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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om mod en EU-mekanisme for CO2-grænsetilpasning, som er i overensstemmelse med 
WTO
(2020/2043(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til den aftale, der blev vedtaget på den 21. partskonference under UNFCCC 
(COP21) i Paris den 12. december 2015 (Parisaftalen),

– der henviser til særrapporten fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC) 
med titlen "Global Warming of 1.5°C",

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. december 2019 med titlen "Den 
europæiske grønne pagt" (COM(2019)0640),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 17. september 2020 med titlen "Styrkelse 
af Europas klimaambitioner for 2030" (COM(2020)0562) og den ledsagende 
konsekvensanalyse (SWD(2020)176),

– der henviser til sin beslutning af 15. januar 2020 om den europæiske grønne pagt1,

– der henviser til sin beslutning af 23. juli 2020 om konklusionerne fra det ekstraordinære 
møde i Det Europæiske Råd den 17.-21. juli 20202,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møder den 12. december 2019 
og 17.-21. juli 2020,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til udtalelser fra Udvalget om International Handel, Økonomi- og 
Valutaudvalget, Budgetudvalget og Udvalget om Industri, Forskning og Energi,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A9-0000/2020),

A. der henviser til, at de negative virkninger af klimaændringerne udgør en direkte trussel 
mod menneskers livsgrundlag og økosystemerne, hvilket bekræftes af særrapporten 
"Global Warming of 1.5°C" fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC);

B. der henviser til, at den globale gennemsnitstemperatur allerede er steget med ca. 1,1 °C 
over det førindustrielle niveau; 

C. der henviser til, at Unionen og dens medlemsstater har forpligtet sig til at træffe 
klimaforanstaltninger på grundlag af den seneste tilgængelige videnskabelige 

1 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)005.
2 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0206.
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dokumentation;

D. der henviser til, at en effektiv og meningsfuld CO2-prissætning som en del af et bredere 
lovgivningskompleks kan virke som et økonomisk incitament til at investere i 
dekarbonisering af EU's økonomi;

E. der henviser til, at de nuværende bestemmelser om CO2-lækage i EU-retten ikke har 
bevist deres effektivitet med hensyn til at levere den nødvendige dekarbonisering af de 
berørte sektorer; 

1. finder det stærkt betænkeligt, at ingen af de nationalt bestemte bidrag (NDC), der er 
indgivet, herunder af Unionen og dens medlemsstater, er i overensstemmelse med 
målsætningen om at søge at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau;

2. beklager dybt den usamarbejdsvillige og illoyale adfærd, nogle af Unionens 
handelspartnere udviser under internationale klimaforhandlinger, senest i forbindelse 
med COP25; mener, at denne adfærd hæmmer vores kollektive globale indsats for at nå 
målene i Parisaftalen; 

3. understreger, at Unionen har et ansvar og en mulighed for at påtage sig en ledende rolle 
i den globale klimaindsats; 

4. noterer sig Kommissionens forslag om at fastsætte Unionens klimamål for 2030 til "en 
nettoreduktion af drivhusgasemissionerne på mindst 55 % sammenlignet med 1990"; 
understreger imidlertid, at dette mål ikke repræsenterer EU's højest mulige 
ambitionsniveau ligesom det ikke afspejler princippet om retfærdighed og fælles, men 
differentieret ansvar;

5. bemærker, at Unionen i 2018 havde reduceret sine interne drivhusgasemissioner med 
23,2 % i forhold til 1990-niveauet, hvorimod dens drivhusgasemissioner i den 
internationale handel konstant er steget, hvilket underminerer dens bestræbelser på at 
reducere sit globale fodaftryk; understreger, at nettoimporten af varer og tjenesteydelser 
i Unionen udgør mere end 20 % af dens interne CO2-emissioner;

6. støtter indførelsen af en CO2-grænsetilpasningsmekanisme som et middel til at reducere 
de globale drivhusgasemissioner i forfølgelse af målene i Parisaftalen; fastslår 
utvetydigt, at denne mekanisme bør tjene til en bedre håndtering af de 
drivhusgasemissioner, der er indlejret i international handel, og dermed skabe 
incitamenter til klimaforanstaltninger både internt i Unionen og hos vores 
handelspartnere, og ikke fungere som et protektionistisk instrument;

7. fastholder, at indførelsen af en CO2-grænsetilpasningsmekanisme bør være en del af en 
bredere EU-industripolitik, der både er miljømæssigt ambitiøs og socialt retfærdig og 
sigter på en kulstoffattig genindustrialisering af Europa, der vil skabe lokale 
arbejdspladser og sikre den europæiske økonomis konkurrenceevne, samtidig med at 
den opfylder Unionens klimaambitioner;

8. mener, at en CO2-grænsetilpasningsmekanisme bør dække al import, men at den som 
udgangspunkt allerede i 2023 bør dække elsektoren og energiintensive industrisektorer 
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såsom cement-, stål-, kemikalie- og gødningssektoren, som fortsat modtager betydelige 
gratis tildelinger og stadig tegner sig for 94 % af EU's industrielle emissioner; 

9. understreger, at indholdet af drivhusgasemissioner i den pågældende import bør 
bogføres på grundlag af gennemsigtige og pålidelige produktspecifikke benchmarks, der 
repræsenterer de enkelte produkters globale gennemsnitlige drivhusgasemissioner; 
mener, at CO2-prissætningen af importvarer også bør tage hensyn til kulstofintensiteten 
af det konkrete lands elektricitetsnet; 

10. understreger, at CO2-prissætning inden for rammerne af grænsetilpasningsmekanismen 
bør afspejle den dynamiske udvikling i EU-emissionskvoternes pris under EU's 
emissionshandelssystem (EU ETS); påpeger, at man ved at indføre en stigende CO2-
bundpris inden for EU ETS kan sikre forudsigelighed under CO2-
grænsetilpasningsmekanismen og samtidig give et stærkere prissignal i EU;

11. påpeger, at en CO2-grænsetilpasningsmekanisme ikke i sig selv er uforenelig med 
WTO's regler, og understreger nødvendigheden af, at enhver 
grænsetilpasningsmekanisme udformes med den højeste miljømæssige integritet for øje; 

12. fremhæver princippet om ikke-forskelsbehandling i artikel III i GATT; understreger, at 
et centralt kriterium for enhver foranstaltnings forenelighed med WTO-reglerne er, at 
importvarer og indenlandsk produktion behandles ens, hvorfor at alle eksisterende 
foranstaltninger vedrørende kulstoflækage i henhold til EU-retten straks bør ophøre med 
at finde anvendelse, så snart CO2-grænsetilpasningsmekanismen træder i kraft, da denne 
mekanisme vil anvende samme CO2-prissætning på importvarer som den, der anvendes 
på EU-anlæg under EU ETS; 

13. opfordrer Kommissionen til at tage hånd om denne bekymring i forbindelse med den 
kommende reform af EU ETS og sikre, at EU ETS via en ambitiøs og meningsfuld 
CO2-prissætning leverer resultater med hensyn til den nødvendige reduktion af 
drivhusgasemissionerne i overensstemmelse med Unionens ajourførte klimamål fra 
2030 og målet om at opnå nulemission af drivhusgasser i Unionen senest i 2050 og 
under fuld overholdelse af princippet om, at forureneren betaler; understreger, at 
eksportrabatter risikerer at skabe skadelige klimavirkninger og give de europæiske 
eksporterhverv incitament til at anvende mindre effektive produktionsmetoder; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til at holde eksportrabatter ude af sit forslag; 

14. støtter Kommissionens plan om at bruge de indtægter, der genereres af CO2-
grænsetilpasningsmekanismen, som nye egne indtægter til EU-budgettet, og anmoder 
den om at sikre fuld gennemsigtighed med hensyn til anvendelsen af disse indtægter; 
mener, at indtægterne bør øremærkes til at støtte den retfærdige omstilling og 
dekarboniseringen af Europas økonomi og til at øge EU's bidrag til international 
klimafinansiering til gavn for de mindst udviklede lande og små udviklingsøstater, som 
er de mest sårbare over for klimaændringer; 

15. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Klimaændringer er ikke længere blot en sag for videnskabsfolk og fremtidige generationer. 
Deres dramatiske konsekvenser lader sig mærke hver dag i vores nærmeste omgivelser. Og vi 
chokeres fortsat over de katastrofale billeder, der kommer til os fra resten af verden. Brande, 
hedebølger, tørke, oversvømmelser, flodbølger, cykloner, smeltende polaris, pandemier, 
fordrevne befolkninger... klimaændringerne er blevet vores virkelighed. Og 
gennemsnitstemperaturen er kun steget med 1,1 grad!

Parisaftalen kalder alle mand af hus. Vi er nødt til at sætte farten op og hæve vores 
ambitionsniveau, da vores klimapolitikker, som de ser ud i dag, ellers vil føre til 
temperaturstigninger på 3-4 grader – eller endnu mere ifølge de mest pessimistiske scenarier. 
Det vil blive et kaos af hidtil ukendt omfang! Den Europæiske Union har sin del af ansvaret. 
På grund af de drivhusgasser, som den selv udleder. På grund af de – stadig større – 
udledninger, som den importerer. Fordi den spiller en central rolle i den multilateralisme og 
det internationale samarbejde, som er af helt afgørende betydning. Og fordi den er en 
økonomisk og handelsmæssig stormagt og som sådan er nødt til at foregå med et godt 
eksempel.

Europæerne er blevet opmærksomme på, hvor meget det haster, og hvad der står på spil. De 
gør en indsats på deres eget plan. De unge marcherer for klimaet. Stadig flere økonomiske 
aktører investerer massivt i vedvarende energi samt energieffektivitet i bygninger og i 
transport som led i dekarboniseringen af industrien og servicesektoren. Landbrugere har vist, 
at landbruget kan bidrage til at afkøle frem for at overophede planeten. Det handler ikke kun 
om at nedbringe risici, der er tale om en folkelig ambition om at ændre vores 
udviklingsmodel, så den bliver mere bæredygtig, mere socialt retfærdig, mere resilient og 
mere suveræn. Dekarbonisering er ikke blot en tvingende nødvendighed, men er også blevet 
en mulighed, en formidabel løftestang for jobskabelse, for afbalanceret fysisk planlægning og 
for teknologisk, social, industriel og demokratisk innovation.

Med målet om klimaneutralitet senest i 2050, den grønne pagt og klimaloven er bekæmpelsen 
af klimaændringer blevet et centralt punkt på Unionens politiske dagsorden. Såvel i Europa-
Parlamentets beslutninger som i Kommissionens program og under drøftelserne i Rådet stilles 
der krav om at gøre mere og gøre det bedre. Målet om at nedbringe vores emissioner med 
40 % inden 2030 er allerede forældet. Forskerne anbefaler nu, at det hæves til 65 %. Uanset 
hvilket nyt mål, der vælges, vil det kræve, at vi foretager en særdeles grundig og systemisk 
gennemgang af alle relevante EU-politikker, navnlig ETS-direktivet, som i høj grad påvirker 
CO2-prisen og dermed incitamentet til at dekarbonisere. En ambitiøs klimapolitik er utænkelig 
uden en betydelig reduktion af de tildelte CO2-kvoter, uden en hurtig udfasning af 
gratiskvoterne, som bidrager til CO2-markedets lave effektivitet, og uden fastlæggelse af en 
bundpris for et ton CO2.

Unionens klimapolitik er ganske vist utilstrækkelig, men stadig mere ambitiøs end mange af 
dens handelspartneres. Selv om bekæmpelse af klimaændringer skal være en industriel, 
økonomisk og social opgave, må dekarboniseringen af vores økonomi ikke føre til en ny 
afindustrialisering med CO2-lækage og udflytning af investeringer til følge. Det er vores 
ansvar at sikre, at den indsats, der kræves af virksomhederne, ikke tvinger dem ud i en ulige 
konkurrence med producenter fra lande, der er mindre ambitiøse end EU, men sælger deres 
produkter på det indre marked. Dette er netop formålet med CO2-
grænsetilpasningsmekanismen – Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM.
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CBAM er et uundværligt redskab, der tjener en række formål, som alle indgår i den samme 
gode cirkel, hvis primære målsætning er at beskytte klimaet: 

 bidrage til en styrkelse af klimaindsatsen i Unionen 

 give vores partnere et incitament til at højne deres ambitionsniveau 

 beskytte vores producenter mod potentielt illoyal konkurrence 

 fremme tilbageflytningen af økonomiske aktiviteter til det europæiske område

 forøge Unionens egne indtægter.

Med henblik herpå skal CBAM henholde sig til en række principper:

 Den skal på sigt finde anvendelse på alle importerede produkter for at dække vores 
samlede CO2-fodaftryk og forhindre forvridninger i det indre marked. I en 
overgangsperiode skal den finde anvendelse på de vigtigste råmaterialer, hvis 
produktion er meget CO2-intensiv og er omfattet af det europæiske CO2-marked.

 Den skal tages i brug snarest muligt og senest i 2023. Koordineringen med ETS-
markedet vil være så meget desto mere effektiv, hvis overgangen sker hurtigt. En 
effektiv CBAM bør gøre det muligt at sætte en stopper for gratiskvoterne. 
Sidstnævnte, som har været det vigtigste instrument til bekæmpelse af CO2-lækage, 
har haft yderst skadelige virkninger og givet uberettigede gevinster (windfall profits) 
som påpeget af Den Europæiske Revisionsret i dens særberetning nr. 18/2020 med 
titlen "EU's emissionshandelssystem: Tildelingen af gratis kvoter bør målrettes bedre". 

 Den skal være forenelig med multilaterale handelsregler for så vidt som flere GATT-
artikler gør det muligt at træffe foranstaltninger til gavn for interesser, der har forrang 
for handel, som f.eks. miljø og sundhed. 

 Den skal bidrage til EU's budget som en ny egen indtægt. Vi går ind for, at denne 
indtægt primært skal anvendes til den grønne pagt og retfærdig omstilling, men en 
betydelig andel bør anvendes til støtte for omstillingen i de fattigste lande og de lande, 
der er hårdest ramt af klimaændringerne.

De europæiske borgere forventer, at Den Europæiske Union handler mere beslutsomt og 
ambitiøst på klimaområdet. Og at den dropper den "naivitet" eller kynisme, som den har 
udvist inden for handelspolitikken ved alt for ofte at ignorere de sociale, miljømæssige og 
industrielle omkostninger ved de aftaler, den underskriver. 

CO2-grænsetilpasningsmekanismen er en fantastisk anledning til at forene klima, industri, 
beskæftigelse, resiliens, suverænitet og tilbageflytning af produktion. Dette er en vigtig 
politisk og demokratisk test for EU. Europa-Parlamentet bør vise vejen!


