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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή των στόχων 20-20-20 απαιτεί ουσιαστική χρηματοδοτική 
δέσμευση και νέους τρόπους συμπλήρωσης της υφιστάμενης χρηματοδότησης για 
πρωτοβουλίες αντιμετώπισης των προκλήσεων που αφορούν την αλλαγή του κλίματος 
και την ενέργεια·  ενθαρρύνει τις προσπάθειες της Επιτροπής και των κρατών μελών για 
εξεύρεση καινοτόμων μέσων χρηματοδότησης μέσω της στροφής προς την κατεύθυνση 
της αναγωγής των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε βάση των φορολογικών 
συστημάτων, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν έσοδα για τις 
αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές και ευνοϊκά για το κλίμα κίνητρα για τους 
καταναλωτές και τη βιομηχανία·

2. αναγνωρίζει τις διαφορετικές μορφές φόρου επί των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
που υπάρχουν ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη και προειδοποιεί για τον κίνδυνο που 
εγκυμονούν για την ανταγωνιστικότητα στην ενιαία αγορά καθώς και για τις διαταραχές 
που προκαλούν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ· είναι πεπεισμένο για τα 
σημαντικά οφέλη που παρέχει η συντονισμένη καθιέρωση φορολόγησης των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω τη δυνατότητα 
ανάπτυξης μέσων συντονισμού της φορολόγησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
για τους τομείς που δεν υπάγονται στο σύστημα εμπορίας εκπομπών σε επίπεδο ΕΕ·

3. τονίζει ότι τα έσοδα που προέρχονται από οποιαδήποτε καινοτόμο μορφή συντονισμένης 
σε επίπεδο ΕΕ φορολόγησης της αλλαγής του κλίματος θα πρέπει να διατίθενται για τη 
χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης και μέτρων που αποσκοπούν στη μείωση των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στην τόνωση της ενεργειακής απόδοσης και στη 
βελτίωση των ενεργειακών υποδομών στην ΕΕ·

4 σημειώνει ότι τα ανακυκλούμενα χρηματοδοτικά μέσα για μέτρα ενεργειακής απόδοσης 
συνιστούν καινοτόμο τρόπο χρηματοδότησης φιλικών προς το κλίμα σχεδίων· επικροτεί 
τις προσπάθειες δημιουργίας αφιερωμένης στον σκοπό αυτό χρηματοδοτικής 
διευκόλυνσης, με στόχο τη χρήση μη δεσμευμένων πόρων από τον κανονισμό για το 
ΕΕΠΑ για την υποστήριξη της ενεργειακής απόδοσης και των πρωτοβουλιών που 
αφορούν την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει 
επιμελώς την αποδοτικότητα αυτού του μέσου και να αναλύσει τις δυνατότητες 
εφαρμογής παρόμοιας προσέγγισης σε μελλοντικούς μη δαπανηθέντες πόρους στον 
προϋπολογισμού της ΕΕ· 

5. παροτρύνει τα κράτη μέλη να μη θεσπίζουν μονομερή μέτρα που επηρεάζουν αρνητικά 
την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών.


