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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da uspešno izvajanje ciljev 20–20–20 zahteva znatno finančno obvezo in nove 
načine dopolnitve obstoječih financ za pobude, ki obravnavajo podnebne spremembe in 
energetske izzive; spodbuja prizadevanja Komisije in držav članic pri iskanju inovativnih 
načinov financiranja s prehodom na davčne sisteme, ki temeljijo na emisijah CO2, saj bi 
tako ustvarili prihodke za proračunske organe ter okolju prijazne spodbude za potrošnike 
in industrijo;

2. priznava obstoj različnih oblik obdavčevanja CO2 v določenih državah članicah in 
opozarja na tveganja, ki jih predstavljajo za konkurenčnost na enotnem trgu in na njihovo 
poseganje v sistem EU za trgovanje z emisijami; meni, da bi usklajena uvedba 
obdavčevanja prinesla večje koristi; poziva Komisijo, naj nadalje preuči možne 
instrumente za usklajevanje obdavčitve ogljika na ravni EU za sektorje, ki ne sodijo v 
sistem za trgovanje z emisijami;

3. poudarja, da bi morali biti prihodki iz vseh inovativnih oblik obdavčitve na področju 
podnebnih sprememb, ki so usklajene na ravni EU, namenjeni za financiranje raziskav in 
razvoja ter ukrepov, ki temeljijo na zmanjšanju emisij ogljika, spodbujanju energetske 
učinkovitosti in izboljšanju energetske infrastrukture v EU;

4 ugotavlja, da ponavljajoči se finančni instrumenti za ukrepe na področju energetske 
učinkovitosti predstavljajo inovativni način financiranja okolju prijaznih projektov; 
pozdravlja prizadevanja za oblikovanje namenskih finančnih instrumentov, da bi se 
uporabila preostala sredstva iz uredbe o evropskem energetskem programu za oživitev, da 
bi se podprla energetska učinkovitost in pobude za obnovljive vire energije; poziva 
Komisijo, naj podrobno oceni učinkovitost tega instrumenta in analizira možnosti za 
uporabo podobnega pristopa za prihodnja neporabljena sredstva v proračunu EU;

5. poziva države članice, naj ne sprejmejo enostranskih ukrepov, ki bi vplivali na 
konkurenčnost evropskih industrij.


