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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението 
за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

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

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

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

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

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

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

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


