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FORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. understreger, at der er behov for betydelige yderligere investeringer i perioden 2020-2030 

for at fremme overgangen til en bæredygtig, cirkulær og kulstoffattig økonomi, opfylde de 

fælles aftalte mål for energiunionen og være i overensstemmelse med de forpligtelser, der 

er indgået i henhold til Parisaftalen; 

2. er overbevist om, at det er af afgørende betydning med klimamainstreaming og en 

gennemgribende reform af EU's budget for at gøre konkrete fremskridt med disse centrale 

EU-politikker og opnå nettonulemissioner inden midten af århundredet; bemærker, at 

artikel 2, litra c), i Parisaftalen understreger behovet for at bringe 

"finansieringsstrømmene i overensstemmelse med en tilgang hen imod lave 

drivhusgasemissioner og en klimarobust udvikling"; 

3. mener, at en reform af EU-budgettet bør baseres på principperne om nærhed, solidaritet og 

bæredygtighed med henblik på et mere effektivt EU-budget baseret på en kombination af 

nye og eksisterende egne indtægter, som direkte og gennemsigtigt bidrager til 

investeringer i projekter med en klar europæisk merværdi for borgere, virksomheder og 

miljøet; 

4. minder om, at indførelsen nye egne indtægter eller andre typer af EU-indtægter bør gøre 

EU-budgettet mindre afhængigt af bidrag, der er er baseret på medlemsstaternes 

bruttonationalindkomst (BNI), og føre til, at disse bidrag reduceres; 

5. mener, at egne indtægter baseret på en elektricitetsafgift ville overlappe med 

anvendelsesområdet for EU's emissionshandelssystem (EU ETS) og vil medføre 

betænkeligheder med hensyn til stabiliteten af investeringsbetingelserne og den finansielle 

byrde for husholdningerne; 

6. noterer sig, at GD Miljø tegner sig for den næststørste volumen af bøder, der pålægges for 

manglende overholdelse af EU-lovgivningen, og som beløber sig til 284 mio. EUR for 

perioden 2014-2017; opfordrer til, at de indtægter, der direkte kommer fra EU-

lovgivningen og dens håndhævelse, kanaliseres over i EU-budgettet som øvrige indtægter 

og øremærkes til projekter, som giver den højeste europæiske merværdi på miljøområdet; 

minder imidlertid om, at indtægter fra bøder ikke udgør stabile indtægter for EU-

budgettet;  

7. opfordrer til, at en del af auktionsindtægterne fra ETS fra fase 4 (2021) og fremefter 

kanaliseres over i konkrete bæredygtige og kulstoffattige EU-projekter, såsom 

maksimering af anvendelsen af eksisterende og om nødvendigt ny grænseoverskridende 

energiinfrastruktur (f.eks. for at lette integrationen af vedvarende energikilder) 

energilagring og investeringer i banebrydende innovation i industrien med henblik på at 

bidrage til en retfærdig overgang til en kulstoffattig økonomi; opfordrer Kommissionen til 

at redegøre nærmere for, hvordan eksisterende og kommende EU-fonde og -programmer 

kunne anvendes til at støtte den retfærdige omstilling i kul- og kulstofintensive regioner; 

bemærker, at indtægter fra auktionering af emissionskvoter forventes at stige fra fase 4 og 

fremefter;  
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8. kræver en analyse af, hvorvidt indtægter fra fælles vedtagne nationale vejafgiftssystemer, 

der er baseret på afstand, transporttid og emissioner fra transport, kan bidrage til at 

finansiere EU-projekter, der fremmer udviklingen af mobilitet med ingen eller lave 

emissioner, herunder incitamenter til køretøjer med ingen eller lave emissioner, alternative 

energikilder med lave emissioner til transport og bæredygtig multimodal transport, 

navnlig højhastighedsjernbaner og lavemissionsnavigation ad indre vandveje; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at tage hensyn til den særlige situation i 

fjerntliggende områder og landdistrikter, der er karakteriseret ved store afstande og 

mangel på offentlig transport, når der udvikles vejafgiftssystemer;  

9. mener, at de yderligere indtægter fra emissionsbaserede bidrag fra luftfarten i EU navnlig 

bør anvendes til at intensivere forskning og EU-investeringer i luftfartøjer med lave 

emissioner og til yderligere forbedringer af en effektiv udnyttelse af luftrummet; 

10. mener, at hvis der ikke findes harmoniserede internationale foranstaltninger til beskatning 

af kerosen, bør det overvejes at indføre en afgift på flyvningers kulstofintensitet; 

11. mener, at eventuelle fremtidige emissionsbaserede bidrag fra skibsfarten bør geninvesteres 

i den europæiske skibsfartssektor via finansiering af forskning og udvikling af renere 

teknologi og bæredygtig skibsfart; 

12. mener, at indtægter fra EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse 

(ETIAS) for tredjelandsstatsborgere bør anvendes til at investere i forskning i og 

udvikling af renere og kulstoffattigere lufttransport og i yderligere forbedringer af en 

effektiv udnyttelse af luftrummet og til at øge midlerne til den europæiske grænse- og 

kystvagt; 

13. opfordrer til, at der foretages en undersøgelse af den mulige indførelse af en egen indtægt, 

der afspejler kulstofindholdet i forbrugsvarer, der sælges på det indre marked, herunder 

varer, der importeres til det indre marked såsom en grænseoverskridende CO2-

justeringsmekanisme eller CO2-afgift, som gradvis vil erstatte en del af de nuværende 

momsbaserede egne indtægter. 
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