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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

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

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

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

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

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

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

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


