
PA\824658PL.doc PE445.791v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

2010/2105(INI)

6.9.2010

PROJEKT OPINII
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie innowacyjnych metod finansowania na szczeblu globalnym i 
europejskim
(2010/2105 (INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Marian-Jean Marinescu



PE445.791v01-00 2/3 PA\824658PL.doc

PL

PA_NonLeg



PA\824658PL.doc 3/3 PE445.791v01-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Gospodarczej i 
Monetarnej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. zauważa, że wdrożenie z powodzeniem celów 20-20-20 wymaga zdecydowanego 
zaangażowania finansowego i nowych sposobów uzupełniania istniejących zasobów 
finansowych przeznaczanych na inicjatywy dotyczące walki ze zmianami klimatu oraz 
wyzwań energetycznych; popiera starania Komisji i państw członkowskich o znalezienie 
innowacyjnych metod finansowania dzięki przejściu na systemy opodatkowania emisji 
dwutlenku węgla, ponieważ przyniesie to dochody organom budżetowym oraz przyjazne 
dla klimatu zachęty dla konsumentów i przemysłu;

2. dostrzega zróżnicowane formy podatku od emisji dwutlenku węgla istniejące już w 
niektórych państwach członkowskich i przestrzega przed ryzykiem, jakie stwarzają one 
dla konkurencyjności na jednolitym rynku, oraz przed nakładaniem się tych 
mechanizmów na system handlu uprawnieniami do emisji UE ETS; uważa, że większe 
korzyści przyniesie skoordynowane wprowadzenie opodatkowania emisji dwutlenku 
węgla; wzywa Komisję, by dalej badała możliwości wprowadzenia skoordynowanego na 
szczeblu UE opodatkowania emisji dwutlenku węgla w sektorach nieobjętych systemem 
ETS;

3. podkreśla, że dochody z wszelkich innowacyjnych form opodatkowania zmian klimatu 
skoordynowanego na szczeblu UE powinny być przeznaczane na finansowanie 
działalności badawczo-rozwojowej oraz środków zmierzających do obniżenia emisji 
dwutlenku węgla, stymulowania efektywności energetycznej i poprawy infrastruktury 
energetycznej w UE;

4 zauważa, że odnawialne instrumenty finansowe przeznaczone na środki dotyczące 
efektywności energetycznej to innowacyjny sposób finansowania przedsięwzięć 
przyjaznych dla klimatu; z zadowoleniem przyjmuje wysiłki zmierzające do utworzenia 
specjalnego mechanizmu finansowego w celu wykorzystania niewydanych środków z 
rozporządzenia w sprawie europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy 
gospodarczej, by wesprzeć inicjatywy dotyczące efektywności energetycznej i energii ze 
źródeł odnawialnych; zwraca się do Komisji o rzetelną ocenę skuteczności tego 
instrumentu oraz o zbadanie możliwości stosowania w przyszłości podobnego podejścia 
do niewydanych środków z budżetu UE;

5. apeluje do państw członkowskich, by nie przyjmowały jednostronnych środków 
wpływających na konkurencyjność europejskiego przemysłu.


