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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at EU's industrisektor, ganske vist har potentiale til at bidrage til 
miljøbeskyttelse, men at den er blevet hårdt ramt af covid-19-pandemien og har behov 
for støtte til genopretningen;

B. der henviser til, at konkurrenter fra lande uden for EU ofte benytter sig af mindre 
strenge klima- og miljøregler og lavere lønomkostninger;

C. der henviser til, at skattekonkurrence mellem medlemsstaterne fører til asymmetrier i 
det indre marked, som udnyttes af multinationale selskaber, der beskæftiger sig med 
aggressiv skatteplanlægning, og dermed fratager de økonomier, hvor værdien skabes, 
ressourcer, der er nødvendige for omstillingen;

1. opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til konsekvenserne af covid-19 ved om 
nødvendigt revidere målene for at lette den industrielle genopretning;

2. understreger, at EU, samtidig med at det tvinger sine industrier og borgere til at bidrage 
til ekstremt ambitiøse klimamål, bør stræbe efter bæredygtighed uden at bringe 
konkurrenceevnen og den samfundsøkonomiske velfærd i fare eller diskriminere mod 
eventuelle teknologier, der bidrager til omstillingen;

3. efterlyser sammenhængende EU-politikker for at mindske overlapning og forbedre 
håndhævelsen af eksisterende lovgivning og til at forenkle EU-finansieringen i lyset af 
de vanskeligheder, som især mikrovirksomheder oplever;

4. efterlyser en forudsigelig intellektuel ejendomsret, da dette er afgørende for at skabe 
incitamenter til investeringer og fremme af innovative løsninger, der navnlig bidrager til 
at nedbringe udledningen af drivhusgasemissioner;

5. understreger, at der er behov for lige konkurrencevilkår på globalt plan; opfordrer til en 
revision af EU ETS1 og en CO2,-grænsetilpasningsmekanisme for at give mulighed for 
en intelligent tilbageflytning af fremstillingsindustrien og kortere værdikæder med 
henblik på at undgå kulstoflækage;

6. opfordrer til bedre koordinerede FTA'er2 med henblik på at fremme sammenhængen 
mellem handel, told, markedsovervågning og industripolitikker; efterlyser en 
prioritering af gennemførelsen af navnlig EU's bestemmelser om produktsikkerhed for 
importerede produkter.

1 EU's emissionshandelssystem.
2 frihandelsaftaler.


