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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at artikel XX i den almindelige overenskomst om told og 
udenrigshandel (GATT) tillader medlemmer af Verdenshandelsorganisationen (WTO) 
at gennemføre foranstaltninger, som er nødvendige for at beskytte menneskers, dyrs 
eller planters liv eller sundhed (litra b)) eller naturressourcer (litra g));

1. glæder sig over Parisaftalen som en international indsats for at bekæmpe 
klimaændringer og understreger nødvendigheden af at foretage en gennemgribende 
evaluering af alle internationale regelsæt med hensyn til deres forenelighed med disse 
klimamål; bemærker, at EU er ansvarlig for 9 % af de globale drivhusgasemissioner og 
er den tredjestørste udleder af drivhusgasser i verden; noterer sig desuden med 
bekymring manglen på tilstrækkeligt ambitiøse internationale klimabestræbelser og -
tiltag til at gennemføre de beslutninger, der er vedtaget i henhold til Parisaftalen, samt 
USA's udtræden af aftalen;

2. glæder sig over den europæiske indsats i denne henseende, herunder indførelsen af den 
grønne pagt og målet om at opnå en omkostningseffektiv, retfærdig, socialt afbalanceret 
og fair omstilling, der fører til klimaneutralitet senest i 2050; understreger, at det er 
nødvendigt at fastholde målet om at reducere drivhusgasemissionerne med 60 % senest 
i 2030 og samtidig sørge for, at princippet om, at forureneren betaler, anvendes 
konsekvent;

3. er overbevist om, at asymmetriske klimabeskyttelsestiltag ikke er tilstrækkelige til at 
bekæmpe klimaændringerne; understreger, at handelspolitikken kan og bør bruges til at 
fremme en positiv miljødagsorden og samtidig opretholde EU's konkurrencedygtighed 
samt tage hånd om store forskelle mellem EU's og resten af verdens ambitioner på 
miljøområdet; mener desuden, at en EU-mekanisme for CO2-grænsetilpasning, som er i 
overensstemmelse med WTO, (herefter "mekanismen") kan tilskynde til 
lavemissionsimport og udvikling af lavemissionsteknologier og -produkter i EU og 
dermed reducere EU's importerede emissioner, hvilket der er hårdt brug for; mener, at 
mekanismen kan øge den internationale indsats for at bekæmpe klimaændringerne og 
kan være et første skridt i retning mod international CO2-prissætning, hvis den 
gennemføres på en forholdsmæssig og afbalanceret måde; bemærker desuden, at 
mekanismen bør skabe en god cirkel for at bekæmpe klimaændringer på internationalt 
plan, f.eks. som en del af forhandlingerne om multilaterale miljøaftaler;

4. noterer sig, at EU er verdens største importør af CO2, og at CO2-indholdet i 
eksporterede varer fra EU ligger et godt stykke under CO2-indholdet i importerede 
varer; slutter deraf, at EU's bestræbelser på at bekæmpe klimaændringer er større end de 
internationale bestræbelser i gennemsnit; understreger, at der for at måle Unionens 
samlede klimaindvirkning er brug for en solid indberetningsmetode, som tager højde for 
udledningen fra varer og tjenesteydelser, der importeres til EU;

5. understreger, at det primære mål med mekanismen er at fremme mulighederne for at 
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opnå CO2-neutralitet og give incitament til internationale bestræbelser på at bekæmpe 
klimaændringer; understreger, at mekanismen bør gøre det muligt for industrien i EU at 
bidrage væsentligt til at nå EU's klimamål og for tredjelande at bidrage væsentligt til de 
internationale klimamål ved at fremme en betydelig indsats for at dekarbonisere 
produktionsprocesserne, og understreger samtidig, at dette bør skabe lige vilkår for EU's 
industri; påpeger endvidere, at det er nødvendigt at tage højde for emissionerne fra 
transport af importerede varer i forbindelse med beregningen af CO2-indholdet; finder 
det nødvendigt, at mekanismens anvendelsesområde dækker så stor en del af et produkts 
CO2-fodaftryk som muligt, dvs. ved at medtage emissioner fra energi i produktionen og 
i sidste ende hele værdikæden, idet det sikres, at der ikke opstår forvridninger på det 
indre marked, navnlig på downstreammarkeder;

6. understreger, at tilstrækkelige internationale klimabestræbelser, f.eks. via grundig, 
udbredt og konsekvent international CO2-prissætning og fuldt konkurrencedygtige 
lavemissionsteknologier, -produkter og -produktionsprocesser, vil gøre mekanismen 
forældet med tiden; mener, at klimaændringer er et globalt problem, der kræver globale 
løsninger, og mener derfor, at EU fortsat bør støtte fastlæggelsen af globale rammer for 
CO2-prissætning i overensstemmelse med artikel 6 i Parisaftalen; opfordrer 
Kommissionen til at udforme mekanismen på en sådan måde, at der er en klar og 
ambitiøs tidsplan for gennemførelsen og udviklingen heraf; minder om, at visse 
tekniske løsninger for at mindske CO2-udledningen stadig er i pilotfasen, og opfordrer 
derfor Kommissionen til at fortsætte sine bestræbelser på at videreudvikle dem; 
opfordrer desuden Kommissionen til at sikre målrettet og rettidig 
kulstoflækagebeskyttelse af alle sektorer, der betragtes som risikosektorer; opfordrer 
endelig Kommissionen til at udforme mekanismen som en del af en samlet og langsigtet 
politisk pakke, der er forenelig med opnåelsen af en særdeles energi- og 
ressourceeffektiv klimaneutral økonomi senest i 2050;

7. understreger endvidere, at mekanismen bør indgå i en bredere vifte af politikker og 
supplerende foranstaltninger, som har til formål at muliggøre og fremme investeringer i 
kulstoffattige industriprocesser, mindske industriens emissionsintensitet og tilskynde til 
energibesparende foranstaltninger og brug af vedvarende energikilder; bemærker, at 
mekanismen bør ledsages af en industripolitik, der er miljømæssigt ambitiøs, 
økonomisk bæredygtig og socialt retfærdig og styrker modstandsdygtigheden og den 
globale konkurrenceevne; forslår desuden, at der ydes støtte til renovering af 
bygningsmassen, udskiftning af råmaterialer til byggeriet, gennemførelse af 
mekanismen for en retfærdig omstilling og incitamenter til at købe lavemissionsråvarer 
via offentlige indkøb samt en effektiv offentlig innovationspolitik, som ikke yder støtte 
til teknologier, der fastholder afhængigheden af fossile brændstoffer; fremhæver 
behovet for at overveje den supplerende rolle, som forbedrede produktstandarder spiller, 
i overensstemmelse med EU-handlingsplanen for den cirkulære økonomi;

8. minder om de resultater, EU har opnået med reglerne om produkt- og mærkningskrav, 
som har bidraget til at fremme et ansvarligt forbrug, inddrage europæiske borgere og 
understøtte industriel konkurrenceevne og innovation; opfordrer Kommissionen til at 
undersøge tilsvarende produktpolitikker, som kan fremme nye standarder og skabe nye 
pionermarkeder for kulstoffattige, ressourceeffektive produkter og teknologier med 
henblik på at sikre omstillingen til en bæredygtig økonomi og bidrage til at sikre, at 
anvendelse af produktet har minimal negativ miljøindvirkning;
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9. understreger, at asymmetriske klimatiltag verden over, og nærmere bestemt manglen på 
ambitiøse klimatiltag fra EU's handelspartneres side, kan øge risikoen for kulstoflækage 
og dermed føre til en stigning i de globale emissioner og en konkurrencemæssig ulempe 
på de internationale markeder for EU's industri, og at de derfor er til fare for 
arbejdspladser og værdikæder i EU; fremhæver, at industrien i EU er under stigende 
økonomisk pres på grund af import af billige varer og tjenesteydelser fra 
handelspartnere og på grund af covid-19-krisen; opfordrer derfor indtrængende 
Kommissionen til at sikre mere målrettet og effektiv klimabeskyttelse samt 
kulstoflækagebeskyttelse i udformningen af mekanismen;

10. understreger, at forebyggelse af risikoen for kulstoflækage går hånd i hånd med at 
bevare EU's konkurrenceevne og forhindre overførsel af udledninger til tredjelande ved 
flytning af industriaktiviteter, investeringer og arbejdspladser; understreger, at 
foranstaltninger truffet for at forhindre risikoen for kulstoflækage bør være i 
overensstemmelse med klimamålene; understreger, at strategiske sektorer er særligt 
udsatte med hensyn til indvirkningen på deres produktions- og investeringskapacitet; 
understreger behovet for at vurdere risiciene for industriel udflytning og outsourcing 
uden for EU; påpeger endvidere, at det er nødvendigt at skabe incitamenter for 
tredjelandes regeringer og eksportører til at reducere deres emissioner;

11. minder om, at EU's klimapolitik og industripolitik og målet om at øge den bæredygtige 
økonomiske vækst skal gå hånd i hånd; understreger, at en eventuel mekanisme skal 
indgå i vores industrielle strategi og tilskynde industrien til at producere rene og 
konkurrencedygtige produkter;

12. foreslår en progressiv og sektorspecifik mekanisme, der først, efter en grundig 
konsekvensanalyse, vil komme til at omfatte de sektorer, der har det højeste 
kulstofindhold og den største handelsintensitet, såsom de energiintensive stål-, cement- 
og aluminiumsindustrier, elsektoren og plast-, kemikalie- og gødningsindustrierne, 
inden den udvides med tiden; mener, at en sådan udformning kan begrænse 
internationale gengældelsesforanstaltninger og fungere som en prøveperiode for EU's 
industri; understreger imidlertid, at dette ikke bør føre til forvridninger på det indre 
marked eller uforholdsmæssigt store administrative byrder, som kan begrænse fair, åben 
og regelbaseret markedskonkurrence og have en særligt negativ indvirkning på små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) eller blive et protektionismeinstrument;

Handelsaspekter

13. understreger, at EU's industri, herunder SMV'er, bør have adgang til globale 
forsyningskæder og globale markeder for at forblive konkurrencedygtig; er dybt 
bekymret over de virkninger, som undermineringen af det multilaterale handelssystem, 
øgede handelshindringer og handelskonflikter har for EU's handelsbalance; fastholder, 
at mekanismen skal udformes på en sådan måde, at den begrænser risikoen for nye 
handelstvister; opfordrer derfor Kommissionen til at anvende en multilateral tilgang, 
som ikke går ud over mekanismens effektivitet, ved at fortsætte de løbende drøftelser 
med sine internationale handelspartnere, især dem med en anden tilgang til 
klimabeskyttelse, med det formål at undgå eventuelle internationale 
gengældelsesforanstaltninger mod EU;
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14. opfordrer Kommissionen til at gøre mekanismen ikkediskriminerende og forenelig med 
WTO's regler og bestemmelserne i EU's handelsaftaler, helst ved hjælp af artikel XX, 
litra b) og g), i GATT-aftalen; opfordrer Kommissionen til at sikre lige vilkår i den 
internationale handel under hensyntagen til EU's status som verdens største 
handelsblok; understreger, at der skal udvises behørig respekt for principperne om et frit 
og fair globalt marked;

15. opfordrer Kommissionen til fortsat at fremme globale rammer for CO2-prisfastsættelse 
og fremme handlen med klima- og miljøbeskyttelsesteknologier, f.eks. gennem 
handelspolitiske initiativer såsom WTO-aftalen om handel med varer; fremhæver, at EU 
kan spille en pionerrolle ved at lade sine handelsaftaler indeholde ambitiøse energi- og 
bæredygtighedskapitler;

Metode

16. understreger, at en velfungerende mekanisme bør sikre nedbringelse af emissioner, der 
importeres til EU, og sikre den mest effektive beskyttelse af klimaet mod kulstoflækage 
og samtidig overholde WTO's regler; understreger, at den bør udformes på en måde, der 
sikrer effektiv og enkel anvendelse af mekanismen og samtidig forhindrer omgåelse af 
reglerne, såsom blanding af ressourcer eller import af halvfabrikata eller slutprodukter, 
der ikke er omfattet af mekanismen;

17. mener, at beregningsmetoden så vidt muligt skal tage højde for importerede varers 
reelle CO2-indhold og samtidig ikke må skabe yderligere vanskeligheder og ulemper for 
EU's industri; bemærker, at der er vanskeligheder med at indsamle verificerede og 
pålidelige data om CO2-indholdet i slut- eller mellemprodukter på grund af de 
internationale værdikæder; opfordrer derfor Kommissionen til at overveje den tekniske 
gennemførlighed og tilgængeligheden af pålidelige data fra importører og eksportører, 
f.eks. ved at undersøge de muligheder, der er forbundet med teknologier som f.eks. 
blockchain, og om nødvendigt foreslå løsninger; fremhæver således betydningen af at 
indføre et grundigt overvågnings-, rapporterings- og verifikationssystem for at evaluere 
effektiviteten af mekanismen; mener, at den uafhængige verifikation foretaget af 
tredjepart kan betragtes som et redskab til at sikre pålideligheden af dataene;

18. opfordrer Kommissionen til at yde teknisk bistand og støtte til industrier i EU og i 
tredjelande, navnlig SMV'er, til deres indførelse af pålidelige regnskabssystemer for 
drivhusgasemissioner for import for at opretholde en stærk europæisk industri uden at 
skabe tekniske hindringer for handelspartnere; opfordrer desuden Kommissionen til at 
sikre, at importører har mulighed for at påvise deres produkters lave CO2-indhold og 
dermed få nedsat CO2-afgifterne eller blive fritage for CO2-afgifter på sådanne 
produkter; opfordrer Kommissionen til at sikre mekanismens gennemførlighed og 
forenelighed med EU's emissionshandelssystem;

19. bemærker yderligere, at for at forhindre unfair konkurrence på det europæiske marked 
bør mekanismen ikke skabe konkurrencemæssige ulemper blandt konkurrerende 
materialer; understreger, at de mest klimavenlige materialer ikke må stilles dårligt i 
konkurrencen;

20. mener, at mekanismen bør tage hensyn til særlige forhold i de mindst udviklede lande, 
som historisk set ikke har udledt meget; understreger, at den ikke må hæmme deres 
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bæredygtige udvikling, og at deres situation ikke må forværres yderligere ved at flytte 
forurenende industrier, som er skadelige for miljøet og lokalbefolkninger;

21. opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for at påbegynde gennemførelsen 
af mekanismen med en gradvis udfasning af gratis kvoter, som ville kunne beholdes i en 
overgangsperiode, indtil mekanismen er fuldt ud indfaset og effektiv; understreger, at 
der ikke må forekomme dobbeltbeskyttelse, og at mekanismen skal være i 
overensstemmelse med WTO;

22. opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for at fastsætte eksportrabatter, 
som er fuldt ud i overensstemmelse med WTO, for de industrielle aktører, der har de 
bedste resultater med hensyn til CO2-effektivitet, i udformningen af mekanismen;

23. understreger, at de ressourcer, der genereres af mekanismen, jf. Europa-Parlamentets 
beslutning af 14. november 2018 om FFR 2021-2027 – Parlamentets holdning med 
henblik på en aftale1 og Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning, som blev 
vedtaget på plenarmødet den 16. september 2020, om udkast til Rådets afgørelse om 
ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter2, skal betragtes som EU's egne 
indtægter;

24. opfordrer Kommissionen til at tage højde for mekanismens sociale dimension i sit 
kommende forslag for at sikre rimelig fordeling af byrden; bemærker, at mekanismen 
kan føre til højere produktpriser for forbrugerne; understreger, at forbrugere, navnlig 
forbrugere med lav indkomst, ikke bør rammes af en højere byrde på deres købekraft; 
anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at vurdere den potentielle indvirkning 
på levestandarderne, navnlig levestandarderne for de sårbare grupper og i de 
medlemsstater, der er stærkt afhængige af import fra tredjelande, og træffe effektive 
foranstaltninger for at støtte husstande med lav indkomst og arbejde hen imod at 
kompensere for eventuelle prisstigninger for importerede varer som følge af 
gennemførelsen af mekanismen;

25. opfordrer Kommissionen til at foretage en grundig konsekvensanalyse af alle de 
tilgængelige løsningsmodeller for forskellige mekanismer, udformninger og 
alternativer, inden den forelægger et forslag til retsakt, for at evaluere, i hvilken 
udstrækning de skaber incitament for den internationale klimaindsats og forebygger 
risikoen for kulstoflækage og investeringslækage, og for finde ud af, hvilket instrument 
der bidrager mest effektivt til målet for de globale klimaambitioner; råder 
Kommissionen til at lade målet om klimaneutralitet senest i 2050 være den vigtigste 
faktor i valget af mekanismens form;

26. anmoder Kommissionen om i sin konsekvensanalyse at anføre foranstaltninger for 
sektorer, hvor risikoen for kulstoflækage er højest, idet der tages højde for deres 
konkurrenceevne; opfordrer Kommissionen til at vurdere mekanismens indvirkning på 
handelspartnere, herunder nabolande og udviklingslande; opfordrer desuden 
Kommissionen til så hurtigt som muligt, og inden offentliggørelsen af det 
lovgivningsmæssige forslag, at offentliggøre resultaterne af konsekvensanalysen;

1 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0449.
2 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0220.
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27. opfordrer til en særlig vurdering af virkningen af mekanismen på SMV'er og på 
konkurrencen i det indre marked; opfordrer til, at der oprettes en støttemekanisme for 
SMV'er, så de med succes kan tilpasse sig den nye virkelighed på markedet og dermed 
forhindre, at de bliver ofre for urimelig praksis fra større markedsaktørers side;

28. fremhæver betydningen af, at Parlamentet sørger for, at EU-borgerne er repræsenteret, 
og beskytter deres interesser og bidrager til opnåelsen af EU's prioriteter såsom 
beskyttelse af klimaet, bæredygtig vækst og international konkurrencedygtighed; 
opfordrer derfor Kommissionen og Rådet til fuldt ud at involvere Parlamentet som 
medlovgiver i lovgivningsprocessen for at etablere mekanismen.
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