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DA

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:

1. glæder sig over Parisaftalen, den grønne pagt og målet om at opnå klimaneutralitet 
inden 2050; noterer sig manglen på internationale klimabestræbelser; mener, at en EU-
mekanisme for CO2-grænsetilpasning ("mekanismen") kan give incitament til 
internationale bestræbelser på at bekæmpe klimaændringer;

2. understreger, at international CO2-prissætning og fuldt konkurrencedygtige 
lavemissionsløsninger vil gøre mekanismen forældet; understreger følgelig, at EU er 
nødt til at øge indsatsen i denne henseende;

3. understreger, at decentraliserede klimatiltag kan føre til kulstoflækage og en 
konkurrencemæssig ulempe på de internationale markeder for EU's industri; opfordrer 
derfor indtrængende Kommissionen til at sikre fuld kulstoflækagebeskyttelse og til at 
overveje at medtage eksportrabatter i mekanismen;

4. foreslår en progressiv mekanisme, der først omfatter sektorer med den største risiko for 
kulstoflækage og med tiden bliver udbygget; understreger, at dette ikke bør føre til 
forvridninger på det indre marked;

5. understreger behovet for at begrænse de internationale gengældelsesforanstaltninger 
mod EU, der er forårsaget af mekanismen; opfordrer indtrængende Kommissionen til at 
sikre, at mekanismen er i overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationen, og til 
at anlægge en multilateral tilgang til dens udformning;

6. understreger, at de midler, som mekanismen indtjener, skal betragtes som EU's egne 
indtægter; er overbevist om, at disse midler skal anvendes til klimatiltag;

7. opfordrer Kommissionen til at foretage en konsekvensanalyse af forskellige 
mekanismer og udformninger med henblik på at fremme den internationale klimaindsats 
og forebygge kulstoflækage, inden der fremsættes et lovgivningsmæssigt forslag.


