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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over Den Europæiske Unions mål om at opnå en socialt retfærdig omstilling 
til klimaneutralitet senest i 2050 og målet om at reducere emissionerne med 60 % inden 
2030 som foreslået af Parlamentet; opfordrer til at opretholde det hævede 
ambitionsniveau med hensyn til klimaindsatsen i EU's handelspolitik og inden for 
mange andre politikområder; opfordrer til, at Parisaftalen og dens mål om 1,5 ℃ bliver 
et af de vigtigste vejledende principper i handelspolitikken, hvortil alle 
handelsinitiativer og deres politiske redskaber skal tilpasses, ved at medtage den i bl.a. 
frihandelsaftaler (FTA'er) som et afgørende element; er overbevist om, at en sådan 
særligt udformet handelspolitik kan være en vigtig drivkraft med hensyn til at styre 
økonomier i retning af dekarbonisering for at nå de klimamål, der er fastsat i 
Parisaftalen og den europæiske grønne pagt; understreger, at risikoen for CO2-lækage 
som følge af EU's øgede ambitioner vedrørende klimaændringer kan øges; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at sikre fuld CO2-lækagebeskyttelse i alle sine 
politikker, samtidig med at der tages hensyn til den europæiske industris og små og 
mellemstore virksomheders (SMV'ers) konkurrenceevne; 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; understreger, at nettoimporten af varer og tjenesteydelser i EU udgør over 20 % 
af Unionens interne CO2-emissioner;

2. støtter i mangel af en global CO2-pris og en multilateral løsning Kommissionens hensigt 
om at foreslå en gennemsigtig, effektiv og markedsbaseret EU-mekanisme for CO2-
grænsetilpasning på betingelse af, at den er forenelig med WTO-reglerne og EU's 
FTA'er (ved at være ikke-diskriminerende og ikke udgøre en skjult begrænsning af den 
internationale handel), og at den er forholdsmæssig, baseret på princippet om, at 
forureneren betaler, og formålstjenlig med hensyn til at indfri EU's klimamål; mener, at 
en mekanisme for CO2-grænsetilpasning skal gælde for varer fra alle tredjelande, som 
endnu ikke er en del af en effektiv CO2-prissætningsordning eller tilsvarende 
foranstaltninger med samme mål og omkostninger som EU's emissionshandelssystem 
(EU ETS), for at undgå enhver forskelsbehandling på grundlag af oprindelse, og at 
omkostningerne til mindre ambitiøs CO2-prissætning skal kunne trækkes fra 
mekanismen for CO2-grænsetilpasning;

3. er overbevist om, at målet med en mekanisme for CO2-grænsetilpasning bør være at 
undgå risikoen for CO2-lækage for EU og dermed bidrage til det overordnede mål om at 
reducere de globale emissioner og hjælpe EU med at opfylde sine forpligtelser; 
fremhæver, at en EU-mekanisme for CO2-grænsetilpasning udelukkende er udformet 
med henblik på at fremme klimamålene og mindske risikoen for CO2-lækage, og at 
dette bør ske på en forholdsmæssig og afbalanceret måde, være evidensbaseret og ikke 
må misbruges som et redskab til at øge protektionisme, uberettiget forskelsbehandling 
eller restriktioner i et allerede overbebyrdet globalt landskab for international handel; 
opfordrer til, at overdrevent bureaukrati skal undgås i denne sammenhæng; bemærker, 
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at en af konsekvenserne af foranstaltningen vil være at forebygge risikoen for, at 
produktionsvirksomhed flyttes uden for EU, eftersom en sådan flytning vil kunne 
ophæve EU's bestræbelser på at reducere emissionerne og fremme EU's internationale 
miljøbeskyttelsespolitikker; 

4. bemærker, at bestemmelserne i den almindelige overenskomst om told og 
udenrigshandel (GATT), som f.eks. artikel I (princippet om 
mestbegunstigelsesbehandling), artikel III (princippet om national behandling) og om 
nødvendigt artikel XX (almindelige undtagelser), med henblik på at være i 
overensstemmelse med WTO-reglerne kan danne grundlag for enhver udformning af en 
mekanisme for CO2-grænsetilpasning, og at rationalet bag denne udelukkende bør være 
miljømæssigt, dvs. nedbringelse af de globale CO2-emissioner og forebyggelse af CO2-
lækage;

5. opfordrer til, at der inden midten af 2021 fremlægges grundige konsekvensanalyser 
sammen med det lovgivningsmæssige forslag for at sikre størst mulig gennemsigtighed, 
og til at sikre incitamenter til samarbejde med og deltagelse af WTO og EU's 
handelspartnere i samordning med Europa-Parlamentet; bemærker, at 
konsekvensanalysen skal gennemføres med det formål at mindske risikoen for CO2-
lækage og dermed de samlede globale emissioner; anmoder derfor Kommissionen om at 
medtage følgende aspekter i konsekvensanalysen:

a. indvirkningen af en mekanisme for CO2-grænsetilpasning på bæredygtig innovation 
og ændringer i handelsstrømme og forsyningskæder 

b. en vurdering af merværdien af mekanismen for CO2-grænsetilpasning 
sammenlignet med alternative muligheder 

c. mulige pilotsektorer for tidlig gennemførelse, hvor varers CO2-indhold let kan 
identificeres

d. den eventuelle indvirkning på EU's industri, som kan være resultatet af en 
mekanisme, der kun handler om råvarer, og som kan føre til en omlægning af importen i 
retning af mellem- og slutprodukter, der ikke er omfattet af mekanismen, især hvis 
mekanismen erstatter eksisterende CO2-lækageforanstaltninger; 

e. hvorvidt og hvordan energisektoren bør inddrages i den konkrete sag vedrørende 
import af CO2-intensiv elektricitet 

f. de mulige konsekvenser for EU-virksomheder, navnlig SMV'er, med hensyn til den 
globale konkurrence, hvis produkterne påvirkes af højere priser for deres komponenter

g. en analyse af en kombination af nøglevariabler, herunder de sektorer, lande og 
drivhusgasemissioner, der indgår i mekanismen for CO2-grænsetilpasning, og deres 
forbindelser med eksisterende CO2-lækageforanstaltninger

h. særligt hensyn til de mindst udviklede lande og udviklingslandene for at sikre, at en 
mekanisme for CO2-grænsetilpasning ikke får negative konsekvenser for deres 
udvikling; 
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6. bemærker, at konsekvensanalysen nøje skal tage højde for, hvordan mekanismen for 
CO2-grænsetilpasning vil interagere med eksisterende CO2-lækageforanstaltninger 
under EU's emissionshandelssystem (ETS), herunder om de nuværende foranstaltninger 
eller gratis kvoter bør supplere mekanismen for CO2-grænsetilpasning i den indledende 
fase, eller om de bør fjernes, samtidig med at dobbeltbeskyttelse og forskelsbehandling 
af import undgås, og om mekanismen for CO2-grænsetilpasning bør indføres gradvist 
eller ej for at sikre WTO-forenelighed, samtidig med at forudsigelighed og stabilitet for 
EU's virksomheder bevares;

7. understreger, at en eventuel mekanisme skal skabe incitamenter for industrier i og uden 
for Unionen til at producere rene og konkurrencedygtige produkter og undgå CO2-
lækage, uden at det bringer handelsmulighederne i fare; fremhæver den rolle, en sådan 
mekanisme kan spille i energiintensive industrier såsom stål, cement og aluminium, hvis 
den gennemføres på en afbalanceret og hensigtsmæssig måde – i lyset af den 
handelseksponering, der er set i disse sektorer, og deres deltagelse i ETS;

8. bemærker, at mekanismen for CO2-grænsetilpasning er en del af den europæiske grønne 
pagt og et redskab til at nå EU's mål om ingen nettodrivhusgasemissioner i 2050; 
bemærker, at de fleste CO2- og handelsintensive industrisektorer potentielt kan blive 
påvirket direkte eller indirekte af mekanismen for CO2-grænsetilpasning, og at de bør 
høres gennem hele processen; bemærker endvidere, at mekanismen for CO2-
grænsetilpasning kan påvirke forsyningskæderne på en sådan måde, at de internaliserer 
CO2-omkostningerne; understreger, at en eventuel mekanisme for CO2-grænsetilpasning 
bør være let at administrere og ikke udgøre en urimelig økonomisk og administrativ 
byrde for virksomheder, navnlig SMV'er;

9. opfordrer til, at indtægterne fra mekanismen for CO2-grænsetilpasning går til at støtte 
den globale og europæiske klimaindsats; foreslår, at indtægterne skal geninvesteres i 
EU-budgettet med henblik på forskning, innovation og udvikling af kulstofneutrale 
teknologier til støtte for industriens bæredygtige omstilling og i klimastøtte for at sikre 
WTO-forenelighed;

10. udtrykker dyb bekymring over udhulingen af det multilaterale handelssystem; opfordrer 
Kommissionen til aktivt at samarbejde med handelspartneres regeringer for at sikre en 
fortsat dialog om dette initiativ og derved skabe incitamenter til klimatiltag fra både 
Unionens og dens handelspartneres side; understreger, at handelspolitik kan og bør 
anvendes til at fremme en positiv miljødagsorden og undgå store forskelle på 
miljøambitioner mellem EU og resten af verden, og at en mekanisme for CO2-
grænsetilpasning bør udformes som en foranstaltning, der supplerer tiltag under 
kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling i EU's FTA'er; understreger, at globale 
foranstaltninger, der gør mekanismen for CO2-grænsetilpasning overflødig, skal være 
dette initiativs endelige mål i takt med, at resten af verden kommer med på det 
ambitionsniveau, som EU har sat for reduktion af CO2-emissioner; er derfor af den 
opfattelse, at mekanismen for CO2-grænsetilpasning bør betragtes som en redskab til at 
fremme accelerationen af denne proces og ikke som et redskab til protektionisme; 
forventer, at Kommissionen indleder forhandlinger om en global tilgang inden for 
rammerne af WTO eller G20; 

11. opfordrer til en beregningsmetode for CO2-indhold, der ikke forskelsbehandler EU- og 
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tredjelandsproducenter, og som ligger så tæt som muligt på det reelle CO2-indhold i de 
pågældende varer; noterer sig vanskelighederne i forbindelse med beregningerne af 
CO2-indholdet i produkter fra EU's medlemsstater og tredjelande og opfordrer til, at der 
fortsat gøres en indsats for at sikre sammenligneligheden af produkters CO2-indhold; 
peger på, at en teknologi til sporing af komplekse produkters CO2-indhold og -
præstationer kan være nyttig i forbindelse med håndhævelsen af en mekanisme for CO2-
grænsetilpasning for de pågældende produkter; bemærker, at mekanismen for CO2-
grænsetilpasning skal skabe incitamenter for lande og producenter til at udveksle 
oplysninger om CO2-priser og om produkters CO2-indhold; 

12. mener, at international handel og handelspolitik er centrale katalysatorer for 
omstillingen til en klimaneutral, ressourceeffektiv og cirkulær global økonomi og som 
sådan støtter den globale indsats for at opfylde FN's verdensmål for bæredygtig 
udvikling og Parisaftalen; mener, at der er et presserende behov for at arbejde for en 
omfattende reform af WTO, således at WTO kan sikre handel på lige vilkår, og 
samtidig bekæmpe den globale opvarmning; bemærker, at GATT-reglerne stammer fra 
1947, og er af den opfattelse, at de skal tages op til fornyet overvejelse i den nuværende 
klimakrise; forventer, at Kommissionen snarest tager initiativ til en WTO-reform for at 
opnå forenelighed med klimamålene; opfordrer Kommissionen til at intensivere sine 
bestræbelser for at opnå en global CO2-prissætning og fremme handlen med klima- og 
miljøbeskyttelsesteknologier, f.eks. gennem handelspolitiske initiativer såsom WTO-
aftalen om handel med miljøvarer.
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