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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad siekiant sėkmingo 20-20-20 tikslų įgyvendinimo reikia tvirtų finansinių 
įsipareigojimų ir naujų esamo finansavimo papildymo būdų, kad būtų galima susidoroti su 
klimato kaita ir energetikos problemomis; ragina Komisiją ir valstybes nares dėti 
pastangas ieškant naujoviškų finansavimo būdų ir pereiti prie išmetamo anglies dioksido 
kiekiu pagrįstos mokesčių sistemos, nes tokiu būdu biudžeto įstaigos gautų pajamų, o 
klientai ir pramonė būtų skatinami ieškoti klimatui palankių sprendimų;

2. pripažįsta, kad kai kuriose valstybėse narėse jau taikomi skirtingi anglies junginių 
mokesčiai ir įspėja, kad dėl to gali kilti rizika bendrosios rinkos konkurencingumui ir gali 
sutrikti ES emisijos leidimų sistemos veikimas; yra įsitikinęs, kad koordinuotai įvedus 
anglies junginių mokesčius būtų gauta daugiau naudos; ragina Komisiją toliau aiškintis, 
kokias priemones ES lygmeniu būtų galima taikyti koordinuojant anglies junginių 
mokesčius sektoriuose, nepriklausančiuose emisijos leidimų sistemai;

3. pabrėžia, kad pajamos, gautos taikant bet kokį novatorišką ES lygmeniu koordinuojamą 
klimato kaitos mokesčių metodą, turėtų būti skiriamos moksliniams tyrimams ir plėtrai bei 
priemonėms, kuriomis siekiama sumažinti anglies dvideginio išmetimą, finansuoti, taip 
pat stimuliuoti ES energetikos veiksmingumą ir gerinti jos infrastruktūrą;

4 pažymi, kad atnaujinamos finansinės priemonės, skirtos energetikos veiksmingumui 
skatinti, yra novatoriškas būdas finansuoti klimatui palankius projektus; palankiai vertina 
pastangas sukurti specialią finansinę priemonę, skirtą energetikos veiksmingumui ir 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių gamybai skatinti, kurią taikant būtų naudojami pagal 
EEPEG reglamentą nepanaudoti atsarginiai rezervai; ragina Komisiją išsamiai įvertinti 
šios priemonės veiksmingumą ir ištirti, ar panašų metodą būtų galima taikyti naudojant 
kitas nepanaudotas ES biudžeto lėšas;

5. primygtinai ragina valstybes nares netaikyti vienašalių priemonių, darančių įtaką Europos 
pramonės konkurencingumui.


