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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. изтъква, че успешното прилагане на целите 20-20-20 изисква съществен финансов 
ангажимент и нови начини за допълване на съществуващото финансиране на 
инициативи за справяне с изменението на климата и енергийните 
предизвикателства; насърчава усилията на Комисията и държавите-членки да 
намерят новаторски средства за финансиране чрез преминаване към данъчни 
системи, основани на въглеродните емисии, тъй като това би създало приходи за 
бюджетните органи и щадящи климата стимули за потребителите и 
промишлеността;

2. признава разнородните форми на данъци върху въглеродните емисии, които се 
прилагат вече в някои държави-членки, и предупреждава за риска, който те 
представляват за конкурентоспособността на единния пазар, както и за отражението 
им върху схемата на ЕС за търговия с емисии;   изразява увереност в общата полза 
от въвеждането на данъчно облагане на въглеродните емисии по координиран 
начин; призовава Комисията да разгледа още възможни инструменти за 
координиране на данъчното облагане на въглеродните емисии за секторите, 
необхванати от схемата за търговия с емисии на равнище ЕС;

3. подчертава, че всяка новаторска форма на координирано от ЕС данъчно облагане, 
свързано с изменението на климата, следва да има приходи, предназначени за 
финансиране на изследователски и развойни дейности и мерки, насочени към 
намаляване на въглеродните емисии, стимулиращи енергийната ефективност и 
подобряващи енергийната инфраструктура в ЕС;

4 отбелязва, че револвиращите финансови инструменти за мерки за енергийна 
ефективност представляват новаторски начин за финансиране на щадящи климата 
проекти; приветства усилията за създаване на специални финансови инструменти за 
използване на неразпределени средства по регламента за Европейската енергийна 
програма за възстановяване за подкрепа на енергийната ефективност и инициативи 
за възобновяеми енергийни източници; изисква от Комисията да извърши отблизо 
оценка на ефективността на този инструмент и да анализира потенциала за 
прилагане на подобен подход към бъдещи неизразходвани средства в бюджета на 
ЕС;

5. призовава настоятелно държавите-членки да не предприемат едностранни мерки, 
засягащи конкурентоспособността на европейската промишленост.


