Spyraki), Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, 
Sara Skyttedal, Pilar del Castillo Vera
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. poziva Komisijo, naj preuči tudi 
alternativne ukrepe in natančno dokaže 
dodano vrednost mehanizma za ogljično 
prilagoditev na mejah; meni, da bi lahko 
pri tem pomagal digitalni potni list za 
izdelke, ki bi bil dobro zasnovan in 
usklajen z obstoječimi sistemi, 
poslovanjem, organi za standardizacijo in 
globalnimi standardi; v gospodarstvu po 
pandemiji covida-19 bi se lahko izkazalo, 
da so cene ogljika preveč nestabilne za 
podpiranje učinkovitega industrijskega 
razogljičenja; zato so potrebne politike o 
izdelkih, ki bodo spodbujale nove 
standarde za nizkoogljične izdelke, 
gospodarne z viri, da bi zagotovili prehod 
na trajnostno gospodarstvo.

Or. en

Predlog spremembe 117
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. poudarja, da je sicer bistveno, da 
bi bil mehanizem obvladljiv, stroškovno 
učinkovit in razumljiv mednarodnim 
partnerjem Unije, da pa je njegov glavni 
cilj zmanjšati neposredne in posredne 
emisije z usmerjanjem procesov in 
proizvodnih metod izdelkov, ki se 
uporabljajo v EU, ne glede na njihov 
izvor; poziva Komisijo, naj preuči 
najboljše razpoložljive digitalne rešitve, 
vključno s tehnologijami razpršene 
evidence, da bi se zagotovila sledljivost 
izdelkov in da bi bili obračuni emisij čim 
bližje dejanskemu stanju;

Or. en
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Predlog spremembe 118
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. poudarja, da bo treba izvajanje 
mehanizma ne glede na njegovo naravo 
dopolniti s sklopom standardov, ki bo 
preprečil zaobidenje mehanizma in 
zagotavljal njegovo učinkovito uporabo;

Or. en

Predlog spremembe 119
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler, Martina Dlabajová

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. poudarja, da bi moral mehanizem 
izražati notranjo ceno ogljika v EU in biti 
sorazmeren z njo;

Or. en

Predlog spremembe 120
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7c. poudarja, da bi bilo treba določiti 
jasen in ambiciozen časovni okvir za 
izvajanje mehanizma in njegov razvoj;



PE658.773v01-00 66/66 AM\1214422SL.docx

SL

Or. en


