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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru afaceri economice 
și monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție 
ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că punerea în aplicare cu succes a obiectivelor 20-20-20 presupune un 
angajament financiar substanțial, precum și noi modalități de completare a finanțării 
existente pentru inițiativele de combatere a schimbărilor climatice și a provocărilor din 
domeniul energetic; încurajează eforturile depuse de Comisie și de statele membre în 
vederea găsirii unor mijloace inovatoare de finanțare, prin stabilirea treptată a unor 
sisteme de impozitare a emisiilor de dioxid de carbon, întrucât acest lucru ar genera 
venituri pentru autoritățile bugetare și stimulente ecologice pentru consumatori și 
industrie;

2. ia act de existența unor tipuri diferite de taxe pe carbon care există deja în unele state 
membre și avertizează cu privire la riscul reprezentat de acestea pentru competitivitatea pe 
piața unică și la influența asupra EU ETS; își exprimă încrederea în beneficiile la scară 
largă aduse de introducerea taxei pe carbon într-o manieră coordonată; invită Comisia să 
examineze în continuare posibilele instrumente pentru coordonarea impozitării carbonului 
pentru sectoarele neacoperite de ETS la nivelul UE;

3. subliniază faptul că veniturile provenite de pe urma oricărei forme inovatoare de 
impozitare coordonată la nivel UE în materie de schimbări climatice ar trebui să fie 
alocate pentru finanțarea cercetării și dezvoltării și pentru măsuri care să vizeze reducerea 
emisiilor de carbon, stimularea eficienței energetice și îmbunătățirea infrastructurii 
energetice în UE;

4 ia act de faptul că instrumentele financiare care pot fi reînnoite din cadrul măsurilor care 
vizează eficiența energetică reprezintă o modalitate inovatoare de finanțare a proiectelor 
ecologice; salută eforturile de a crea un instrument financiar special destinat utilizării 
fondurilor neangajate din Regulamentul PEER pentru a sprijini inițiativele în materie de 
eficiență energetică și de energie din surse regenerabile; solicită Comisiei să evalueze 
îndeaproape eficacitatea acestui instrument și să analizeze potențialul de utilizare a unei 
abordări similare pe viitor, în cazul altor fonduri necheltuite din bugetul UE;

5. îndeamnă statele membre să nu adopte măsuri unilaterale care să afecteze competitivitatea 
industriilor europene.


