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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

1. is ingenomen met de doelstelling van de Europese Unie om tegen 2050 een sociaal 
rechtvaardige transitie naar klimaatneutraliteit tot stand te brengen, evenals met de 
doelstelling om tegen 2030 de emissies met 60 % te verminderen, zoals het Parlement 
voorstelt; dringt erop aan meer ambitie te blijven tonen bij de klimaatinspanningen in 
het kader van het EU-handelsbeleid en op veel andere beleidsterreinen; dringt erop aan 
dat de Overeenkomst van Parijs met de bijbehorende doelstelling van 1,5 °C een van de 
voornaamste leidende beginselen van het handelsbeleid wordt waarop alle 
handelsinitiatieven en beleidsinstrumenten moeten worden afgestemd, door dit onder 
andere als een essentieel onderdeel in vrijhandelsovereenkomsten op te nemen; is ervan 
overtuigd dat een dergelijk doelgericht handelsbeleid een belangrijk instrument kan 
zijn om de economieën in de richting van decarbonisatie te sturen, teneinde de 
klimaatdoelstellingen van de Overeenkomst van Parijs en de Europese Green Deal 
te verwezenlijken; benadrukt dat door het toegenomen ambitieniveau van de EU op het 
gebied van klimaatverandering het risico van koolstoflekkage zou kunnen toenemen; 
verzoekt de Commissie in al haar beleidsmaatregelen te zorgen voor een volledige 
bescherming tegen koolstoflekkage en daarbij rekening te houden met het 
concurrentievermogen van de Europese kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s); 
merkt op dat, hoewel de Unie in 2018 de eigen binnenlandse broeikasgasemissies met 
23,2 % heeft verlaagd ten opzichte van het niveau van 1990, haar aan internationale 
handel gerelateerde broeikasgasemissies voortdurend zijn toegenomen; wijst erop dat de 
netto-invoer van goederen en diensten in de EU meer dan 20 % van de binnenlandse 
CO2-emissies van de Unie vertegenwoordigt;

2. steunt, bij gebrek aan een mondiale koolstofprijs en een multilaterale oplossing, het 
voornemen van de Commissie om een eerlijk en transparant, efficiënt en 
marktgebaseerd EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens voor te stellen, 
mits het verenigbaar is met de WTO-regels en de vrijhandelsovereenkomsten van de 
EU, in de zin dat het niet-discriminerend is en geen verkapte beperking van de 
internationale handel inhoudt, en mits het evenredig is, gebaseerd op het beginsel dat de 
vervuiler betaalt en geschikt voor de doeltreffende verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen van de EU; is van oordeel dat een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens van toepassing moet zijn op goederen uit alle derde 
landen die nog niet deelnemen aan een effectieve koolstofbeprijzingsregeling of 
overeenkomende maatregelen met vergelijkbare doelstellingen en kosten als die van het 
EU-systeem voor de emissiehandel (EU-ETS) ter voorkoming van discriminatie op 
basis van oorsprong, en is van mening dat de kosten van een minder ambitieuze 
koolstofbeprijzing aftrekbaar moeten zijn van het mechanisme voor koolstofcorrectie 
aan de grens;

3. is ervan overtuigd dat een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens tot doel 
moet hebben het risico van koolstoflekkage voor de EU te voorkomen en aldus bij te 
dragen aan de algemene doelstelling van het verminderen van de wereldwijde emissies 
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en de EU te helpen haar verbintenissen na te komen; wijst erop dat een EU-mechanisme 
voor koolstofcorrectie aan de grens uitsluitend bedoeld is om de klimaatdoelstellingen 
vooruit te helpen en het risico van koolstoflekkage te verminderen, en dat dit op een 
evenredige en evenwichtige wijze moet gebeuren, wetenschappelijk onderbouwd moet 
zijn en niet mag worden misbruikt als middel om meer protectionisme, 
ongerechtvaardigde discriminatie of beperkingen te introduceren in het al zwaar belaste 
mondiale landschap van internationale handel; dringt erop aan in dit verband 
buitensporige bureaucratie te vermijden; stelt vast dat een van de gevolgen van de 
maatregelen zal zijn het risico van een verlegging van de productie naar landen buiten 
de EU te voorkomen, aangezien door een dergelijke verplaatsing de inspanningen van 
de EU om de emissies te verminderen en het internationale milieubeschermingsbeleid 
van de EU te bevorderen, worden tenietgedaan;  

4. merkt op dat, met het oog op de verenigbaarheid met de WTO-regels, de bepalingen van 
de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT), zoals artikel I (het 
beginsel van de behandeling als meest begunstigde natie), artikel III (het beginsel van 
nationale behandeling) en, indien nodig, artikel XX (algemene uitzonderingen), de basis 
kunnen vormen voor elk ontwerp-koolstofcorrectiemechanisme aan de grens, en dat dit 
louter gebaseerd moet zijn op milieuoverwegingen: het verminderen van de 
wereldwijde CO2-emissies en het voorkomen van koolstoflekkage;

5. dringt aan op een grondige effectbeoordeling die medio 2021 samen met het 
wetsvoorstel moet worden ingediend, op maximale transparantie en op stimulansen voor 
samenwerking met en deelneming van de WTO en de handelspartners van de EU, in 
coördinatie met het Europees Parlement; merkt op dat de effectbeoordeling moet 
worden uitgevoerd met als doel het risico van koolstoflekkage en bijgevolg de totale 
wereldwijde emissies te verminderen; verzoekt derhalve de Commissie de volgende 
aspecten in de effectbeoordeling op te nemen:

a. de gevolgen van het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens voor de 
duurzame innovatie en de veranderende handelsstromen en toeleveringsketens;  

b. een evaluatie van de toegevoegde waarde van het mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens in vergelijking met alternatieve opties; 

c. mogelijke proefsectoren voor een vroegtijdige toepassing waarin de 
koolstofgehalten van goederen gemakkelijk kunnen worden bepaald; 

d. de mogelijke weerslag op de industrie in de EU van een mechanisme dat louter 
toegespitst is op basismaterialen, hetgeen tot gevolg kan hebben dat er meer 
halffabricaten en afgewerkte producten worden ingevoerd waarop het mechanisme niet 
van toepassing is, vooral wanneer het mechanisme de bestaande maatregelen tegen 
koolstoflekkage vervangt; 

e. of en hoe de energiesector moet worden opgenomen in het specifieke geval 
van invoer van met koolstofrijke brandstoffen geproduceerde elektriciteit; 

f. de mogelijke gevolgen voor EU-bedrijven, vooral kmo’s, ten aanzien van de 
internationale concurrentie, indien de onderdelen van producten duurder zijn;
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g. een analyse van een combinatie van belangrijke variabelen, met inbegrip van 
sectoren, landen en broeikasgasemissies, die in het mechanisme voor koolstofcorrectie 
aan de grens worden opgenomen, evenals hun samenhang met bestaande maatregelen 
tegen koolstoflekkage;

h. speciale aandacht voor de minst ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden 
om ervoor te zorgen dat een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens geen 
negatieve impact heeft op hun ontwikkeling; 

6. wijst erop dat in de effectbeoordeling nauwgezet moet worden gekeken naar de wijze 
waarop het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens in wisselwerking zou staan 
met de bestaande maatregelen tegen koolstoflekkage in het kader van het EU-
emissiehandelssysteem (ETS), en ook naar de vraag of de huidige maatregelen of gratis 
toewijzingen een aanvulling moeten vormen op het mechanisme voor koolstofcorrectie 
aan de grens in de beginfase en of zij moeten worden afgeschaft waarbij dubbele 
bescherming en discriminatie van invoer moet worden voorkomen, alsmede de vraag of 
dit mechanisme al dan niet geleidelijk moet worden ingevoerd met het oog op 
verenigbaarheid met de WTO, waarbij de voorspelbaarheid en stabiliteit voor EU-
bedrijven moeten worden gehandhaafd;

7. beklemtoont dat elk mechanisme voor de industriële sectoren in de EU en daarbuiten 
een stimulans moet bieden om schone en concurrerende producten te produceren, en 
koolstoflekkage moet voorkomen, zonder de handelsmogelijkheden in gevaar te 
brengen; wijst op de rol die een dergelijk mechanisme, indien het evenwichtig is en op 
een passende manier wordt toegepast, kan spelen in energie-intensieve sectoren, zoals 
de staal-, cement- en aluminiumsector, gezien de handelsintensiteit in deze sectoren en 
hun deelname aan het ETS;

8. merkt op dat het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens deel uitmaakt van de 
Europese Green Deal en een instrument vormt om in 2050 het doel van netto nul 
broeikasgasemissies te bereiken; merkt op dat de koolstof- en handelsintensiefste 
industriële sectoren direct of indirect door het mechanisme voor koolstofcorrectie aan 
de grens kunnen worden getroffen en dat deze sectoren gedurende het gehele proces 
moeten worden geraadpleegd; constateert voorts dat het mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens zodanig van invloed kan zijn op de toeleveringsketens 
dat zij de koolstofkosten zouden internaliseren; benadrukt dat het mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens gemakkelijk te beheren moet zijn en geen onnodige 
financiële en administratieve lasten mag opleggen aan ondernemingen, met name 
kmo’s;

9. vraagt dat met de inkomsten uit het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens 
mondiale en Europese klimaatmaatregelen worden ondersteund; stelt voor dat de 
inkomsten opnieuw in de EU-begroting worden geïnvesteerd voor onderzoek, innovatie 
en de ontwikkeling van koolstofneutrale technologieën ter ondersteuning van de 
duurzame transitie van de industrie, en in klimaatsteun om te zorgen voor 
verenigbaarheid met de WTO;

10. maakt zich ernstig zorgen over de uitholling van het multilateraal handelsstelsel;  doet 
een beroep op de Commissie om actief met de regeringen van handelspartners samen te 
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werken om te zorgen voor een aanhoudende dialoog over dit initiatief en aldus 
stimulansen te bieden voor klimaatmaatregelen, zowel binnen de Unie als door haar 
handelspartners; beklemtoont dat het handelsbeleid kan en moet worden gebruikt om 
een positieve milieuagenda te bevorderen en grote verschillen in de niveaus van 
milieuambitie tussen de EU en de rest van de wereld te vermijden, en dat een 
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens moet worden opgezet als een 
aanvullende maatregel bovenop de maatregelen in het kader van de hoofdstukken 
handel en duurzame ontwikkeling van de vrijhandelsovereenkomsten van de EU; 
benadrukt dat het initiatief uiteindelijk wereldwijde maatregelen tot doel moet hebben 
die het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens overbodig maken, naarmate de 
rest van de wereld de CO2-emissies vermindert tot het ambitieuze niveau dat de EU zich 
heeft gesteld; is daarom van mening dat een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens moet worden beschouwd als een middel om te helpen dit proces te versnellen en 
niet als een manier om het protectionisme te doen toenemen; verwacht dat de 
Commissie het initiatief neemt tot onderhandelingen over een mondiale aanpak in het 
kader van de WTO of de G20; 

11. pleit voor een berekeningsmethode voor koolstofgehalten dat niet discrimineert tussen 
producenten uit de EU en derde landen, en dat zo dicht mogelijk bij het daadwerkelijke 
koolstofgehalte van de betrokken goederen komt; wijst op de moeilijkheden in verband 
met de berekening van het koolstofgehalte van producten uit de EU-lidstaten en derde 
landen, en dringt aan op voortdurende inspanningen om ervoor te zorgen dat het 
koolstofgehalte van producten vergelijkbaar is; wijst erop dat technologie voor het 
opsporen en traceren van het koolstofgehalte en de koolstofprestaties van complexe 
producten nuttig kan zijn bij de toepassing van een mechanisme voor koolstofcorrectie 
aan de grens op deze producten; merkt op dat het mechanisme voor koolstofcorrectie 
aan de grens aan landen en producenten stimulansen moet bieden voor het delen van 
informatie over koolstofbeprijzing en het koolstofgehalte van producten; 

12. is van mening dat de internationale handel en het handelsbeleid essentiële factoren voor 
de transitie naar een klimaatneutrale, hulpbronnenefficiënte, circulaire wereldeconomie 
zijn en als zodanig de wereldwijde inspanningen ter verwezenlijking van de VN-
doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en de Overeenkomst van Parijs 
ondersteunen; is van mening dat er dringend behoefte is aan een omvattende 
hervorming van de WTO, zodat zij eerlijke handel kan waarborgen en tegelijk de 
opwarming van de aarde tegengaan; merkt op dat de GATT-regels uit 1947 dateren en 
is van mening dat zij moeten worden herbekeken tegen de achtergrond van de huidige 
klimaatcrisis; verwacht dat de Commissie snel initiatieven neemt om de WTO te 
hervormen, zodat zij verenigbaar wordt met de klimaatdoelstellingen; verzoekt de 
Commissie haar inspanningen op te voeren voor het verwezenlijken van de mondiale 
CO2-beprijzing en het bevorderen van de handel in technologieën voor de bescherming 
van klimaat en milieu, bijvoorbeeld door middel van initiatieven op het gebied van het 
handelsbeleid, zoals de WTO-overeenkomst inzake milieugoederen.
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