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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påpekar att ett framgångsrikt genomförande av 20-20-20-målen kräver 
ett betydande finansiellt åtagande och nya sätt att komplettera befintlig finansiering av 
initiativ i klimatförändrings- och energifrågor. Parlamentet uppmuntrar kommissionen och 
medlemsstaterna att göra insatser för att hitta innovativa finansieringsmetoder genom en 
övergång till skattesystem baserade på koldioxidutsläpp, eftersom detta skulle ge intäkter 
till budgetmyndigheterna och klimatvänliga incitament för konsumenterna och industrin.

2. Europaparlamentet är medvetet om de skiftande former av koldioxidskatt som redan finns 
i vissa medlemsstater, men varnar för att dessa utgör en risk för konkurrenskraften på den 
inre marknaden och kan inkräkta på EU:s system för handel med utsläppsrätter. 
Parlamentet tror att det vore fördelaktigare att införa en koldioxidskatt på ett samordnat 
sätt och uppmanar kommissionen att ytterligare undersöka möjliga instrument för att på 
EU-nivå samordna koldioxidbeskattning i sektorer som inte omfattas av 
utsläppshandelssystemet.

3. Europaparlamentet framhåller att alla innovativa former av klimatskatt som samordnas på 
EU-nivå bör få sina intäkter öronmärkta för finansiering av forskning och utveckling och 
åtgärder som syftar till att minska koldioxidutsläppen genom att stimulera 
energieffektivitet och förbättra energiinfrastrukturen i EU.

4 Europaparlamentet konstaterar att revolverande finansiella instrument för 
energieffektivitetsåtgärder är ett innovativt sätt att finansiera klimatvänliga projekt. 
Parlamentet välkomnar försöken att skapa ett särskilt finansieringsinstrument där 
outnyttjade medel från EEPR-förordningen ska användas för att främja initiativ för 
energieffektivitet och förnybara energikällor. Kommissionen uppmanas att noga utvärdera 
instrumentets effektivitet och analysera möjligheterna att i framtiden förfara på liknande 
sätt med outnyttjade medel ur EU-budgeten.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inte vidta några unilaterala åtgärder 
som påverkar den europeiska industrins konkurrenskraft.


