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SUGGESTIES

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

1. is 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;

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;

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; 

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; 

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).


