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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. påpeger, at en vellykket gennemførelse af 20/20/20-målene kræver omfattende finansielle 
forpligtelser og nye metoder til supplering af den eksisterende finansiering for initiativer 
til bekæmpelse af klimaændringer og energiudfordringer; tilskynder til bestræbelser fra 
Kommissionen og medlemsstaterne for at finde innovative finansieringsmetoder ved at 
skifte over til at basere beskatningssystemerne på kulstofemissioner, da dette vil skaffe 
indtægter til budgetmyndighederne og til klimavenlige incitamenter for forbrugerne og 
erhvervslivet; 

2. anerkender de divergerende former for kulstofskat, som allerede findes i nogle 
medlemsstater, og advarer mod de risici, de udgør for konkurrenceevnen i det indre 
marked, og deres indgriben i EU's emissionshandelsordning; mener, at det er mere 
fordelagtigt at indføre kulstofbeskatning på en koordineret måde; opfordrer 
Kommissionen til yderligere at undersøge mulige instrumenter til koordinering af 
kulstofbeskatningen i sektorer, der ikke er omfattet af emissionshandelsordningen på EU-
plan;

3. understreger, at enhver innovativ form for EU-koordinerede klimaafgifter bør have sine 
indtægter øremærket til finansiering af F & U og foranstaltninger til nedbringelse af 
kulstofemissioner, fremme af energieffektivitet og forbedring af energiinfrastrukturen i 
EU;

4 bemærker, at revolverende finansielle instrumenter til energibesparende foranstaltninger 
er en innovativ måde at finansiere klimavenlige projekter på; bifalder bestræbelserne for 
at skabe en særlig finansieringsfacilitet til anvendelsen af uudnyttede midler fra 
forordningen om genopretningsprogrammet til støtte for energieffektivitet og vedvarende 
initiativer; anmoder Kommissionen om nøje at vurdere dette instruments effektivitet og at 
analysere mulighederne for at anvende en lignende tilgang til fremtidige ubrugte midler i 
EU's budget;

5. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til ikke at vedtage ensidige foranstaltninger, der 
vil påvirke europæisk industris konkurrenceevne.


