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Amendement 1
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Markus 
Buchheit

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat, overeenkomstig 
het VWEU, de Unie tezamen met de 
lidstaten bevoegd is over 
milieuaangelegenheden;

Or. en

Amendement 2
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Markus 
Buchheit

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat de Europese Unie 
in 2017 wereldwijd de grootste netto-
invoerder van CO2-emissies was;

Or. en

Amendement 3
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ervan overtuigd dat een 
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 

1. is ingenomen met de Europese 
doelstelling om tegen 2050 een sociaal 
rechtvaardige transitie naar 
klimaatneutraliteit tot stand te brengen, 
evenals met de reductiedoelstelling van 
60 % tegen 2030; stelt bezorgd vast dat het 



PE660.137v01-00 4/63 AM\1217178NL.docx

NL

Green Deal te verwezenlijken; aan ambitie ontbreekt om 
klimaatinspanningen te leveren in het 
EU-handelsbeleid en op veel andere 
beleidsterreinen; dringt erop aan de 
Overeenkomst van Parijs en de erin 
vervatte doelstelling om de 
temperatuurstijging tot 1,5 °C te 
beperken, als basisbeginsel voor het 
handelsbeleid te gebruiken en alle 
handelsinitiatieven eraan aan te passen; 
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;

Or. en

Amendement 4
Massimiliano Salini, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Angelika 
Winzig, Jörgen Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ervan overtuigd dat een 
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;

1. is ervan overtuigd dat een 
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 de toegenomen ambitie van de 
EU op het gebied van klimaatverandering 
ook het risico van koolstoflekkage 
dienovereenkomstig is toegenomen; dringt 
er bij de Commissie op aan bij al haar 
beleidsmaatregelen te zorgen voor 
volledige bescherming tegen 
koolstoflekkage; benadrukt dat er 
afstemming moet zijn tussen enerzijds het 
EU-klimaatbeleid en anderzijds de 
economische groei en het 
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concurrentievermogen van de Europese 
industrie en kleine en middelgrote 
ondernemingen;

Or. en

Amendement 5
Manuela Ripa
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ervan overtuigd dat een 
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;

1. merkt op dat, hoewel de Unie in 
2018 de eigen binnenlandse 
broeikasgasemissies met 23,2 % had 
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; is ervan overtuigd dat 
een 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;

Or. en

Amendement 6
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ervan overtuigd dat een 1. is ervan overtuigd dat een 
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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;

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, in het 
industriebeleid meer nadruk te leggen op 
reshoring van activiteiten en extra 
financiële middelen toe te wijzen aan onze 
ondernemingen om verantwoorde 
innovatie te ondersteunen;

Or. fr

Amendement 7
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ervan overtuigd dat een 
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;

1. is ervan overtuigd dat een 
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, ermee 
rekening houdend dat de meest recente 
ambitieuze beleidslijnen van de EU op 
klimaatgebied onbereikbare doelstellingen 
lijken te stellen, die het globale 
concurrentievermogen van de EU kunnen 
aantasten;

Or. en

Amendement 8
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. is ervan overtuigd dat een 
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;

1. is ervan overtuigd dat een 
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 
het belang van internationaal 
geharmoniseerde productetikettering en 
van consumentenwaarden in dit verband;

Or. el

Amendement 9
Jörgen Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ervan overtuigd dat een 
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;

1. is ervan overtuigd dat een 
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, maar dat dit 
beleid op een evenredige en evenwichtige 
manier moet worden gevoerd, op bewijs 
moet zijn gebaseerd en niet mag worden 
gebruikt als dekmantel voor 
protectionisme;

Or. en

Amendement 10
Markus Buchheit, Roman Haider, Maximilian Krah

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. is ervan overtuigd dat een 
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;

1. is bezorgd dat een doelgericht, 
maar sterk politiek gemotiveerd 
handelsbeleid een hefboom naar een 
planeconomie kan zijn om de economieën 
in de richting van decarbonisatie en de 
eruit voortvloeiende deïndustrialisatie te 
duwen, teneinde de klimaatdoelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs en de 
Europese Green Deal te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 11
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ervan overtuigd dat een 
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;

1. is ervan overtuigd dat een 
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 zonder banenverlies te 
verwezenlijken;

Or. el

Amendement 12
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ervan overtuigd dat een 
doelgericht handelsbeleid een belangrijk 
instrument kan zijn om de economieën in 
de richting van decarbonisatie te sturen, 

1. is ervan overtuigd dat een 
doelgericht handelsbeleid een belangrijk 
instrument kan zijn om de economieën in 
de richting van decarbonisatie te sturen, 
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teneinde de klimaatdoelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs en de Europese 
Green Deal te verwezenlijken;

teneinde de klimaatdoelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs en de Europese 
Green Deal te verwezenlijken en 
koolstoflekkage te voorkomen;

Or. en

Amendement 13
Massimiliano Salini, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Angelika 
Winzig, Jörgen Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is ervan overtuigd dat een 
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens in de eerste plaats tot doel moet 
hebben de mondiale emissies te 
verminderen, en tegelijk koolstoflekkage 
moet voorkomen en het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie in stand moet houden;

Or. en

Amendement 14
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Markus 
Buchheit

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat het mechanisme 
voor koolstofcorrectie aan de grens moet 
worden opgezet als een waardevol 
instrument om bescherming te bieden 
tegen oneerlijke concurrentie en de 
hogere productiekosten voor Europese 
ondernemingen ten gevolge van de Green 
Deal te compenseren; wijst er in dit 
verband op dat voor gelijke 
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concurrentievoorwaarden voor de 
Europese ondernemingen moet worden 
gezorgd, aangezien de normen die in de 
Green Deal worden opgelegd ambitieuzer 
zijn dan die in derde landen, waardoor het 
verschijnsel van productieverplaatsingen 
nog is toegenomen, wat weer leidt tot 
meer “koolstoflekkage”;

Or. en

Amendement 15
Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat een EU-mechanisme 
voor koolstofcorrectie aan de grens 
uitsluitend bedoeld is om de 
klimaatdoelstellingen vooruit te helpen en 
een gelijk speelveld te waarborgen, 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;

Or. en

Amendement 16
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. staat achter de invoering van een 
met de WTO verenigbaar EU-
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens als een manier om het EU-beginsel 
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van vrije handel te versterken; is van 
mening dat het mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens meer 
gelijke kansen kan creëren om de 
markten concurrerender te maken in een 
gedecarboniseerde wereld;

Or. en

Amendement 17
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. waarschuwt voor een toename van 
de bureaucratie; dringt aan op een 
afzwakking van de maatregelen die de 
Europese bedrijven uit de EU drijven, als 
onderdeel van een strategie voor de 
bevordering van Europese 
milieubeschermingskwesties op 
internationaal niveau;

Or. el

Amendement 18
Manuela Ripa
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. steunt, bij gebrek aan een mondiale 
koolstofprijs en een multilaterale 
oplossing, een marktgebaseerd EU-
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens, op voorwaarde dat het verenigbaar is 
met de vrijhandelsovereenkomsten van de 
EU en met de WTO-regels, in de zin dat 
het niet-discriminerend is en geen verkapte 

2. verleent, bij gebrek aan een 
mondiale koolstofprijs en een multilaterale 
oplossing, zijn volledige steun aan een 
EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan 
de grens, op voorwaarde dat het 
verenigbaar is met de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU en 
met de WTO-regels, in de zin dat het niet-



PE660.137v01-00 12/63 AM\1217178NL.docx

NL

beperking van de internationale handel 
inhoudt, en op voorwaarde dat het 
evenredig is, gebaseerd op het beginsel dat 
de vervuiler betaalt en geschikt voor de 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen;

discriminerend is en geen verkapte 
beperking van de internationale handel 
inhoudt, en op voorwaarde dat het 
evenredig is, gebaseerd op het beginsel dat 
de vervuiler betaalt en geschikt voor de 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen; merkt op dat de 
GATT-regels van 1947 dateren en is van 
mening dat zij moeten worden herbekeken 
tegen de achtergrond van de huidige 
klimaatcrisis en de overkoepelende 
doelstelling van klimaatneutraliteit, zodat 
rekening kan worden gehouden met 
factoren als de koolstofvoetafdruk van 
producten bij het vaststellen van 
soortgelijke producten; verzoekt de 
Commissie in dit opzicht ook een 
herziening van de handelsregels voor te 
stellen bij alle klimaatinitiatieven die zij in 
het kader van de WTO zal lanceren;

Or. en

Amendement 19
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. steunt, bij gebrek aan een mondiale 
koolstofprijs en een multilaterale 
oplossing, een marktgebaseerd EU-
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens, op voorwaarde dat het verenigbaar is 
met de vrijhandelsovereenkomsten van de 
EU en met de WTO-regels, in de zin dat 
het niet-discriminerend is en geen verkapte 
beperking van de internationale handel 
inhoudt, en op voorwaarde dat het 
evenredig is, gebaseerd op het beginsel dat 
de vervuiler betaalt en geschikt voor de 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen;

2. steunt, bij gebrek aan een mondiale 
koolstofprijs en een multilaterale 
oplossing, een marktgebaseerd EU-
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens, op voorwaarde dat het verenigbaar is 
met de vrijhandelsovereenkomsten van de 
EU en met de WTO-regels, in de zin dat 
het niet-discriminerend is en geen verkapte 
beperking van de internationale handel 
inhoudt, en op voorwaarde dat het 
evenredig is, gebaseerd op het beginsel dat 
de vervuiler betaalt en geschikt voor de 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen; is van mening dat 
er dringend behoefte is aan een grondige 
hervorming van de WTO, zodat zij eerlijke 
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handel kan waarborgen en tegelijk de 
opwarming van de aarde tegengaan; 
meent dat bij de ontwikkeling van onze 
handelsrelaties dringend een andere 
aanpak moet worden gehanteerd zodat zij 
onze klimaatambities weerspiegelen;

Or. en

Amendement 20
Jean-Lin Lacapelle, Luisa Regimenti, Marco Campomenosi
namens de Commissie internationale handel
Herve Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. steunt, bij gebrek aan een mondiale 
koolstofprijs en een multilaterale 
oplossing, een marktgebaseerd EU-
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens, op voorwaarde dat het verenigbaar 
is met de vrijhandelsovereenkomsten van 
de EU en met de WTO-regels, in de zin dat 
het niet-discriminerend is en geen verkapte 
beperking van de internationale handel 
inhoudt, en op voorwaarde dat het 
evenredig is, gebaseerd op het beginsel dat 
de vervuiler betaalt en geschikt voor de 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen;

2. steunt, bij gebrek aan een mondiale 
koolstofprijs en een multilaterale 
oplossing, een marktgebaseerd EU-
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens; merkt op dat de Commissie dit 
voornemen al enkele jaren koestert, maar 
pas heel recent onderhandelingen is 
gestart met de belanghebbenden om een 
dergelijk mechanisme op te zetten, en er 
nog altijd niet in is geslaagd er concreet 
inhoud aan te geven; benadrukt dat dit 
mechanisme verenigbaar moet zijn met de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU en 
met de WTO-regels, in de zin dat het niet-
discriminerend is en geen verkapte 
beperking van de internationale handel 
inhoudt, evenredig moet zijn, gebaseerd op 
het beginsel dat de vervuiler betaalt en 
geschikt voor de verwezenlijking van de 
ecologische, sociale en 
klimaatdoelstellingen;

Or. fr

Amendement 21
Markus Buchheit, Roman Haider, Maximilian Krah
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. steunt, bij gebrek aan een 
mondiale koolstofprijs en een 
multilaterale oplossing, een 
marktgebaseerd EU-mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens, op 
voorwaarde dat het verenigbaar is met de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU en 
met de WTO-regels, in de zin dat het niet-
discriminerend is en geen verkapte 
beperking van de internationale handel 
inhoudt, en op voorwaarde dat het 
evenredig is, gebaseerd op het beginsel dat 
de vervuiler betaalt en geschikt voor de 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen;

2. stelt zich vragen over een 
marktgebaseerd EU-mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens, zelfs op 
voorwaarde dat het verenigbaar is met de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU en 
met de WTO-regels, in de zin dat het niet-
discriminerend is en geen verkapte 
beperking van de internationale handel 
inhoudt, en op voorwaarde dat het 
evenredig is, gebaseerd op het beginsel dat 
de vervuiler betaalt en geschikt voor de 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen; wijst erop dat 
eenzijdig optreden van de EU middels de 
invoering van een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens kan leiden 
tot vergeldingsmaatregelen zoals 
strafheffingen op de uitvoer van Europese 
producten, die economische schade 
kunnen veroorzaken en een grote impact 
kunnen hebben op Europese producenten 
en ondernemingen;

Or. en

Amendement 22
Christophe Hansen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. steunt, bij gebrek aan een mondiale 
koolstofprijs en een multilaterale 
oplossing, een marktgebaseerd EU-
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens, op voorwaarde dat het verenigbaar is 
met de vrijhandelsovereenkomsten van de 
EU en met de WTO-regels, in de zin dat 
het niet-discriminerend is en geen verkapte 

2. steunt, bij gebrek aan een mondiale 
koolstofprijs en een multilaterale 
oplossing, een marktgebaseerd 
EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan 
de grens, dat van toepassing is op 
ingevoerde producten uit alle derde 
landen die nog geen deel uitmaken van 
een effectieve “cap and trade”-regeling 
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beperking van de internationale handel 
inhoudt, en op voorwaarde dat het 
evenredig is, gebaseerd op het beginsel dat 
de vervuiler betaalt en geschikt voor de 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen;

waarin de emissiereductiedoelstellingen 
voor broeikasgassen en de bijbehorende 
kosten minstens gelijkwaardig zijn aan die 
in de EU-ETS-regeling, op voorwaarde 
dat het verenigbaar is met de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU en 
met de WTO-regels, in de zin dat het niet-
discriminerend is en geen verkapte 
beperking van de internationale handel 
inhoudt, en op voorwaarde dat het 
evenredig is, gebaseerd op het beginsel dat 
de vervuiler betaalt en geschikt voor de 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen;

Or. en

Amendement 23
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. steunt, bij gebrek aan een mondiale 
koolstofprijs en een multilaterale 
oplossing, een marktgebaseerd EU-
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens, op voorwaarde dat het verenigbaar 
is met de vrijhandelsovereenkomsten van 
de EU en met de WTO-regels, in de zin dat 
het niet-discriminerend is en geen verkapte 
beperking van de internationale handel 
inhoudt, en op voorwaarde dat het 
evenredig is, gebaseerd op het beginsel dat 
de vervuiler betaalt en geschikt voor de 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen;

2. steunt, bij gebrek aan een mondiale 
koolstofprijs en een multilaterale 
oplossing, een marktgebaseerd 
EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan 
de grens; dringt erop aan dat de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU 
verenigbaar worden gemaakt met een 
dergelijk mechanisme middels de 
respectieve herzieningsclausules in de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU, 
ingeval de vrijhandelsovereenkomsten van 
de EU nog niet verenigbaar zijn met een 
dergelijk mechanisme; vraagt dat het 
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens verenigbaar is met de WTO-regels, 
in de zin dat het niet-discriminerend is en 
geen verkapte beperking van de 
internationale handel inhoudt, en op 
voorwaarde dat het evenredig is, gebaseerd 
op het beginsel dat de vervuiler betaalt en 
geschikt voor de verwezenlijking van de 
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klimaatdoelstellingen;

Or. en

Amendement 24
Massimiliano Salini, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Angelika 
Winzig

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. steunt, bij gebrek aan een mondiale 
koolstofprijs en een multilaterale 
oplossing, een marktgebaseerd EU-
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens, op voorwaarde dat het verenigbaar is 
met de vrijhandelsovereenkomsten van de 
EU en met de WTO-regels, in de zin dat 
het niet-discriminerend is en geen verkapte 
beperking van de internationale handel 
inhoudt, en op voorwaarde dat het 
evenredig is, gebaseerd op het beginsel dat 
de vervuiler betaalt en geschikt voor de 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen;

2. steunt, bij gebrek aan een mondiale 
koolstofprijs en een multilaterale 
oplossing, een marktgebaseerd 
EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan 
de grens voor ingevoerde producten uit 
alle landen die geen streng 
emissiehandelssysteem met vergelijkbare 
emissiereductiedoelstellingen en -kosten 
voor CO2 hebben, op voorwaarde dat het 
verenigbaar is met de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU en 
met de WTO-regels, in de zin dat het niet-
discriminerend is en geen verkapte 
beperking van de internationale handel 
inhoudt, en op voorwaarde dat het 
evenredig is, gebaseerd op het beginsel dat 
de vervuiler betaalt en geschikt voor de 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen;

Or. en

Amendement 25
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. steunt, bij gebrek aan een mondiale 
koolstofprijs en een multilaterale 

2. steunt, bij gebrek aan een mondiale 
koolstofprijs en een multilaterale 
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oplossing, een marktgebaseerd EU-
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens, op voorwaarde dat het verenigbaar is 
met de vrijhandelsovereenkomsten van de 
EU en met de WTO-regels, in de zin dat 
het niet-discriminerend is en geen verkapte 
beperking van de internationale handel 
inhoudt, en op voorwaarde dat het 
evenredig is, gebaseerd op het beginsel dat 
de vervuiler betaalt en geschikt voor de 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen;

oplossing, een marktgebaseerd EU-
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens, op voorwaarde dat het verenigbaar is 
met de vrijhandelsovereenkomsten van de 
EU en met de WTO-regels, in de zin dat 
het niet-discriminerend is en geen verkapte 
beperking van de internationale handel 
inhoudt, en op voorwaarde dat het 
evenredig is, gebaseerd op het beginsel dat 
de vervuiler betaalt en geschikt voor de 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen; is van mening dat 
de geleidelijke invoering van het 
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens gekoppeld moet worden aan de 
uitfasering van de kosteloze toewijzing 
van emissierechten;

Or. en

Amendement 26
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. steunt, bij gebrek aan een mondiale 
koolstofprijs en een multilaterale 
oplossing, een marktgebaseerd EU-
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens, op voorwaarde dat het verenigbaar is 
met de vrijhandelsovereenkomsten van de 
EU en met de WTO-regels, in de zin dat 
het niet-discriminerend is en geen verkapte 
beperking van de internationale handel 
inhoudt, en op voorwaarde dat het 
evenredig is, gebaseerd op het beginsel dat 
de vervuiler betaalt en geschikt voor de 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen;

2. steunt, bij gebrek aan een mondiale 
koolstofprijs en een multilaterale 
oplossing, een marktgebaseerd EU-
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens voor alle invoer uit landen waarvoor 
geen gelijkwaardig emissiehandelssysteem 
geldt, op voorwaarde dat het verenigbaar is 
met de vrijhandelsovereenkomsten van de 
EU en met de WTO-regels, in de zin dat 
het niet-discriminerend is en geen verkapte 
beperking van de internationale handel 
inhoudt, en op voorwaarde dat het 
evenredig is, gebaseerd op het beginsel dat 
de vervuiler betaalt en geschikt voor de 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen;

Or. en
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Amendement 27
Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. steunt, bij gebrek aan een mondiale 
koolstofprijs en een multilaterale 
oplossing, een marktgebaseerd EU-
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens, op voorwaarde dat het verenigbaar is 
met de vrijhandelsovereenkomsten van de 
EU en met de WTO-regels, in de zin dat 
het niet-discriminerend is en geen verkapte 
beperking van de internationale handel 
inhoudt, en op voorwaarde dat het 
evenredig is, gebaseerd op het beginsel dat 
de vervuiler betaalt en geschikt voor de 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen;

2. steunt, bij gebrek aan een mondiale 
koolstofprijs en een multilaterale 
oplossing, een eerlijk en transparant 
marktgebaseerd EU-mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens, op 
voorwaarde dat het zonder enige twijfel 
volkomen verenigbaar is met de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU en 
met de WTO-regels, in de zin dat het niet-
discriminerend is en geen verkapte 
beperking van de internationale handel 
inhoudt, en op voorwaarde dat het 
evenredig is, gebaseerd op het beginsel dat 
de vervuiler betaalt en geschikt voor de 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen;

Or. en

Amendement 28
Jörgen Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. steunt, bij gebrek aan een mondiale 
koolstofprijs en een multilaterale 
oplossing, een marktgebaseerd EU-
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens, op voorwaarde dat het verenigbaar 
is met de vrijhandelsovereenkomsten van 
de EU en met de WTO-regels, in de zin dat 
het niet-discriminerend is en geen verkapte 
beperking van de internationale handel 
inhoudt, en op voorwaarde dat het 

2. neemt er kennis van dat de 
Commissie, bij gebrek aan een mondiale 
koolstofprijs en een multilaterale 
oplossing, voornemens is een 
marktgebaseerd EU-mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens voor te 
stellen; benadrukt dat het verenigbaar 
moet zijn met de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU en 
met de WTO-regels, in de zin dat het niet-
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evenredig is, gebaseerd op het beginsel dat 
de vervuiler betaalt en geschikt voor de 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen;

discriminerend is en geen verkapte 
beperking van de internationale handel 
inhoudt, en dat het evenredig moet zijn, 
gebaseerd op het beginsel dat de vervuiler 
betaalt en geschikt voor de verwezenlijking 
van de klimaatdoelstellingen;

Or. en

Amendement 29
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. steunt, bij gebrek aan een mondiale 
koolstofprijs en een multilaterale 
oplossing, een marktgebaseerd EU-
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens, op voorwaarde dat het verenigbaar 
is met de vrijhandelsovereenkomsten van 
de EU en met de WTO-regels, in de zin dat 
het niet-discriminerend is en geen verkapte 
beperking van de internationale handel 
inhoudt, en op voorwaarde dat het 
evenredig is, gebaseerd op het beginsel dat 
de vervuiler betaalt en geschikt voor de 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen;

2. steunt, bij gebrek aan een mondiale 
koolstofprijs en een multilaterale 
oplossing, een marktgebaseerd EU-
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens, op voorwaarde dat de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU 
worden aangepast en de WTO-regels 
worden gemoderniseerd, in de zin dat het 
niet-discriminerend is en geen verkapte 
beperking van de internationale handel 
inhoudt, en op voorwaarde dat het 
evenredig is, gebaseerd op het beginsel dat 
de vervuiler betaalt en geschikt voor de 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen;

Or. en

Amendement 30
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. steunt, bij gebrek aan een mondiale 
koolstofprijs en een multilaterale 

2. steunt, bij gebrek aan een mondiale 
koolstofprijs en een multilaterale 
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oplossing, een marktgebaseerd EU-
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens, op voorwaarde dat het verenigbaar is 
met de vrijhandelsovereenkomsten van de 
EU en met de WTO-regels, in de zin dat 
het niet-discriminerend is en geen verkapte 
beperking van de internationale handel 
inhoudt, en op voorwaarde dat het 
evenredig is, gebaseerd op het beginsel dat 
de vervuiler betaalt en geschikt voor de 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen;

oplossing, een marktgebaseerd EU-
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens, op voorwaarde dat het verenigbaar is 
met de vrijhandelsovereenkomsten van de 
EU en met de WTO-regels, in de zin dat 
het niet-discriminerend is en geen verkapte 
beperking van de internationale handel 
inhoudt, en op voorwaarde dat het 
evenredig is, gebaseerd op het beginsel dat 
de vervuiler betaalt en een effectief middel 
voor het bereiken van alle Europese 
doelstellingen;

Or. el

Amendement 31
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Jérémy Decerle, Jordi Cañas, Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. steunt, bij gebrek aan een mondiale 
koolstofprijs en een multilaterale 
oplossing, een marktgebaseerd EU-
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens, op voorwaarde dat het verenigbaar is 
met de vrijhandelsovereenkomsten van de 
EU en met de WTO-regels, in de zin dat 
het niet-discriminerend is en geen verkapte 
beperking van de internationale handel 
inhoudt, en op voorwaarde dat het 
evenredig is, gebaseerd op het beginsel dat 
de vervuiler betaalt en geschikt voor de 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen;

2. steunt, bij gebrek aan een mondiale 
koolstofprijs en een multilaterale 
oplossing, een marktgebaseerd EU-
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens, op voorwaarde dat het verenigbaar is 
met de WTO-regels, in de zin dat het niet-
discriminerend is en geen verkapte 
beperking van de internationale handel 
inhoudt, en met de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU, op 
voorwaarde dat het evenredig is, gebaseerd 
op het beginsel dat de vervuiler betaalt en 
geschikt voor de verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen;

Or. en

Amendement 32
Christophe Hansen

Ontwerpadvies
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Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat het mechanisme 
voor koolstofcorrectie aan de grens liefst 
geen directe gevolgen mag hebben voor de 
productiekosten binnen de EU, ook om 
oneerlijke concurrentie op de markten 
van derde landen te vermijden;

Or. en

Amendement 33
Jörgen Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verbindt zich ertoe dit voorstel 
samen met andere opties ter 
aanmoediging van internationale 
klimaatmaatregelen en ter voorkoming 
van koolstoflekkage te beoordelen; 
verzoekt de Commissie derhalve 
alternatieve maatregelen te overwegen en 
de meerwaarde van een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens duidelijk 
aan te tonen; beklemtoont dat het 
uiteindelijke mechanisme alleen kan 
worden gesteund indien kan worden 
aangetoond dat het doeltreffend is om de 
milieudoelstellingen te bereiken en niet 
nadelig is voor het concurrentievermogen 
van Europese ondernemingen tegenover 
niet-Europese ondernemingen, vooral op 
markten buiten de EU;

Or. en

Amendement 34
Manuela Ripa
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat technologie die het 
koolstofgehalte en de koolstofprestaties 
van complexe producten opspoort, nuttig 
kan zijn bij de toepassing van een 
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens op deze producten; meent dat de EU 
er voordeel bij heeft deze technologie te 
ontwikkelen, die dan zou kunnen worden 
gebruikt als basis om een internationale 
norm vast te stellen;

Or. en

Amendement 35
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat de WTO-regels niet 
verenigbaar zijn met de Overeenkomst 
van Parijs; verwacht dat de Commissie 
snel stappen onderneemt om de WTO te 
hervormen zodat zij verenigbaar is met 
klimaatdoelstellingen;

Or. en

Amendement 36
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
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meer methoden te onderzoeken om een 
koolstofmarkt uit te breiden en te 
ontwikkelen, alsook manieren te zoeken 
om te voorkomen dat sterk vervuilende 
industrieën subsidies ontvangen, of om 
deze in voorkomend geval uit te faseren;

Or. en

Amendement 37
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Jordi Cañas, 
Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. merkt op dat alle inkomsten uit 
een EU-mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens moeten 
bijdragen aan de doelstelling om de 
wereldwijde koolstofemissies te 
verminderen en te zorgen voor 
verenigbaarheid met de WTO;

Or. en

Amendement 38
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Urmas Paet, Jérémy Decerle, Jordi Cañas, Samira 
Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. meent dat de invoering van een 
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens een cruciale leemte in het 
klimaatbeleid van de EU zal opvullen en 
bijgevolg van essentieel belang is om de 
klimaatambities van de EU waar te maken 
en haar koolstofvoetafdruk te verkleinen;
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Or. en

Amendement 39
Manuela Ripa
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de algemene 
uitzonderingsclausule van artikel XX van 
de Algemene Overeenkomst inzake 
Tarieven en Handel (GATT) de basis moet 
vormen voor elk ontwerp-
koolstofcorrectiemechanisme, en dat dit 
louter gebaseerd moet zijn op 
milieuoverwegingen: het verminderen van 
de wereldwijde CO2-emissies en het 
voorkomen van koolstoflekkage;

3. merkt op dat een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens niet 
noodzakelijk onverenigbaar is met de 
WTO, met name wat betreft de bepalingen 
van de Algemene Overeenkomst inzake 
Tarieven en Handel (GATT); wijst op het 
beginsel van non-discriminatie uit hoofde 
van artikel III GATT en op het feit dat, 
dienovereenkomstig, bestaande 
maatregelen inzake koolstoflekkage in het 
Unierecht niet meer van toepassing 
zouden zijn zodra het mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens van kracht 
wordt, aangezien dit mechanisme 
koolstofprijzen zou vaststellen voor 
ingevoerde producten die vergelijkbaar 
zijn met de prijzen die uit hoofde van de 
EU-ETS-regeling worden toegepast op 
EU-installaties; stelt ondubbelzinnig dat 
dit mechanisme moet dienen om de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs te verwezenlijken middels een 
betere aanpak van de aan internationale 
handel gerelateerde broeikasgasemissies, 
waardoor zowel binnen de Unie als bij 
haar handelspartners wordt aangezet tot 
klimaatmaatregelen, middels het 
verminderen van de wereldwijde CO2 -
emissies en het voorkomen van 
koolstoflekkage; is daarom van mening 
dat een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens moet 
worden beschouwd als een middel om dit 
proces te versnellen en niet als een manier 
om het protectionisme te doen toenemen;
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Or. en

Amendement 40
Jean-Lin Lacapelle, Luisa Regimenti, Marco Campomenosi
namens de Commissie internationale handel
Herve Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de algemene 
uitzonderingsclausule van artikel XX van 
de Algemene Overeenkomst inzake 
Tarieven en Handel (GATT) de basis moet 
vormen voor elk ontwerp-
koolstofcorrectiemechanisme, en dat dit 
louter gebaseerd moet zijn op 
milieuoverwegingen: het verminderen van 
de wereldwijde CO2-emissies en het 
voorkomen van koolstoflekkage;

3. merkt op dat de algemene 
uitzonderingsclausule van artikel XX van 
de Algemene Overeenkomst inzake 
Tarieven en Handel (GATT) de basis moet 
vormen voor elk ontwerp-
koolstofcorrectiemechanisme, en dat dit in 
de eerste plaats gebaseerd moet zijn op 
milieuoverwegingen: het verminderen van 
de wereldwijde CO2-emissies en het 
voorkomen van koolstoflekkage, door de 
logistieke ketens te verkorten, de mondiale 
stromen te vertragen en korte circuits van 
producent tot consument te bevorderen;

beveelt aan ervoor te zorgen dat de CO2-
prijs per ton de werkelijke milieukost van 
een product weerspiegelt, door rekening te 
houden met de productiekosten, maar ook 
met de vervoerskosten, met inbegrip van 
een coëfficiënt voor de werkelijk 
afgelegde afstand; beklemtoont dat deze 
reële prijs, naast de milieukosten van de 
producten compenseren, ook de interne 
markt moet helpen versterken en een 
stimulans moet zijn voor de internationale 
handel om de voetafdruk of het volume 
ervan te verkleinen;

Or. fr

Amendement 41
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius

Ontwerpadvies
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Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de algemene 
uitzonderingsclausule van artikel XX van 
de Algemene Overeenkomst inzake 
Tarieven en Handel (GATT) de basis moet 
vormen voor elk ontwerp-
koolstofcorrectiemechanisme, en dat dit 
louter gebaseerd moet zijn op 
milieuoverwegingen: het verminderen van 
de wereldwijde CO2-emissies en het 
voorkomen van koolstoflekkage;

3. merkt op dat de algemene 
uitzonderingsclausule van artikel XX van 
de Algemene Overeenkomst inzake 
Tarieven en Handel (GATT) de basis kan 
vormen voor elk ontwerp-
koolstofcorrectiemechanisme, en dat dit 
louter gebaseerd moet zijn op 
milieuoverwegingen: het verminderen van 
de wereldwijde CO2-emissies en het 
voorkomen van koolstoflekkage; 
beklemtoont dat een universeel 
mechanisme het uiteindelijke doel van het 
initiatief moet zijn omdat 
gedecentraliseerde 
klimaatbeschermingsmaatregelen niet het 
gewenste effect zullen hebben, maar 
alleen maar koolstoflekkage en nadelen 
voor de Europese industrie teweeg zullen 
brengen; stelt daarom voor om de 
Europese ETS-regeling te externaliseren 
als mogelijk 
koolstofcorrectiemechanisme; verwacht 
dat de Commissie binnen de WTO of de 
G20 onderhandelingen start over een 
wereldwijde aanpak;

Or. en

Amendement 42
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de algemene 
uitzonderingsclausule van artikel XX van 
de Algemene Overeenkomst inzake 
Tarieven en Handel (GATT) de basis moet 
vormen voor elk ontwerp-
koolstofcorrectiemechanisme, en dat dit 
louter gebaseerd moet zijn op 

3. merkt op dat de algemene 
uitzonderingsclausule van artikel XX van 
de Algemene Overeenkomst inzake 
Tarieven en Handel (GATT) de basis moet 
vormen voor elk ontwerp-
koolstofcorrectiemechanisme, en dat dit 
louter gebaseerd moet zijn op 
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milieuoverwegingen: het verminderen van 
de wereldwijde CO2-emissies en het 
voorkomen van koolstoflekkage;

milieuoverwegingen: het verminderen van 
de wereldwijde CO2-emissies en het 
voorkomen van koolstoflekkage; is echter 
van mening dat het agressieve beleid dat 
met name China en de Verenigde Staten 
voeren inzake het gebruik van fossiele 
brandstoffen, onder meer voor 
elektriciteitsproductie, alle Europese 
maatregelen rechtvaardigt om het 
evenwicht te herstellen en er 
verhoudingsgewijs rekening mee te 
houden bij de berekening van het bedrag 
van het koolstofcorrectiemechanisme;

Or. fr

Amendement 43
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de algemene 
uitzonderingsclausule van artikel XX van 
de Algemene Overeenkomst inzake 
Tarieven en Handel (GATT) de basis moet 
vormen voor elk ontwerp-
koolstofcorrectiemechanisme, en dat dit 
louter gebaseerd moet zijn op 
milieuoverwegingen: het verminderen van 
de wereldwijde CO2-emissies en het 
voorkomen van koolstoflekkage;

3. merkt op dat de algemene 
uitzonderingsclausule van artikel XX van 
de Algemene Overeenkomst inzake 
Tarieven en Handel (GATT) de basis moet 
vormen voor elk ontwerp-
koolstofcorrectiemechanisme, en dat dit 
louter gebaseerd moet zijn op 
milieuoverwegingen: het verminderen van 
de wereldwijde CO2-emissies en het 
voorkomen van koolstoflekkage, als 
middel om de menselijke gezondheid te 
verbeteren en de niet-hernieuwbare 
energiebronnen te beschermen; houdt er 
rekening mee dat het 
koolstofcorrectiemechanisme, ook al 
suggereert artikel XX van de Algemene 
Overeenkomst inzake Tarieven en Handel 
(GATT) verenigbaarheid met de WTO, 
toch een probleem zou vormen voor de 
beginselen van “meest begunstigde natie” 
(artikel I GATT) en “pacta sunt 
servanda” (artikel II GATT);
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Or. en

Amendement 44
Markus Buchheit, Roman Haider, Maximilian Krah

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de algemene 
uitzonderingsclausule van artikel XX van 
de Algemene Overeenkomst inzake 
Tarieven en Handel (GATT) de basis moet 
vormen voor elk ontwerp-
koolstofcorrectiemechanisme, en dat dit 
louter gebaseerd moet zijn op 
milieuoverwegingen: het verminderen van 
de wereldwijde CO2-emissies en het 
voorkomen van koolstoflekkage;

3. merkt op dat de algemene 
uitzonderingsclausule van artikel XX van 
de Algemene Overeenkomst inzake 
Tarieven en Handel (GATT) de basis moet 
vormen voor elk ontwerp-
koolstofcorrectiemechanisme, en dat dit 
louter gebaseerd moet zijn op 
milieuoverwegingen: het verminderen van 
de wereldwijde CO2-emissies en het 
voorkomen van koolstoflekkage; verzoekt 
om juridisch advies in te winnen bij 
onafhankelijke juridische deskundigen 
om te weten of de volgende passage uit 
artikel XX: “niet zodanig [mogen] worden 
toegepast, dat zij een middel vormen hetzij 
tot willekeurige of ongerechtvaardigde 
discriminatie tussen landen waar dezelfde 
omstandigheden heersen, hetzij tot een 
verkapte beperking van de internationale 
handel” al dan niet van toepassing is;

Or. en

Amendement 45
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de algemene 
uitzonderingsclausule van artikel XX van 
de Algemene Overeenkomst inzake 
Tarieven en Handel (GATT) de basis moet 

3. merkt op dat de algemene 
uitzonderingsclausule van artikel XX van 
de Algemene Overeenkomst inzake 
Tarieven en Handel (GATT) de basis moet 
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vormen voor elk ontwerp-
koolstofcorrectiemechanisme, en dat dit 
louter gebaseerd moet zijn op 
milieuoverwegingen: het verminderen van 
de wereldwijde CO2-emissies en het 
voorkomen van koolstoflekkage;

vormen voor elk ontwerp-
koolstofcorrectiemechanisme, om 
willekeurige of ongerechtvaardigde 
discriminatie te voorkomen tussen landen 
waar dezelfde omstandigheden heersen, 
ten aanzien van landen met minder 
strenge milieunormen, en dat dit 
gebaseerd moet zijn op 
concurrentievermogen en op 
milieuoverwegingen: het verminderen van 
de wereldwijde CO2-emissies en het 
voorkomen van koolstoflekkage;

Or. en

Amendement 46
Angelika Winzig

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de algemene 
uitzonderingsclausule van artikel XX van 
de Algemene Overeenkomst inzake 
Tarieven en Handel (GATT) de basis moet 
vormen voor elk ontwerp-
koolstofcorrectiemechanisme, en dat dit 
louter gebaseerd moet zijn op 
milieuoverwegingen: het verminderen van 
de wereldwijde CO2-emissies en het 
voorkomen van koolstoflekkage;

3. merkt op dat de algemene 
uitzonderingsclausule van artikel XX van 
de Algemene Overeenkomst inzake 
Tarieven en Handel (GATT) de basis moet 
vormen voor elk ontwerp-
koolstofcorrectiemechanisme, en dat dit 
louter gebaseerd moet zijn op 
milieuoverwegingen: het verminderen van 
de wereldwijde CO2-emissies en het 
voorkomen van koolstoflekkage, hoewel 
het koolstofcorrectiemechanisme 
bestaande maatregelen ter voorkoming 
van koolstoflekkage op grond van de 
EU-regeling voor de handel in 
emissierechten (EU-ETS) niet mag 
vervangen, die op het 
concurrentievermogen gerichte 
maatregelen zijn, maar als aanvulling 
erop fungeren;

Or. en
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Amendement 47
Danuta Maria Hübner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de algemene 
uitzonderingsclausule van artikel XX van 
de Algemene Overeenkomst inzake 
Tarieven en Handel (GATT) de basis moet 
vormen voor elk ontwerp-
koolstofcorrectiemechanisme, en dat dit 
louter gebaseerd moet zijn op 
milieuoverwegingen: het verminderen van 
de wereldwijde CO2-emissies en het 
voorkomen van koolstoflekkage;

3. merkt op dat om volledig 
verenigbaar te zijn met de WTO-regels het 
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens aan alle bepalingen van de 
Algemene Overeenkomst inzake Tarieven 
en Handel (GATT) moet voldoen, met 
inbegrip van de hoofdbeginselen van 
meest begunstigde natie, nationale 
behandeling en geconsolideerde tarieven; 
merkt op dat de algemene 
uitzonderingsclausule van artikel XX van 
de Algemene Overeenkomst inzake 
Tarieven en Handel (GATT) ook de basis 
kan vormen voor elk ontwerp-
koolstofcorrectiemechanisme indien dit 
strikt gebaseerd is op milieuoverwegingen: 
het verminderen van de wereldwijde CO2-
emissies en het voorkomen van 
koolstoflekkage;

Or. en

Amendement 48
Jörgen Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de algemene 
uitzonderingsclausule van artikel XX van 
de Algemene Overeenkomst inzake 
Tarieven en Handel (GATT) de basis moet 
vormen voor elk ontwerp-
koolstofcorrectiemechanisme, en dat dit 
louter gebaseerd moet zijn op 
milieuoverwegingen: het verminderen van 
de wereldwijde CO2-emissies en het 

3. merkt op dat terwijl de Unie bereid 
moet zijn om de algemene 
uitzonderingsclausule van artikel XX van 
de Algemene Overeenkomst inzake 
Tarieven en Handel (GATT) als basis voor 
elk met de WTO verenigbaar ontwerp-
koolstofcorrectiemechanisme te gebruiken, 
dit mechanisme ook met de WTO 
verenigbaar kan worden gemaakt als een 
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voorkomen van koolstoflekkage; interne heffing, belasting of regeling; 
benadrukt dat dit louter gebaseerd moet 
zijn op milieuoverwegingen: het 
verminderen van de wereldwijde CO2-
emissies en het voorkomen van 
koolstoflekkage;

Or. en

Amendement 49
Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de algemene 
uitzonderingsclausule van artikel XX van 
de Algemene Overeenkomst inzake 
Tarieven en Handel (GATT) de basis moet 
vormen voor elk ontwerp-
koolstofcorrectiemechanisme, en dat dit 
louter gebaseerd moet zijn op 
milieuoverwegingen: het verminderen van 
de wereldwijde CO2-emissies en het 
voorkomen van koolstoflekkage;

3. merkt op dat de algemene 
uitzonderingsclausule van artikel XX van 
de Algemene Overeenkomst inzake 
Tarieven en Handel (GATT) de basis moet 
vormen voor elk ontwerp-
koolstofcorrectiemechanisme, en dat dit 
louter gebaseerd moet zijn op 
milieuoverwegingen, en dat het 
koolstofcorrectiemechanisme bijgevolg 
niet mag worden gezien als een alternatief 
voor de bestaande maatregelen ter 
voorkoming van koolstoflekkage in de 
EU-regeling voor de handel in 
emissierechten (EU ETS), die op het 
concurrentievermogen gerichte 
maatregelen zijn;

Or. en

Amendement 50
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de algemene 3. merkt op dat de algemene 
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uitzonderingsclausule van artikel XX van 
de Algemene Overeenkomst inzake 
Tarieven en Handel (GATT) de basis moet 
vormen voor elk ontwerp-
koolstofcorrectiemechanisme, en dat dit 
louter gebaseerd moet zijn op 
milieuoverwegingen: het verminderen van 
de wereldwijde CO2-emissies en het 
voorkomen van koolstoflekkage;

uitzonderingsclausule van artikel XX van 
de Algemene Overeenkomst inzake 
Tarieven en Handel (GATT) de basis moet 
vormen voor elk ontwerp-
koolstofcorrectiemechanisme, en dat dit 
gebaseerd moet zijn op het verminderen 
van de wereldwijde CO2-emissies en het 
voorkomen van koolstoflekkage, zonder 
het concurrentievermogen van de 
Europese industriële sectoren in Europa 
en wereldwijd aan te tasten;

Or. en

Amendement 51
Christophe Hansen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de algemene 
uitzonderingsclausule van artikel XX van 
de Algemene Overeenkomst inzake 
Tarieven en Handel (GATT) de basis moet 
vormen voor elk ontwerp-
koolstofcorrectiemechanisme, en dat dit 
louter gebaseerd moet zijn op 
milieuoverwegingen: het verminderen van 
de wereldwijde CO2-emissies en het 
voorkomen van koolstoflekkage;

3. merkt op dat de algemene 
uitzonderingsclausule van artikel XX van 
de Algemene Overeenkomst inzake 
Tarieven en Handel (GATT) de basis moet 
vormen voor elk ontwerp-
koolstofcorrectiemechanisme, en dat dit 
louter gebaseerd moet zijn op 
milieuoverwegingen en bijgevolg niet mag 
worden opgezet als een direct alternatief 
voor de EU-ETS-regeling en de 
bijbehorende bestaande maatregelen ter 
voorkoming van koolstoflekkage;

Or. en

Amendement 52
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement
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3. merkt op dat de algemene 
uitzonderingsclausule van artikel XX van 
de Algemene Overeenkomst inzake 
Tarieven en Handel (GATT) de basis moet 
vormen voor elk ontwerp-
koolstofcorrectiemechanisme, en dat dit 
louter gebaseerd moet zijn op 
milieuoverwegingen: het verminderen van 
de wereldwijde CO2-emissies en het 
voorkomen van koolstoflekkage;

3. merkt op dat de algemene 
uitzonderingsclausule van artikel XX van 
de Algemene Overeenkomst inzake 
Tarieven en Handel (GATT) de basis moet 
vormen voor elk ontwerp-
koolstofcorrectiemechanisme, en dat dit 
louter gebaseerd moet zijn op 
milieuoverwegingen: het verminderen van 
de wereldwijde CO2-emissies en het 
voorkomen van koolstoflekkage als 
prioriteit;

Or. el

Amendement 53
Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de algemene 
uitzonderingsclausule van artikel XX van 
de Algemene Overeenkomst inzake 
Tarieven en Handel (GATT) de basis moet 
vormen voor elk ontwerp-
koolstofcorrectiemechanisme, en dat dit 
louter gebaseerd moet zijn op 
milieuoverwegingen: het verminderen van 
de wereldwijde CO2-emissies en het 
voorkomen van koolstoflekkage;

3. merkt op dat de algemene 
uitzonderingsclausule van artikel XX van 
de Algemene Overeenkomst inzake 
Tarieven en Handel (GATT) een mogelijke 
basis kan vormen voor elk ontwerp-
koolstofcorrectiemechanisme, en dat dit 
louter gebaseerd moet zijn op 
milieuoverwegingen: het verminderen van 
de wereldwijde CO2-emissies en het 
voorkomen van koolstoflekkage;

Or. en

Amendement 54
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Jérémy Decerle, Jordi Cañas, Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de algemene 3. merkt op dat de bepalingen van de 
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uitzonderingsclausule van artikel XX van 
de Algemene Overeenkomst inzake 
Tarieven en Handel (GATT) de basis moet 
vormen voor elk ontwerp-
koolstofcorrectiemechanisme, en dat dit 
louter gebaseerd moet zijn op 
milieuoverwegingen: het verminderen van 
de wereldwijde CO2-emissies en het 
voorkomen van koolstoflekkage;

Algemene Overeenkomst inzake Tarieven 
en Handel (GATT), zoals de artikelen I, 
III en XX ervan, de basis moeten vormen 
voor elk ontwerp-
koolstofcorrectiemechanisme, en dat dit 
louter gebaseerd moet zijn op 
milieuoverwegingen: het verminderen van 
de wereldwijde CO2-emissies en het 
voorkomen van koolstoflekkage;

Or. en

Amendement 55
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. pleit voor een berekeningsmethode 
voor koolstofgehalten waarbij de 
Europese producenten niet worden 
benadeeld; pleit voor een 
berekeningsmethode die zo veel mogelijk 
rekening houdt met het werkelijke 
koolstofgehalte van de betrokken 
producten; stelt voor dat een 
onafhankelijk agentschap 
verantwoordelijk wordt voor de 
vaststelling van het meest realistische 
koolstofgehalte van producten en hun 
invoerprijs; vraagt dat bestaande 
systemen van derde landen om 
koolstofprijzen vast te stellen in de 
berekening worden opgenomen;

Or. en

Amendement 56
Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. beklemtoont dat het mechanisme 
zo kan worden opgezet dat de bestaande 
maatregelen ter voorkoming van 
koolstoflekkage naast het mechanisme 
blijven bestaan en toch niet leiden tot 
dubbele bescherming; dringt er daarom 
bij de Europese Commissie met klem op 
aan in haar komende effectbeoordeling 
een scenario uit te werken waarbij 
bestaande maatregelen ter voorkoming 
van koolstoflekkage naast het 
mechanisme blijven bestaan;

Or. en

Amendement 57
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. houdt er rekening mee dat 
artikel XVI van de Algemene 
Overeenkomst inzake Tarieven en Handel 
(GATT) inzake “Subsidies” van cruciaal 
belang is voor de invoering van een met 
de WTO verenigbaar EU-mechanisme 
voor koolstofcorrectie aan de grens, 
omdat de mogelijkheid bestaat dat 
producenten geen emissierechten moeten 
betalen voor elke ton die naar derde 
landen of niet-EU-landen wordt 
uitgevoerd;

Or. en

Amendement 58
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt de Commissie te 
overwegen om alle producten te 
beoordelen volgens een “slechtste-van-de-
klas” aanpak, d.w.z. ervan uit te gaan dat 
zij volgens de meest uitstoot producerende 
methode zijn geproduceerd, en 
producenten er zo toe aan te zetten 
informatie te delen over het 
koolstofgehalte van hun producten zodat 
zij in het kader van het 
koolstofcorrectiemechanisme minder 
moeten betalen;

Or. en

Amendement 59
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. verzoekt de Commissie het 
mechanisme zo snel mogelijk toe te 
passen op proefsectoren waarin de 
koolstofgehalten van producten 
gemakkelijk kunnen worden bepaald;

Or. en

Amendement 60
Massimiliano Salini, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Arnaud Danjean, Angelika 
Winzig, Jörgen Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op een grondige 
effectbeoordeling en maximale 

4. is bezorgd dat een mechanisme dat 
louter toegespitst is op basismaterialen, tot 
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transparantie van het proces voor de 
invoering van een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens, alsook op 
samenwerking met de handelspartners van 
de EU om coalities op te bouwen en 
mogelijke vergeldingsacties te voorkomen;

gevolg kan hebben dat er meer 
halffabricaten en afgewerkte producten 
worden ingevoerd waarop het 
mechanisme niet van toepassing is, en op 
die manier nadelig kan zijn voor de 
industrie in de EU; dringt aan op een 
grondige, degelijke en alomvattende 
effectbeoordeling voorafgaand aan de 
toepassing ervan, onder meer om 
maatregelen vast te stellen voor sectoren 
waar het risico van koolstoflekkage het 
grootst is, rekening houdend met het 
concurrentievermogen van de sector, en 
verzoekt de Commissie te zorgen voor 
maximale transparantie van het proces voor 
de invoering van een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens, alsook op 
samenwerking met de handelspartners van 
de EU om coalities op te bouwen en 
mogelijke vergeldingsacties te voorkomen; 
verzoekt de Commissie de bestaande 
maatregelen ter voorkoming van 
koolstoflekkage niet te vervangen door 
een niet-getest mechanisme, teneinde 
grote onzekerheid en risico’s voor de 
Europese industrie te vermijden;

Or. en

Amendement 61
Enikő Győri

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op een grondige 
effectbeoordeling en maximale 
transparantie van het proces voor de 
invoering van een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens, alsook op 
samenwerking met de handelspartners van 
de EU om coalities op te bouwen en 
mogelijke vergeldingsacties te voorkomen;

4. is bezorgd dat een mechanisme dat 
louter toegespitst is op basismaterialen, tot 
gevolg kan hebben dat er meer 
halffabricaten en afgewerkte producten 
worden ingevoerd waarop het 
mechanisme niet van toepassing is, en op 
die manier nadelig kan zijn voor de 
industrie in de EU; dringt aan op een 
grondige, degelijke en alomvattende 
effectbeoordeling voorafgaand aan en 



PE660.137v01-00 38/63 AM\1217178NL.docx

NL

tijdens de toepassing ervan, onder meer 
om maatregelen vast te stellen voor 
sectoren waar het risico van 
koolstoflekkage het grootst is, rekening 
houdend met het concurrentievermogen 
van de sector, en verzoekt de Commissie te 
zorgen voor maximale transparantie van 
het proces voor de invoering van een 
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens, alsook op samenwerking met de 
handelspartners van de EU om coalities op 
te bouwen en mogelijke vergeldingsacties 
te voorkomen; verzoekt de Commissie de 
bestaande maatregelen ter voorkoming 
van koolstoflekkage niet te vervangen 
door een niet-getest mechanisme, teneinde 
grote onzekerheid en risico’s voor de 
Europese industrie te vermijden;

Or. en

Amendement 62
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op een grondige 
effectbeoordeling en maximale 
transparantie van het proces voor de 
invoering van een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens, alsook op 
samenwerking met de handelspartners van 
de EU om coalities op te bouwen en 
mogelijke vergeldingsacties te voorkomen;

4. dringt aan op een grondige 
effectbeoordeling en maximale 
transparantie van het proces voor de 
invoering van een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens, onder meer 
de publicatie van alle studies die tijdens de 
ontwikkeling van het nieuwe mechanisme 
worden uitgevoerd; pleit ervoor dat het 
Europees Parlement uitvoerig wordt 
betrokken bij alle stadia van het 
ontwikkelingsproces, alsook voor 
samenwerking met de handelspartners van 
de EU om plurilaterale coalities inzake 
CO2-beprijzing op te bouwen en 
vergeldingsacties zo veel mogelijk te 
voorkomen; verzoekt de Commissie 
rekening te houden met de bestaande en 
toekomstige systemen voor CO2-beprijzing 
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van derde landen;

Or. en

Amendement 63
Jean-Lin Lacapelle, Luisa Regimenti, Marco Campomenosi
namens de Commissie internationale handel
Herve Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op een grondige 
effectbeoordeling en maximale 
transparantie van het proces voor de 
invoering van een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens, alsook op 
samenwerking met de handelspartners van 
de EU om coalities op te bouwen en 
mogelijke vergeldingsacties te voorkomen;

4. dringt aan op een grondige 
effectbeoordeling en maximale 
transparantie van het proces voor de 
invoering van een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens; benadrukt 
dat de Europese Unie en de lidstaten, met 
inachtneming van hun respectieve 
bevoegdheden, samen met het 
mechanisme sterke en coherente 
diplomatieke actie moeten ondernemen 
om mogelijke vergeldingsacties te 
voorkomen en tegen te gaan, door met 
name samen te werken met de 
handelspartners van de EU om coalities op 
te bouwen;

Or. fr

Amendement 64
Markus Buchheit, Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op een grondige 
effectbeoordeling en maximale 
transparantie van het proces voor de 
invoering van een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens, alsook op 

4. dringt aan op een grondige 
effectbeoordeling – met name op het 
gebied van directe en indirecte 
koolstoflekkage – en maximale 
transparantie van het proces voor de 
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samenwerking met de handelspartners van 
de EU om coalities op te bouwen en 
mogelijke vergeldingsacties te voorkomen;

invoering van een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens, alsook op 
samenwerking met de handelspartners van 
de EU om coalities op te bouwen en 
mogelijke vergeldingsacties te voorkomen; 
vraagt dat er een volledige 
levenscyclusanalyse van 
broeikasgasemissies als berekeningsbasis 
wordt gebruikt om een neutraal en 
vergelijkbaar beeld te krijgen van de 
koolstofvoetafdruk van producten;

Or. en

Amendement 65
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Jérémy Decerle, Jordi Cañas, Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op een grondige 
effectbeoordeling en maximale 
transparantie van het proces voor de 
invoering van een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens, alsook op 
samenwerking met de handelspartners van 
de EU om coalities op te bouwen en 
mogelijke vergeldingsacties te voorkomen;

4. dringt aan op een grondige 
effectbeoordeling en maximale 
transparantie van het proces voor de 
invoering van een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens, alsook op 
samenwerking met de handelspartners van 
de EU om coalities op te bouwen en 
mogelijke vergeldingsacties te voorkomen; 
merkt op dat de effectbeoordeling moet 
worden uitgevoerd met als doel de totale 
wereldwijde emissies te verminderen en 
dat zij ook betrekking moet hebben op de 
effecten op duurzame innovaties en 
veranderende handelsstromen en 
toeleveringsketens;

Or. en

Amendement 66
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Ontwerpadvies
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Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op een grondige 
effectbeoordeling en maximale 
transparantie van het proces voor de 
invoering van een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens, alsook op 
samenwerking met de handelspartners van 
de EU om coalities op te bouwen en 
mogelijke vergeldingsacties te voorkomen;

4. dringt aan op een grondige 
effectbeoordeling en maximale 
transparantie en coördinatie met het 
Europees Parlement bij het proces voor de 
invoering van een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens, alsook op 
samenwerking met de handelspartners van 
de EU om coalities op te bouwen en hen 
ertoe aan te moedigen hun eigen CO2-
beprijzingsmaatregelen te nemen of deze 
zo dicht mogelijk bij ons traject te laten 
aansluiten teneinde de 
broeikasgasemissies te verminderen;

Or. en

Amendement 67
Danuta Maria Hübner

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op een grondige 
effectbeoordeling en maximale 
transparantie van het proces voor de 
invoering van een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens, alsook op 
samenwerking met de handelspartners van 
de EU om coalities op te bouwen en 
mogelijke vergeldingsacties te voorkomen;

4. dringt aan op een grondige 
effectbeoordeling waarbij een combinatie 
van belangrijke variabelen wordt 
geanalyseerd, met inbegrip van sectoren, 
landen en soorten emissies die in het 
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens worden opgenomen, evenals het 
verband met bestaande maatregelen ter 
voorkoming van koolstoflekkage, en 
maximale transparantie van het proces voor 
de invoering van een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens, alsook op 
samenwerking met de handelspartners van 
de EU om coalities op te bouwen en 
mogelijke vergeldingsacties te voorkomen;

Or. en
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Amendement 68
Jörgen Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op een grondige 
effectbeoordeling en maximale 
transparantie van het proces voor de 
invoering van een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens, alsook op 
samenwerking met de handelspartners van 
de EU om coalities op te bouwen en 
mogelijke vergeldingsacties te voorkomen;

4. dringt aan op een grondige 
effectbeoordeling en maximale 
transparantie van het proces voor de 
invoering van een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens, alsook op 
samenwerking met de handelspartners van 
de EU om coalities op te bouwen en te 
voorkomen dat het mechanisme als een 
protectionistische zet wordt gezien en dat 
in reactie daarop vergeldingsacties 
worden ondernomen;

Or. en

Amendement 69
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op een grondige 
effectbeoordeling en maximale 
transparantie van het proces voor de 
invoering van een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens, alsook op 
samenwerking met de handelspartners van 
de EU om coalities op te bouwen en 
mogelijke vergeldingsacties te voorkomen;

4. dringt aan op een grondige, 
objectieve, onafhankelijke en periodieke 
effectbeoordeling en maximale 
transparantie van het proces voor de 
invoering van een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens, alsook op 
samenwerking met de handelspartners van 
de EU om coalities op te bouwen en 
mogelijke vergeldingsacties te voorkomen;

Or. en

Amendement 70
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op een grondige 
effectbeoordeling en maximale 
transparantie van het proces voor de 
invoering van een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens, alsook op 
samenwerking met de handelspartners van 
de EU om coalities op te bouwen en 
mogelijke vergeldingsacties te voorkomen;

4. dringt aan op een grondige 
effectbeoordeling en maximale 
transparantie van het proces voor de 
invoering van een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens, alsook op 
samenwerking met de handelspartners van 
de EU en belanghebbenden om coalities 
op te bouwen en mogelijke 
vergeldingsacties te voorkomen;

Or. en

Amendement 71
Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op een grondige 
effectbeoordeling en maximale 
transparantie van het proces voor de 
invoering van een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens, alsook op 
samenwerking met de handelspartners van 
de EU om coalities op te bouwen en 
mogelijke vergeldingsacties te voorkomen;

4. dringt aan op een grondige en 
gekalibreerde effectbeoordeling en 
maximale transparantie van het proces voor 
de invoering van een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens, alsook op 
samenwerking met de handelspartners van 
de EU om coalities op te bouwen en 
mogelijke vergeldingsacties te voorkomen;

Or. en

Amendement 72
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement
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4. dringt aan op een grondige 
effectbeoordeling en maximale 
transparantie van het proces voor de 
invoering van een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens, alsook op 
samenwerking met de handelspartners van 
de EU om coalities op te bouwen en 
mogelijke vergeldingsacties te voorkomen;

4. dringt aan op een grondige 
effectbeoordeling en maximale 
transparantie van het proces voor de 
invoering van een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens, alsook op 
samenwerking met de WTO en de 
handelspartners van de EU om coalities op 
te bouwen en mogelijke vergeldingsacties 
te voorkomen;

Or. en

Amendement 73
Manuela Ripa
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op een grondige 
effectbeoordeling en maximale 
transparantie van het proces voor de 
invoering van een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens, alsook op 
samenwerking met de handelspartners van 
de EU om coalities op te bouwen en 
mogelijke vergeldingsacties te voorkomen;

4. dringt aan op een grondige 
effectbeoordeling en maximale 
transparantie van het proces voor de 
invoering van een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens, alsook op 
nauwere betrekkingen met de 
handelspartners van de EU om 
samenwerking te stimuleren en mogelijke 
vergeldingsacties te voorkomen;

Or. en

Amendement 74
Angelika Winzig

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. beklemtoont dat het mechanisme 
voor koolstofcorrectie aan de grens zo kan 
worden opgezet dat de bestaande 
maatregelen ter voorkoming van 
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koolstoflekkage naast het mechanisme 
blijven bestaan en toch niet leiden tot 
dubbele bescherming; dringt er daarom 
bij de Europese Commissie met klem op 
aan in haar komende effectbeoordeling 
een scenario uit te werken waarbij 
bestaande maatregelen ter voorkoming 
van koolstoflekkage naast het 
mechanisme blijven bestaan;

Or. en

Amendement 75
Markus Buchheit, Roman Haider, Maximilian Krah

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie om 
inkomsten uit het mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens niet als 
eigen middelen toe te wijzen aan 
NextGenerationEU, maar aan de 
verschillende onderzoeksprogramma’s 
van de EU en ze te gebruiken om kleine 
en middelgrote ondernemingen en de 
industrie te helpen om de lasten van de 
Green Deal te dragen;

Or. en

Amendement 76
Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. vraagt om een holistische 
benadering zodat niet alleen de 
inkomsten, maar ook de bestaande 
subsidies en mededingingsregels in 
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beschouwing worden genomen bij de 
ontwikkeling van een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens; stelt voor 
de implicaties voor en van regels op de 
interne markt grondig te beoordelen;

Or. en

Amendement 77
Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie om bij haar 
effectbeoordeling rekening te houden met 
de grotere lasten voor Europese 
ondernemingen in vergelijking met hun 
internationale concurrenten indien delen 
van hun producten minder concurrerend 
worden op de internationale markten 
omdat de prijzen van ingevoerde 
halffabricaten stijgen ten gevolge van een 
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens; verzoekt de Commissie ook om met 
de WTO verenigbare voorstellen te doen 
over hoe dit met interne maatregelen in de 
EU kan worden aangepakt;

Or. en

Amendement 78
Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. wijst op de moeilijkheden 
om de koolstofvoetafdruk te bepalen van 
producten die uit niet-EU-lidstaten en 
EU-lidstaten afkomstig zijn, en pleit 
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ervoor dat continu inspanningen worden 
geleverd om ervoor te zorgen dat de 
koolstofvoetafdruk van producten 
vergelijkbaar is ongeacht hun oorsprong;

Or. en

Amendement 79
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat veel kool- en 
handelsintensieve industriële sectoren 
direct of indirect door het mechanisme 
voor koolstofcorrectie aan de grens kunnen 
worden getroffen en dat dit van invloed 
kan zijn op de toeleveringsketens; 
benadrukt dat het mechanisme gemakkelijk 
te beheren moet zijn en geen onnodige 
administratieve lasten mag opleggen aan 
ondernemingen, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s).

5. merkt op dat veel kool- en 
handelsintensieve industriële sectoren 
direct of indirect door het mechanisme 
voor koolstofcorrectie aan de grens kunnen 
worden getroffen en dat dit van invloed 
kan zijn op de toeleveringsketens; 
beklemtoont daarom dat elk ontwerp-
koolstofcorrectiemechanisme een 
aanvullende maatregel moet zijn bovenop 
de bestaande maatregelen ter voorkoming 
van koolstoflekkage teneinde de 
kostenimpact ervan beter onder controle 
te houden en overal ter wereld gelijke 
concurrentievoorwaarden te waarborgen 
voor de industriële sectoren van de EU ten 
opzichte van hun concurrenten uit derde 
landen waar geen gelijkwaardige 
koolstofreductiedoelstellingen en -kosten 
gelden; benadrukt dat het mechanisme 
gemakkelijk te beheren moet zijn, geen 
buitenmatige financiële en administratieve 
lasten mag opleggen aan ondernemingen, 
met name kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s), en het 
concurrentievermogen van de Europese 
ondernemingen en sectoren op mondiaal 
niveau niet mag aantasten.

Or. en
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Amendement 80
Massimiliano Salini, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Angelika 
Winzig, Jörgen Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat veel kool- en 
handelsintensieve industriële sectoren 
direct of indirect door het mechanisme 
voor koolstofcorrectie aan de grens kunnen 
worden getroffen en dat dit van invloed 
kan zijn op de toeleveringsketens; 
benadrukt dat het mechanisme gemakkelijk 
te beheren moet zijn en geen onnodige 
administratieve lasten mag opleggen aan 
ondernemingen, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s).

5. merkt op dat veel kool- en 
handelsintensieve industriële sectoren 
direct of indirect door het mechanisme 
voor koolstofcorrectie aan de grens kunnen 
worden getroffen en dat dit van invloed 
kan zijn op de toeleveringsketens; 
beklemtoont daarom dat elk ontwerp-
koolstofcorrectiemechanisme, op zijn 
minst in een eerste fase, een aanvullende 
maatregel moet zijn bovenop de bestaande 
maatregelen ter voorkoming van 
koolstoflekkage teneinde de kostenimpact 
ervan beter te kunnen monitoren en op 
mondiaal niveau het 
concurrentievermogen van de industriële 
sectoren van de EU te beschermen tegen 
hun concurrenten uit derde landen die 
geen gelijkwaardige koolstofreductie- en 
kostenreductiedoelstellingen hebben; 
benadrukt dat het mechanisme gemakkelijk 
te beheren moet zijn en geen onnodige 
administratieve lasten mag opleggen aan 
ondernemingen, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s); 
merkt op dat het mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens op het 
gebied van bureaucratische en 
uitvoeringskosten geen ingewikkeld 
alternatief mag zijn voor de instrumenten 
die nu al worden gebruikt.

Or. en

Amendement 81
Manuela Ripa
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
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Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat veel kool- en 
handelsintensieve industriële sectoren 
direct of indirect door het mechanisme 
voor koolstofcorrectie aan de grens 
kunnen worden getroffen en dat dit van 
invloed kan zijn op de toeleveringsketens; 
benadrukt dat het mechanisme gemakkelijk 
te beheren moet zijn en geen onnodige 
administratieve lasten mag opleggen aan 
ondernemingen, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s).

5. merkt op dat de maatregel deel 
uitmaakt van de Europese Green Deal, de 
overkoepelende strategie om de Europese 
Unie om te vormen tot een moderne, 
hulpbronnenefficiënte en concurrerende 
economie zonder netto-emissies van 
broeikasgassen in 2050; merkt op dat de 
meeste kool- en handelsintensieve 
industriële sectoren direct of indirect onder 
het mechanisme voor koolstofcorrectie aan 
de grens zullen vallen, en dat de 
toeleveringsketens negatieve externe 
klimaateffecten moeten internaliseren als 
noodzakelijke voorwaarde om 
klimaatneutraliteit te verwezenlijken; 
benadrukt dat het mechanisme gemakkelijk 
te beheren moet zijn en geen onnodige 
administratieve lasten mag opleggen aan 
ondernemingen, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) en 
daarom in een eerste fase moet worden 
toegespitst op de meest koolstofintensieve 
industriële sectoren;

Or. en

Amendement 82
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Markus 
Buchheit

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat veel kool- en 
handelsintensieve industriële sectoren 
direct of indirect door het mechanisme 
voor koolstofcorrectie aan de grens kunnen 
worden getroffen en dat dit van invloed 
kan zijn op de toeleveringsketens; 
benadrukt dat het mechanisme gemakkelijk 
te beheren moet zijn en geen onnodige 

5. merkt op dat veel kool- en 
handelsintensieve industriële sectoren 
direct of indirect door het mechanisme 
voor koolstofcorrectie aan de grens kunnen 
worden getroffen en dat dit van invloed 
kan zijn op de toeleveringsketens; 
benadrukt dat het mechanisme gemakkelijk 
te beheren moet zijn en geen onnodige 
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administratieve lasten mag opleggen aan 
ondernemingen, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s).

administratieve lasten mag opleggen aan 
ondernemingen, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s), die 
een stabiel en voorspelbaar beleid en 
rechtskader nodig hebben om de nodige 
investeringen te doen, in het bijzonder 
inzake nationale douaneautoriteiten en de 
uitvoering van het douanewetboek van de 
Unie, in een poging om een evenwicht te 
vinden tussen de complexiteit en de 
efficiëntie van het instrument;

Or. en

Amendement 83
Jörgen Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat veel kool- en 
handelsintensieve industriële sectoren 
direct of indirect door het mechanisme 
voor koolstofcorrectie aan de grens kunnen 
worden getroffen en dat dit van invloed 
kan zijn op de toeleveringsketens; 
benadrukt dat het mechanisme gemakkelijk 
te beheren moet zijn en geen onnodige 
administratieve lasten mag opleggen aan 
ondernemingen, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s).

5. merkt op dat veel kool- en 
handelsintensieve industriële sectoren 
direct of indirect door het mechanisme 
voor koolstofcorrectie aan de grens kunnen 
worden getroffen en dat dit van invloed 
kan zijn op de toeleveringsketens; 
benadrukt dat het mechanisme geleidelijk 
moet worden ingevoerd zodat 
ondernemingen voldoende tijd krijgen om 
zich aan te passen, gemakkelijk te beheren 
moet zijn en geen onnodige administratieve 
lasten mag opleggen aan ondernemingen, 
met name kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s); benadrukt ook 
dat het de bedoeling is dat het 
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens uiteindelijk overbodig wordt 
naarmate de rest van de wereld de CO2-
emissies vermindert tot het ambitieuze 
niveau dat de EU zich heeft gesteld;

Or. en
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Amendement 84
Danilo Oscar Lancini

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat veel kool- en 
handelsintensieve industriële sectoren 
direct of indirect door het mechanisme 
voor koolstofcorrectie aan de grens kunnen 
worden getroffen en dat dit van invloed 
kan zijn op de toeleveringsketens; 
benadrukt dat het mechanisme gemakkelijk 
te beheren moet zijn en geen onnodige 
administratieve lasten mag opleggen aan 
ondernemingen, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s).

5. merkt op dat veel kool- en 
handelsintensieve industriële sectoren 
direct of indirect door het mechanisme 
voor koolstofcorrectie aan de grens kunnen 
worden getroffen en dat dit van invloed 
kan zijn op de toeleveringsketens; 
benadrukt dat het mechanisme gemakkelijk 
te beheren moet zijn en geen onnodige 
administratieve lasten mag opleggen aan 
ondernemingen, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s), en 
dat de uitvoering ervan niet mag leiden tot 
abrupte wijzigingen van bestaande 
regelgeving zodat rechtszekerheid voor 
langetermijninvesteringen gewaarborgd 
is;

Or. en

Amendement 85
Christophe Hansen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat veel kool- en 
handelsintensieve industriële sectoren 
direct of indirect door het mechanisme 
voor koolstofcorrectie aan de grens kunnen 
worden getroffen en dat dit van invloed 
kan zijn op de toeleveringsketens; 
benadrukt dat het mechanisme gemakkelijk 
te beheren moet zijn en geen onnodige 
administratieve lasten mag opleggen aan 
ondernemingen, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s).

5. merkt op dat veel kool- en 
handelsintensieve industriële sectoren 
direct of indirect door het mechanisme 
voor koolstofcorrectie aan de grens kunnen 
worden getroffen en dat dit van invloed 
kan zijn op de toeleveringsketens; wijst er 
daarom op dat elk mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens een 
aanvullende maatregel moet zijn bovenop 
de bestaande maatregelen ter voorkoming 
van koolstoflekkage op grond van de EU-
ETS-regeling; benadrukt dat het 
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mechanisme gemakkelijk te beheren moet 
zijn en geen onnodige administratieve 
lasten mag opleggen aan ondernemingen, 
met name kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s).

Or. en

Amendement 86
Danuta Maria Hübner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat veel kool- en 
handelsintensieve industriële sectoren 
direct of indirect door het mechanisme 
voor koolstofcorrectie aan de grens kunnen 
worden getroffen en dat dit van invloed 
kan zijn op de toeleveringsketens; 
benadrukt dat het mechanisme gemakkelijk 
te beheren moet zijn en geen onnodige 
administratieve lasten mag opleggen aan 
ondernemingen, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s).

5. merkt op dat veel kool- en 
handelsintensieve industriële sectoren 
direct of indirect door het mechanisme 
voor koolstofcorrectie aan de grens kunnen 
worden getroffen en bijgevolg moeten 
worden geraadpleegd over alle aspecten 
van dit mechanisme en dat dit 
mechanisme van invloed kan zijn op de 
toeleveringsketens; benadrukt dat het 
mechanisme gemakkelijk te beheren moet 
zijn en geen onnodige administratieve 
lasten mag opleggen aan ondernemingen, 
met name kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s).

Or. en

Amendement 87
Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat veel kool- en 
handelsintensieve industriële sectoren 
direct of indirect door het mechanisme 
voor koolstofcorrectie aan de grens kunnen 

5. merkt op dat veel kool- en 
handelsintensieve industriële sectoren 
direct of indirect door het mechanisme 
voor koolstofcorrectie aan de grens kunnen 
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worden getroffen en dat dit van invloed 
kan zijn op de toeleveringsketens; 
benadrukt dat het mechanisme gemakkelijk 
te beheren moet zijn en geen onnodige 
administratieve lasten mag opleggen aan 
ondernemingen, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s).

worden getroffen en dat dit van invloed 
kan zijn op de toeleveringsketens; 
benadrukt dat het mechanisme gemakkelijk 
te beheren moet zijn en geen onnodige 
financiële, organisatorische of 
administratieve lasten mag opleggen aan 
ondernemingen, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s).

Or. en

Amendement 88
Massimiliano Salini, Christophe Hansen, Jörgen Warborn, Angelika Winzig, Enikő 
Győri

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is ervan overtuigd dat als het 
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens wordt ontwikkeld en toegepast als 
een invoer-ETS-systeem, met behoud van 
de bestaande kosteloze emissierechten, het 
niet tot dubbele bescherming zal leiden.

Or. en

Amendement 89
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. vraagt dat de inkomsten uit het 
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens worden benut voor de ontwikkeling 
van koolstofneutrale technologieën en de 
uitbouw van een onafhankelijk 
agentschap dat verantwoordelijk is voor 
het bepalen van de koolstofgehalten en de 
invoerprijzen; vraagt dat de inkomsten 
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worden geïnvesteerd in het kader van de 
EU-begroting; pleit ervoor dat het 
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens van toepassing is op alle ingevoerde 
producten van alle handelspartners om 
discriminatie te vermijden; pleit er echter 
voor dat een deel van de inkomsten uit het 
koolstofcorrectiemechanisme wordt 
afgeleid naar een internationaal 
klimaatfonds, zoals het Groen 
Klimaatfonds, om de ontwikkelingslanden 
te helpen om om te schakelen naar een 
duurzame economie, hun 
broeikasgasemissies te verminderen en 
hun vermogen te vergroten om zich aan 
de klimaatverandering aan te passen.

Or. en

Amendement 90
Danilo Oscar Lancini

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. merkt op dat de doeltreffendheid 
van het mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens zal 
afhangen van de details van zijn ontwerp 
en van zijn vermogen om delicate 
aspecten aan te pakken: ten eerste, de 
kwestie van bronverschuiving waarbij een 
producent uit een derde land producten 
met een kleinere koolstofvoetafdruk 
uitvoert naar de EU en producten die 
hoge emissies veroorzaken, op andere 
markten verkoopt; ten tweede, de 
absorptie van koolstofkosten, aangezien 
die kosten in de EU van toepassing zijn op 
de volledige productie, terwijl een 
maatregel aan de grens waarschijnlijk 
alleen van toepassing zal zijn op de 
marginale hoeveelheden die producenten 
uit derde landen naar de EU uitvoeren, 
waardoor zij die kosten over hun volledige 
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productie kunnen spreiden.

Or. en

Amendement 91
Angelika Winzig

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat het behoud van de 
kosteloze toewijzing van emissierechten 
parallel aan een nieuw mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens voor 
producenten uit derde landen ook een 
stimulans kan zijn om schonere en 
milieuvriendelijkere producten te 
produceren, en niet alleen wanneer zij 
naar Europa willen uitvoeren; merkt op 
dat dit effect ook kan worden bereikt op 
derde markten, in het bijzonder op EU-
uitvoermarkten; merkt op dat Europese 
ondernemingen door binnen de EU-ETS-
regeling een emissievergunning te 
verkrijgen, dankzij hun 
concurrentiepositie een voorbeeld zouden 
zijn op internationaal niveau en meer 
druk zullen uitoefenen op producenten in 
derde landen om milieuvriendelijker te 
produceren, ook op de EU-
uitvoermarkten.

Or. en

Amendement 92
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Jérémy Decerle, Jordi Cañas, Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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5 bis. is van mening dat internationale 
handel en handelsbeleid als essentiële 
factoren voor de transitie naar een 
klimaatneutrale, hulpbronnenefficiënte, 
circulaire wereldeconomie, mondiale 
inspanningen ter verwezenlijking van de 
VN-doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling en internationale 
milieuverbintenissen zoals de 
Overeenkomst van Parijs, moeten 
steunen, met inbegrip van inspanningen 
om de vervuiling te verminderen, 
klimaatverandering en koolstoflekkage 
tegen te gaan, en duurzamere productie 
en consumptie te bevorderen;

Or. en

Amendement 93
Jörgen Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. beklemtoont dat een mechanisme 
voor de industriële sectoren in de EU en 
daarbuiten een stimulans moet inhouden 
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 blootstelling 
aan handel van die sectoren en hun 
deelname aan het emissiehandelssysteem;

Or. en

Amendement 94
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Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Markus 
Buchheit

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herinnert er in dit verband aan dat 
het mechanisme voor koolstofcorrectie 
aan de grens een complexe en 
gedetailleerde methode moet omvatten om 
het koolstofgehalte in de producten 
waarop het betrekking heeft, objectief te 
berekenen; is van mening dat hiervoor 
een stevig systeem van doeltreffende 
oorsprongsregels nodig is teneinde 
bijkomende administratieve en 
bureaucratische obstakels voor 
ondernemingen, en met name kleine en 
middelgrote ondernemingen, te 
voorkomen en verkleinen;

Or. en

Amendement 95
Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (new)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat elk EU-mechanisme 
voor koolstofcorrectie aan de grens moet 
voldoen aan artikel 2, lid 1, onder b, van 
de Overeenkomst van Parijs1 bis en 
derhalve handelsstromen en 
toeleveringsketens die van belang zijn 
voor de Europese voedselproductie en 
voedselzekerheid op geen enkele wijze in 
gevaar mag brengen;
_________________
1 bis PB L 282 van 19.10.2016, blz. 4-18. 

Or. nl
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Amendement 96
Manuela Ripa
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat de maatregel 
positieve effecten kan hebben op de 
werkgelegenheid omdat wordt vermeden 
dat EU-productie wordt vervangen door 
productie uit derde landen met lagere 
klimaatambities.

Or. en

Amendement 97
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. pleit ervoor dat de energiesector 
wordt opgenomen in de specifieke 
gevallen van invoer van met koolstofrijke 
brandstoffen geproduceerde elektriciteit.

Or. en

Amendement 98
Jörgen Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. wijst er met klem op dat het succes 
van de Europese ondernemingen, 
waaronder de kleine en middelgrote 
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ondernemingen, afhangt van de toegang 
tot de wereldwijde markten; beklemtoont 
dat de kosten als gevolg van 
koolstofheffingen, emissierechten uit 
hoofde van “cap and trade”-regelingen of 
gelijkwaardige maatregelen om de 
klimaatverandering tegen te gaan, die 
eerder van regelgevende dan van fiscale 
aard zijn, in het land van productie 
moeten worden afgetrokken van 
betalingen bij invoer in het kader van het 
mechanisme en dat discriminatie op basis 
van oorsprong moet worden voorkomen;

Or. en

Amendement 99
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, Markus 
Buchheit

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. wijst erop dat een van de 
doelstellingen van het mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens moet zijn 
om de reshoring van productieactiviteiten 
naar de EU te stimuleren, vooral tegen de 
achtergrond van de COVID-19-crisis, 
aangezien tijdens de pandemie is gebleken 
dat afhankelijkheid van de economieën 
van derde landen en niet-EU-bronnen 
risico’s inhoudt.

Or. en

Amendement 100
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 ter. pleit voor de oprichting van een 
nauwgezet toezichtmechanisme voor het 
koolstofcorrectiemechanisme, alsook voor 
een monitoring- en evaluatieproces 
waarbij het Europees Parlement ten volle 
wordt betrokken;

Or. en

Amendement 101
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Urmas Paet, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. merkt op dat speciale aandacht 
moet uitgaan naar de minst ontwikkelde 
landen teneinde ervoor te zorgen dat een 
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens geen negatieve impact heeft op 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 102
Jörgen Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. maakt zich ernstig zorgen 
over de uitholling van het multilateraal 
handelsstelsel en de gevolgen van de 
toename van de handelsbelemmeringen 
en handelsconflicten voor het 
concurrentievermogen van de EU-
economie; benadrukt dat de invoering van 
een mechanisme de onzekerheid op dit 
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gebied niet mag vergroten; erkent dat de 
Europese industrie om 
concurrentiekrachtig te zijn toegang moet 
hebben tot wereldwijde toeleveringsketens 
voor inkoop en verwerking, evenals tot de 
wereldwijde markten; verzoekt de 
Commissie om actief samen te werken met 
de regeringen van haar handelspartners 
om de dialoog over dit initiatief op gang te 
houden; beklemtoont dat het 
handelsbeleid kan en moet worden 
gebruikt om een positieve milieuagenda te 
bevorderen en grote verschillen in 
milieuambities 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 Unie;

Or. en

Amendement 103
Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. vraagt dat de inkomsten uit 
het mechanisme voor koolstofcorrectie 
aan de grens mondiale en Europese 
klimaatmaatregelen ondersteunen; vindt 
dat inkomsten kunnen worden afgeleid 
naar verschillende fondsen, zoals 
het Rapid Response Fund via nieuwe 
eigen middelen van de EU, een 
internationaal klimaatfonds om de minst 
ontwikkelde landen te steunen bij hun 
transitie naar een duurzame economie, 
een innovatiefonds voor duurzame 
technologieën voor de Europese industrie 
en de oprichting van een onafhankelijk 
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agentschap dat het 
koolstofcorrectiemechanisme beheert.

Or. en

Amendement 104
Karin Karlsbro, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Jérémy Decerle, Jordi Cañas, Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. dringt er bij de Commissie 
op aan te ijveren voor ecologische 
duurzaamheid binnen de WTO, met de 
VN-doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling en de Overeenkomst van 
Parijs als kern van deze inspanningen, en 
middels het bijwerken van de multilaterale 
regels.

Or. en

Amendement 105
Jörgen Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. verzoekt de Commissie 
haar inspanningen op te voeren op het 
gebied van 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 
handelsbeleid als de WTO-overeenkomst 
inzake milieugoederen.

Or. en
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