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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. poukazuje na to, že úspěšné plnění cílů 20-20-20 vyžaduje podstatný finanční závazek
a nové způsoby poskytování stávajících finančních prostředků na iniciativy řešící změnu 
klimatu a energetické problémy; podporuje úsilí Komise a členských států nalézt 
inovativní způsoby financování tak, že nově by daňové systémy vycházely z emisí oxidu 
uhličitého, čímž by vznikly další příjmy pro rozpočtové orgány a pobídky pro spotřebitele 
a průmysl, aby zmírňovali změnu klimatu;

2. bere na vědomí různé formy daně z emisí oxidu uhličitého, které již existují v některých 
členských státech, a varuje před rizikem, které představují pro konkurenceschopnost na 
jednotném trhu a z hlediska interference se systémem EU pro obchodování s emisemi 
(ETS); domnívá se, že větší užitek by přineslo zavedení daní z emisí oxidu uhličitého 
koordinovaně; vyzývá Komisi, aby dále zvážila možné nástroje pro koordinaci daní 
z emisí oxidu uhličitého na úrovni EU pro oblasti, na něž se nevztahuje ETS;

3. zdůrazňuje, že příjmy z jakékoliv inovativní formy daně týkající se změny klimatu 
a koordinované na úrovni EU by měly být určeny na financování výzkumu a vývoje 
a opatření zaměřených na snižování emisí oxidu uhličitého, podporu energetické účinnosti 
a zlepšování energetické infrastruktury v EU;

4 poznamenává, že revolvingové finanční nástroje pro opatření k zajištění energetické 
účinnosti představují inovativní způsob financování projektů zmírňujících změnu klimatu; 
vítá úsilí o vytvoření zvláštního finančního nástroje pro využití nepřidělených finančních 
prostředků z nařízení o EEPR k podpoře iniciativ zaměřených na energetickou účinnost 
a obnovitelné zdroje; žádá Komisi, aby účinnost tohoto nástroje pozorně vyhodnotila 
a posoudila možnost použití podobného přístupu v případě dalších nevyužitých finančních 
prostředků v rozpočtu EU;

5. naléhavě vyzývá členské státy, aby nepřijímaly jednostranná opatření ovlivňující 
konkurenceschopnost evropského průmyslu.


