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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας, που είναι η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, να ενσωματώσει στο 
ψήφισμά της τις κάτωθι προτάσεις:

1. πιστεύει ότι η παραγωγή βιομάζας και ανανεώσιμης ενέργειας συμβάλλει στη μείωση της
ενεργειακής εξάρτησης (όσον αφορά τις εισαγωγές τόσο πετρελαίου όσο και βιομάζας)
και προωθεί τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας σύμφωνα με τις επιταγές της 
Πράσινης Βίβλου του 2000 "Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού" (COM(2000)0769), αλλά ότι ταυτόχρονα πρέπει να διεξαχθεί 
μία διεξοδικότερη συζήτηση για την κατανάλωση ενέργειάς μας και συνακόλουθα για τον 
τρόπο ζωής μας και τις μεθόδους παραγωγής μας, με στόχο την αποτελεσματικότερη 
κατανάλωση ενέργειας (μεγαλύτερη χρησιμοποίηση ανανεώσιμης ενέργειας) και, κυρίως, 
τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας· υπογραμμίζει ότι στόχος όλων των μέτρων 
που αφορούν τον τομέα της βιοενέργειας πρέπει να είναι η αντιμετώπιση της αλλαγής του 
κλίματος·

2. πιστεύει ότι η αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων προσφέρει οικονομικές ευκαιρίες 
και περιλαμβάνει περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές·

3. θεωρεί ότι η παραγωγή βιομάζας και βιοκαυσίμων μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 
επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων που αφορούν την αναχαίτιση της αλλαγής του 
κλίματος·

4. τονίζει ότι η υποστήριξη της προώθησης ενεργειακών καλλιεργειών εισήχθη στο πλαίσιο 
της μεταρρύθμισης της κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ)·

5. επισημαίνει τις δυνατότητες που παρέχει η χρήση αγροτικών παραπροϊόντων, προϊόντων
δασοκομίας και αποβλήτων για την παραγωγή θερμαντικής ενεργείας, ψύξης, καυσίμων
και ηλεκτρικής ενέργειας· θεωρεί όμως ότι η παραγωγή βιομάζας και βιοκαυσίμων δεν 
πρέπει να υπερισχύσει της βασικής λειτουργίας της γεωργίας, που είναι η παραγωγή 
τροφίμων·

6. θεωρεί ότι απαιτείται να υποστηρίξει η Κοινότητα την προώθηση βιομάζας και 
βιοκαυσίμων που παράγονται από οργανικά απόβλητα και ειδικότερα από απόβλητα που 
προέρχονται από τη δασοκομία, από την επεξεργασία λυμάτων, από τα οικιακά 
απορρίμματα και τα μαγειρικά έλαια·

7. ζητεί από την Επιτροπή να άρει οποιαδήποτε εμπόδια τυχόν οφείλονται σε διατάξεις του 
κοινοτικού δικαίου προκειμένου να καταστήσει δυνατή και να προωθήσει τη ζύμωση 
κοπριάς ή οργανικών αποβλήτων για την παραγωγή βιοαερίου·

8. υπογραμμίζει ότι κατά τη χρησιμοποίηση παραπροϊόντων της γεωργίας, ενεργειακών 
καλλιεργειών και προϊόντων και απορριμμάτων της δασοκομίας πρέπει να δίδεται 
σημασία στις πτυχές της ενεργειακής απόδοσης και της αειφόρου ανάπτυξης· θεωρεί 
επομένως ότι αυτά τα προϊόντα να χρησιμοποιούνται πρωτίστως με τον πιο αποδοτικό 
τρόπο, δηλαδή για παραγωγή θερμότητας·

9. επισημαίνει τη σημασία των μηχανισμών της αγοράς, που παρέχουν τη δυνατότητα στις 
ενεργειακές πηγές βιομάζας να καταστούν ανταγωνιστικές σε αυτοσυντηρούμενη βάση·
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10. καλεί την Επιτροπή να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να 
ευθυγραμμιστούν οι προδιαγραφές των προϊόντων και η στήριξη για τις ανανεώσιμες 
πρώτες ύλες σε ολόκληρη την ΕΕ, έτσι ώστε να προωθηθεί μια εσωτερική αγορά στον 
τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας·

11. θεωρεί ότι η ποιότητα των βιοκαυσίμων, και ιδιαίτερα εκείνων που χρησιμοποιούνται 
στον τομέα των μεταφορών ως υποκατάστατο της βενζίνης, πρέπει να παρακολουθείται 
από εργαστήρια που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και ότι πρέπει να γίνουν 
επενδύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της υποδομής των 
εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των καυσίμων, με ουδέτερο και αμερόληπτο τρόπο·

12. υπογραμμίζει ότι για τα βιοκαύσιμα χρειάζονται ιδιαίτεροι έλεγχοι που απαιτούν 
επενδύσεις και για τον λόγο αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθούν πόροι από τα διαρθρωτικά 
ταμεία και το ταμείο συνοχής, όχι μόνο για επενδύσεις, αλλά και για υποδομές που θα 
διασφαλίσουν την ποιότητα αυτών των προϊόντων·

13. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, το ταχύτερο δυνατό, πρόταση οδηγίας για θέρμανση και 
ψύξη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 14.2.2006 
στο οποίο περιέχονταν συστάσεις προς την Επιτροπή για προώθηση της θέρμανσης και
ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας1 και την απόφαση του Συμβουλίου Οικονομίας 
και Οικονομικών να επιτρέψει στα κράτη μέλη την επιβολή μειωμένου φόρου 
προστιθέμενης αξίας σε καύσιμα για την παροχή θέρμανσης από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας σε συνοικίες·

14. επισημαίνει ότι πρέπει να δημιουργηθεί το καλύτερο δυνατό κανονιστικό περιβάλλον για 
τη χρήση βιομάζας, προκειμένου να προωθηθεί η παραγωγή βιομάζας , προκειμένου να 
προωθηθεί η βιώσιμη από άποψη περιβάλλοντος, αποδοτικότητας και διεθνούς ασφάλειας 
των τροφίμων παραγωγή βιομάζας και να διασφαλισθεί η πιο αποτελεσματική αξιοποίησή 
της, για παράδειγμα με την προώθηση της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας·

15. πιστεύει ότι οι πόροι που αφιερώνονται στις κοινοτικές προτεραιότητες για την ανάπτυξη 
της υπαίθρου μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση της ανανεώσιμης ενεργείας και να 
βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι 
πόροι για την αγροτική ανάπτυξη διατίθενται με σκοπό τη σφαιρική προσέγγιση της 
οικονομικής αναζωογόνησης και της περιβαλλοντικής ασφάλειας της υπαίθρου και των 
φυσικών της πόρων· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξετάσουν διατάξεις για τη 
χορήγηση ενισχύσεων ή φορολογικών κινήτρων στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων 
ανάπτυξης της υπαίθρου και άλλων δημοσιονομικών κονδυλίων·

16. υποστηρίζει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2006, τα οποία 
συνιστούν να επιδιωχθεί αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων ενεργειών σε 15 % και 
του μεριδίου των βιοκαυσίμων σε 8 % μέχρι το 2015·

17. ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε μικρής κλίμακας έργα 
βιοκαυσίμων του πρωτογενούς γεωργικού τομέα όπως η κινητή απόσταξη και ζύμωση, 
διότι ενδέχεται να είναι πολύ σημαντικά για τη μελλοντική επεξεργασία πρωτογενών 
παραπροϊόντων·

18. θεωρεί ότι πρέπει να δημιουργηθούν μηχανισμοί σχετικά με τα διυλιστήρια βιοκαυσίμων 
με σκοπό την προώθηση της δημιουργίας υποδομών που επιτρέπουν την ταχεία 
διοχέτευση των πόρων προς μονάδες μετατροπής ή, όπου το βιοδιυλιστήριο συνδέεται με 

  
1  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA (2006)0058.
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ενεργειακή καλλιέργεια, μηχανισμοί προκειμένου να διατίθενται τα προϊόντα γρήγορα 
στον τελικό καταναλωτή·

19. πιστεύει ότι η δημιουργία μιας αγοράς της ΕΕ στον τομέα των βιοκαυσίμων θα μείωνε 
την εξάρτηση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης και θα έδινε δυνατότητα 
ανάπτυξης εναλλακτικών πηγών εισοδήματος, όχι μόνο στους αγρότες, αλλά και στις
αγροτικές μας οικονομίες·

20. υπογραμμίζει ότι προς το συμφέρον της αειφορίας πρέπει να ενισχυθεί η χρησιμοποίηση 
της βιομάζας στα σημεία που βρίσκονται πιο κοντά στον τόπο όπου δημιουργούνται τα 
αρχικά γεωργικά υλικά, προκειμένου να αποφεύγονται απώλειες ενέργειας εξαιτίας της 
μεταφοράς· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χορηγήσουν 
οικονομική ενίσχυση για την ανάπτυξη της υπαίθρου με σκοπό να αρχίσουν οι δημόσιες 
εγκαταστάσεις των αγροτικών περιοχών να χρησιμοποιούν βιοενέργεια για θέρμανση·

21. πιστεύει ότι είναι σημαντικό να υπάρξει εναρμόνιση της εφαρμογής της οδηγίας
2003/30/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2003,
σχετικά με την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για 
τις μεταφορές1 (οδηγία για τα βιοκαύσιμα) σε όλα τα κράτη μέλη· 

22. υποστηρίζει την εξαγγελία της Επιτροπής να επανεξετάσει μέχρι το τέλος του 2006 τις 
οριακές τιμές περιεκτικότητας της βενζίνης και του ντίζελ σε βιοκαύσιμα, οι οποίες 
αποτελούν εμπόδιο στην ευρύτερη χρησιμοποίηση των βιοκαυσίμων στο πλαίσιο της 
οδηγίας 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Οκτωβρίου 1998 για την ποιότητα των καυσίμων2·

23. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό οι ενδεικτικοί στόχοι που έχουν τεθεί στην οδηγία για τα 
βιοκαύσιμα να καταστούν υποχρεωτικοί και ζητεί μετ’ επιτάσεως να καθοριστούν νέοι, 
ευρύτεροι και πιο μακροπρόθεσμοι στόχοι μέχρι το 2020, προκειμένου να αποκατασταθεί 
η εμπιστοσύνη των επενδυτών και να δοθεί μακροπρόθεσμη υποστήριξη στους αγρότες 
και επιχειρηματίες που επενδύουν σε αυτόν τον τομέα· παρατηρεί ότι οι ενδεικτικοί 
στόχοι πρέπει να βασίζονται σε προσεκτικές αναλύσεις του βιώσιμου δυναμικού της 
παραγωγής και να συνδυάζονται με αποτελεσματικά μέτρα προστασίας του 
περιβάλλοντος·

24. υπογραμμίζει πως είναι σημαντικό το γεγονός ότι στην οδηγία για τα βιοκαύσιμα 
ορίστηκε δεσμευτικός στόχος 5,74 % μέχρι το 2010·

25. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να αποσκοπεί σε μια υποχρεωτική μάλλον παρά εθελοντική
δομή για την προώθηση των βιοκαυσίμων και προτείνει να καθιερωθεί η προσθήκη σε 
όλα τα ορυκτά καύσιμα ενός υποχρεωτικού ελάχιστου ποσοστού βιοκαυσίμων ύψους 5,74 
%·

26. τονίζει ότι η καθιέρωση ενός υποχρεωτικού ποσοστού βιοκαυσίμων δεν πρέπει να 
οδηγήσει στην εξάλειψη ή τη συρρίκνωση των υφιστάμενων κινήτρων για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων στην ΕΕ·

27. πιστεύει ότι μέτρα όπως η παροχή περαιτέρω φορολογικών κινήτρων, οι επιδοτήσεις των
επενδύσεων και οι δασμοί, αποτελούν ελπιδοφόρους τρόπους για την προώθηση των 

  
1 ΕΕ L 123, 17.5.2003, σελ. 42-46.
2 ΕΕ L 350, 28.12.1998, σελ. 58.  Οδηγία που τροποποιήθηκε από την οδηγία 2000/71/ΕΚ (ΕΕ L 287, 
14.11.2000, σελ. 46).
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βιοκαυσίμων· ζητεί μετ’ επιτάσεως να συνδεθεί η ενίσχυση των καλλιεργειών με την 
παρακολούθηση των επιπτώσεών τους στο αγροτικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα 
και τα μέτρα αυτά να θεσπιστούν για επαρκές χρονικό διάστημα, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη του κλάδου και να τονωθούν οι επενδύσεις·

28. θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα να τροποποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές της οδηγίας 
98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 
για την ποιότητα της βενζίνης και του ντίζελ και για την τροποποίηση της οδηγίας του 
Συμβουλίου 93/12/ΕΟΚ1- ιδίως οι οριακές τιμές της αιθανόλης, του αιθέρα, των 
οξυγονούχων ενώσεων, της τάσης ατμών και του κλάσματος όγκου του βιοντίζελ-
προκειμένου να καταστεί δυνατή η προσθήκη βιοκαυσίμων σε συμβατικά καύσιμα σε 
ποσοστό μεγαλύτερο του 5%·

29. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την προσθήκη βιοκαυσίμων στα συμβατικά καύσιμα
σε όλα τα κράτη μέλη μέσω της μεταρρύθμισης του κοινοτικού συστήματος φόρων 
κατανάλωσης·

30. επισημαίνει τη σημασία της χρήσης φορολογικών μέτρων, όπως οι φορολογικές 
απαλλαγές, καλεί όμως την Επιτροπή να επαγρυπνεί για ενδεχόμενες στρεβλώσεις της 
αγοράς και να τις αντιμετωπίζει·

31. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την ανάπτυξη μιας διαφανούς, δημόσιας βάσης 
δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ, όπου πρέπει να περιληφθούν στοιχεία σχετικά με τις πλέον 
ενδεδειγμένες πρακτικές που αφορούν τη χρήση βιομάζας (ανανεώσιμες πρώτες ύλες και 
οργανικά υλικά και απόβλητα από τη γεωργία και τη δασοκομία) για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων, θερμαντικής ενέργειας και ηλεκτρισμού και την επίδραση της διαδικασίας 
στο κλίμα, καθώς και στοιχεία για την προέλευση και τις οικολογικές επιπτώσεις της 
καλλιέργειας των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών προκειμένου να μπορεί να ελεγχθεί η 
χρησιμότητα των διαδικασιών και να αναπαραχθούν οι πλέον χρήσιμες πρωτοβουλίες σε 
ολόκληρη την ΕΕ·

32. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την ανάπτυξη μιας «τεχνολογικής 
πλατφόρμας για τα βιοκαύσιμα», και επικροτεί τη στήριξη που παρέχει η Επιτροπή σε 
προγράμματα όπως το BioXchange, που είναι ένας διαδικτυακός χώρος εμπορίου 
βιομάζας, όπου διασταυρώνεται η προσφορά και η ζήτηση βιομάζας στην Ευρώπη·

33. θεωρεί ότι ο τομέας της έρευνας και της ανάπτυξης στον τομέα της βιομάζας και των 
βιοκαυσίμων πρέπει να περιλαμβάνει μία συνιστώσα μεγάλων έργων, που θα έχουν ως 
στόχο τη μεσοπρόθεσμη δημιουργία μονάδων επίδειξης, ενώ πρέπει επίσης να διεξάγεται 
έρευνα σε πιο θεμελιώδες επίπεδο σε τομείς που έχουν διερευνηθεί λιγότερο, αλλά 
θεωρούνται πολλά υποσχόμενοι, συγκεκριμένα στον τομέα της πυρόλυσης και της 
βιοτεχνολογίας με γονιδιακή μετάλλαξη·

34. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να καταργήσει το πρόγραμμα αγρανάπαυσης και να 
αναπτύξει νέα κίνητρα για ενεργειακές καλλιέργειες·

35. επισημαίνει ότι και η καλλιέργεια ανανεώσιμων πρώτων υλών πρέπει να γίνεται βάσει της 
ορθής πρακτικής και ότι για την καλλιέργεια ισχύουν οι κανόνες πολλαπλής 
συμμόρφωσης·

  
1 ΕΕ L 350. 28.12.1998, σελ. 58. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) 2003/1882 
(ΕΕ L 284, 31.10.2003, σελ. 1).
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36. ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να διευρύνει τον κατάλογο των επιλέξιμων προς 
καλλιέργεια ειδών για την παραγωγή βιοκαυσίμων στα συστήματα στήριξης και να 
διασφαλίσει ότι επιλέγονται οι πλέον κατάλληλες ενεργειακές καλλιέργειες σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο και να ενθαρρύνει τη ζύμωση της κοπριάς·

37. θεωρεί ότι στον τομέα αυτό πρέπει να αναπτυχθεί μια στρατηγική για την ενίσχυση των 
ενεργειακών καλλιεργειών μέσω της θέσπισης κινήτρων για τη χρησιμοποίηση σωστά 
επιλεγμένων ειδών φυτών, που θα είναι συμβατά με τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες του 
εδάφους και του κλίματος και με τη γρήγορη εναλλαγή καλλιεργειών, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η διαφοροποίηση της χρήσης της γης και να τηρούνται οι αρχές της 
πολυλειτουργικότητας της γεωργίας·

38. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να καταστήσει την παραγωγή ζάχαρης
επιλέξιμη για ένταξη στα σχέδια στήριξης της ΚΓΠ·

39. καλεί την Επιτροπή να άρει τους φραγμούς που υπάρχουν στην ανάπτυξη των 
ενεργειακών καλλιεργειών στα νέα κράτη μέλη, τα οποία εφαρμόζουν ένα απλοποιημένο
σχέδιο ενιαίας εκτατικής πληρωμής·

40. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να διασφαλίσει την παροχή πλήρους στήριξης στην 
έρευνα και ανάπτυξη της «δεύτερης γενιάς» βιοκαυσίμων, παράλληλα με την έρευνα, για
παράδειγμα, στις μεθόδους εκλέπτυνσης της συγκομιδής και βελτίωσης των τρόπων 
αύξησης της συγκομιδής για την «πρώτη γενιά» βιοκαυσίμων·

41. θεωρεί ότι, ενόψει της προοπτικής να αποτελέσει το υδρογόνο μακροπρόθεσμα μία 
εναλλακτική λύση με την τροφοδοσία στοιχείων καυσίμου για την παραγωγή ηλεκτρικού 
ρεύματος και πρώτη ύλη για την παραγωγή υγρών καυσίμων, πρέπει να συμπεριληφθούν 
στις τεχνολογικές πλατφόρμες δυνατότητες που θα περιλαμβάνουν διάφορα είδη πόρων·

42. υποστηρίζει την καθιέρωση ενός σχεδίου πιστοποίησης της ΕΕ προκειμένου να 
διασφαλιστεί όχι μόνον η ποιότητα των προϊόντων, αλλά και η τήρηση των ελάχιστων 
απαιτήσεων περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης· υποστηρίζει ότι οποιοδήποτε 
σύστημα πιστοποίησης πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις τόσο για τα εγχώριας 
παραγωγής όσο και τα εισαγόμενα βιοκαύσιμα και η παραγωγή και χρήση βιοκαυσίμων 
πρέπει να έχει συνολικά θετική επίδραση στο περιβάλλον·

43. ζητεί μετ’ επιτάσεως από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα τηρούνται με αυστηρότητα 
στις τρίτες χώρες οι δοκιμασμένες κοινωνικές πρακτικές, ειδικά αναφορικά με την 
εκμετάλλευση εργατών και παιδιών στις φυτείες ζαχαροκάλαμου·

44. θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εφαρμόζονται υγιείς περιβαλλοντικές πρακτικές 
σε τρίτες χώρες όπως η Βραζιλία, όπου εκτεταμένοι φυσικοί οικότοποι καταστρέφονται 
από την καλλιέργεια ζαχαροκάλαμου), για παράδειγμα στα ζωτικής σημασίας 
οικοσυστήματα του Cerrado και της Mata Atlântica που θεωρούνται εξαιρετικά 
σημαντικά για τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλομορφίας·

45. καλεί την Επιτροπή να εντείνει την προτεραιότητα που αποδίδει στην αναγνώριση των μη
εμπορικών ανησυχιών στο πλαίσιο της μελλοντικής συμφωνίας του ΠΟΕ· επισημαίνει ότι 
αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στην ΕΕ να διασφαλίσει ότι τα εισαγόμενα βιοκαύσιμα
πληρούν ορισμένα κριτήρια αειφορίας, κυρίως όσον αφορά τον περιβαλλοντικό τομέα·

46. επισημαίνει την ανάγκη να υπάρξει κατάλληλη κοινοτική διαχείριση των εισαγωγών
βιοκαυσίμων και ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει την περίπτωση θέσπισης ρυθμίσεων 
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για υπό προϋποθέσεις πρόσβαση στην αγορά των εισαγόμενων βιοκαυσίμων από τρίτες 
χώρες, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα στον κλάδο των βιοκαυσίμων στην ΕΕ να 
αναπτυχθεί και να καταστεί ανταγωνιστικός, εφαρμόζοντας υψηλές περιβαλλοντικές 
προδιαγραφές·

47. θεωρεί ότι η κοινοτική φορολόγηση των εισαγωγών βιοκαυσίμων είναι απαραίτητη μόνο 
εφ’ όσον κινδυνεύει η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας βιοκαυσίμων από 
περιβαλλοντικό και κοινωνικό ντάμπιγκ·

48. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει την επίδραση της ζήτησης καυσίμων, 
οικολογικού ρεύματος και ενέργειας για θέρμανση και ψύξη στις τιμές των εμπορευμάτων 
και των παραπροϊόντων, στη διαθεσιμότητά τους για τους ανταγωνιστικούς κλάδους και 
την επίδραση στον εφοδιασμό με τρόφιμα και στην τιμή τους τόσο στην ΕΕ όσο και στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και να επεμβαίνει άμεσα με ρυθμίσεις σε περιπτώσεις ανόδου των 
τιμών που οδηγούν σε έλλειψη τροφίμων σε φτωχότερες χώρες ή πληθυσμιακές ομάδες·

49. καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει την τροφοδοσία του δικτύου φυσικού αερίου με 
βιοαέριο και τη χρησιμοποίηση του βιοαερίου ως καυσίμου μέσω κατάλληλων κινήτρων, 
συνεισφέροντας έτσι περαιτέρω στη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας·

50. ζητεί γενικά από την Επιτροπή να μην προσφέρει κίνητρα για την ανάπτυξη εντατικών 
ενεργειακών καλλιεργειών με μονόπλευρη έμφαση στην παραγωγή, καθώς αυτό θα είχε 
αρνητικές περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις και δεν θα συμβάδιζε 
με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη·

51. επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να υπάρξει, σε επίπεδο ΕΕ, πολιτική ενημέρωσης για τη 
βιομάζα και τα βιοκαύσιμα.

52. ζητεί από την Επιτροπή να σχεδιάσει και να υποστηρίξει πιλοτικό πρόγραμμα για την 
καθιέρωση των βιοκαυσίμων πρώτης και δεύτερης γενιάς·

53. θεωρεί ότι, ενόψει της μεταρρύθμισης της αγοράς ζάχαρης και της εγκατάλειψης της 
καλλιέργειας σακχαροτεύτλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να εξεταστούν διεξοδικά 
οι δυνατότητες αύξησης του σημερινού δυναμικού παραγωγής βιοκαυσίμων από 
σακχαρότευτλα και άλλες εναλλακτικές καλλιέργειες·

54. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να επιτύχει στον τομέα των βιοκαυσίμων ένα 
συμβιβασμό, το ταχύτερο δυνατό, μεταξύ της αυτοκινητοβιομηχανίας και του 
πετρελαϊκού τομέα σύμφωνα με την αρχή «βιοκαύσιμα για τα αυτοκίνητα κι όχι 
αυτοκίνητα για τα βιοκαύσιμα».
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