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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jinnota li implimentazzjoni b'suċċess tal-miri 20-20-20 tirrikjedi impenn finanzjarju u 
modi ġodda ta' kif jiġi ssupplimentat il-finanzjament eżistenti għal inizjattivi fl-oqsma tat-
tibdil fil-klima u l-isfidi tal-enerġija; jinkoraġġixxi l-isforzi mill-Kummissjoni u mill-Istati 
Membri biex isibu mezzi innovattivi ta' finanzjament permezz ta' bidla lejn l-ibbażar tas-
sistemi ta' tassazzjoni fuq l-emissjonijiet tal-karbonju, minħabba li b'hekk jiġu ġġenerati 
sew introjtu għal-awtoritajiet baġitarji kif ukoll inċentivi favur l-ambjent għall-
konsumaturi u l-industrija;

2. Jirrikonoxxi l-forom diverġenti tat-tassazzjoni tal-karbonju li diġà jeżistru f'xi Stati 
Membri u jwissi dwar ir-riskju li jirrappreżentaw għall-kompetittività fis-Suq Uniku u l-
interferenza mal-iskema tal-UE għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet (ETS tal-UE); 
jemmen li jkun hemm benefiċċju akbar mill-introduzzjoni ta' tassazzjoni tal-karbonju 
b'mod kooordinat; jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli teżamina strumenti possibbli 
għall-koordinament tat-tassazzjoni tal-karbonju għal setturi li mhumiex koperti bl-ETS fil-
livell Ewropew;

3. Jenfasizza li l-introjtu minn kwalunkwe forma innovattiva koordinata tal-UE ta' 
tassazzjoni relatata mat-tibdil fil-klima għandu jkun allokat għall-finanzjament ta' skemi 
ta' riċerka u żvilupp immirati biex inaqqsu l-emissjonijiet tal-karbonju, jistimulaw l-
effiċjenza enerġetika u jtejbu l-infrastruttura tal-enerġija fl-UE;

4 Jinnota li strumenti finanzjarji rotanti għal miżuri tal-effiċjenza enerġetika jirrappreżentaw 
mod inovattiv ta' finanzjament għal proġetti favur l-ambjent; jilqa' l-isforzi biex tinħoloq 
faċilità finanzjarja apposta ħalli tuża fondi mhux impenjati mir-Regolament EEPR biex 
tirfed inizjattivi li jappoġġaw inizjattivi tal-effiċjenza enerġetika u l-enerġija rinnovabbli; 
jitlob lill-Kummissjoni biex tivvaluta bl-attenzjoni kollha l-effikaċja ta' dan l-istrument u 
biex tanalizza l-potenzjal għall-applikazzjoni ta' approċċ simili għal fondi oħra mhux 
minfuqa fil-baġit tal-UE; 

5. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex ma jadottawx miżuri unilaterali li jaffettwaw il-
kompetittività tal-industriji Ewropej.


