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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution 
som antas:

1. Europaparlamentet välkomnar EU:s mål att uppnå en socialt rättvis omställning till 
klimatneutralitet senast 2050 samt målet att minska utsläppen med 60 % senast 2030, i 
enlighet med parlamentets förslag. Parlamentet förordar att den högre ambitionsnivån 
vad gäller klimatinsatser inom EU:s handelspolitik liksom inom många andra 
politikområden ska fortsätta att gälla. Parlamentet vill se att Parisavtalet och dess mål på 
1,5 ℃ blir handelspolitikens vägledande princip, som alla handelsinitiativ och 
tillhörande politiska verktyg måste anpassas till, genom att bl.a. frihandelsavtal 
inkluderas i dem som en viktig beståndsdel. Parlamentet är övertygat om att en sådan 
specialutformad handelspolitik kan fungera som en viktig drivkraft när det gäller att 
styra ekonomier mot en minskning av koldioxidutsläppen, i syfte att uppnå klimatmålen 
i Parisavtalet och den europeiska gröna given. Parlamentet betonar att som ett resultat 
av EU:s höjda ambitionsnivå när det gäller klimatförändringarna skulle risken för 
koldioxidläckage kunna öka. Parlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att 
säkerställa ett fullvärdigt skydd mot koldioxidläckage i all sin politik, samtidigt som den 
beaktar den europeiska industrins och de europeiska små och medelstora företagens 
konkurrenskraft. Parlamentet noterar att även om unionen 2018 hade minskat sina 
inhemska utsläpp av växthusgaser med 23,2 % jämfört med 1990 års nivåer, har de 
växthusgasutsläpp som ingår i den internationella handeln ständigt ökat. Parlamentet 
understryker att nettoimporten av varor och tjänster till EU står för mer än 20 % av 
unionens inhemska koldioxidutsläpp.

2. I avsaknad av ett globalt koldioxidpris och en multilateral lösning stöder 
Europaparlamentet kommissionens avsikt att föreslå en rättvis och transparent, effektiv 
och marknadsbaserad EU-mekanism för koldioxidjustering vid gränserna (nedan kallad 
CBAM), förutsatt att den är förenlig med WTO:s regler och EU:s frihandelsavtal 
(genom att vara icke-diskriminerande och inte utgöra en förklädd begränsning av den 
internationella handeln) och att den är proportionell, grundar sig på principen att 
förorenaren betalar och effektivt bidrar till uppnåendet av EU:s klimatmål. Parlamentet 
anser att en CBAM måste vara tillämplig på varor från alla tredjeländer som ännu inte 
deltar i ett effektivt system för prissättning av koldioxid, eller motsvarande åtgärder 
med liknande mål och kostnader som de som gäller för EU:s utsläppshandelssystem, i 
syfte att undvika diskriminering på grund av ursprung, och att kostnaderna för en 
mindre ambitiös koldioxidprissättning måste kunna dras av från CBAM.

3. Europaparlamentet är övertygat om att målet med en CBAM bör vara att undvika risken 
för koldioxidläckage för EU och därmed bidra till det övergripande målet att minska de 
globala utsläppen och hjälpa EU att fullgöra sina åtaganden. Parlamentet framhäver att 
EU:s CBAM uteslutande är utformad för att främja klimatmål, liksom för att minska 
risken för koldioxidläckage, och att detta bör ske på ett proportionellt och välavvägt 
sätt, vara evidensbaserat och inte får missbrukas och användas som ett verktyg för att 
öka protektionism, oberättigad diskriminering eller restriktioner i ett redan belastat 
globalt landskap med internationell handel. Parlamentet förordar att överdriven 
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byråkrati ska undvikas i detta sammanhang. Parlamentet noterar att en av 
konsekvenserna av denna åtgärd kommer att vara att man förebygger risken för att 
produktionen läggs ut utanför EU, eftersom en sådan omlokalisering skulle kunna 
omintetgöra EU:s insatser för att minska utsläppen och för att främja EU:s 
internationella miljöskyddspolitik. 

4. För att vara förenlig med WTO-reglerna konstaterar Europaparlamentet att 
bestämmelserna i det allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt), såsom artikel I (principen 
om behandling som mest gynnad nation), artikel III (principen om nationell behandling) 
och, vid behov, artikel XX (allmänna undantag), skulle kunna ligga till grund för 
utformningen av en CBAM, och att den enda grunden för mekanismen ska vara att 
värna miljön, närmare bestämt att minska de globala koldioxidutsläppen och förhindra 
koldioxidläckage.

5. Europaparlamentet förespråkar att noggranna konsekvensbedömningar ska lämnas in 
senast i mitten av 2021, tillsammans med lagstiftningsförslaget, och förordar absolut 
transparens och incitament för samarbete, liksom överenskommelser med WTO och 
EU:s handelspartner, i samverkan med Europaparlamentet. Parlamentet konstaterar att 
konsekvensbedömningen måste genomföras med målet att minska risken för 
koldioxidläckage och därmed de totala globala utsläppen. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att inkludera följande aspekter i konsekvensbedömningen:

a. Effekterna av CBAM på hållbar innovation och ändrade handelsflöden och 
leveranskedjor. 

b. En bedömning av mervärdet av CBAM jämfört med andra alternativ. 

c. Möjliga pilotsektorer för tidigt genomförande där varors koldioxidinnehåll lätt 
kan fastställas.

d. Den eventuella inverkan på EU:s industri som skulle kunna bli följden av en 
mekanism som bara är inriktad på basmaterial som skulle kunna leda till en övergång 
till import av mellan- och slutprodukter som inte omfattas av mekanismen, i synnerhet 
om mekanismen ersätter befintliga åtgärder mot koldioxidläckage. 

e. En bedömning av huruvida och på vilket sätt energisektorn bör inkluderas i de 
specifika fallen av import av koldioxidintensiv elektricitet. 

f. Eventuell påverkan på EU:s företag, särskilt små och medelstora företag, vad 
gäller global konkurrens om produkterna påverkas av högre priser för sina 
beståndsdelar.

g. En analys av en kombination av viktiga variabler, inbegripet sektorer, länder 
och växthusgasutsläpp som ingår i CBAM, och deras förhållande till befintliga åtgärder 
mot koldioxidläckage.

h. Särskilt hänsynstagande till de minst utvecklade länderna och 
utvecklingsländerna för att se till att en CBAM inte får negativa effekter för deras 
utveckling. 
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6. Europaparlamentet noterar att konsekvensbedömningen noggrant måste beakta hur en 
CBAM skulle samverka med befintliga åtgärder mot koldioxidläckage inom ramen för 
EU:s utsläppshandelssystem, inbegripet om de befintliga åtgärderna eller gratis 
utsläppsrätterna borde komplettera CBAM i inledningsfasen eller om de borde 
avskaffas, samtidigt som man undviker dubbelt skydd och diskriminering av import, 
och om CBAM bör införas gradvis eller inte, i syfte att säkerställa förenlighet med 
WTO, samtidigt som EU:s företag kan räkna med förutsägbarhet och stabilitet.

7. Europaparlamentet betonar att alla mekanismer måste skapa incitament för industrierna 
i och utanför EU att producera rena och konkurrenskraftiga produkter och undvika 
koldioxidläckage, utan att äventyra handelsmöjligheterna. Parlamentet framhåller den 
betydelse som en sådan mekanism, om den är stabil och genomförs på lämpligt sätt, 
skulle kunna ha för energiintensiva industrier såsom stål, cement och aluminium, med 
tanke på dessa sektorers stora marknadsexponering och deras deltagande i 
utsläppshandelssystemet.

8. Europaparlamentet noterar att CBAM är en del av den europeiska gröna given och ett 
verktyg för att uppnå EU:s mål om nollnettoutsläpp av växthusgaser 2050. Parlamentet 
noterar att de flesta koldioxid- och handelsintensiva industrisektorer antingen direkt 
eller indirekt skulle kunna påverkas av CBAM, och att man bör rådgöra med dem under 
hela processen. Parlamentet noterar även att CBAM skulle kunna påverka 
leveranskedjorna på ett sätt som innebär att de internaliserar koldioxidkostnaderna. 
Parlamentet betonar att en CBAM måste vara enkel att administrera och inte får 
innebära en oskälig ekonomisk eller administrativ börda för företagen, särskilt de små 
och medelstora företagen.

9. Europaparlamentet begär att intäkterna från CBAM ska användas för att stödja globala 
och europeiska klimatåtgärder. Parlamentet föreslår att intäkterna ska återinvesteras i 
EU:s budget och gå till forskning, innovation och utveckling av koldioxidneutrala 
tekniker till stöd för en hållbar omställning av industrin, och i klimatstöd för att 
säkerställa förenlighet med WTO.

10. Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över att det multilaterala handelssystemet 
håller på att urholkas. Parlamentet uppmanar kommissionen att aktivt samverka med 
handelspartnernas regeringar för att säkerställa en fortsatt dialog om detta initiativ, för 
att därmed tillhandahålla incitament för klimatåtgärder både inom EU och från 
handelspartnernas sida. Parlamentet understryker att handelspolitiken kan och bör 
användas för att främja en positiv miljöagenda och för att undvika stora skillnader vad 
gäller nivån på miljöambitionerna mellan EU och resten av världen, och att en CBAM 
bör utformas som en åtgärd som kompletterar åtgärder inom ramen för kapitlen om 
handel och hållbar utveckling i EU:s frihandelsavtal. Parlamentet understryker att 
initiativets slutmål måste vara globala insatser som gör CBAM överflödig, i takt med att 
resten av världen når upp till EU:s ambitionsnivå för minskade koldioxidutsläpp. 
Parlamentet anser därför att CBAM bör ses som ett sätt att bidra till en snabbare process 
och inte som ett medel för protektionism. Parlamentet förväntar sig att kommissionen 
inleder förhandlingar om en global strategi inom ramen för WTO eller G20. 

11. Europaparlamentet efterlyser en metod för beräkning av koldioxidinnehåll som inte 
diskriminerar mellan producenter i EU och i tredjeländer och som ligger så nära de 
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berörda varornas verkliga koldioxidinnehåll som möjligt. Parlamentet noterar 
svårigheterna med att beräkna koldioxidinnehållet i produkter från EU:s medlemsstater 
och från tredjeländer, och efterlyser fortlöpande insatser för att säkerställa att produkters 
koldioxidinnehåll är jämförbart. Parlamentet framhåller att teknik för spårning av 
koldioxidinnehåll och komplexa produkters prestanda kan vara till hjälp vid 
tillämpningen av en CBAM för dessa produkter. Parlamentet noterar att en CBAM 
måste skapa incitament för länder och producenter att dela information om prissättning 
av koldioxid och om produkters koldioxidinnehåll. 

12. Europaparlamentet anser att den internationella handeln och handelspolitiken är av 
central betydelse för omställningen till en klimatneutral, resurseffektiv och cirkulär 
global ekonomi och därmed stöder de globala insatserna för att uppnå FN:s mål för 
hållbar utveckling och Parisavtalet. Parlamentet anser att det finns ett akut behov av en 
omfattande reform av WTO som gör det möjligt för organisationen att garantera rättvis 
handel samtidigt som global uppvärmning bekämpas. Parlamentet konstaterar att 
GATT-bestämmelserna är från 1947 och anser att dessa måste ses över mot bakgrund av 
den rådande klimatkrisen. Parlamentet förväntar sig att kommissionen snarast initierar 
en reform av WTO för att uppnå förenlighet med klimatmålen. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att intensifiera sina insatser för global prissättning av koldioxid och för 
att underlätta handeln med klimat- och miljöskyddsteknik, till exempel genom 
handelspolitiska initiativ såsom WTO:s avtal om miljöanpassade varor.
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