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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

- εκτιμά ότι είναι σκόπιμο να καθορισθούν οι κατευθύνσεις όσον αφορά τις μελλοντικές 
επιλογές της ενεργειακής πολιτικής, αποφεύγοντας τομεακές δράσεις και επενδύσεις σε 
αντιφατικές κατευθύνσεις·

- τονίζει ότι κατά την εκτίμηση του ζητήματος της εγχώριας παραγωγής και της εισαγωγής 
βιομάζας, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση της ανάπτυξης ενός 
αυτόνομου τομέα βιομάζας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

- ζητεί να τεθούν νέοι μακροπρόθεσμοι στόχοι μέχρι το 2020 όσον αφορά τη χρήση και την 
προώθηση των βιοκαυσίμων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των 
επενδυτών·

- είναι πεπεισμένο ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση των 
βιοκαυσίμων πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας όσον 
αφορά την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα και ότι τα μέτρα δεν πρέπει να οδηγούν σε 
δυσανάλογα υψηλές διοικητικές δαπάνες·

- επιθυμεί να εφαρμοσθεί η όγδοη σύσταση της ομάδας CARS 21, σύμφωνα με την οποία 
τα βιοκαύσιμα της δεύτερης γενεάς είναι μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία για την 
μείωση των εκπομπών CO2 στον τομέα των μεταφορών·

- τονίζει ότι υπάρχει περαιτέρω ανάγκη για δράση όσον αφορά τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης·

- τονίζει την ανάγκη να επιβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση φόρος για τα καύσιμα που 
βασίζονται στις εκπομπές CO2, προκειμένου να ευνοηθούν φορολογικά τα καύσιμα, τα 
οποία, λόγω μειωμένων εκπομπών CO2, συμβάλλουν περισσότερο στη μείωση των 
συνολικών εκπομπών CO2

- επιθυμεί να ορισθούν οι διάφοροι τύποι βιοκαυσίμων δεύτερης γενεάς ώστε να γίνεται 
διάκριση, δεδομένων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μεταξύ ων προϊόντων που 
προέρχονται από την δασοκαλλιέργεια και αυτών από υλικά ξυλοκυτταρίνης, οργανικών 
αποβλήτων από χωματερές ή πρώτες ύλες φυτικής και ζωικής προέλευσης·

- εκτιμά ότι πρέπει όσο το δυνατόν συντομότερα να ορισθούν τα τεχνικά πρότυπα για τα 
βιοκαύσιμα και να αναθεωρηθεί η υπάρχουσα οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων, 
ώστε να επιτραπεί η υψηλότερη ανάμιξη βιοκαυσίμων στη βενζίνη και το ντίζελ·

- θεωρεί ότι τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενεάς (καύσιμα BTL) δημιουργούν πολύ 
μεγαλύτερη δυνατότητα ενεργειακής χρήσης από ό,τι τα καύσιμα πρώτης γενεάς·

- εκτιμά ότι είναι σκόπιμο να προωθηθεί μία ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τα βιοκαύσιμα με 
σκοπό την εφαρμογή της στον τομέα των μεταφορών·
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- ζητεί από τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις επενδύσεις για την παραγωγή βιομάζας η 
οποία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον τομέα των μεταφορών, κατά τρόπο συμβατό με 
τον κανονισμό της διαρθρωτικής και της γεωργικής πολιτικής·

- συνιστά, στο πλαίσιο της προώθησης των προϊόντων και των τεχνολογιών, να εξετασθεί 
η ενδεχόμενη χρησιμοποίηση βιοκαυσίμων σε όλα τα μέσα μεταφοράς·

- υπογραμμίζει ότι, προκειμένου τα βιοκαύσιμα να καταστούν ανταγωνιστικά και να 
αναπτυχθεί μία ανοιχτή αγορά, την οποία οι καταναλωτές θα μπορούν να επηρεάσουν με 
τις επιλογές τους, είναι σκόπιμο να υπάρξει ένα σταθερό πλαίσιο αναφοράς επί μία 
μεταβατική περίοδο πολλών δεκαετιών·

- ζητεί, στο πνεύμα μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την προώθηση μιας 
ανταγωνιστικής αγοράς βιοκαυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως όσον αφορά τα 
φορολογικά κίνητρα, να οριστούν αξιόπιστες προϋποθέσεις για επενδυτές και 
παραγωγούς·

- συνιστά να διευκρινισθούν οι τρόποι μιας αγροτικής παραγωγής εναλλακτικών 
καυσίμων, και οι επιπτώσεις εάν ή παραγωγή τους καθίστατο εντατικότερη

- υποστηρίζει την ανάπτυξη και τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης, 
προκειμένου να διασφαλισθούν τα ελάχιστα πρότυπα κατά την παραγωγή βιοκαυσίμων 
στον οικονομικό, οικολογικό και κοινωνικό τομέα· τονίζει ότι ένα σύστημα αυτού του 
είδους πρέπει να εφαρμοσθεί τόσο στα βιοκαύσιμα που παράγονται στην Ένωση, όσο και 
σε εκείνα που εισάγονται από τρίτες χώρες·

- τονίζει την ανάγκη διευρωπαϊκής πολιτικής ενημέρωσης στο επίπεδο της Ένωσης για τον 
τομέα της βιομάζας και των βιοκαυσίμων·
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