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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta que para alcançar os objectivos 20-20-20 é necessário um compromisso 
financeiro substancial e novas formas de complementar o financiamento existente para 
iniciativas destinadas a enfrentar as alterações climáticas e os desafios energéticos; 
encoraja os esforços da Comissão e dos Estados-Membros no sentido de encontrar meios 
de financiamento inovadores através da passagem para sistemas de tributação baseados 
nas emissões de carbono, já que isto se traduziria em receitas para as autoridades 
orçamentais e incentivos respeitadores do clima para os consumidores e a indústria;

2. Reconhece as modalidades divergentes de imposto sobre o carbono já existentes nalguns 
Estados-Membros e adverte contra o risco que representam para a competitividade no 
Mercado Único e a interferência com o regime de comércio de licenças de emissão da UE; 
crê no maior benefício da introdução coordenada da tributação sobre o carbono; convida a 
Comissão a analisar em pormenor os instrumentos possíveis para coordenar a tributação 
sobre o carbono para os sectores não incluídos no regime de comércio de licenças de 
emissão da UE;

3. Realça que qualquer forma inovadora de tributação coordenada de UE sobre as alterações 
climáticas deve ter as suas receitas afectadas ao financiamento de investigação e 
desenvolvimento e de medidas com o objectivo de reduzir as emissões de carbono, 
estimular a eficiência energética e melhorar as infra-estruturas energéticas na UE;

4. Nota que os instrumentos financeiros renováveis para medidas de eficiência energética 
representam uma forma inovadora de financiar projectos respeitadores do clima; acolhe 
positivamente os esforços no sentido de criar um instrumento financeiro específico que 
utilize as dotações não autorizadas do Regulamento EEPR para apoiar a eficiência 
energética e as iniciativas a favor das energias renováveis; pede à Comissão para avaliar a 
fundo a eficácia deste instrumento e analisar as possibilidades de aplicar uma abordagem 
semelhante relativamente às dotações futuras não utilizadas do orçamento da UE;

5. Solicita aos Estados-Membros que não adoptem as medidas unilaterais que afectem a 
competitividade das indústrias europeias.


