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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. rámutat, hogy a „20-20-20” kezdeményezés céljainak sikeres megvalósításához jelentős 
pénzügyi kötelezettségvállalásra, valamint az éghajlatváltozással és energetikai 
kihívásokkal foglalkozó kezdeményezések jelenlegi finanszírozását kiegészítő új formákra 
van szükség; bátorítja a Bizottság és a tagállamok azirányú erőfeszítéseit, hogy innovatív 
finanszírozási eszközöket alakítsanak ki azzal, hogy az adózási rendszer alapját a szén-
dioxid-kibocsátás felé mozdítják el, hiszen a költségvetési hatóságok számára ez bevételi 
forrásokat, a fogyasztók és az iparág számára pedig éghajlatbarát ösztönzőket teremtene;

2. elismeri a szénadózás egyes tagállamokban már megvalósult különböző formáit, és 
felhívja a figyelmet az általuk az egységes piac versenyképességére és az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszerre jelentett kockázatra; meggyőződése, hogy a szénadó 
összehangolt bevezetése több előnnyel járna; felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja 
tovább a kibocsátáskereskedelmi rendszerben nem érintett ágazatok szénadóztatásának 
uniós szintű összehangolására irányuló lehetséges eszközöket;

3. hangsúlyozza, hogy egy uniós szinten koordinált éghajlat-változási adó bármilyen 
innovatív formájából származó bevételeket a K&F, valamint a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentését, az energiahatékonyság előmozdítását és az EU energetikai 
infrastruktúrájának javítását célzó intézkedések finanszírozására kell elkülöníteni; 

4 megjegyzi, hogy az energiahatékonysági intézkedések forgótőke-finanszírozási eszközei 
az éghajlat-változási projektek finanszírozásának újító módját jelentik; üdvözli az 
azirányú erőfeszítéseket, hogy az EEGP-rendelet szerinti le nem kötött pénzeszközöket 
olyan célzott pénzügyi eszköz létrehozására használják fel, amely az 
energiahatékonysággal és a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos kezdeményezések 
támogatását szolgálja;   kéri a Bizottságot, hogy alaposan vizsgálja meg ezen eszköz 
hatékonyságát és elemezze, milyen lehetőségek nyílnak arra, hogy az uniós költségvetés 
jövőbeli el nem költött pénzeszközeire hasonló megközelítést alkalmazzanak;

5. felszólítja a tagállamokat, hogy ne fogadjanak el az európai iparágak versenyképességére 
kiható egyoldalú intézkedéseket.


