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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. poukazuje na to, že úspešné plnenie cieľov 20-20-20 si vyžaduje značný finančný záväzok 
a nové spôsoby doplnenia jestvujúceho financovania v prípade iniciatív, ktoré riešia 
problematiku zmeny klímy a energetické výzvy; podporuje snahy Komisie a členských 
štátov o nájdenie inovačných prostriedkov financovania prostredníctvom prechodu 
na systémy zakladajúce sa na zdaňovaní emisií CO2, pretože by sa tým vytvorili príjmy 
pre rozpočtové orgány a podnety pre spotrebiteľov a priemysel, ktoré sú šetrné z hľadiska 
klímy;

2. berie na vedomie rozdielne formy dane z CO2, ktoré už existujú v niektorých členských 
štátoch, a varuje pred rizikom, ktoré tieto dane znamenajú pre konkurencieschopnosť 
v rámci jednotného trhu a z hľadiska zasahovania do systému EÚ ETS; domnieva sa, že 
väčším prínosom by bolo koordinované zavedenie dane z CO2; vyzýva Komisiu, aby 
ďalej skúmala možné nástroje na koordinovanie dane z CO2 v prípade odvetví, na ktoré sa 
nevzťahuje ETS, na úrovni EÚ;

3. zdôrazňuje, že príjmy získané akoukoľvek inovačnou formu zdaňovania vplyvu na zmenu 
klímy, ktorá by bola koordinovaná na úrovni EÚ, by mali byť určené na financovanie 
výskumu a vývoja a opatrení zameraných na znižovanie emisií CO2, ktoré stimulujú 
energetickú efektívnosť a zlepšujú energetickú infraštruktúru v EÚ;

4 poznamenáva, že revolvingové finančné nástroje určené na opatrenia v oblasti 
energetickej efektívnosti predstavujú inovačný spôsob financovania projektov, ktoré sú 
šetrné z hľadiska klímy; víta úsilie o vytvorenie vyhradeného finančného nástroja 
s cieľom využiť neviazané finančné prostriedky z nariadenia o EEPO na podporu 
energetickej efektívnosti a iniciatív v oblasti obnoviteľných zdrojov energie; žiada 
Komisiu, aby dôkladne posúdila účinnosť tohto nástroja a preskúmala možnosti 
uplatňovania podobného prístupu na budúce nevyčerpané finančné prostriedky v rozpočte 
EÚ;

5. naliehavo vyzýva členské štáty, aby neprijímali jednostranné opatrenia postihujúce 
konkurencieschopnosť európskych priemyselných odvetví.


