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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και 

Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 

της τις ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει τα εθνικά πλαίσια πολιτικής 

τους (ΕΠΠ), τα οποία αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή στην πρόσφατη ανακοίνωσή 

της COM(2017)0652, η οποία επισήμανε ότι οι στόχοι και η υλοποίηση υποδομών 

φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών, καθώς μόνο 

οκτώ από τα 25 κράτη μέλη εκπληρώνουν πλήρως τις απαιτήσεις ΕΠΠ που ορίζονται 

στην οδηγία 2014/94/ΕΕ1, και ότι δύο κράτη μέλη δεν υπέβαλαν το οικείο ΕΠΠ έως τις 

16 Νοεμβρίου 2016, όπως προβλεπόταν βάσει του άρθρου 3 της οδηγίας 2014/94/ΕΕ· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών αποτελεί τη βασική πηγή 

ανθρακούχων εκπομπών στην Ένωση και είναι ο μόνος τομέας στον οποίο οι εκπομπές 

εξακολουθούν να σημειώνουν αύξηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται περαιτέρω 

συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να εξασφαλιστεί ανάπτυξη επαρκούς δικτύου 

υποδομών για εναλλακτικά καύσιμα ενόψει του στόχου για απαλλαγή του τομέα των 

μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες 

εκπομπές στην ΕΕ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την αρχή της 

τεχνολογικής ουδετερότητας, μέσω της οποίας διασφαλίζονται ισότιμοι όροι 

ανταγωνισμού για τις διάφορες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών για καθαρή 

κινητικότητα και ενθαρρύνεται ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον και οι περαιτέρω 

καινοτομίες στον εν λόγω τομέα· 

1. τονίζει ότι η Ένωση διαθέτει το δυναμικό να καταστεί πρόδρομος στις καθαρές 

μεταφορές και να ηγηθεί της εν λόγω παγκόσμιας στροφής· σημειώνει ότι η μετάβαση 

στην καθαρή ενέργεια προσφέρει πολλές νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στη βιομηχανία και 

ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης· υπογραμμίζει ότι, σήμερα, 

περισσότερο από το 65 % των ηλεκτρικών οχημάτων με συσσωρευτή και των 

υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων με ρευματολήπτη παράγονται εκτός της Ένωσης, και 

ότι ο νέος τύπος κινητικότητας θα οδηγήσει σε μετατόπιση των απαιτούμενων 

δεξιοτήτων, γεγονός που σημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διατηρηθεί η 

δυναμική για την τόνωση της βιομηχανίας μας και τη δημιουργία νέων ποιοτικών 

θέσεων εργασίας στην Ένωση· πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας να δοθεί ώθηση στη 

βιομηχανία συσσωρευτών της ΕΕ με τη δημιουργία βιώσιμων μονάδων παραγωγής 

στοιχείων συσσωρευτών στην Ένωση και την εξασφάλιση μιας αλυσίδας αξίας πλήρως 

βασισμένης στην ΕΕ, με παράλληλη αξιοποίηση του δυναμικού της ανακύκλωσης 

συσσωρευτών και πρώτων υλών σύμφωνα με την αρχή της κυκλικής οικονομίας· 

2. χαιρετίζει την ως άνω ανακοίνωση της Επιτροπής για την ανάπτυξη υποδομών 

εναλλακτικών καυσίμων σημειώνει, ωστόσο, ότι τα Εθνικά Πλαίσια Πολιτικής (ΕΠΠ) 

δεν συνιστούν επαρκή ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων για την 

προβλεπόμενη υιοθέτηση της κινητικότητας εναλλακτικών καυσίμων έως το 2025· 

                                                 
1 ΕΕ L 307 της 28.10.2014, σ. 1. 
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καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να απαιτήσει από τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στα 

οικεία ΕΠΠ υποχρεωτικούς ελάχιστους στόχους, και παράλληλα να συνυπολογίσουν 

την προβλεπόμενη και την υλοποιηθείσα υιοθέτηση των οχημάτων εναλλακτικών 

καυσίμων και την τεχνολογική πρόοδο τους, με στόχο, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση 

ενός διευρωπαϊκού δικτύου υποδομών για τα εναλλακτικά καύσιμα· 

3. σημειώνει με ανησυχία ότι το επίπεδο φιλοδοξίας διαφέρει σημαντικά μεταξύ των 

κρατών μελών· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ταχεία ανάπτυξη 

επαρκών υποδομών εναλλακτικών καυσίμων· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και 

να προσαρμόσουν τα ΕΠΠ τους προς αυτόν τον σκοπό, λαμβάνοντας υπόψη την 

προβλεπόμενη και την υλοποιηθείσα υιοθέτηση οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων και 

την τεχνολογική πρόοδό τους· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες 

υλοποίησης με αρκούντως φιλόδοξους στόχους· 

4. καλεί τα κράτη μέλη να επισπεύσουν την αξιοποίηση της έρευνας που σχετίζεται με την 

ηλεκτροκίνηση κάνοντας πλήρη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ· χαιρετίζει την πρόταση 

της Επιτροπής να παράσχει επιπροσθέτως 800 εκατομμύρια EUR μέσω ευρωπαϊκής 

χρηματοδότησης· επισημαίνει, ωστόσο, ότι χρειάζονται πρόσθετα μέσα στήριξης σε 

επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών για την κινητοποίηση κατάλληλων δημόσιων και 

ιδιωτικών επενδύσεων· 

5. σημειώνει ότι ο εξηλεκτρισμός αποτελεί απαραίτητο βήμα για την απαλλαγή του τομέα 

μεταφορών της Ένωσης από τις ανθρακούχες εκπομπές και την εκπλήρωση των στόχων 

της για το κλίμα· τονίζει ότι είναι σημαντική η εστίαση στον συνδυασμό των πιο 

αποτελεσματικών διαθέσιμων μέτρων ώστε να εκπληρωθούν οι ενωσιακοί στόχοι για 

το κλίμα, καθώς διατίθενται διάφορες επιλογές χαμηλών εκπομπών, όπως η ηλεκτρική 

ενέργεια, τα προηγμένα βιοκαύσιμα, το υδρογόνο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο· 

ζητεί, συνεπώς, να διατηρηθεί η τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση, και παράλληλα να 

διασφαλιστεί η μείωση των εκπομπών CO2· 

6. καλεί τους φορείς εκμετάλλευσης των συστημάτων μεταφοράς και διανομής να 

διασφαλίσουν τη σταθερότητα των τοπικών δικτύων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 

την ανάγκη για βελτίωση των διασυνοριακών ροών, και να μετριάσουν μια μελλοντική 

αιχμή κατανάλωσης ενέργειας· τονίζει ότι η μεταρρύθμιση του σχεδιασμού της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να ορίσει το ορθό ρυθμιστικό πλαίσιο για να 

εξασφαλίσει τη σταθερότητα του δικτύου, προσιτές τιμές και την ασφάλεια του 

εφοδιασμού, και να καταστήσει δυνατή την ιδιοκατανάλωση, την ανταπόκριση στη 

ζήτηση και την ύπαρξη ενεργών καταναλωτών· υπογραμμίζει, συνεπώς, ότι οι 

επενδύσεις σε τεχνολογίες έξυπνης φόρτισης, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων 

δικτύων, συμβάλλουν σημαντικά σε μια επιτυχή ενεργειακή μετάβαση· 

7. τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται δίκαιη πρόσβαση στην ανάπτυξη, τη 

λειτουργία και τον εφοδιασμό των σημείων φόρτισης για όλους τους σχετικούς φορείς, 

συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, των δημοτικών επιχειρήσεων και 

παραγόντων από άλλα κράτη μέλη, προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις 

μονοπωλίου· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ανοικτή πρόσβαση όλων των 

σχετικών παραγόντων στην αγορά και να ενθαρρύνει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη 

σημείων επαναφόρτισης προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές έχουν τη 

δυνατότητα ελεύθερης επιλογής παρόχων και πηγών ενέργειας· τονίζει ότι οι λύσεις για 
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τις υποδομές θα πρέπει να βασίζονται στην αγορά· επιμένει ότι τα δίκτυα διανομής των 

διαφορετικών καυσίμων και τα προσβάσιμα στο κοινό σημεία επαναφόρτισης που 

απαιτούνται για τα ηλεκτρικά ποδήλατα πρέπει να κατασκευαστούν κυρίως με βάση 

τους όρους της αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι οι παράγοντες της αγοράς είναι σε 

θέση να παρέχουν υπηρεσίες με λογικό κόστος και εγκαίρως· 

8. τονίζει την ανάγκη για εκτεταμένες ιδιωτικές και κοινόχρηστες δημόσιες υποδομές 

φόρτισης που θα καθιστούν δυνατή τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και ποδηλάτων 

στο σπίτι και στον χώρο εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται τόσο δημόσιες 

όσο και ιδιωτικές επενδύσεις για την τήρηση των ελάχιστων διατάξεων που 

παρατίθενται στην αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων1· 

9. υπογραμμίζει ότι, παρά το γεγονός ότι θα ανακύψουν ψηφιακές ευκαιρίες λόγω των 

περαιτέρω εξελίξεων στην ηλεκτροκίνηση όπως είναι τα έξυπνα δίκτυα, οι 

ηλεκτρονικές πληρωμές ή η συνδεσιμότητα με άλλες συναφείς υπηρεσίες, θα 

προκύψουν και νέες προκλήσεις από την έξυπνη φόρτιση και την ανταλλαγή 

δεδομένων, όπως η προστασία των δεδομένων, η διαλειτουργικότητα και η 

διαχρονικότητα των συστημάτων ή η ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων· 

10. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί μια εναρμονισμένη αγορά με την 

προώθηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ διακομιστών και μορφοτύπων δεδομένων, 

καθώς και τυποποιημένων πρωτοκόλλων για τον στόλο των οχημάτων· χαιρετίζει τα 

πρόσφατα επιτεύγματα στο πλαίσιο των CEN-CENELEC για τη μερική υπέρβαση του 

προβλήματος της τυποποίησης. 

                                                 
1 ΕΕ L 153 της 18.6.2010, σ. 13. 
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