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FÖRSLAG

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

A. I artikel XX i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) tillåts 
Världshandelsorganisationens (WTO) medlemmar genomföra åtgärder som är 
nödvändiga för att skydda människors, djurs eller växters liv eller hälsa (b) eller 
naturtillgångar (g).

1. Europaparlamentet välkomnar Parisavtalet som ett internationellt åtagande för 
bekämpning av klimatförändringarna och understryker att man grundligt måste 
utvärdera alla internationella regelverks förenlighet med dessa klimatmål. Parlamentet 
konstaterar att EU står för 9 % av världens växthusgasutsläpp och har världens tredje 
största växthusgasutsläpp. Parlamentet konstaterar också med oro dels att det 
internationellt sett saknas tillräckligt ambitiösa klimatinsatser och åtgärder för att 
genomföra de beslut som fattats med stöd av detta avtal, dels att Förenta staterna 
frånträtt avtalet.

2. Europaparlamentet välkomnar vad EU gjort på det här området, såsom att införa den 
europeiska gröna given och dess mål om att få till stånd en kostnadseffektiv, rättvis och 
socialt väl avvägd omställning till klimatneutralitet senast 2050. Parlamentet betonar att 
man måste hålla fast vid att växthusgasutsläppen minskar med 60 % fram till 2030, och 
samtidigt säkerställa en konsekvent tillämpning av principen att förorenaren betalar.

3. Europaparlamentet anser att det inte räcker med asymmetriska klimatskyddsåtgärder för 
att man ska kunna bekämpa klimatförändringarna. Parlamentet understryker att 
handelspolitiken kan och bör användas till förmån dels för en positiv miljöagenda, 
samtidigt som EU:s konkurrenskraft bevaras, dels för åtgärder mot att det råder stora 
skillnader i fråga om miljöambition mellan EU och resten av världen. Parlamentet anser 
ytterligare att en WTO-förenlig EU-mekanism för koldioxidjustering vid gränserna 
(”mekanismen”) kan ge incitament till import förenad med låga utsläpp och skapande 
av lågutsläppsteknik och -produkter inom EU, så att vi får en välbehövlig minskning av 
de utsläpp som importeras till EU. Parlamentet anser att mekanismen kan leda till ökade 
internationella insatser mot klimatförändringarna och bli ett första steg i riktning mot 
internationell koldioxidprissättning, bara den genomförs på ett proportionerligt och väl 
avvägt sätt. Parlamentet anser att mekanismen bör leda till att vi får en god cirkel för 
bekämpning av klimatförändringarna på internationell nivå, exempelvis genom att detta 
tas med i förhandlingarna om multilaterala miljöavtal.

4. Europaparlamentet konstaterar att EU är världens största koldioxidimportör och att 
exportvaror från EU innehåller åtskilligt mindre koldioxid än importvaror till EU. 
Parlamentet drar därav den slutsatsen att EU gör mer för att bekämpa 
klimatförändringarna än vad man i snitt gör på det internationella planet. Parlamentet 
framhåller att det behövs en gedigen rapporteringsmetod där det tas hänsyn till de 
utsläpp som sammanhänger med varor och tjänster som importeras till EU för att man 
ska kunna mäta EU:s sammanlagda klimatpåverkan.
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5. Europaparlamentet framhåller att mekanismens huvudmål är att underlätta uppnåendet 
av koldioxidneutralitet och att ge incitament till internationella insatser mot 
klimatförändringarna. Parlamentet understryker att mekanismen bör göra det möjligt 
dels för EU:s industri att avsevärt bidra till EU:s klimatmål, dels för tredjeländer att 
avsevärt bidra till internationella klimatmål, genom att sporra till påtagliga insatser för 
utfasning av fossila bränslen ur tillverkningsprocesserna, och understryker samtidigt att 
detta bör åstadkomma lika villkor för den europeiska industrin. Parlamentet påpekar 
ytterligare att utsläppen från transporter av importvaror också måste beaktas när priset 
på koldioxidinnehåll beräknas. Parlamentet att mekanismen måste omfatta en så stor del 
av en produkts koldioxidavtryck som möjligt, d.v.s. genom att utsläpp från energin vid 
produktionen inkluderas, och i slutänden utsläppen längsmed hela värdekedjan, varvid 
den inre marknadens funktion dock inte får störas, framför allt inte 
nedströmsmarknadernas.

6. Europaparlamentet betonar att med tillräckliga internationella klimatinsatser, såsom 
gedigen, vitt utbredd och konsekvent internationell koldioxidprissättning och 
fullständigt konkurrenskraftiga teknikformer, produkter och produktionsprocesser med 
låga utsläpp, kommer mekanismen med tiden att överleva sig själv. Parlamentet anser 
att klimatförändringarna är ett globalt problem som kräver en global lösning och tycker 
därför att EU bör stödja inrättandet av en global mekanism för koldioxidprissättning, 
i linje med artikel 6 i Parisavtalet. Parlamentet uppmanar kommissionen att utforma 
mekanismen med en klar och ambitiös tidtabell för genomförandet och 
vidareutvecklingen av den. Parlamentet påminner om att vissa former av 
koldioxidbegränsande teknik fortfarande befinner sig på försöksstadiet och uppmanar 
därför kommissionen att fortsätta vidareutveckla denna teknik. Parlamentet uppmanar 
dessutom kommissionen att se till att ett målinriktat skydd mot koldioxidläckage införs i 
rätt tid för alla sektorer som anses löpa risk för koldioxidläckage. Parlamentet uppmanar 
slutligen kommissionen att utforma denna mekanism som en del av ett omfattande och 
långtidsinriktat politiskt paket som är förenligt med målet om att senast 2050 uppnå en 
mycket energi- och resurseffektiv ekonomi med nettonollutsläpp av växthusgaser.

7. Europaparlamentet understryker ytterligare att mekanismen bör ingå som ett led i en 
större uppsättning politik och kompletterande åtgärder vilkas mål är att möjliggöra och 
främja investeringar i industriprocesser med låga koldioxidutsläpp, minska industrins 
utsläppsintensitet och sporra till energieffektivitetsåtgärder och användning av förnybar 
energi. Parlamentet anser att mekanismen måste åtföljas av en industripolitik som har 
höga miljöambitioner, är ekonomiskt sund, socialt rättvis och stärker motståndskraften 
och den globala konkurrenskraften. Parlamentet föreslår dessutom att 
byggnadsrenoveringar ska stödjas, byggråvaror ersättas, mekanismen för en rättvis 
omställning genomföras och stimulans ges till offentlig upphandling av koldioxidsnåla 
material samt till kraftfull offentlig innovationsfrämjande politik, där stöd till inlåsning 
i fossilbränsleteknik inte får komma på fråga. Parlamentet betonar att man måste beakta 
den kompletterande roll som förbättrade produktstandarder spelar i linje med EU:s 
handlingsplan för den cirkulära ekonomin.

8. Europaparlamentet påminner om de goda resultat som unionen uppnått genom 
bestämmelserna om produktkrav och märkning, som kunnat stimulera till ansvarsfull 
förbrukning, engagera unionsmedborgarna och stödja den industriella 
konkurrenskraften och innovationen. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
undersöka om man kan föra en motsvarande produktpolitik som skulle kunna driva på 
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nya normer och skapa pionjärmarknader för koldioxidsnåla, resurseffektiva produkter 
och teknikformer för att säkerställa omställningen till en hållbar ekonomi och bidra till 
att garantera att miljöpåverkan vid användningen av produkter blir så liten som möjligt.

9. Europaparlamentet framhåller att asymmetriska klimatåtgärder runt om i världen, och 
närmare bestämt bristen på ambitiösa klimatåtgärder från europeiska handelspartners 
sida, skulle kunna öka risken för koldioxidläckage, vilket skulle leda till ökade utsläpp 
globalt sett och bli till nackdel för europeiska företag på internationella marknader, 
vilket således skulle kunna äventyra arbetstillfällen och värdekedjor i EU. Parlamentet 
betonar att EU:s industri drabbas av ökad ekonomisk press på grund av billig import 
från handelspartner och covid-19-krisen. Parlamentet uppmanar således kommissionen 
med kraft att se till att ett mera målinriktat och effektivt klimatskydd och skydd mot 
koldioxidläckage tas med i utformningen av mekanismen.

10. Europaparlamentet betonar att förebyggandet av risken för koldioxidläckage går hand 
i hand med att EU:s industriella konkurrenskraft bevaras och att det undviks att utsläpp 
överförs till tredjeländer genom omflyttning av industriverksamhet, investeringar och 
arbetstillfällen. Parlamentet påverkar att det som görs för att förebygga eventuell risk 
för koldioxidläckage bör stå i konsekvens med klimatmålen. Parlamentet betonar att 
strategiska sektorer är särskilt utsatta till följd av hur deras produktion och 
investeringskapacitet påverkas. Parlamentet understryker att man måste bedöma vilka 
eventuella risker det finns för att EU:s industri utlokaliseras från EU och läggs ut på 
underleverantörer. Parlamentet påpekar dessutom att de styrande och exportörerna 
i tredjeländer måste få incitament till att minska sina utsläpp.

11. Europaparlamentet påminner om att EU:s klimatpolitik och industripolitik måste gå 
hand i hand med målet om bevarad och ökad hållbar tillväxt. Parlamentet betonar att 
alla mekanismer måste ingå i vår industristrategi, så att industrin får ett incitament till 
att producera rena och konkurrenskraftiga produkter.

12. Europaparlamentet föreslår en progressiv och sektorsspecifik mekanism som allra först, 
efter en grundlig konsekvensbedömning, ska innefatta sektorerna med största 
koldioxidinnehåll och handelsintensitet, såsom de energiintensiva stål-, cement- och 
aluminiumindustrierna, elsektorn samt plastindustrin, den kemiska industrin och 
gödselmedelindustrin, innan den med tiden utvidgas. Parlamentet anser att en sådan 
utformning skulle kunna minska de internationella repressalieåtgärderna och fungera 
som en provfas för den europeiska industrin. Parlamentet betonar dock att detta inte bör 
snedvrida den inre marknaden eller göra administrationen överdrivet betungande, något 
som skulle kunna begränsa rättvis, öppen och regelbaserad konkurrens på marknaden 
och bli antingen till särskilt stor skada för små och medelstora företag eller till ett 
verktyg för protektionism.

Handelsaspekter

13. Europaparlamentet framhåller att EU:s industri, medräknat de små och medelstora 
företagen, behöver tillträde till den globala leveranskedjan och de globala marknaderna 
för att kunna ha kvar sin konkurrenskraft. Parlamentet uttrycker sin djupa oro dels över 
följderna av att det multilaterala handelssystemet håller på att urholkas, dels över hur de 
allt fler handelshindren och handelskonflikterna påverkar EU:s handelsbalans. 
Parlamentet uppmanar därför kommissionen till ett multilateralt tillvägagångssätt, utan 
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att det påverkar mekanismens effektivitet, genom fortsatta dialoger med sina 
internationella handelspartner, framför allt med dem som ser annorlunda på 
klimatskyddsfrågor, för att eventuella internationella repressalieåtgärder mot EU ska 
undvikas.

14. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att få mekanismen att bli fri från 
diskriminering och förenlig med både WTO:s regelverk och bestämmelserna i EU:s 
handelsavtal, helst genom att använda artiklarna XX(b) och (g) i Gatt. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att säkerställa lika villkor inom internationell handel och 
därvid erinra sig EU:s ställning som världens största handelsblock. Parlamentet betonar 
att principerna för en fri och rättvis global marknad måste vederbörligen respekteras.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen till fortsatt arbete för en världsomfattande 
ram för prissättning av koldioxid och för att underlätta handel med klimat- och 
miljöskyddsteknik, till exempel genom handelspolitiska initiativ såsom WTO:s avtal om 
miljöanpassade varor. Parlamentet betonar att unionen kan bli en föregångare genom att 
ta med ambitiösa kapitel om energi och hållbarhet i sina handelsavtal.

Metod

16. Europaparlamentet understryker att en välfungerande mekanism bör säkerställa en 
minskning av de utsläpp som importeras till EU och ge det effektivaste klimatskyddet 
mot risken för koldioxidläckage, samtidigt som WTO:s regler följs. Parlamentet betonar 
att mekanismen bör ges en utformning som säkerställer att den kan tillämpas på ett 
enkelt och effektivt sätt och samtidigt förebygger olika former av kringgående, såsom 
resursförflyttning eller import av sådana halvfabrikat eller slutprodukter som inte 
omfattas av mekanismen. 

17. Europaparlamentet anser att man i beräkningsmetoden bör ta så stor hänsyn som möjligt 
till importvarornas faktiska koldioxidinnehåll, utan att vålla den europeiska industrin 
ytterligare svårigheter och nackdelar. Parlamentet konstaterar att de internationella 
värdekedjorna gör det svårt att samla in verifierade och tillförlitliga uppgifter om 
koldioxidinnehållet i slutprodukter eller mellanprodukter. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att bedöma den tekniska genomförbarheten av och tillgängligheten till 
pålitliga uppgifter från importörer och exportörer, exempelvis genom att undersöka 
vilka möjligheter som erbjuds av avancerad teknik, såsom blockkedjor, och att vid 
behov lägga fram lösningsförslag. Parlamentet betonar därför att man måste införa ett 
grundligt system för övervakning, rapportering och verifiering för bedömning av hur 
effektiv mekanismen är. Parlamentet anser att oberoende tredjepartsverifiering skulle 
kunna anses som ett redskap som kan säkerställa att uppgifterna är tillförlitliga.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge teknisk rådgivning och tekniskt stöd 
till industrier hemma och utomlands, särskilt små och medelstora företag, så att de kan 
införa tillförlitliga system för redovisning av importvarors växthusgasutsläpp, för att vi 
ska kunna ha kvar en stark europeisk industri, utan att det skapas några tekniska hinder 
för handelspartnerna. Parlamentet uppmanar ytterligare kommissionen att se till att 
importörerna får påvisa hur lågt koldioxidinnehållet i deras produkter är, så de kan 
betala sänkta koldioxidavgifter för dessa produkter eller inte alls behöver betala 
koldioxidavgifter för dem. Parlamentet uppmanar kommissionen att garantera 
genomförbarhet och förenlighet med EU:s utsläppshandelssystem.
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19. Europaparlamentet konstaterar dessutom att mekanismen inte bör få medföra 
konkurrensnackdelar bland material som konkurrerar med varandra, för att inte illojal 
konkurrens ska uppkomma på den europeiska marknaden. Parlamentet understryker att 
de klimatvänligaste materialen inte bör drabbas av konkurrensnackdelar.

20. Europaparlamentet anser att mekanismen bör ta hänsyn till den särskilda situationen för 
de minst utvecklade länderna, som historiskt sett inte haft särskilt stora utsläpp. 
Parlamentet betonar att den inte bör hindra hållbar utveckling i dessa länder och att den 
nyssnämnda situationen inte bör ytterligare förvärras genom omlokalisering av industri 
som är skadlig för miljön och ortsborna.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka om mekanismen kan tas 
i bruk genom att man småningom frångår gratis tilldelning, som skulle få finnas kvar 
under en övergångsfas till dess att mekanismen blivit fullkomligt inkörd och effektiv. 
Parlamentet betonar att något dubbelt skydd inte bör förekomma och att mekanismen 
måste vara WTO-förenlig.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma om man vid utformningen av 
mekanismen kan införa fullt WTO-förenliga exportrabatter för koldioxideffektivitet för 
de aktörer inom industrin som sköter sig bäst.

23. Europaparlamentet påminner om vad det står i parlamentets resolution av 
den 14 november 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och parlamentets 
ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse1 och i dess lagstiftningsresolution antagen 
i plenum den 16 september 2020 om förslaget till rådets beslut om systemet för 
Europeiska unionens egna medel2, nämligen att alla belopp som genereras av 
mekanismen ska betraktas som egna medel.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sitt kommande förslag, av omsorg om 
en rättvis bördefördelning, också ta hänsyn till att mekanismen har en social dimension. 
Parlamentet konstaterar att mekanismen kan leda till högre konsumentpriser. 
Parlamentet understryker att konsumenterna, särskilt låginkomsttagarna bland dem, inte 
bör få sin köpkraft ytterligare beskuren. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att bedöma hur levnadsstandarden kan komma att påverkas, särskilt för 
personer inom utsatta grupper och i medlemsstater som är starkt beroende av 
tredjelandsimport, att vidta verkningsfulla åtgärder till stöd för låginkomsthushåll, och 
att arbeta för att uppväga risken för eventuella prishöjningar på importvaror till följd av 
att mekanismen genomförs.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att grundligt konsekvensbedöma alla 
tillbudsstående möjligheter till olika mekanismer, utformningar och alternativ innan den 
lägger fram ett lagstiftningsförslag, dels för att utvärdera hur stora incitament de ger till 
internationella klimatåtgärder, dels för att förebygga risken för koldioxid- och 
investeringsläckage, och se efter vilket styrmedel som är effektivast för att målet om en 
global klimatambition ska kunna uppnås. Parlamentet tillråder kommissionen att göra 
målet om uppnådd klimatneutralitet senast 2050 till utslagsgivande faktor vid valet av 
mekanismens form.

1 Antagna texter, P8_TA(2018)0449.
2 Antagna texter, P9_TA(2020)0220.
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26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sin konsekvensbedömning hitta 
åtgärder för sektorer med högsta risk för koldioxidläckage och samtidigt ta hänsyn till 
sektorernas konkurrenskraft. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma 
mekanismens konsekvenser för våra handelspartner, bland dem också våra grannländer 
och utvecklingsländerna. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att göra 
resultaten av konsekvensbedömningen offentligt tillgängliga så fort som möjligt och 
före offentliggörandet av sitt lagstiftningsförslag.

27. Europaparlamentet efterlyser en särskild utvärdering av mekanismens konsekvenser för 
små och medelstora företag och för konkurrensen på den inre marknaden. Parlamentet 
vill att det vid behov inrättas en stödmekanism för att små och medelstora företag ska 
lyckas anpassa sig till de nya marknadsförhållandena, så att de inte faller offer för 
otillbörliga metoder från större marknadsaktörers sida.

28. Europaparlamentet framhåller att det måste säkerställas dels att unionsmedborgarna och 
deras intressen finns företrädda, dels att det bidras till förverkligandet av sådana 
EU-prioriteringar som klimatskydd, hållbar tillväxt och internationell konkurrenskraft. 
Parlamentet uppmanar därför kommissionen och rådet att låta parlamentet fullständigt 
medverka såsom medlagstiftare i lagstiftningsarbetet för att inrätta denna mekanism.



AD\1220321SV.docx 9/10 PE655.622v02-00

SV

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande 15.12.2020

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

37
32
4

Slutomröstning: närvarande ledamöter François Alfonsi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard 
Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Manuel Bompard, Paolo 
Borchia, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo 
Calenda, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Ciarán Cuffe, 
Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Valter Flego, 
Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Jens Geier, 
Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, András 
Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana 
Jerković, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, 
Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, 
Thierry Mariani, Eva Maydell, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan 
Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri 
Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, 
Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Jérôme Rivière, Robert Roos, 
Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho 
Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie 
Toussaint, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos 
Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter Damien Carême, Eleonora Evi, Klemen Grošelj, Alicia Homs Ginel, 
Elena Lizzi



PE655.622v02-00 10/10 AD\1220321SV.docx

SV

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

37 +
EPP François-Xavier Bellamy

S&D Carlo Calenda, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, 
Alicia Homs Ginel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan 
Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

RENEW Nicola Beer, Nicola Danti, Valter Flego, Claudia Gamon, Klemen Groselj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, 
Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

Greens François Alfonsi, Damien Carême, Ciarán Cuffe, Eleonora Evi, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, 
Marie Toussaint

GUE Manuel Bompard

NI Clara Ponsatí Obiols

32 -
EPP Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça 

Carvalho, Pilar Del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyurk, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva 
Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Riho Terras, 
Henna Virkkunen, Pernille Weiss

ID Paolo Borchia, Markus Buchheit, Elena Lizzi, Isabella Tovaglieri

ECR Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Robert Roos, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz 
Tobiszowski, Evžen Tošenovský

NI Andrea Caroppo

4 0
RENEW Bart Groothuis

ID Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

Teckenförklaring:
+ : Ja-röster
- : Nej-röster
0 : Nedlagda röster


