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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. víta Parížsku dohodu, zelenú dohodu a cieľ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 
2050; berie na vedomie nedostatočné medzinárodné úsilie v oblasti klímy; domnieva sa, 
že mechanizmus EÚ na prispôsobenie hraničných hodnôt uhlíka („mechanizmus“) by 
mohol podnietiť medzinárodné úsilie v boji proti zmene klímy;

2. zdôrazňuje, že vďaka medzinárodným cenám uhlíka a plne konkurencieschopným 
nízkoemisným riešeniam tento mechanizmus zastará; zdôrazňuje preto, že EÚ musí 
zintenzívniť úsilie v tejto súvislosti;

3. zdôrazňuje, že decentralizované opatrenia v oblasti klímy môžu viesť k únikom uhlíka a 
konkurenčnej nevýhode pre priemysel EÚ na medzinárodných trhoch; preto naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila plnú ochranu úniku uhlíka a zvážila zahrnutie 
vývozných zliav do tohto mechanizmu;

4. navrhuje progresívny mechanizmus, do ktorého sa po určitom čase ešte pred rozšírením 
najskôr zaradia odvetvia s najvyšším rizikom úniku uhlíka; zdôrazňuje, že by to nemalo 
viesť k narušeniu vnútorného trhu;

5. zdôrazňuje potrebu stanoviť obmedzenia pre medzinárodné odvetné opatrenia voči EÚ 
spôsobené týmto mechanizmom; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
kompatibilitu tohto mechanizmu so Svetovou obchodnou organizáciou a aby k jeho 
riešeniu zaujala multilaterálny prístup;

6. zdôrazňuje, že zdroje vynaložené v súvislosti s týmto mechanizmom, sa majú 
považovať za vlastné zdroje EÚ; je presvedčený, že tieto zdroje sa musia použiť na 
opatrenia v oblasti klímy;

7. vyzýva Komisiu, aby pred predložením legislatívneho návrhu vypracovala posúdenie 
vplyvu rôznych mechanizmov a riešení na stimuláciu medzinárodných opatrení v 
oblasti klímy a predchádzanie únikom uhlíka.


