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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

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

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

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

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

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

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

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


