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Energistyrelsen har med mail af den 3. juni fremsendt ovennævnte EU-høring af en ny klimastrategi, og anmodet om at modtage bemærkninger til
forslaget senest den 19. juni.
Open Public Consultation: New EU strategy on Adaptation to Climate
Change, herefter kaldet ”høringsforslaget”, giver TEKNIQ Arbejdsgiverne
anledning til følgende bemærkninger.
Høringsforslaget berører et fokusområde for TEKNIQ Arbejdsgivernes
medlemsvirksomheder, og vi indgår derfor gerne i et fortsat samarbejde.
TEKNIQ Arbejdsgiverne bemærker, at høringsforslaget redegør for, at der
er brug for en ekstraordinær indsats i forhold til at opnå de europæiske mål
for klimaforbedringer. Det understreges, at dette ikke gøres alene ved at reducere drivhusgasser, og at der derfor skal en endnu større indsats til. Videre bemærker TEKNIQ Arbejdsgiverne, at ved at imødekomme de nødvendige klimaforbedringer opnår man samtidig en del samfundsøkonomiske gevinster, heriblandt en økonomisk vækst, som blandt andet kommer
fra den europæiske industri, der konkurrencedygtigt bidrager med teknologiske løsninger til brug i klimakampen. Det understreges i høringsforslaget,
at der er brug for indsatser, der ikke kun forflytter problemerne, men derimod giver en direkte og signifikant fordel.
TEKNIQ Arbejdsgiverne støtter betragtningerne om, at der er brug for en
ekstraordinær europæisk indsats i forhold til at opnå de ønskede og nødvendige klimaforbedringer. Hos TEKNIQ Arbejdsgivernes er hovedparten
medlemmerne beskæftiget indenfor industri eller service, der støtter op om
klimaforbedringer. Derudover er der i danske virksomheder generelt en tendens til et stigende fokus på cirkulær økonomi og bæredygtig produktion.
Alt i alt har TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemmer gode forudsætninger for
at kunne bidrage til denne indsats.

TEKNIQ Arbejdsgiverne – Industri & Installation repræsenterer 4.300 virksomheder inden for el, vvs og metal
med i alt 55.000 medarbejdere og en samlet omsætning på omkring 60 mia. kr.
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En ekstraordinær europæisk indsats vil kræve veldefinerede rammebetingelser. Med i betragtningerne hører, at en meget stor del af europæiske
virksomheder tilhører SMV’erne, hvorfor rammebetingelserne skal tilpasses
dette. Det vil kræve at evt. støtteordninger og incitamenter til udvikling af ny
teknologi er let tilgængelig for SMV’ere, samt at administrative byrder i form
af afrapportering mm ligeledes tilpasses denne virksomhedsform. Et opmærksomhedspunkt er samtidig, at trods fællesnævneren SMV, er der muligvis forskel på hvor bæredygtige og klimavenlige produktionsmetoderne i
de respektive EU-lande er på nuværende tidspunkt. Første indsats må derfor gå på at sikre, at europæiske produktionsvirksomheder producerer efter
nogenlunde samme metoder og samme vilkår, både for at sikre ens konkurrencevilkår for alle, men også for at hindre CO2 lækage.
TEKNIQ Arbejdsgiverne imødeser med forventning en nærmere redegørelse for hvordan og hvilke konkrete tiltag, der iværksættes i bestræbelserne på en ekstraordinær indsats for klimaforbedringer.

Med venlig hilsen
Simon O. Rasmussen
Underdirektør
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