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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

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;

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;

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;

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;

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;

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

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


