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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat om de 20-20-20-doelstellingen te halen een aanzienlijk financieel 
engagement nodig is en nieuwe manieren om de bestaande financiering voor initiatieven 
ter bestrijding van de klimaatverandering en voor de aanpak van de uitdagingen op het 
gebied van energie aan te vullen;  moedigt de inspanningen van de Commissie en de 
lidstaten aan om innoverende financieringswijzen te vinden door een omschakeling naar 
belastingsstelsels op basis van koolstofemissies, aangezien zo inkomsten voor de 
begrotingsautoriteiten en klimaatvriendelijke stimulansen voor de consumenten en het 
bedrijfsleven kunnen worden gecreëerd;

2. is zich ervan bewust dat in een aantal lidstaten diverse vormen van belasting op koolstof 
bestaan en waarschuwt voor het gevaar dat deze vormen voor het concurrentievermogen 
op de gemeenschappelijke markt en voor interferentie met de EU-regeling voor de handel 
in broeikasgasemissierechten; is van mening dat het voordeliger is om de belastingen op 
koolstof in te voeren op gecoördineerde wijze; verzoekt de Commissie voort te gaan met 
het onderzoek van mogelijke instrumenten om de belastingen op koolstof voor de sectoren 
buiten de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten op EU-niveau te 
coördineren;

3. benadrukt het feit dat de inkomsten van elke innoverende vorm van op EU-niveau 
gecoördineerde belasting ter bestrijding van de klimaatverandering bestemd moeten zijn 
voor de financiering van O&O en maatregelen om in de EU de koolstofemissies te 
verminderen, de energie-efficiëntie te stimuleren en de energie-infrastructuur te 
verbeteren;

4 merkt op dat roulerende financiële instrumenten voor maatregelen op het gebied van 
energie-efficiëntie een innoverende manier zijn om klimaatvriendelijke projecten te 
financieren; is tevreden met de inspanningen om een financieel instrument te creëren dat 
ervoor is bestemd om niet vastgelegde middelen van de EEPR-verordening te gebruiken 
om initiatieven op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen te 
ondersteunen; verzoekt de Commissie de doeltreffendheid van dit instrument zorgvuldig 
te onderzoeken en het potentieel voor het volgen van een soortelijke aanpak voor 
onbestede middelen in de EU-begroting in de toekomst te analyseren;

5. dringt er bij de lidstaten op aan geen eenzijdige maatregelen goed te keuren die gevolgen 
voor het concurrentievermogen van de Europese bedrijven hebben.


