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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet är övertygat om att en specialutformad handelspolitik kan fungera 
som en viktig drivkraft när det gäller att styra ekonomier mot en minskning av 
koldioxidutsläppen, i syfte att uppnå klimatmålen i Parisavtalet och den europeiska 
gröna given.

2. I avsaknad av ett globalt koldioxidpris och en multilateral lösning stöder 
Europaparlamentet en marknadsbaserad EU-mekanism för koldioxidjustering vid 
gränserna (nedan kallad CBAM), förutsatt att den är förenlig med EU:s frihandelsavtal 
och WTO:s regler (genom att vara icke-diskriminerande och inte utgöra en förklädd 
begränsning av den internationella handeln) och att den är proportionell, grundar sig på 
principen att förorenaren betalar och bidrar till uppnåendet av klimatmålen.

3. Europaparlamentet noterar att den allmänna undantagsbestämmelsen i artikel XX i det 
allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) bör ligga till grund för utformningen av en 
CBAM, och att den enda grunden för mekanismen ska vara att värna miljön, närmare 
bestämt att minska de globala koldioxidutsläppen och förhindra koldioxidläckage. 

4. Europaparlamentet efterlyser noggranna konsekvensbedömningar och absolut 
transparens i processen med att ta fram denna CBAM, liksom samverkan med 
EU:s handelspartner för att bygga koalitioner och undvika eventuella repressalier. 

5. Europaparlamentet noterar att många koldioxid- och handelsintensiva industrisektorer 
antingen direkt eller indirekt skulle kunna påverkas av CBAM, och att mekanismen 
skulle kunna påverka leveranskedjorna. Parlamentet betonar att en CBAM måste vara 
enkel att administrera och inte får innebära en oskälig börda för företagen, särskilt de 
små och medelstora företagen.


