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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Με το παρόν υπόμνημα επιχειρείται η ανάλυση των επιπτώσεων, των προκλήσεων και των 
προτάσεων σχετικά με τη διαρθρωτική πολιτική και την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο της 
σημερινής ενεργειακής πολιτικής. 
 
Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά σημαντικότατων προκλήσεων στον τομέα της 
ενέργειας: μεγαλύτερη αστάθεια των τιμών, αυξανόμενη εξάρτηση από τις εισαγωγές, ανάγκη 
περαιτέρω διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών, των χωρών από τις οποίες εισάγεται 
ενέργεια και των μεταφορικών οδών, ανάγκη περαιτέρω ολοκλήρωσης των αγορών ενέργειας, 
ανάγκη επενδύσεων, αλλαγή του κλίματος κ.ά. 
 
Υπό το πρίσμα των προκλήσεων αυτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγάγει την ενέργεια σε 
βασική προτεραιότητα δράσης, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για μια νέα ενεργειακή πολιτική. 
 
Η νέα αυτή ενεργειακή πολιτική πρέπει να είναι συμβατή και συμπληρωματική με τις δράσεις 
που υλοποιούνται στο πλαίσιο των διαφόρων πολιτικών της Ένωσης και, εν προκειμένω, με τις 
δράσεις στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής, της πολιτικής των μεταφορών, της αλιευτικής 
πολιτικής και της περιφερειακής πολιτικής. Παρομοίως, δεδομένης της σημασίας που έχει η 
«βελτίωση της νομοθεσίας», πρέπει να αξιοποιηθούν οι διάφορες συνεργίες, με στόχο να 
χαραχτεί μια πολιτική αποτελεσματική και επαρκής για την αντιμετώπιση των σημερινών και 
μελλοντικών προκλήσεων. 
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2. ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 
 
2.1. Γεωργική πολιτική 
 
2.1.1. Σημερινό πλαίσιο: Σχέση του τομέα με την ενέργεια 
 
Η αυξημένη τιμή του πετρελαίου έχει αναδείξει την αυξανόμενη εξάρτηση διαφόρων τομέων 
όπως ο γεωργικός, από την εισαγόμενη ενέργεια. Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 
αυτών, απαιτείται η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης 
που εμπνέουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι γεγονός ότι η βιομάζα αποτελεί σήμερα 
σχεδόν το ήμισυ της ανανεώσιμης ενέργειας στην Ένωση. 
 
Η βιομάζα παρουσιάζει πολυάριθμα πλεονεκτήματα σε σχέση με τις άλλες συμβατικές και 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας –συγκεκριμένα, σχετικά χαμηλό κόστος, μικρή εξάρτηση από τις 
βραχυπρόθεσμες κλιματικές αλλαγές, ανάπτυξη περιφερειακών οικονομικών δομών και 
δημιουργία εναλλακτικών πηγών εσόδων για τους αγρότες. Το σχέδιο δράσης για τη βιομάζα 
θεσπίζει μέτρα που έχουν στόχο την παραγωγή βιομάζας από ξύλο, απόβλητα και γεωργικές 
καλλιέργειες, προβλέπει κίνητρα για τη χρήση της βάσει της κατάστασης της αγοράς και αίρει 
τα εμπόδια που παρακωλύουν την ανάπτυξή της. Εξάλλου, θεσπίζει μέτρα για την ανάπτυξη της 
χρήσης της βιομάζας για τη θέρμανση, την ηλεκτροδότηση και τις μεταφορές, σε συνδυασμό με 
διατομεακά μέτρα για τον εφοδιασμό, τη χρηματοδότηση και την έρευνα στον τομέα της 
βιομάζας. 
 
Οι χρήσεις των καλλιεργειών για μη διατροφικούς σκοπούς1 μπορούν να ανοίξουν νέες 
σημαντικές αγορές για τους ευρωπαίους αγρότες. Η ανάπτυξη του τομέα αυτού μπορεί να 
προσφέρει κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Επί παραδείγματι: 

 Η χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών βιολογικής προέλευσης για την παραγωγή 
ενέργειας και καυσίμων μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου.  

 Η δημιουργία νέων καλλιεργειών που παράγονται για βιομηχανικούς σκοπούς μπορεί 
να δημιουργήσει νέα ενδιαιτήματα και, έτσι, να ενισχύσει τη βιοποικιλότητα. 

 Μπορεί να προκύψει σημαντικό όφελος όσον αφορά την απασχόληση και την 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.  

 
Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου ευνοεί την ανάπτυξη καυσίμων, ενεργειακών πόρων και 
υλικών που παράγονται από τις καλλιέργειες. Η γεωργία μπορεί, έτσι, να συμβάλει καίρια στην 
αντιμετώπιση των ενεργειακών προκλήσεων του μέλλοντος. Εντούτοις, υπάρχουν ανασταλτικοί 
παράγοντες, όπως το κόστος των γεωργικών καλλιεργειών για την παραγωγή πρώτων υλών, η 
άγνοια των καταναλωτών για πολλά προϊόντα και τεχνολογίες που προκύπτουν από τις 
γεωργικές καλλιέργειες, η έλλειψη καθιερωμένων διαύλων διανομής, οι ανεπαρκείς ροές 
πληροφοριών μεταξύ των ενδιαφερομένων και η ανάγκη δημιουργίας από τους διαφόρους 
καταναλωτές μιας ισχυρής και ανταγωνιστικής μη διατροφικής αγοράς για τα γεωργικά 
προϊόντα. Η απουσία μιας εναρμονισμένης και συνεκτικής αγοράς βιοενέργειας αποτελεί 
ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη καλλιεργειών που θα προορίζονται για την παραγωγή 
ενέργειας και καυσίμων.  
 

 
1  Εξωτερική μελέτη του ΕΚ «Η προώθηση των καλλιεργειών που δεν προορίζονται για τη διατροφή» 

IP/B/AGRI/2005-02, Ιούλιος 2005. 
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Οι πιο σημαντικές μη διατροφικές εφαρμογές των καλλιεργειών, τόσο από άποψη όγκου όσο 
και από άποψη αξίας, είναι τα καύσιμα και η ενέργεια. Η συνολική παραγωγή ενέργειας από 
βιομάζα ανέρχεται περίπου στο ισοδύναμο 56 εκατομμυρίων τόνων πετρελαίου ετησίως. Το 
2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρήγαγε περισσότερους από δύο εκατομμύρια τόνους 
βιοκαυσίμων. Για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για το 2010 σε σχέση με τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα καύσιμα για τις μεταφορές, θα πρέπει να επεκταθεί η 
επιφάνεια που χρησιμοποιείται για καλλιέργειες που προορίζονται για την παραγωγή καυσίμων 
και ενέργειας.  
 
Η Ένωση είναι πρωτοπόρος όσον αφορά τις δραστηριότητες στον τομέα της ενέργειας· η 
τεχνολογία έχει πλέον αναπτυχθεί αρκετά και τόσο η παραγωγικότητα όσο και η ποιότητα των 
καλλιεργειών κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Οι τομείς της βιομάζας και των καυσίμων 
προσφέρουν μια σημαντική ευκαιρία για την παροχή προστιθέμενης αξίας στον τελικό 
γεωργικό κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας, σε σχέση τόσο με την πρωτογενή επεξεργασία στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις όσο και με τη δυνητική τελική χρήση. Το βασικό εμπόδιο στην 
αύξηση της παραγωγής και της χρήσης των καλλιεργειών είναι σήμερα το κόστος των πρώτων 
υλών σε σχέση με το κόστος που συνεπάγονται άλλες πιο οικονομικές πηγές (παραδείγματος 
χάρη, τα απόβλητα για την παραγωγή θερμότητας) ή οι πιο οικονομικές εισαγωγές 
(παραδείγματος χάρη, φοινικέλαιο για την παραγωγή βιοκαυσίμων). 
 
Οι μη διατροφικές αγορές των καλλιεργειών της Ένωσης επηρεάζονται από έναν μεγάλο αριθμό 
κοινοτικών πολιτικών και νομοθετικών πράξεων. Η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ είναι μια από τις 
πιο σημαντικές πρόσφατες αλλαγές, με άμεσο αντίκτυπο στους αγρότες. Ωστόσο, οι αγορές των 
μη διατροφικών καλλιεργειών επηρεάζονται από πολλές άλλες πολιτικές. Ορισμένες πολιτικές 
αποσκοπούν ειδικά στην ανάπτυξη μη διατροφικών χρήσεων, όπως είναι τα βιοκαύσιμα· 
ωστόσο, πολλές από αυτές έχουν βασικό στόχο την προώθηση των περιβαλλοντικών οφελών ή 
τη ρύθμιση των αγορών.  
 
Η αναθεωρημένη κοινή γεωργική πολιτική2 –συμπεριλαμβανομένης της αποσύνδεσης3 των 
ενισχύσεων, της παύσης της καλλιέργειας των γαιών4, της στήριξης των καλλιεργειών για την 
παραγωγή ενέργειας ή καυσίμων και των χρήσεων του αμύλου για μη διατροφικούς σκοπούς– 
έχει δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάπτυξη των μη διατροφικών 
καλλιεργειών. Ωστόσο, οι αγρότες δεν θα επιλέξουν τη λύση αυτή εάν οι αγορές στις οποίες 
πωλούν τα προϊόντα τους δεν είναι αποδοτικές και ασφαλείς.  
 

 
2  Η συνεχής διαδικασία μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, που άρχισε το 1992, έχει επιτρέψει τον περιορισμό της στήριξης 

των τιμών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργικής παραγωγής της ΕΕ σε ένα ευρύτατο φάσμα 
αγορών: διατροφικά προϊόντα, ζωοτροφές και μη διατροφικές χρήσεις, μεταξύ των οποίων και τα βιοκαύσιμα. Το 
γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τα δημητριακά, τα οποία αποτελούν σήμερα μια από τις βασικές πρώτες 
ύλες της κοινοτικής παραγωγής βιοαιθανόλης. 

3  Η αποσύνδεση του συμπληρώματος εισοδήματος για την παραγωγή του 2003 θα συμβάλει στη διευκόλυνση 
της ανάπτυξης των ενεργειακών καλλιεργειών. Πρόκειται, κυρίως, για καλλιέργειες που δεν μπορούσαν να 
επιλεγούν παρά μόνο για άμεσες ενισχύσεις βάσει του καθεστώτος που ισχύει για τις μη διατροφικές 
παραγωγές σε γαίες όπου έχει παυθεί η καλλιέργεια, οι οποίες μπορούν πλέον να επεκταθούν σε όλες τις 
καλλιεργήσιμες εκτάσεις χωρίς απώλεια του συμπληρώματος εισοδήματος. 

4  Η υποχρέωση παύσης της καλλιέργειας γαιών, που θεσπίστηκε με τη μεταρρύθμιση του 1992 για την 
εξισορρόπηση της αγοράς των δημητριακών, ενσωματώθηκε στο νέο ενιαίο καθεστώς πληρωμών. Η καλλιέργεια 
μη διατροφικών σοδειών (συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειακών καλλιεργειών) επιτρέπεται εφόσον η 
χρήση της βιομάζας είναι εγγυημένη μέσω σύμβασης ή από τον αγρότη.  
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Η πολιτική της Ένωσης αποδεικνύει ότι αντιλαμβάνεται πως η ενέργεια από τη βιομάζα και τα 
βιοκαύσιμα μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, στην ασφάλεια 
του ενεργειακού εφοδιασμού και στις νέες ευκαιρίες δημιουργίας αγορών για τους αγρότες. Τα 
τελευταία χρόνια, δημιουργήθηκαν πολυάριθμα μέσα, τα οποία φαίνεται πως έχουν συμβάλει 
στην ανάπτυξη των τομέων αυτών. Ωστόσο, όπως αναγνώρισε η Επιτροπή, η αύξηση δεν έχει 
φτάσει στην αναμενόμενη κλίμακα και χρειάζονται νέα μέτρα για την επίτευξη των στόχων 
στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων. Σε ό,τι αφορά τις ύλες που 
παράγονται από μη διατροφικές σοδειές, είναι λιγοστά τα σημάδια ουσιαστικής δραστηριότητας 
για την ανάπτυξη του τομέα αυτού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό που προέχει είναι η θέσπιση 
μιας ευρύτερης νομοθεσίας, ιδίως σε ό,τι αφορά τα απόβλητα, ώστε να είναι δυνατή η 
μεγαλύτερη αξιοποίηση των μη διατροφικών καλλιεργειών από την Ένωση. 
 
2.1.2. Συστάσεις 
 

→ Σε ό,τι αφορά τη μέγιστη επιφάνεια που είναι επιλέξιμη για συμπληρωματική ενίσχυση 
στο πλαίσιο των ενεργειακών καλλιεργειών, το σημερινό όριο της Ένωσης, που έχει 
οριστεί στα 1,5 εκατομμύρια εκτάρια, πρέπει να αναθεωρηθεί προς τα άνω. Προβλέπεται 
ότι, με ορίζοντα το 2011 και προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης, θα 
χρειάζονται συνολικά περισσότερα από 13 εκατομμύρια εκτάρια ενεργειακών 
καλλιεργειών για την παραγωγή καυσίμων και ενέργειας, γεγονός που θα καταστήσει το 
σημερινό όριο σχεδόν αμελητέο.  

→ Οι στόχοι του πρωτοκόλλου του Κιότο και η οδηγία για τα βιοκαύσιμα θα έπρεπε να 
αποκτήσουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και να στηριχθούν σε στέρεους μηχανισμούς 
εποπτείας.  

→ Η θέσπιση ρήτρας που θα καθιστά υποχρεωτική την ανανεώσιμη παραγωγή θερμότητας 
θα τονώσει την αποδοτική χρήση της βιομάζας ως ανανεώσιμης πηγής ενέργειας και την 
ανάπτυξη νέων τοπικών αγορών για τα γεωργικά προϊόντα.  

→ Θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα σύστημα εποπτείας σε κοινοτικό επίπεδο, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι η βιοποικιλότητα στην Ένωση δεν θα απειληθεί από την παραγωγή 
καυσίμων, ενέργειας και υλών βιολογικής προέλευσης. Ενδεχομένως θα χρειαστεί μια 
συμπληρωματική μελέτη, καθώς η σύνθετη σχέση των γεωργικών συστημάτων και της 
βιοποικιλότητας δεν έχει καλυφθεί πλήρως.  

→ Θα έπρεπε να χρηματοδοτηθεί μια μελέτη σχετικά με την ανάπτυξη καλλιεργειών 
ελαιούχων σπόρων, γλυκιδίων και βιομάζας με μικρότερες απαιτήσεις αζωτούχων 
λιπασμάτων, καθώς και πρακτικών διαχείρισης που μειώνουν την πρόσληψη αλλά δεν 
επηρεάζουν την απόδοση. Τα οφέλη που θα προέκυπταν από όλα αυτά θα 
μεγιστοποιούσαν τη δυνητική εξοικονόμηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου χάρη 
στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιορίζοντας το ενδεχόμενο ευτροφισμού 
των προϊόντων βιολογικής προέλευσης και συγκρατώντας την επέκταση των 
καλλιεργήσιμων γαιών που απαιτούνται για την κάλυψη της ζήτησης καυσίμων, 
ενέργειας και υλικών. 

→ Σε διάφορους τομείς, η ευρωπαϊκή νομοθεσία για το περιβάλλον και άλλα θέματα 
προκαλεί ακουσίως επιπτώσεις που εμποδίζουν την υιοθέτηση της χρήσης ανανεώσιμων 
πρώτων υλών από τον κλάδο. Η νομοθεσία θα έπρεπε να αναθεωρηθεί, προκειμένου να 
εξουδετερωθούν οι επιπτώσεις αυτές.  
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→ Θα έπρεπε να αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα διαφανές σύστημα πληροφόρησης, 
ανοικτό στους πολίτες, καθώς και ένα ευρέως αποδεκτό εργαλείο για την ανάδειξη των 
πλεονεκτημάτων του κύκλου της ζωής των ανανεώσιμων πρώτων υλών. Θα 
δημιουργούνταν, έτσι, οι βάσεις για την ανάπτυξη προτύπων που θα καθόριζαν τα 
ελάχιστα επίπεδα των ανανεώσιμων πρώτων υλών. Με τη σειρά τους, τα πρότυπα αυτά 
θα παρείχαν ένα στήριγμα για την προαγωγή των δημόσιων προμηθειών που είναι 
φιλικές προς το περιβάλλον και για άλλες στρατηγικές προώθησης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, επιτρέποντας την εσωτερίκευση του περιβαλλοντικού κόστους.  

→ Είναι απαραίτητη η εναρμόνιση των κανόνων για τα προϊόντα και τη στήριξη των 
ανανεώσιμων πηγών σε ολόκληρη την Ένωση. Θα μπορούσε, έτσι, να δημιουργηθεί μια 
εσωτερική αγορά γεωργικών προϊόντων, που θα επέτρεπε την παραγωγή ενέργειας και 
καυσίμων. Η στήριξη θα έπρεπε να βασίζεται στο συσσωρευμένο περιβαλλοντικό 
όφελος και να συνδέεται με το εμπόριο των εκπομπών CO2.  

→ Οι στρατηγικές για τις δημόσιες προμήθειες θα έπρεπε να στηρίζουν τη χρήση υλικών 
από ανανεώσιμες πρώτες ύλες βιολογικής προέλευσης. Οι στρατηγικές αυτές θα έπρεπε 
να εφαρμόζονται παράλληλα με ένα πρόγραμμα δημόσιας εκπαίδευσης με στόχο την 
καλύτερη συνειδητοποίηση των δυνητικών εφαρμογών των ανανεώσιμων πηγών και των 
σημαντικών περιβαλλοντικών και υγειονομικών οφελών τους.  

→ Η στήριξη που προσφέρεται στη διάδοση και τη μεταφορά της ευρωπαϊκής τεχνολογίας 
Ε&Α σχετικά με τα βιοϋλικά, τη βιοενέργεια και τα βιοκαύσιμα θα έπρεπε να διατηρηθεί 
και να διευρυνθεί· παρομοίως, θα έπρεπε να καταρτιστεί μια εκστρατεία 
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης.  

→ Απαιτείται η ολοκλήρωση των εθνικών δραστηριοτήτων Ε&Α στον τομέα των 
βιοϋλικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ολοκλήρωση αυτή θα μπορούσε να αναπτυχθεί 
μέσω της πρωτοβουλίας ERA-NET, ενός σημαντικού προγράμματος μελέτης σε 
ευρωπαϊκή κλίμακα για την τεχνολογία μετατροπής της βιομάζας, ιδίως της 
λιγνοκυτταρινούχας βιομάζας, σε ενέργεια, καύσιμα και χημικές ουσίες. 

Ο θεματικός τομέας εκπόνησε μια εξωτερική μελέτη με θέμα «Η προώθηση των 
καλλιεργειών που δεν προορίζονται για τη διατροφή» και η έκθεση πρωτοβουλίας Parish του 
Κοινοβουλίου5 εγκρίθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2004. 

 

 
5  http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5217932. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5217932
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Πίνακες 

Παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
 

 2002 2003 2004 2002 2003 2004
 
Czech Rep. 5   69 70 60
Denmark 10 41 70
Germany 20 450 715 1035
Spain 177 160 194  6 13
France 91 82 102 366 357 348
Italy 210 273 320
Lithuania 5
Austria 25 32 57
Poland 66 60 36    
Slovak Rep. 15
Sweden 50 52 52 1 1 1
UK 3 9 9
from interv. stocks 70 87
EU25 388 425 491 1134 1504 1933

1000 t 

Bioethanol

1000 t

Biodiesel

 
 

Source: EurObservER 2005. 
 

 
 
 
 

Βιοαιθανόλη 
 

Παγκόσμια παραγωγή βιοαιθανόλης (καύσιμα και άλλες χρήσεις)  
 

Ethanol production
2005 bio 

litres*
2004 bio 

litres
Brazil 16.7 14.6
United States 16.6 14.3
European Union 3.0 2.6
Asia 6.6 6.4
    China 3.8 3.7
    India 1.7 1.7
Africa 0.6 0.6
W orld 46.0 41.3

* F.O. Licht's estim ate  
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Ενίσχυση των ενεργειακών καλλιεργειών (2004: επιδοτούμενη επιφάνεια, 2005: ζητούμενη 
επιφάνεια) 

 

2004 2005
Belgique/België 12.90  2,434.78  
Česká Republika*
Danmark 4,450.36  17,763.44  
Deutschland 109,100.36  244,206.86  
Eesti*
Ellas 0.00  0.00  
España 6,704.98  27,321.38  
France 130,034.00  123,825.70  
Ireland 379.45  1,613.08  
Italia 0.00  318.13  
Kypros*
Latvija*
Lietuva*
Luxembourg 107.72  221.01  
Magyarország*
Malta 0.00  0.00  
Nederland 138.58  352.27  
Österreich 3,497.97  8,370.88  
Polska*
Portugal 0.00  77.45  
Slovenija 291.76  304.10  
Slovakia*
Suomi/ Finland 3,475.34  9,765.88  
Sverige 14,547.26  31,450.00  
United Kingdom 32,927.84  99,351.00  
Total 305,668.52  567,375.96  

* No communications required from: 
CZ, EE, CZ, LV, LT, HU, PL, SK (applying SAPS)

Country Area (hectares)
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2.2. Αλιευτική πολιτική  
 
2.2.1. Σημερινό πλαίσιο: Σχέση του τομέα με την ενέργεια 
 
Η μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) του 2003 επιτάχυνε τον 
εκσυγχρονισμό του τομέα, προσανατολίζοντας τον προς την κατεύθυνση της αειφορίας. 
Ωστόσο, η πρόσφατη αύξηση του κόστους εκμετάλλευσης λόγω της αύξησης των τιμών του 
πετρελαίου έχει προκαλέσει πρωτοφανείς δυσκολίες. Η οικονομική κατάσταση πολλών 
αλιευτικών επιχειρήσεων έχει επιδεινωθεί, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων τους. Οι 
οικονομικές αυτές δυσκολίες πλήττουν, σε διαφορετικό βαθμό, όλα τα τμήματα του αλιευτικού 
στόλου. Ωστόσο, περισσότερο πλήττουν τις μηχανότρατες βυθού, οι οποίες έχουν τα υψηλότερα 
επίπεδα κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης ανά κιλό αλιεύματος.  
 
Παρότι οι οικονομικές δυσκολίες αυτές επηρεάζουν, με διάφορους τρόπους, όλα τα τμήματα 
του αλιευτικού στόλου, ιδιαίτερα πλήττονται τα σκάφη που χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία 
και αλιεύουν βενθοπελαγικά είδη, δηλαδή οι μηχανότρατες βυθού, οι οποίες αποτελούν μακράν 
το μεγαλύτερο τμήμα του αλιευτικού στόλου.  

Μεταξύ του Ιανουαρίου 2003 και του Δεκεμβρίου 2005, οι τιμές των θαλάσσιων καυσίμων 
αυξήθηκαν σημαντικά6. Οι τιμές για τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για την αλιεία μεγάλων 
αποστάσεων (380 CST) παρέμειναν σχετικά σταθερές το 2004. Εντούτοις, οι τιμές αυτές σχεδόν 
διπλασιάστηκαν το 2005. Οι τιμές για καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην παράκτια αλιεία 
(ναυτιλιακό πετρέλαιο ντίζελ) παρουσίασαν σταθερές αυξήσεις μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2005 
και κατόπιν μειώθηκαν ελαφρά. Η κερδοφορία των αλιευτικών επιχειρήσεων επηρεάστηκε 
σοβαρά από την εξέλιξη αυτή, παρά το γεγονός ότι η επίπτωση στο κόστος εξαρτάται από τον 
τύπο του χρησιμοποιούμενου αλιευτικού εργαλείου (συρόμενα και μη συρόμενα αλιευτικά 
εργαλεία) καθώς και από τα αλιευόμενα είδη. 

Μεταξύ του 2003 και του 2005, το κόστος των καυσίμων αυξήθηκε από περίπου 18% σε 36% 
της αξίας των εκφορτώσεων όσον αφορά τις μηχανότρατες και από 9% σε 18% για τους 
στόλους που χρησιμοποιούν στατικά εργαλεία. Αυτό δείχνει ότι το καθαρό κέρδος λειτουργίας 
είναι αρνητικό. Η αύξηση αυτή των δαπανών έγινε επίσης αισθητή σε μεγάλο βαθμό από τα 
μέλη του πληρώματος, των οποίων οι μισθοί αποτελούν μερίδιο των εσόδων από τα αλιεύματα 
(μετά από την αφαίρεση όλων των λειτουργικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
των καυσίμων)· η απώλεια εισοδημάτων για τα μέλη του πληρώματος μπορεί να φτάσει σε 
ορισμένες περιπτώσεις μέχρι και 25%. Υπάρχει επίσης κίνδυνος η απώλεια αυτή της 
κερδοφορίας να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ασφάλειας επί των σκαφών.  
 
Από τα παραπάνω μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι για τις περισσότερες μηχανότρατες 
βυθού –οι οποίες αποτελούν μακράν το μεγαλύτερο τμήμα του αλιευτικού στόλου– το καθαρό 
κέρδος λειτουργίας είναι αρνητικό7. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μπορούν να πληγούν περίπου 
18.000 θέσεις εργασίας, δηλαδή το 9% της απασχόλησης στο σύνολο του τομέα. 
 
Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του 
κλάδου της αλιείας»8, παρατίθεται ένας κατάλογος προτάσεων για τη βελτίωση της οικονομικής 

 
6 Βλ. γράφημα 4.  
7 Τα δεδομένα αυτά στηρίζονται σε στοιχεία των ισολογισμών του 2003 που δημοσιεύονται στις «Οικονομικές 

επιδόσεις επιλεγμένων ευρωπαϊκών αλιευτικών στόλων– Ετήσια έκθεση 2004» (βλ. υποσημείωση της 
προηγούμενης σελίδας και τον πίνακα 3). 

8 COM(2006)103 τελικό. 
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κατάστασης της αλιείας και αναλύονται διάφορα γενικά μέτρα που θα μπορούσαν να 
εφαρμοστούν για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Πρόκειται ουσιαστικά για ενισχύσεις 
διάσωσης και αναδιάρθρωσης και για περισσότερο μακροπρόθεσμα μέτρα, που είναι 
απαραίτητα για την ενθάρρυνση της ανάκαμψης και της διατήρησης της κερδοφορίας του 
κλάδου της ευρωπαϊκής αλιείας στο σύνολό του. 
 
Από τα προτεινόμενα μέτρα, επισημαίνουμε τα εξής: 

 πρώτη αλλαγή αλιευτικών εργαλείων που έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση αλιευτικής 
μεθόδου που απαιτεί μικρότερη κατανάλωση καυσίμων,  

 αγορά εξοπλισμού για τη βελτίωση της επάρκειας καυσίμων, όπως είναι δείκτες 
οικονομίας καυσίμων,  

 αντικατάσταση της μηχανής υπό τον όρο ότι,  

• για σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων τα οποία δεν χρησιμοποιούν 
συρόμενα εργαλεία, η νέα μηχανή διαθέτει την ίδια ισχύ ή μικρότερη από την 
παλαιά μηχανή,  

• για όλα τα άλλα σκάφη ολικού μήκους μέχρι 24 μέτρων, η νέα μηχανή διαθέτει 
τουλάχιστον 20% λιγότερη ισχύ από την παλαιά μηχανή, ή 

• για μηχανότρατες ολικού μήκους άνω των 24 μέτρων, η νέα μηχανή διαθέτει 
τουλάχιστον 20% λιγότερη ισχύ απ’ ό,τι η παλαιά μηχανή και το σκάφος επιλέγει τη 
χρήση αλιευτικής μεθόδου η οποία απαιτεί μικρότερη κατανάλωση καυσίμων.  

Όσον αφορά τα περισσότερο μακροπρόθεσμα μέτρα και πρωτοβουλίες, προτείνεται 
συγκεκριμένα: 

• βελτίωση της διαχείρισης της αλιείας, για την επίτευξη μέγιστων βιώσιμων αποδόσεων 
(επίπεδα ΜΒΑ), σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά τη 
διάρκεια της παγκόσμιας διάσκεψης κορυφής του Γιοχάνεσμπουργκ για την αειφόρο 
ανάπτυξη· 

• ενίσχυση των ελέγχων, για την καλύτερη τήρηση των κανόνων διαχείρισης της αλιείας 
και την εντατικότερη καταπολέμηση της παράνομης, αδήλωτης και άναρχης αλιείας·  

• βελτίωση των μηχανισμών οργάνωσης και λειτουργίας της αγοράς για την αύξηση των 
εσόδων από την εκφόρτωση αλιευμάτων (π.χ. ένας κώδικας δεοντολογίας σχετικά με το 
εμπόριο ψαριών, ένα πρόγραμμα οικολογικής σήμανσης)· 

• προώθηση της έρευνας για μεθόδους αλιείας που θα απαιτούν λιγότερα καύσιμα και θα 
είναι φιλικότερες προς το περιβάλλον (π.χ. ανάπτυξη νέων τύπων βιοκαυσίμων, 
βελτιωμένη σχεδίαση αλιευτικών εργαλείων). 

 
Η επιτροπή αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διοργάνωσε στις 3 Μαΐου 2006 μια 
ακρόαση με θέμα «Ο αντίκτυπος της αύξησης των τιμών των καυσίμων στην ανταγωνιστικότητα 
του ευρωπαϊκού στόλου».  
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Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής, παρουσιάστηκε η προσωρινή έκδοση μιας σχετικής 
εξωτερικής μελέτης που εκπονήθηκε για λογαριασμό της επιτροπής αλιείας από το ινστιτούτο 
μελετών LEI των Κάτω Χωρών με θέμα «Ο αντίκτυπος της αύξησης των τιμών του πετρελαίου 
στον τομέα της αλιείας», και αντάλλαξαν εμπειρίες πολλοί εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι 
του κλάδου από τα διάφορα κράτη μέλη.  
Οι εκπρόσωποι του κλάδου υπογράμμισαν τις καταστροφικές συνέπειες που έχει για τον τομέα 
η αύξηση των τιμών των καυσίμων, η οποία το διάστημα 2004-2006 ήταν μεγαλύτερη από 100 % 
και αντιπροσωπεύει σήμερα έως και το 40 % των εξόδων εκμετάλλευσης.  
 
2.2.2. Συστάσεις 
 
Συστάσεις που παρουσίασαν οι εκπρόσωποι του κλάδου: 
 

→ Ενθάρρυνση και μελέτη, συγκεκριμένα, της εξοικονόμησης καυσίμων (χρήση, 
παραδείγματος χάρη, δύο τύπων μηχανών ανάλογα με τους προβλεπόμενους ελιγμούς) 
και της χρήσης εναλλακτικών ενεργειών (φυσικό αέριο, αιολική ενέργεια, ηλιακή 
ενέργεια και υδρογόνο).  

→ Κατά την άποψη της πλειονότητας των συμμετεχόντων που έλαβαν το λόγο, τα 
προτεινόμενα μέτρα που προβλέπει η ανακοίνωση της Επιτροπής δεν επαρκούν για την 
αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης· χαρακτηρίστηκαν ανεπαρκή, αργοπορημένα και 
ακατάλληλα για τη σοβαρότητα της κατάστασης.  

→ Επανεξέταση του αμελητέου μέγιστου ορίου των ενισχύσεων ανά αλιευτική επιχείρηση, 
που ανέρχεται σε 3.000 ευρώ, και αύξησή του σε 100.000 ευρώ για περίοδο τριών ετών, 
όπως ισχύει στους περισσότερους τομείς της οικονομίας. 

→ Δημιουργία νέων προσωρινών και ειδικών μέσων, όπως ένα ταμείο εγγύησης της 
μέγιστης τιμής του πετρελαίου εσωτερικής καύσης και ένα ειδικό ταμείο για τη διάλυση 
των αλιευτικών σκαφών· ενισχύσεις για την έρευνα με αντικείμενο τη μικρότερη 
κατανάλωση καυσίμων ή τη χρήση εναλλακτικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

→ Παροχή φοροαπαλλαγών σε ορισμένα τμήματα του αλιευτικού στόλου και δημιουργία 
ενός ειδικού μητρώου για τον εν λόγω στόλο. 

→ Συγκρότηση μιας «υπηρεσίας ανάπτυξης του κλάδου της αλιείας», η δραστηριότητα της 
οποίας θα επικεντρωνόταν αφενός στη στήριξη των επιχειρήσεων, ώστε να έχουν 
πρόσβαση στα χρηματοπιστωτικά κεφάλαια, αφετέρου στην εξυγίανση των 
επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. 

→ Σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις προστασίας, παράταση των προθεσμιών επιστροφής των 
εισφορών από μεσοπρόθεσμο επίπεδο (6 μήνες) σε μακροπρόθεσμο επίπεδο (18 μήνες)· 

→ Εξομοίωση της κρίσης των τιμών των καυσίμων με «μη προβλέψιμο γεγονός» υπό την 
έννοια του άρθρου 16 του κανονισμού IFOP (2792/1999) και αύξηση της διάρκειας της 
χορήγησης αντισταθμιστικών αποζημιώσεων μέσω προσωρινής αναστολής.  

 
Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 και 12 Μαΐου 
2006 για τις νέες τεχνολογίες που επιτρέπουν στα αλιευτικά σκάφη να εξοικονομούν καύσιμα, 
στο πλαίσιο της βιώσιμης αύξησης της τιμής του πετρελαίου στον κλάδο της αλιείας, 
διατυπώθηκαν και άλλες συστάσεις: 
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→ Η ενεργειακή απόδοση στη θάλασσα θα έπρεπε να αναχθεί σε προτεραιότητα των 
προγραμμάτων αναδιάρθρωσης των αλιευτικών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες.  

→ Εγκατάσταση δεικτών οικονομίας καυσίμων στα πλοία, μείωση του ύψους των διχτυών, 
χρήση πιο μεγάλων ματιών στο ανώτερο τμήμα του διχτυού και κυλίνδρων κύλισης για 
τη μείωση των τριβών στο βυθό της θάλασσας, αλλά και διπλών διχτυών (μικρότερο 
μάτι), με στόχο την εξοικονόμηση καυσίμων. 

→ Προώθηση της χρήσης διχτυών εξοπλισμένων με κινητή βάση στο θαλάσσιο βυθό αντί 
για «μαξιλάρια» με στόχο τη μείωση της αντίστασης και τη βελτίωση της υδροδυναμικής 
του εξοπλισμού ανύψωσης των διχτυών.  

→ Προώθηση νέων αλιευτικών εργαλείων που έχουν εγκριθεί πρόσφατα, χάρη στην 
ψηφιακή εξομοίωση της συμπεριφοράς των διχτυών (λογισμικό «DynamiT»): δίχτυα για 
γαρίδες με μάτι «dyneema» (αντί του μεγαλύτερου παραδοσιακού ματιού από 
πολυαιθυλένιο), δίχτυ για κεφαλόποδα (που επιτρέπει τη μείωση της έλξης κατά 30%), 
διπλά δίκτυα ή και το νέο μοντέλο διχτυών βυθού για την αλίευση μπακαλιάρου σε 
βάθος 130 μέτρων με τάνυση μειωμένη κατά 5%.  

→ Ενθάρρυνση ορισμένων πρακτικών όπως οι αλλαγές λιμένων εκφόρτωσης (για την 
αποφυγή των πολύ μεγάλων διαδρομών και την αξιοποίηση των αλιευμάτων), 
αντικατάσταση των κινητήρων (15 % μείωση της ενέργειας), κινητήρες υβριδικής 
ώθησης (ντίζελ και ηλεκτρικό ρεύμα) και υδρογόνου, τροποποίηση ορισμένων 
αλιευτικών μεθόδων (διπλά δίχτυα, αλίευση γαρίδας αντί για αλίευση μπακαλιάρου), 
μείωση του μήκους των διχτυών (για την αλίευση της γαρίδας στη Σκοτία). Στήριξη των 
πλωτών εργαστηρίων που επιτρέπουν την κατάρτιση ενός πλήρους ενεργειακού 
ισοζυγίου των πλοίων. 

 
Το σχέδιο έκθεσης Guerreiro του Κοινοβουλίου σχετικά με την εν λόγω ανακοίνωση της 
Επιτροπής προβλέπεται να παρουσιαστεί κατά τη συνεδρίαση της 20ης και 21ης Ιουνίου 2006.  
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Πίνακες 
 

Table 3: Fuel cost as a percentage of the value of landings - some examples (data from 2003, i.e. before the recent price increases for fuel) 
 

Member 
State Segment Number of 

vessels
Total
kW

Type of 
gear

Target 
species

Value of 
landings

M€
LT Baltic Trawlers < 24 m 48            9.900       T BDP 3,40         1,00         29,4%
EL Thermaikos Trawlers < 24m 14              4.100         T D 2,00          0,50         25,0%
PT NAFO Trawlers 14            28.100     T BD 31,30       7,60         24,3%
SE Pelagic trawlers purse seiners > 24 m 55              63.600       PO P 41,30        9,40         22,8%
BE Beam trawlers > 24 m 58              49.400       T B 66,60        14,80       22,2%
FR Mediterannean trawlers 18-25 m 140            41.700       T DP 68,80        12,60       18,3%
LV Gillnetters 60              9.500         P D 5,60          1,00         17,9%
DE Baltic Trawlers 93              18.200       T DP 12,60        2,10         16,7%
IE Polyvalent 18 -< 24m 133            43.200       PO D 60,20        9,50         15,8%
ES 300 fleet 196            99.000       PO D 201,40      29,70       14,7%
UK Scottish nephrops trawlers 296            44.900       T BD 69,70        10,10       14,5%
NL Pelagic freezer trawlers 17              99.000       T P 143,30      20,50       14,3%
NL Beam trawlers <= 24 m 173            37.900       T BD 56,70        7,90         13,9%
DK Trawlers < 24m 375          85.500     T DP 88,40       12,00       13,6%
UK Scallop trawlers 237            47.400       T B 70,60        9,40         13,3%
PT Longliners 26            11.000     P P 11,50       1,50         13,0%
FI Coastal  vessels 188            15.600       P P 6,00          0,60         10,0%
DE Shrimp Beam Trawlers 289            49.600       T B 55,10        5,10         9,3%
SE Gillnetters >= 12 m 49              7.800         P D 3,80          0,30         7,9%
FR Atlantic longliners 174            16.000       P P 14,00        1,00         7,1%
DK Danish gillnetters 380            37.300       P D 49,10        2,70         5,5%
ES Galician Purse Seiners 209            35.500       S P 36,00        1,80         5,0%

Targeted species: D demersal, P pelagic, B benthic
Type of gear: T  Trawler, S  Seiner, PO Polyvalent, P  Passive gear

Fuel cost
M€ and % of 

landing

Source: Economic Performance of Selected European Fishing Fleets ( Annual Report 2004 based on 2003 accounts )
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Τάση των τιμών των καυσίμων 2003-2005 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Αλιεία) 
 

Evolution of Maritime Bunker Fuel Prices 
January 2003- December 2005
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Εκτίμηση του αντικτύπου της αύξησης των τιμών των καυσίμων στα εισοδήματα των 
μελών του πληρώματος («αλιείς που αμείβονται με ποσοστά») 

 
 2004 2005 Difference 

 % %  

Gross Value 100 100  

Taxes and Fees 10 10  

   

15 15  

Operating Costs:  

- other than fuel. 

- fuel 15 30  

Total Operating Costs 30 45  

Remainder to be shared 60 45  

Share for the Ship-owner  30 22,5 -25% 

Share for the Crew  30 22,5 -25% 
 
Assumptions: 
(1) Marine fuel oil has doubled in price between 2003 and 2005, from 0,30€ to 0,60€/litre. 

(2) All other factors in income and costs function are supposed to have remained unchanged in % 
between 2003 and 2005.  

(3) Source: EC Fisheries. 

(4) Política de Transportes. 
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2.3. Πολιτική μεταφορών 
 
2.3.1. Σημερινό πλαίσιο: Σχέση του τομέα με την ενέργεια 
 
Σε ό,τι αφορά το κλίμα και την ενέργεια, ο τομέας των μεταφορών αποτελεί έναν από τους 
κλάδους που παρουσιάζουν τα περισσότερα προβλήματα. Ο ευρωπαϊκός οργανισμός 
περιβάλλοντος (ΕΟΠ) αναφέρει στην τελευταία του έκθεση9 τα ακόλουθα στοιχεία:  
 

 Οι μεταφορές αντιπροσωπεύουν το 31% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στα 25 
κράτη μέλη της Ένωσης (εξαιρουμένων των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών).  

 Οι μεταφορές είναι υπεύθυνες για περίπου το 21% του συνόλου των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου στην Ένωση (εξαιρουμένης της διεθνούς αεροπορίας και των 
θαλάσσιων μεταφορών)10. Παρά τα διάφορα μέτρα που έχει λάβει η Ένωση, το 
ποσοστό έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο.  

 Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έχουν αυξηθεί κατά περίπου 23%11 από το 1990. 
Το βασικό πρόβλημα θα μπορούσε, ως εκ τούτου, να έγκειται στην έντονη αύξηση της 
ζήτησης μεταφορικών υπηρεσιών, η οποία όμως δεν αντισταθμίζεται από την 
ενεργειακή απόδοση των οχημάτων.  

 Αναμένεται ότι η αύξηση των οδικών μεταφορών θα συμβάλει στην αύξηση της 
κατανάλωσης ενέργειας κατά περίπου 10% μέσα στην επόμενη δεκαετία.  

 Οι μεταφορές αντιπροσωπεύουν περίπου το 98% της κατανάλωσης ενέργειας12.  
 Η αεροπορία αναπτύσσεται ταχύτερα από κάθε άλλο μέσο μεταφορών και οι εκπομπές 

CO2 αυξήθηκαν κατά 62 % στην ΕΕ των 15 το διάστημα 1990-2003. Έτσι, η 
αεροπορία (συμπεριλαμβανομένης και της διεθνούς αεροπορίας) είναι σήμερα 
υπεύθυνη για το 13,6% των εκπομπών CO2 που οφείλονται στις μεταφορές 
(συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς αεροπορίας, αλλά εξαιρουμένων των θαλάσσιων 
μεταφορών). Η συνολική επίπτωση της αεροπορίας εκτιμάται ότι είναι δύο έως 
τέσσερις φορές ανώτερη της άμεσης επίπτωσης των εκπομπών CO2.  

 Σήμερα, οι θαλάσσιες μεταφορές είναι υπεύθυνες για το 13 % των συνολικών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που οφείλονται στον κλάδο των μεταφορών σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Οι προβλέψεις δείχνουν αύξηση κατά 35 έως 45 % των απόλυτων 
επιπέδων το διάστημα 2001-2020, βάσει της αναμενόμενης συνεχιζόμενης ανάπτυξης 
του παγκόσμιου εμπορίου.  

 Η Επιτροπή αναμένει ότι η ενεργειακή ζήτηση στον τομέα των μεταφορών θα αυξηθεί 
τουλάχιστον κατά 30% έως το 2030, ενώ η αύξηση μπορεί να φτάσει έως και 5% 
ετησίως για τις αεροπορικές μεταφορές.  

 Το 59% του πετρελαίου που καταναλώνεται στα 25 κράτη μέλη της Ένωσης 
χρησιμοποιείται από τον τομέα των μεταφορών.  

 
9  Transport et environnement: face au dilemme [Μεταφορές και περιβάλλον: αντιμέτωποι με ένα δίλημμα]. 

Έκθεση του ΕΟΠ αριθ. 3/2006 
10  Η μεγάλη διαφορά μεταξύ των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας εξηγείται 

εν μέρει από τον συνυπολογισμό της διεθνούς αεροπορίας στον ενεργειακό λογαριασμό και εν μέρει από τη 
χρήση καυσίμων που εκλύουν περισσότερο CO2 (άνθρακας) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  

11  Εξαιρουμένης της διεθνούς αεροπορίας και των θαλάσσιων μεταφορών.  
12  Σήμερα, η βενζίνη και το ντίζελ αντιπροσωπεύουν το 98 % της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων στις οδικές 

μεταφορές, ενώ τα οικολογικά καύσιμα ποσοστό μικρότερο του 1%. Το υπόλοιπο ποσοστό αντιστοιχεί κατά 
κύριο λόγο στο φυσικό αέριο. 
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2.3.2. Συστάσεις 
 
Χωρίς αλλαγές και χωρίς σημαντικές προσπάθειες στον τομέα των μεταφορών, το ενεργειακό 
πρόβλημα της Ευρώπης δεν μπορεί να λυθεί και, έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσει να 
τηρήσει τις δεσμεύσεις σχετικά με το πρωτόκολλο του Κιότο.  
 
Αντιμέτωπη με το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας και τα οικολογικά ζητήματα που 
συνδέονται με τον τομέα των μεταφορών, η Ένωση πρέπει να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο 
πλαίσιο, που θα επικεντρώνεται, αφενός, στην προώθηση νέων τεχνολογιών (επί παραδείγματι, 
προηγμένη τεχνολογία κινητήρων και βιολογικά καύσιμα) και, αφετέρου, στη μείωση των 
οδικών μεταφορών και την ταυτόχρονη προώθηση πιο οικολογικών μέσων μεταφοράς.  
 
2.3.2.1. Νέες τεχνολογίες κινητήρων και οχημάτων  
 
Οι οδικές μεταφορές θα εξακολουθήσουν να αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την 
κινητικότητά μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε, ως εκ τούτου, να αναπτύξει ένα σαφές 
όραμα όσον αφορά την αειφόρο κινητικότητα (χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις συμβατικές πηγές 
ενέργειας σε μακροπρόθεσμο επίπεδο), τις τεχνικές λύσεις που προβλέπει για την παραγωγή 
μιας νέας γενιάς συστημάτων προώθησης, τον χρόνο που θα απαιτηθεί για τη μαζική παραγωγή 
τους και τον τρόπο με τον οποίο θα οργανωθούν, εντωμεταξύ, οι αντίστοιχες περίοδοι 
μετάβασης.  
 
Βελτίωση της κατανάλωσης καυσίμων στις οδικές μεταφορές  
 
Η απόδοση της κατανάλωσης καυσίμων των αυτοκίνητων ιδιωτικής χρήσης έχει βελτιωθεί, 
αλλά οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν δεσμευτεί 
να μειώσουν σε 140g/km τις εκπομπές CO2 των νέων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που 
πωλούνται στην Ένωση. Ο στόχος πρέπει να επιτευχθεί έως το 2008 (για τους ευρωπαίους 
κατασκευαστές αυτοκινήτων, ACEA/Ένωση Ευρωπαϊκών Αυτοκινητοβιομηχανιών) και το 
2009 (για τους ιάπωνες και κορεάτες κατασκευαστές αυτοκινήτων, JAMA/Ιαπωνική Ένωση 
Κατασκευαστών Αυτοκινήτων  και KAMA/Κορεατική Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων).  
 
Αν και οι μέσες εκπομπές CO2 των νέων ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων που πωλούνται στην 
ΕΕ των 15 μειώθηκαν το διάστημα 1995-2003 κατά 12,3 % (πετρέλαιο εσωτερικής καύσης) και 
9,5 % (βενζίνη), οι τελευταίες αξιολογήσεις έδειξαν ότι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων δεν 
έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν πλήρως στις δεσμεύσεις τους. Τα σημερινά μέσα επίπεδα 
CO2/km παραμένουν 20 g πάνω από τον στόχο των 140g/km. Αυτή η απουσία προόδου 
οφείλεται στο μεγαλύτερο βάρος του κινητήρα, καθώς και στην ενέργεια που καταναλώνεται 
από τον συμπληρωματικό εξοπλισμό (παραδείγματος χάρη, τον κλιματισμό) των νέων 
αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης. Ο εξοπλισμός αυτός δεν συνεξετάζεται ακόμα στις δοκιμές 
απόδοσης σε σχέση με την κατανάλωση καυσίμων. Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια, οι πωλήσεις 
αυτοκινήτων 4Χ4 έχουν αυξηθεί εις βάρος των ενεργειακά αποδοτικών αυτοκινήτων. 
 
Συνεπώς, θα έπρεπε να ανανεωθεί και να ισχυροποιηθεί η δέσμευση των κατασκευαστών 
αυτοκινήτων έναντι των κοινοτικών στόχων για μείωση των εκπομπών CO2 σε 120g/km κατά 
μέσο όρο έως το 2010, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της Ένωσης. Εξάλλου, μια 
παρόμοια δέσμευση για μείωση των εκπομπών CO2 από τα φορτηγά θα συνέβαλε προφανώς 
στη διαμόρφωση φιλικότερων προς το περιβάλλον οδικών μεταφορών.  
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Ενεργειακή απόδοση στον τομέα των μεταφορών  
 
Τον Μάρτιο του 2006, η επιτροπή μεταφορών (TRAN) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε 
γνωμοδότηση για λογαριασμό της επιτροπής βιομηχανίας (ITRE) σχετικά με την πράσινη βίβλο 
για την ενεργειακή απόδοση13. Η επιτροπή TRAN θεωρεί ότι η ενεργειακή απόδοση πρέπει να 
αποτελέσει μια από τις κατευθυντήριες αρχές του διαλόγου για την αναθεώρηση της πράσινης 
βίβλου για την πολιτική των μεταφορών και φρονεί ότι οι εκπομπές CO2 πρέπει να 
περιοριστούν στο μισό χρονικό διάστημα, μείωση ακόμα πιο δραστική και από εκείνη που 
προβλέπει η πράσινη βίβλος (μείωση CO2 σε 100-80 g/km έως το 2020). Παρομοίως, 
υπογραμμίζει ότι για την ενεργειακή απόδοση απαιτούνται ολοκληρωμένα συστήματα 
μεταφορών και κινητικότητας και πραγματική εφαρμογή του μεγαλύτερου μέρους της 
νομοθεσίας που έχει ήδη εγκρίνει το Κοινοβούλιο.  
 
Θέσπιση φορολογικών μέτρων  
 
Τα φορολογικά μέτρα μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό συμπλήρωμα της κοινοτικής 
στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, 
παρέχοντας κίνητρα για τη χρήση οχημάτων που λειτουργούν με λιγότερα καύσιμα. Η Επιτροπή 
έχει προτείνει ένα σχέδιο οδηγίας14, όπου ορίζονται κανόνες υπολογισμού των φόρων για τα 
ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα βάσει των επιπέδων του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπουν. 
Η επιτροπή TRAN στήριξε το σχέδιο της Επιτροπής, αν και με πολυάριθμες τροπολογίες, 
προκειμένου ο υπολογισμός των φόρων να μην βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα, αλλά και στην κατανάλωση καυσίμων και στις εκπομπές ρύπων.  
 
Η ομάδα υψηλού επιπέδου CARS 21 δήλωσε ότι η μεγάλη πλειονότητα των ενδιαφερομένων θα 
προτιμούσε την εναρμόνιση των φορολογικών μέτρων με στόχο την αποφυγή κάθε στρέβλωσης 
της αγοράς μεταξύ των κρατών μελών.  
 
Ενεργή προώθηση των βιοκαυσίμων  
 
Στην οδηγία για τα βιοκαύσιμα του 2003 προτεινόταν η σημαντική αύξηση της χρήσης 
οικολογικών καυσίμων στις οδικές μεταφορές. Σήμερα, λαμβάνονται μέτρα σε εθνικό επίπεδο 
για την αντικατάσταση έως το 2010 του 5,75% του συνόλου των ορυκτών καυσίμων που 
χρησιμοποιούνται στις μεταφορές (βενζίνη και ντίζελ) από βιολογικά καύσιμα15. Παρότι τα 
οχήματα που είναι εξοπλισμένα με μπαταρία υδρογόνου δεν είναι εμπορικώς βιώσιμα, τα 
βιολογικά καύσιμα μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της αύξησης των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα (CO2) που οφείλονται στις μεταφορές.  
 
Εάν περιορίσουμε σταδιακά την εξάρτησή μας από την κατανάλωση πετρελαίου, η οποία 
σήμερα ανέρχεται στο 98 % της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων στις οδικές μεταφορές, τα 
βιολογικά καύσιμα μπορούν όχι μόνο να βοηθήσουν στη διαφοροποίηση και τη βελτίωση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού καυσίμων, αλλά και να παράσχουν εναλλακτικές πηγές εισοδήματος 
σε ορισμένες γεωργικές/αγροτικές περιφέρειες της Ένωσης. 

 
13  Πράσινη βίβλος: «Ενεργειακή απόδοση ή περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα», COM (2005) 0265 

(Εισηγήτρια: κα. M.Vincenzi).  
14  Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τη φορολογία των επιβατικών αυτοκινήτων, COM (2005) 0261.  
15  Το διάστημα 2003-2004, η παραγωγή βιοντίζελ στα 25 κράτη μέλη της Ένωσης αυξήθηκε κατά 29 % και η 

παραγωγή βιοαιθανόλης κατά 16 %.  
Το 2004, η Γερμανία ήταν ο μεγαλύτερος παραγωγός βιοντίζελ (54% της παραγωγής), ενώ η Ισπανία ήταν ο 
μεγαλύτερος παραγωγός βιοαιθανόλης (66 %).  
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Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα βιοκαύσιμα16 
η οποία έχει στόχο  

 την περαιτέρω προαγωγή των βιοκαυσίμων στην ΕΕ και σε αναπτυσσόμενες χώρες·  
 την προετοιμασία για την ευρείας κλίμακας χρήση βιοκαυσίμων με βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητάς τους από άποψη κόστους·  
 την εξερεύνηση των ευκαιριών στις αναπτυσσόμενες χώρες για την παραγωγή πρώτων 

υλών και βιοκαυσίμων.  
 
Τον Μάρτιο του 2006, η πρωτοβουλία αυτή έγινε δεκτή με ικανοποίηση από το Κοινοβούλιο, 
το οποίο κάλεσε όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την 
αξιοποίηση του δυναμικού της βιομάζας, δίνοντας ταυτοχρόνως μεγαλύτερη προσοχή στα 
περιβαλλοντικά ζητήματα. Η λεπτομερής γνωμοδότηση της επιτροπής TRAN για λογαριασμό 
της επιτροπής ITRE σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να εγκριθεί στις 19-20 
Ιουνίου.  
 
Σε ό,τι αφορά το κόστος και τα οφέλη για το περιβάλλον, ο ευρωπαϊκός οργανισμός 
περιβάλλοντος (ΕΟΠ) θεωρεί ότι τα βιοκαύσιμα έχουν και αυτά επιπτώσεις όσον αφορά τον 
άνθρακα, δεδομένου ότι η καλλιέργεια, η συγκομιδή και η λίπανση συνεπάγονται εκπομπές, και 
ότι πιστεύει η παραγωγή τους θα μπορούσε να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη 
βιοποικιλότητα και τη χρήση του εδάφους, καθώς απαιτεί μεγάλες εκτάσεις καλλιεργήσιμων 
γαιών και ανταγωνίζεται άλλες χρήσεις του εδάφους (παραδείγματος χάρη την καλλιέργεια ή 
την εντατική αναδάσωση). Οι επιπτώσεις αυτές στο περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη.  
 
Σήμερα, βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης πολλές προηγμένες τεχνολογίες για τη 
μετατροπή ενός πολύ μεγαλύτερου φάσματος πρώτων υλών σε υγρά βιοκαύσιμα. Η ομάδα 
υψηλού επιπέδου CARS 21 χαρακτήρισε τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς ως δυνητικώς 
ελπιδοφόρα και συνέστησε την ουσιαστική στήριξή τους.  
 
Η μετάβαση προς ένα σύστημα οχημάτων που θα λειτουργούν με υδρογόνο 
 
Η ομάδα υψηλού επιπέδου CARS 21 θεωρεί ότι το υδρογόνο είναι φορέας ενέργειας και, ως εκ 
τούτου, αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία αλλά και εγγύηση σε πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο. 
Για τον σκοπό αυτό, κρίνεται απαραίτητο να καταβληθούν εντατικές προσπάθειες στον τομέα 
της έρευνας και της ανάπτυξης.  
 
Η επιτροπή TRAN τάχθηκε υπέρ της κατάρτισης ενός σχεδίου δράσης για την ενθάρρυνση της 
χρήσης υδρογόνου και της υβριδικής τεχνολογίας στα οχήματα με στόχο τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης.  
 
Τα αυτοκίνητα με κινητήρα υδρογόνου εκπέμπουν μόνο νερό και, συνεπώς, τα οφέλη για το 
περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα του αέρα σε τοπικό επίπεδο, θα μπορούσαν να 
είναι σημαντικά. Σε ό,τι αφορά τις εκπομπές CO2 και την ενεργειακή απόδοση, πρέπει να 
υπογραμμιστεί ότι, για να έχει το υδρογόνο θετικό αντίκτυπο στη μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, η παραγωγή του πρέπει να γίνεται με πιο αειφόρο τρόπο, και όχι από 
άνθρακα ή φυσικό αέριο.  
 

 
16  COM (2006) 0034. 

http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=en&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2006&DocNum=0034
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Παρότι η μετάβαση προς μια οικονομία του υδρογόνου παραμένει υπόθεση δύσκολη και μακρά, 
δεδομένων των τεράστιων εμποδίων σε σχέση με το κόστος και την αποδοχή της τεχνολογίας 
αυτής, κάποιες πολύ αισιόδοξες προβλέψεις δείχνουν ότι είναι δυνατόν έως το 2030 και υπό 
ορισμένες συνθήκες να λειτουργεί με υδρογόνο το ήμισυ των νέων οχημάτων μικρής ισχύος 
που πωλούνται στις χώρες του ΟΟΣΑ17. 
 
Προώθηση των καθαρών οχημάτων οδικών μεταφορών  
 
Η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής σχετικά με την προώθηση των καθαρών οχημάτων οδικών 
μεταφορών18 αποσκοπεί στην προώθηση της χρήσης καθαρών και ενεργειακά αποδοτικών 
οχημάτων που διατίθενται ήδη στην αγορά και υποχρεώνει τους δημόσιους οργανισμούς να 
αγοράζουν ένα ελάχιστο ποσοστό από τα οχήματα αυτά όταν ανανεώνουν τον στόλο τους. Τα 
μέτρα αυτά έχουν στόχο να περιορίσουν τη μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, την αύξηση των 
εκπομπών CO2 και την εξάρτηση από το εισαγόμενο πετρέλαιο.  
 
Η σχετική γνωμοδότηση19 της επιτροπής TRAN αναμένεται να εγκριθεί στις 20 Ιουνίου 2006.  
 
2.3.2.2. Προώθηση της μετάβασης από τις οδικές μεταφορές σε άλλους τρόπους 
μεταφορών 
 
Η λευκή βίβλος για τις μεταφορές ανάγει σε σημαντική προτεραιότητα τη μετάβαση από τις 
οδικές μεταφορές σε άλλους τρόπους μεταφορών. Ο ευρωπαϊκός οργανισμός περιβάλλοντος 
έχει επισημάνει ότι η μετάβαση αυτή δεν είναι πάντα επιθυμητή σε όλες τις περιπτώσεις, καθώς 
μπορεί να αυξήσει το περιβαλλοντικό φορτίο και τις σιδηροδρομικές μεταφορές, χωρίς να 
οδηγήσει σε μείωση του όγκου των οδικών μεταφορών. Παρομοίως, η έκθεση ASSESS20 
σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της λευκής βίβλου εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι 
η μετάβαση από τις οδικές μεταφορές σε άλλους τρόπους μεταφορών μπορεί να είναι χρήσιμη, 
αλλά δεν αντικαθιστά τη δράση των σημερινών και μελλοντικών αναπτυσσόμενων τρόπων 
μεταφορών, όπως οι οδικές μεταφορές, οι μεταφορές με αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και η 
αεροπορία. Αυτός ο δεύτερος πυλώνας έχει την ίδια σημασία με την προώθηση νέων 
τεχνολογιών και δεν θα έπρεπε να υποτιμηθεί.  
 
Η μετάβαση από τις οδικές μεταφορές σε άλλους τρόπους μεταφορών απαιτεί έρευνα για 
βιώσιμες λύσεις εναλλακτικές των οδικών μεταφορών, όπως οι σιδηρόδρομοι και οι πλωτές 
οδοί ή/και η ναυσιπλοΐα μικρών αποστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν πολλές σχετικές 
νομοθετικές πρωτοβουλίες:  

 Η αναζωογόνηση των σιδηροδρόμων χάρη στο πρώτο και στο δεύτερο σιδηροδρομικό 
πακέτο που εξακολουθούν να ισχύουν –απομένει το τρίτο πακέτο, του οποίου η 
έγκριση ακόμα εκκρεμεί· 

 
17  Βλ. έγγραφο εργασίας του IEA/EET (Ιnternational Energy Agency/Energy Efficiency Division - Διεθνής 

Οργανισμός Ενέργειας/Τμήμα Ενεργειακής Απόδοσης) «Reducing Oil Consumption in Transport»: Combining 
Three Approaches» [Μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου στις μεταφορές: Συνδυάζοντας τρεις προσεγγίσεις] 
Απρίλιος 2004.  

18  COM (2005) 0634 
19  Εισηγητής: Helmuth Markov.  
20  ASSESS: Αξιολόγηση της συμβολής των ΔΕΔ και άλλων μέτρων της πολιτικής των μεταφορών στην 

ενδιάμεση εφαρμογή της λευκής βίβλου για την ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών με ορίζοντα το 2010, 
Οκτώβριος 2005. 
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 Η μετάβαση από τις οδικές μεταφορές σε άλλους τρόπους μεταφορών απαιτεί έρευνα 
για βιώσιμες λύσεις εναλλακτικές των οδικών μεταφορών, όπως οι σιδηρόδρομοι και οι 
πλωτές οδοί ή/και η ναυσιπλοΐα μικρών αποστάσεων 

 Τροποποίηση της κυκλοφορίας αξιοποιώντας προγράμματα όπως «Marco Polo» ή το 
μελλοντικό «Marco Polo II» 

 
Παρά τα μέτρα αυτά, οι οδικές μεταφορές κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερα μερίδια της 
αγοράς.  
 
Η οδηγία για την ευρωβινιέτα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο του 2005 έχει στόχο 
την εναρμόνιση των διοδίων και των δικαιωμάτων χρήσης σε όλα τα κράτη μέλη, 
ισχυροποιώντας έτσι την εσωτερική αγορά και θεσπίζοντας ένα σύστημα συμμετοχής στην 
κάλυψη του κόστους των υποδομών βάσει των αρχών «ο χρήστης πληρώνει» και ο «ρυπαίνων 
πληρώνει». Παρομοίως, περιλαμβάνει και ένα σχέδιο εργασίας για την εσωτερίκευση του 
εξωτερικού κόστους όλων των μέσων μεταφοράς. 
 
Το προοδευτικό άνοιγμα των εθνικών σιδηροδρομικών αγορών θα έπρεπε να συνεχιστεί με 
ενιαίο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη. Παράλληλα, οι σιδηροδρομικές εταιρείες θα έπρεπε να 
ενισχύσουν τις δραστηριότητές τους και να είναι πιο ελκυστικές και αποτελεσματικές. Για τον 
λόγο αυτό, προγράμματα όπως το μελλοντικό «Marco Polo II» δεν πρέπει να πέσουν θύματα 
της μείωσης του κοινοτικού προϋπολογισμού. Οι σιδηροδρομικές εταιρείες πρέπει να 
βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά και την αποδοτικότητά τους. 
 
2.3.2.3. Μείωση της κατανάλωσης καυσίμων στην αεροπορία  
 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 40 ετών, η απόδοση της κατανάλωσης καυσίμων των 
αεροσκαφών έχει αυξηθεί κατά ποσοστό άνω του 70%. Παρ’ όλα αυτά, η συνολική 
κατανάλωση καυσίμων έχει σημειώσει άνοδο λόγω της έντονης αύξησης των αεροπορικών 
μεταφορών. Έτσι, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που οφείλονται στη διεθνή αεροπορία 
αυξήθηκαν κατά 73 % το διάστημα 1990-2003. Εάν η αύξηση συνεχιστεί με τον σημερινό 
ρυθμό, οι εκπομπές που οφείλονται στις διεθνείς πτήσεις που εκτελούνται από τους αερολιμένες 
της Ένωσης θα αυξηθεί κατά 150% το διάστημα 1990-2012.  
 
Η επιτροπή TRAN συμμερίζεται την άποψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής: το καταλληλότερο μέσο 
για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού είναι η ένταξη της αεροπορίας στο σύνολο των 
ευρωπαϊκών εκπομπών που τίθενται υπό διαπραγμάτευση στο σύστημα του εμπορίου21. 
 
2.3.2.4. Αστικές περιοχές  
 
Περίπου το 40% του συνόλου των εκπομπών CO2 σχετίζεται με μεταφορές που 
πραγματοποιούνται εντός των ευρωπαϊκών πόλεων, γεγονός που σημαίνει ότι στις περιοχές 
αυτές υπάρχουν πολλές δυνατότητες ενίσχυσης της ενεργειακής απόδοσης των μεταφορών 
μέσω: 

 της προώθησης των δημόσιων μεταφορών υψηλής ποιότητας· 
 της αλλαγής των τυπικών μοντέλων μεταφοράς με την προώθηση του ποδηλάτου και 

του βαδίσματος, παραδείγματος χάρη, μέσω επενδύσεων σε δίκτυα ποδηλατοδρόμων22. 

 
21  Εισηγήτρια: κα. J. Hennis-Plasschaert. 
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Η Ευρώπη μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου αυτού, ο οποίος συνδέεται με την 
εφαρμογή καλύτερων πρακτικών ή την υλοποίηση αειφόρων προγραμμάτων αστικών 
μεταφορών, θεσπίζοντας υποχρεωτικές προθεσμίες για την προώθηση της μετάβασης προς τις 
δημόσιες μεταφορές, το ποδήλατο και το βάδισμα.  
 

 
22  Η πολιτική προώθησης του ποδηλάτου μπορεί να αποτελέσει ένα αρκετά αποδοτικό εργαλείο για τη μείωση 

της κυκλοφορίας αυτοκινήτων στην πόλη. Επί παραδείγματι, το διάστημα 1999-2002, η πόλη της Odense 
(πληθυσμός: 150.000 κάτοικοι) ήταν η επίσημη εθνική πόλη του ποδηλάτου στη Δανία. Στο πλαίσιο του 
προγράμματος, αναπτύχθηκαν 50 πρωτοβουλίες υπέρ της χρήσης του ποδηλάτου. Κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος, οι κάτοικοι της Odense πραγματοποίησαν 35 εκατομμύρια νέες μετακινήσεις με ποδήλατο 
(περίπου 25.000 ημερησίως), οι μισές από τις οποίες θα είχαν γίνει με αυτοκίνητο, πριν από την υλοποίηση 
του προγράμματος.  
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2.4. Περιφερειακή πολιτική 
 
2.4.1. Σημερινό πλαίσιο: Σχέση του τομέα με την ενέργεια 
 
Στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής εκπονήθηκε μια ανάλυση των δράσεων στον τομέα 
της ενέργειας που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από τα διαρθρωτικά ταμεία, καθώς και 
μια σύνθεση των αποτελεσμάτων και των πολιτικών συστάσεων της μελέτης «Περιφερειακές 
τάσεις σε σχέση με τις υπηρεσίες και τα δίκτυα ενέργειας και την περιφερειακή επίπτωση της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ», που πραγματοποίησε η ORATE23 το 2005. Στο τέλος του 
κεφαλαίου αυτού, θα παρουσιάσουμε μια σύντομη περιγραφή των τοπικών δικτύων που 
στηρίζουν τις ανανεώσιμες ενέργειες. 
 
2.4.1.1. Δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία  
 
Το ζήτημα που τίθεται είναι πώς μπορούμε να κατευθύνουμε την εξέλιξη των ενεργειακών 
αναγκών επιταχύνοντας την εξέλιξη των συμπεριφορών των πολιτών, των χρηστών και των 
προϊόντων; Η πολιτική ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών περιφερειών θα αποτελέσει έναν από τους 
παράγοντες που θα προσδιορίσουν τις προκλήσεις, κυρίως για τις μελλοντικές γενιές. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει μια συνεχή πολιτική προώθησης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
 
Κατά την περίοδο 2000-2006, από τα διαρθρωτικά ταμεία επιδοτήθηκε η ζήτηση για 
προγράμματα αειφόρου ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμφαση σε δύο ζητήματα: την ενεργειακή 
απόδοση και τη διαφοροποίηση των χρησιμοποιούμενων πηγών ενέργειας.  
 
Για τη νέα περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, θα δοθεί έμφαση στα μέτρα προώθησης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και στην ενεργειακή απόδοση. Ένας αριθμός σχετικών 
προγραμμάτων θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΠΑ 
σύμφωνα με τους τρεις στόχους τους, δηλαδή «σύγκλιση», «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση» και «εδαφική συνεργασία».  
 
Το ΕΤΠΑ  
 
Σύμφωνα με τον στόχο για τη «σύγκλιση», το ΕΤΠΑ θα επικεντρώσει τις ενισχύσεις του στην 
αειφόρο ανάπτυξη. Αυτός ο στόχος αποβλέπει, συγκεκριμένα, στη βελτίωση των διευρωπαϊκών 
δικτύων που συμβάλουν στην ασφάλεια του εφοδιασμού, στη συνεκτίμηση των 
περιβαλλοντικών ζητημάτων, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στην ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  
 
Ο στόχος για την «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» θα στηρίξει τις 
στρατηγικές της αειφόρου ανάπτυξης, κυρίως σε ό,τι αφορά την προαγωγή της ενεργειακής 
απόδοσης, της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ανάπτυξης αποδοτικών 
συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας.  
 

 
23  Το ORATE είναι το γαλλικό ακρωνύμιο του δικτυακού παρατηρητήριου της ευρωπαϊκής χωροταξίας 

(Observatoire en réseau de l’aménagement du territoire européen). Το παρατηρητήριο αυτό εκπονεί μελέτες 
σχετικά με την ανάπτυξη και τη χωροταξία σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.  
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Ο στόχος για την «ευρωπαϊκή περιφερειακή συνεργασία» θα ενθαρρύνει, κυρίως, τον περιορισμό 
της περιφερειακής απομόνωσης μέσω της καλύτερης πρόσβασης σε διασυνοριακά ενεργειακά 
εργαλεία και συστήματα.  
 
Το Ταμείο Συνοχής  
 
Το Ταμείο Συνοχής μπορεί να παρέμβει στους τομείς που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη, 
η οποία παρουσιάζει σαφώς περιβαλλοντικά οφέλη σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση και τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  
 
Δεν θα είναι δυνατή η χρηματοδότηση της διάλυσης των πυρηνικών σταθμών από τα δύο αυτά 
ταμεία.  
 
2.4.1.2. Τοπικά δίκτυα στήριξης των πολιτικών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  
 
Α) Η Énergie Cités [Ενέργεια για τις Πόλεις] είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση όπου 
συμμετέχουν οι ευρωπαϊκοί δήμοι που ασχολούνται ενεργά με τις πολιτικές ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και επιθυμούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και τις τεχνικές τους γνώσεις. 
Αριθμεί περισσότερα από 120 μέλη (μεταξύ των οποίων και συλλογικοί φορείς), δηλαδή 
συνολικά 400 ευρωπαϊκές πόλεις από 25 χώρες. 
 
Β) Η Alliance pour le Climat [Συμμαχία για το Κλίμα] είναι ένα δίκτυο ευρωπαϊκών πόλεων 
και δήμων που έχει συγκροτήσει μια ένωση με αυτόχθονες πληθυσμούς των τροπικών δασών 
για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Η ένωση μάχεται, συγκεκριμένα, για τη 
διαφοροποίηση των σχετικών στόχων σε τοπικό επίπεδο. Το δίκτυο περιλαμβάνει 1300 μέλη 
από 14 ευρωπαϊκές χώρες.  
 
Γ) Η οργάνωση Cities for Climate Protection Europe [Πόλεις για την Κλιματική Αλλαγή - 
Ευρώπη] είναι το ευρωπαϊκό σκέλος ενός παγκόσμιου κινήματος που δραστηριοποιείται για την 
αντιμετώπιση της αύξησης της θερμοκρασίας στον πλανήτη, καθώς και για τη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης στις πόλεις μέσω των περιβαλλοντικών πολιτικών των τοπικών αρχών.  
 
2.4.2. Συστάσεις 
 
Βασικές συστάσεις24 στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής για την ενέργεια. 
 

• Πρέπει να ενθαρρυνθεί η δημιουργία τοπικών υπηρεσιών για την ενέργεια. Οι 
υπηρεσίες αυτές έχουν σκοπό τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με την ορθολογική 
χρήση της ενέργειας, συμβάλλοντας έτσι στην αποδοτικότητα του ενεργειακού 
συστήματος. Οι τοπικές υπηρεσίες για την ενέργεια μπορούν να γίνουν καταλυτικοί 
παράγοντες για την προώθηση της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας στη βιομηχανία 
και στα κτίρια, καθώς για την προώθηση των τοπικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  

 

 
24  «Tendances territoriales en matière de services et de réseaux d’énergie et incidence territoriale de la politique 

énergétique de l’UE» [Περιφερειακές τάσεις σε σχέση με τις υπηρεσίες και τα δίκτυα ενέργειας και την 
εδαφική επίπτωση της ενεργειακής πολιτικής της ΕE], ORATE, 2005.  
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• Διάκριση μεταξύ των τοπικών πολιτικών και των εθνικών πολιτικών: οι πολιτικές 
σχετικά με τον ενεργειακό τομέα και η επίπτωσή τους στις οικονομικές δραστηριότητες 
και στην ευημερία των πολιτών συνήθως καθορίζονται σε εθνικό και όχι σε 
περιφερειακό επίπεδο. Είναι σημαντικό να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ αυτών των δύο 
επιπέδων κατά τη χάραξη των πολιτικών. Η τιμολογιακή πολιτική εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες του εθνικού επιπέδου, ενώ τα κίνητρα για την προώθηση των 
καλλιεργειών από τις οποίες παράγονται βιοκαύσιμα πρέπει να χορηγούνται σε ακόμα 
μεγαλύτερο βαθμό από το περιφερειακό επίπεδο.  

 
• Ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: χάρη στον αποκεντρωμένο χαρακτήρα 

τους, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να έχουν πολύ θετικό αντίκτυπο σε 
σχέση με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την παραγωγή τοπικών εισοδημάτων. Η 
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ένας στόχος 
που πρέπει να επιτευχθεί έως το 2010.  

 
Τόσο η καταπολέμηση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου όσο και η εξάρτηση 
από το πετρέλαιο στις περισσότερες από τις χώρες αυτές καθιστούν επιτακτική τη 
χάραξη μιας ενεργού στρατηγικής υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε τοπικό 
επίπεδο.  

 
Ο τοπικός αντίκτυπος της ενεργειακής πολιτικής εξαρτάται σαφώς από την προώθηση 
των ανανεώσιμων πηγών, οι οποίες παράγουν εισοδήματα και δημιουργούν ευκαιρίες 
για τις επιχειρήσεις και την απασχόληση σε τοπικό επίπεδο. Η στρατηγική προώθησης 
των ανανεώσιμων πηγών μπορεί, ως εκ τούτου, να αποδειχθεί πολύ σημαντική για τη 
δημιουργία των συνθηκών μιας πολυκεντρικής Ευρώπης.  

 
• Ευελιξία της τιμολογιακής πολιτικής: Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τη 

βιομηχανία και τα νοικοκυριά ποικίλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό μεταξύ των χωρών. Σε 
πολλά κράτη, η διαφορά μεταξύ των τιμών που ισχύουν για τη βιομηχανία και των 
τιμών που ισχύουν για τα νοικοκυριά διευρύνεται. Ωστόσο, η τιμή της ενέργειας δεν 
φαίνεται να εξηγεί τις διαφορές μεταξύ των χωρών όσον αφορά την κατανάλωση και 
την ανάπτυξη.  

 
Οι διαπιστώσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για την τιμολογιακή πολιτική. Η 
τιμολογιακή πολική μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιείται για τη δημιουργία 
οικονομικών μέσων που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε τομείς όπως η προώθηση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και της πολιτικής για την 
πληροφόρηση των καταναλωτών.  

 
• Η προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης 

και της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Ευρώπη διαθέτει σημαντικούς 
ενεργειακούς πόρους που προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η 
βιομάζα, η αιολική ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια και η ηλιακή ενέργεια. Ωστόσο, 
σήμερα υπάρχουν τεχνικοί περιορισμοί όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο μπορεί να 
αξιοποιηθεί το δυναμικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ποσότητα της 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στα αιολικά πάρκα, παραδείγματος χάρη, 
περιορίζεται λόγω τεχνικών δυσχερειών του δικτύου.  
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Η βασική πρόκληση για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την 
ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης συνίσταται στην άρση των περιορισμών αυτών. 
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα που αφορά τη δομή της παραγωγής 
ενέργειας στα νησιά και στις πλέον απομακρυσμένες περιφέρειες, η σύνδεση των οποίων 
με τα διευρωπαϊκά δίκτυα είναι αδύνατη ή απαγορευτικά δαπανηρή.  

 
• Ανάγκη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την ενεργειακή πολιτική: έως σήμερα, οι 

πολιτικές της Ένωσης (και συχνά και οι εθνικές πολιτικές) ήταν πολιτικές «à la carte». 
Συχνά, η ανταγωνιστικότητα, το περιβάλλον και η περιφερειακή ανάπτυξη επιδίωκαν 
αλληλοσυγκρουόμενους στόχους και προκαλούσαν, τις περισσότερες φορές, δυσμενή 
αποτελέσματα.  

 
Το γεγονός αυτό είναι ξεκάθαρο εάν παρατηρήσει κανείς την τιμολογιακή πολιτική. Παρότι 
η φθηνή ενέργεια φαίνεται πως αποτελεί πόλο έλξης που θα επιτρέψει την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στις παγκόσμιες αγορές (και η απελευθέρωση των 
αγορών αποδείχτηκε πολιτική κλειδί για την πτώση των τιμών), οδηγεί σε σαφώς 
υψηλότερα επίπεδα κατανάλωσης και δεν προάγει την ενεργειακή απόδοση.  

 
Δεδομένης της σημερινής κατάστασης της τεχνολογίας και των παγκόσμιων αγορών, οι 
αυξημένες τιμές ελάχιστα ενθαρρύνουν τη ζήτηση για ορυκτές και πυρηνικές πηγές 
ενέργειας. Η επίτευξη μιας ικανοποιητικής ισορροπίας μεταξύ ανταγωνιστικότητας, 
περιβάλλοντος και τοπικής ανάπτυξης απαιτεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που θα 
εξυπηρετεί ταυτοχρόνως τους τρεις αυτούς στόχους και θα λαμβάνει υπόψη το 
μεσοπρόθεσμο κόστος των αποφάσεων που λαμβάνονται σήμερα.  
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3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Ο τομέας της ενέργειας στην Ευρώπη βρίσκεται σε αναβρασμό: η εξάρτησή μας από τις 
εξαγωγές βαίνει αυξανόμενη· τα αποθέματα είναι συγκεντρωμένα σε λίγες χώρες· η παγκόσμια 
ζήτηση ενέργειας αυξάνεται διαρκώς· οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου 
συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία· η θερμοκρασία του πλανήτη αυξάνεται· και η Ευρώπη δεν 
έχει ακόμη αναπτύξει πλήρως ανταγωνιστικές αγορές. 
 
Αυτό είναι το ενεργειακό πλαίσιο του 21ου αιώνα, ένα πλαίσιο στο οποίο η διαρθρωτική 
πολιτική και η πολιτική συνοχής επηρεάζονται άμεσα, αλλά μπορούν και να προσφέρουν λύσεις 
για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων μελλοντικών προκλήσεων. Εξάλλου, οι επιπτώσεις 
επηρεάζουν την καθημερινή ζωή κάθε ευρωπαίου πολίτη, κάθε καταναλωτή. 
 
Η Ένωση διαθέτει ένα σύνολο πολιτικών μέσων που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση 
του νέου ενεργειακού τοπίου. Με τα μέσα αυτά πρέπει να αξιοποιηθούν οι διάφορες συνεργίες 
μεταξύ των διαφόρων πολιτικών, όμως χρειάζεται η ανάληψη ολοκληρωμένης δράσης μέσα σε 
ένα γενικότερο πλαίσιο. 
 
Η διαρθρωτική πολιτική και η πολιτική συνοχής πρέπει να θέσουν διάφορους στόχους, μεταξύ 
άλλων:  
 
Γεωργία: προώθηση των μη διατροφικών καλλιεργειών (ΜΔΚ)· αύξηση μέσω επιδοτήσεων 
των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, υποχρέωση ανανεώσιμης παραγωγής θερμότητας, 
χρηματοδότηση της έρευνας για τους σπόρους· αναθεώρηση της νομοθεσίας για την αποφυγή 
αρνητικών επιπτώσεων στις ΜΔΚ· ανάπτυξη ενός διαφανούς και δημόσιου συστήματος 
πληροφόρησης σχετικά με τα οφέλη των ΜΔΚ· εναρμόνιση των κανόνων για τα προϊόντα και 
στήριξη των ανανεώσιμων πρώτων υλών· στήριξη της διάδοσης και της μεταφοράς της έρευνας 
για τα βιοϋλικά, τη βιοενέργεια και τα βιοκαύσιμα· και, τέλος, ολοκλήρωση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο των εθνικών δραστηριοτήτων Ε&Α.  
 
Αλιεία: ενθάρρυνση της μελέτης σχετικά με την εξοικονόμηση καυσίμων, δημιουργία 
προσωρινών και ειδικών εργαλείων για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών των 
καυσίμων· χορήγηση φοροαπαλλαγών σε ορισμένα τμήματα του στόλου· αναγωγή σε 
προτεραιότητα της ενεργειακής απόδοσης στη θάλασσα.  
 
Μεταφορές: βελτίωση της κατανάλωσης καυσίμων σε ό,τι αφορά τις οδικές μεταφορές, μέσω 
της ανανέωσης της δέσμευσης των κατασκευαστών αυτοκινήτων ως προς τις εκπομπές CO2· 
θέσπιση κινήτρων μέσω φορολογικών μέτρων, ενεργή προώθηση των βιοκαυσίμων· μετάβαση 
προς ένα σύστημα οχημάτων που λειτουργούν με υδρογόνο, προώθηση των «καθαρών» 
οχημάτων· ενθάρρυνση της μετάβασης από τις οδικές μεταφορές σε άλλους τρόπους 
μεταφορών· μείωση της κατανάλωσης καυσίμων στον κλάδο της αεροπορίας και στις αστικές 
περιοχές· ανάπτυξη ποιοτικών δημόσιων μεταφορών και άλλων κλασσικών μέσων μεταφοράς. 
 
Περιφερειακή πολιτική: δημιουργία τοπικών υπηρεσιών για την ενέργεια· διάκριση των 
εθνικών από τις τοπικές πολιτικές κατά τη χάραξή τους (οι τοπικές πολιτικές θα έπρεπε να 
ασχολούνται με την παροχή κινήτρων για την προώθηση των καλλιεργειών που προορίζονται 
για την παραγωγή βιοκαυσίμων)· ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως παράγοντα 
ενίσχυσης της απασχόλησης και των εισοδημάτων σε τοπικό επίπεδο· ευελιξία της τιμολογιακής 
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πολιτικής για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· προαγωγή της έρευνας και της 
ανάπτυξης στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και, τέλος, ανάγκη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την ενεργειακή πολιτική.  
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4.  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΑ 

www.oestv.fr

Réflexions sur la valorisation non 
alimentaire de la biomase 
[Προβληματισμοί σχετικά με την 
αξιοποίηση της βιομάζας για μη 
διατροφικούς σκοπούς] 
Φεβρουάριος, Αγροτικό 
Επιμελητήριο της Vendée. 

www.inra.fr

L'ambivalance des filières 
biocarburants [Οι δύο όψεις του 
κλάδου των βιοκαυσίμων] 
Δεκέμβριος 2005, INRA (Εθνικό 
Ινστιτούτο Αγρονομικής Έρευνας) 

http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/cms/pid/456

«The promotion of Non-Food Crops» 
[Η προώθηση των καλλιεργειών που 
δεν προορίζονται για τη διατροφή], 
Ιούλιος 2005. 

 
 
 
ΑΛΙΕΙΑ 
http://europa.eu/pol/fish/index_es.htm Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ «Αλιεία». 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/ Νομοθετικό παρατηρητήριο. 

http://europa.eu/pol/rd/index_fr.htm

Economic Performance and Fuel Price 
Increase [Οικονομική αποδοτικότητα 
και αύξηση των τιμών των καυσίμων], 
Διάσκεψη σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση στην αλιεία, Βρυξέλλες, 11-
12 Μαΐου 2006. 

http://europa.eu/pol/rd/index_fr.htm

Fuel Crisis in Fisheries; Can subsidies 
help? [Η κρίση των καυσίμων στην 
αλιεία: Η συμβολή των επιδοτήσεων], 
Διάσκεψη σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση στην αλιεία, Βρυξέλές, 11-
12 Μαΐου 2006. 

 

http://www.oestv.fr/
http://www.inra.fr/
http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/cms/pid/456
http://europa.eu/pol/fish/index_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/%C3%A7
http://europa.eu/pol/rd/index_fr.htm
http://europa.eu/pol/rd/index_fr.htm


Η ενέργεια, οι διαρθρωτικές πολιτικές και η πολιτική συνοχής 
 

PE 369.036 36

 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ  
«Η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών με ορίζοντα το 
έτος 2010: η ώρα των επιλογών»)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Μελέτη «Assessment of the contribution of the TEN 
and other transport policy measures to the midterm 
implementation of the White Paper on the European 
Transport Policy for 2010» [Αξιολόγηση της 
συμβολής των ΔΕΔ και άλλων μέτρων της πολιτικής 
των μεταφορών στην ενδιάμεση εφαρμογή της λευκής 
βίβλου για την ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών με 
ορίζοντα το 2010] 

Μελέτη ASSESS για λογαριασμό της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Transport and environment: facing a dilemma 
[Μεταφορές και περιβάλλον: αντιμέτωποι με ένα 
δίλημμα] 

TERM 2005 [μηχανισμός υποβολής εκθέσεων για τις 
μεταφορές και το περιβάλλον 2005]: δείκτες 
παρακολούθησης των μεταφορών και του 
περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Μάρτιος 
2006. 

ΕΟΠ Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος. 

Βιοκαύσιμα που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές: 
εξέταση των σχέσεων με τους τομείς της ενέργειας και 
της γεωργίας, (Briefing, 2004). 

ΕΟΠ Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος. 

Τελική έκθεση CARS 21 Ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου 
Cars21. 

Transport Technologies and Policies for Energy 
Security and CO2 Reductions  [Τεχνολογίες 
μεταφορών και πολιτικές για την ενεργειακή 
ασφάλεια και τη μείωση του CO2] 2003. 

ΔΟΕ Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. 

Reducing Oil Consumption in Transport [Μείωση της 
κατανάλωσης πετρελαίου στις μεταφορές] 2004. ΔΟΕ Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. 

Θέση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την αλλαγή 
του κλίματος και την πράσινη βίβλο σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση - The role of public transport to 
reduce GHG emissions and improve energy efficiency 
[Ο ρόλος των δημόσιων μεταφορών στη μείωση των 
εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και στη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης] (Μάρτιος 2006). 

UITP Union Internationale Transports 
Publics [Διεθνής Ένωση Δημόσιων 
Μεταφορών]. 

 

http://europa.eu.int/comm/transport/white_paper/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/transport/white_paper/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/transport/white_paper/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/white_paper/mid_term_revision/assess_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/white_paper/mid_term_revision/assess_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/white_paper/mid_term_revision/assess_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/white_paper/mid_term_revision/assess_en.htm
http://reports.eea.eu.int/eea_report_2006_3/en/term_2005.pdf
http://reports.eea.eu.int/briefing_2004_4/en/EEAbriefing_4_2004
http://reports.eea.eu.int/briefing_2004_4/en/EEAbriefing_4_2004
http://reports.eea.eu.int/briefing_2004_4/en/EEAbriefing_4_2004
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21finalreport.pdf
http://www.iea.org/Textbase/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=942
http://www.iea.org/Textbase/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=942
http://www.iea.org/Textbase/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=942
http://www.iea.org/Textbase/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=942
http://www.iea.org/Textbase/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=1021
http://www.uitp.com/eupolicy/positions/2006/03/Climate_Change_EN.pdf
http://www.uitp.com/eupolicy/positions/2006/03/Climate_Change_EN.pdf


Η ενέργεια, οι διαρθρωτικές πολιτικές και η πολιτική συνοχής 
 

PE 369.036 37

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
http://www.espon.eu/ Site de l'Observatoire en Réseau de 

l'Aménagement Spatial Européen 

http://ec.europa.eu/comm/regional_policy/index_fr.ht
m 

Site de l'Inforegio, DG Politique 
régionale 

http://www.cor.europa.eu/fr/index.htm Site du Comité des Régions 

http://www.energie-cites.org/ Site de l'association Energie-cités 

http://www.climate-compass.net/ Site du réseau Climate Alliance 

http://www.iclei.org/ Site du mouvement mondial Cities for 
Climate Protection Europe 

 


