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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. διαπιστώνει, τη σοβαρή καθυστέρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε ό,τι αφορά τη 
χρήση και την παραγωγή βιοκαυσίμων, καίρια συστατικά στοιχεία του διεθνούς 
εμπορίου αμφότερες·

2. υπογραμμίζει την αποφασιστική συνεισφορά που μια πραγματική στρατηγική 
προώθησης των βιώσιμων εφαρμογών της βιομάζας μπορεί να έχει στις προσπάθειες
για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου,  για ανάπτυξη νέων ευκαιριών μέσω 
της βιομηχανικής μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων και, ιδίως, των βιοκαυσίμων 
δεύτερης γενιάς, και τέλος, για μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ και ενίσχυση 
της ανάπτυξης και της απασχόλησης, τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ όσο και σε άλλες 
περιοχές του κόσμου, και δη στις αναπτυσσόμενες χώρες·

3. θεωρεί ότι για να επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι πρέπει να διαμορφωθεί μια πολιτική 
ανάπτυξης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας βιοκαυσίμων και να αυξηθεί η χρήση των εν 
λόγω προϊόντων εντός της ΕΕ· υπογραμμίζει, εντούτοις, τον κίνδυνο να προκληθούν 
ενδεχομένως μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την αλόγιστη, 
ανεξέλεγκτη και εντατική καλλιέργεια, παραγωγή και εισαγωγή βιοκαυσίμων·

4. διαπιστώνει ότι η εισαγωγή βιοαιθανόλης αποτελεί μια καλή λύση, από άποψη 
κλιματικών μεταβολών·

5. διαπιστώνει ότι τα βιοκαύσιμα αποτελούν πλέον αντικείμενο παγκόσμιων συναλλαγών 
και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ακόμα αυτάρκης σε αυτό το τομέα· εκτιμά, 
ωστόσο, ότι πρέπει να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην προαγωγή της εσωτερικής 
παραγωγής·

6. υπογραμμίζει ότι, μεταξύ των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη μιας 
ισχυρής και δυναμικής ευρωπαϊκής βιομηχανίας βιοκαυσίμων, προβάλλει αναγκαία η 
εφαρμογή ενός κατάλληλου, συνεκτικού εμπορικού και τελωνειακού πλαισίου, καθώς 
και ενός φορολογικού συστήματος που θα εγγυάται την ανταγωνιστικότητα των 
βιοκαυσίμων που παράγονται στην ΕΕ·

7. θεωρεί ότι πρέπει να καθοριστεί ένα αποδεκτό για ορισμένο χρόνο ποσοστό διείσδυσης 
των εισαγωγών βιοαιθανόλης στην ΕΕ, σε συνδυασμό με την προοδευτική ανάπτυξη 
της κοινοτικής παραγωγής σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική υπέρ της βιώσιμης 
ανάπτυξης, ιδίως δε στον ενεργειακό τομέα, καθώς και ότι πρέπει να διασφαλιστεί η 
συμβατότητα της εμπορικής και τελωνειακής πολιτικής με την τήρηση αυτού του 
ποσοστού, λαμβάνοντας υπόψη τις επιταγές της αναπτυξιακής πολιτικής·

8. διαπιστώνει ότι το κόστος παραγωγής βιοαιθανόλης στην ΕΕ είναι, στην παρούσα 
φάση, υψηλότερο από αυτό που ισχύει σε πολλές άλλες μεγάλες χώρες παραγωγούς, 
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όπως η Βραζιλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η 
ανταγωνιστικότητα αυτών των χωρών είναι αποτέλεσμα προγραμμάτων μαζικών 
επιδοτήσεων και δημόσιων παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται εδώ και πολλά 
χρόνια· επισημαίνει δε ότι αυτή η ανταγωνιστικότητα βασίζεται επίσης, όσον αφορά τη 
Βραζιλία για παράδειγμα, σε αμφιλεγόμενες πρακτικές, τόσο από κοινωνική όσο και 
από περιβαλλοντική σκοπιά·

9. εκτιμά ότι η ενθάρρυνση της ζήτησης βιοαιθανόλης στην ΕΕ μέσω της λήψης μέτρων, 
ορισμένα εκ των οποίων προϋποθέτουν τη χρήση δημόσιων πόρων ή συνεπάγονται 
δημοσιονομικές επιπτώσεις για την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, δεν μπορεί να 
αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο προς όφελος των εισαγωγών·

10. επιμένει σχετικά με την ανάγκη να αξιολογηθεί κατά πόσον είναι ορθή η αντιμετώπιση 
της βιοαιθανόλης ως «ευαίσθητου προϊόντος» στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων 
σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά γεωργικών προϊόντων στον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), και η εξαίρεση της, όταν τούτο κρίνεται σκόπιμο, από την 
εφαρμογή των προβλεπόμενων τύπων δασμολογικής μείωσης·

11. ζητά από την Επιτροπή να απορρίψει με τη μέγιστη αποφασιστικότητα κάθε πρόταση η 
οποία στοχεύει, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ σχετικά με το εμπόριο 
και το περιβάλλον, να συμπεριληφθεί η βιοαιθανόλη σε έναν κατάλογο 
«περιβαλλοντικών προϊόντων» για τα οποία ενδέχεται να υπάρξει κατάργηση ή μείωση 
των τελωνειακών δασμών·

12. διαπιστώνει ότι ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες διαθέτουν, σε παγκόσμια κλίμακα, 
εξαιρετικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα από την άποψη της παραγωγής και της 
πώλησης βιοκαυσίμων, αλλά ότι θα πρέπει να προχωρήσουν παράλληλα σε κάποια 
τυποποίηση της ποιότητας των βιοκαυσίμων· σημειώνει επιπλέον ότι πρέπει να αρθούν 
οι εμπορικοί φραγμοί τεχνικής ή άλλης φύσεως, προκειμένου να δημιουργηθεί μια 
πραγματική παγκόσμια αγορά·

13. καλεί την Επιτροπή να διαπραγματευθεί με σύνεση τις αιτήσεις προτιμησιακής 
πρόσβασης στην κοινοτική αγορά βιοαιθανόλης που απευθύνουν οι εταίροι μας της 
Mercosur στο πλαίσιο των διπεριφερειακών διαπραγματεύσεων της ΕΕ με τη ζώνη 
αυτή· εκτιμά ότι είναι απαραίτητο όλα τα ζητήματα που αφορούν τις ενεργειακές 
αγορές σε διεθνές επίπεδο να τεθούν υπό διαπραγμάτευση σε πολυμερή φόρα, όπως ο 
ΠΟΕ, για τη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής διαφάνειας, καθώς και ότι 
υπερισχύει το κοινό συμφέρον της Ένωσης, σύμφωνα με τη μελλοντική κοινή 
ενεργειακή πολιτική· 

14. θεωρεί ότι η εφαρμογή του ΣΓΠ και του ΣΓΠ+ πρέπει να θέτει ως στόχο την 
οικονομική ανάπτυξη των πιο ευάλωτων χωρών και ότι θα έπρεπε, σχετικά με την 
παραγωγή βιοαιθανόλης, να είναι σύμφωνη με τους στόχους μιας μελλοντικής κοινής 
ενεργειακής πολιτικής και καλεί την Επιτροπή να εφαρμόζει, κάθε φορά που κρίνεται 
απαραίτητο, τους κατάλληλους μηχανισμούς διαβάθμισης, βασιζόμενη στα κριτήρια 
που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 980/2005 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2005,
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για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων1·

15. εγκρίνει τις προσπάθειες της Επιτροπής να στηρίξει τη βιομηχανία βιοκαυσίμων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και περιοχές που έχουν δυνατότητες σε αυτόν τον τομέα και 
όπου μια τοπική παραγωγή μπορεί να συμβάλει στη μόνιμη μείωση της φτώχειας· 
εκτιμά, ωστόσο ότι αυτή η πολιτική θα πρέπει να τηρεί τις ισορροπίες και να αποσκοπεί
πρωτίστως στην ικανοποίηση των ίδιων των ενεργειακών αναγκών αυτών των χωρών
και όχι αποκλειστικά και μόνο στην ανάπτυξη των εξαγωγικών τους δυνατοτήτων·

16. εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλες τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης, ελεύθερου 
εμπορίου και προτιμήσεων, οφείλει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη δημιουργία 
ανοιχτών αγορών βιοκαυσίμων· θεωρεί δε ότι η μακροπρόθεσμη και βιώσιμη εξέλιξη 
του τομέα εξαρτάται από την ύπαρξη ολοκληρωμένων και ανοιχτών εθνικών, 
ευρωπαϊκών και διεθνών αγορών· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει με αυτό το 
πνεύμα όλες τις προτιμησιακές συμφωνίες·

17. καλεί τους πολιτικούς και οικονομικούς κύκλους να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στη 
συνεργασία και στην ενοποίηση των αγορών βιοκαυσίμων της ΕΕ και των γειτονικών 
ευρωπαϊκών χωρών, ιδίως στο πλαίσιο των ειδικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης·

18. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει σοβαρά την πιθανότητα καθιέρωσης μιας 
συγκεκριμένης δασμολογικής κλάσης ή διάκρισης για τη βιοαιθανόλη και τα προϊόντα 
βιοαιθανόλης στο πλαίσιο ενός γεωργικού κεφαλαίου της συνδυασμένης 
ονοματολογίας, κυρίως προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα τη στατιστική 
πραγματικότητα των εισαγωγών και να μεριμνήσει για την εφαρμογή μιας σωστής 
τελωνειακής ταξινόμησης·

19. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επαγρυπνούν σχετικά με τις απόπειρες 
απάτης ή καταστρατήγησης των τελωνειακών δασμών που ισχύουν για τη βιοαιθανόλη, 
μεριμνώντας κυρίως για την τήρηση των κανόνων προέλευσης και δασμολογικής 
ταξινόμησης και προλαμβάνοντας την κατάχρηση ορισμένων τελωνειακών καθεστώτων 
αναστολής·

20. επισημαίνει ότι η κοινοτική βιομηχανία είναι σε θέση να κάνει χρήση, σε περίπτωση 
ανάγκης, των μέσων εμπορικής άμυνας (αντιντάμπιγκ, αντεπιδοτήσεις, διασφαλίσεις) 
για την προστασία της βιομηχανίας της από τον αθέμιτο ή υπερβολικό ανταγωνισμό των 
εισαγωγών· τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει για μια αναδυόμενη βιομηχανία, 
όπως αυτή της βιοαιθανόλης, η έννοια της «σημαντικής επιβράδυνσης στη δημιουργία 
ενός τέτοιου κλάδου» στις αναλύσεις ζημίας που διεξάγονται στο πλαίσιο παρόμοιων 
διαδικασιών·

21. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, πριν από την 1η Απριλίου 2007, έκθεση σχετικά με τις 
συνθήκες παραγωγής και εξαγωγής βιοαιθανόλης στις κύριες τρίτες χώρες παραγωγούς, 
η οποία θα επιτρέψει στο Κοινοβούλιο να αξιολογήσει κατά πόσο είναι άνισος ή όχι ο
ανταγωνισμός που αντιμετωπίζει η κοινοτική παραγωγή από τις εισαγωγές τις 
προερχόμενες από αυτές τις χώρες· επιθυμεί να επικεντρωθεί η εν λόγω έκθεση στα 

  
1 ΕΕ L 169 της 30.06.2005, σελ. 1.
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προγράμματα επιδοτήσεων και σε άλλους τύπους κρατικών παρεμβάσεων, καθώς και 
στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της λειτουργίας αυτής της βιομηχανίας.

22. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει σύστημα πιστοποίησης των βιοκαυσίμων που 
χρησιμοποιούνται στην ΕΕ προκειμένου να διασφαλίσει ότι η παραγωγή τους συνάδει 
με τα ισχύοντα περιβαλλοντικά πρότυπα και δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, ιδίως δε μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος «παγκόσμια 
παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας» (GMES)

23. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει διαδικασία πιστοποίησης που θα επιτρέπει τη βιώσιμη 
παραγωγή βιοκαυσίμων, είτε παράγονται αυτά στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
είτε εισάγονται σε αυτήν·

24. επισημαίνει τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στην καθιέρωση παγκόσμιων προτύπων 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής προστασίας και παροτρύνει την Επιτροπή να 
προαγάγει τα πρότυπα αυτά στις εμπορικές συναλλαγές της με τις τρίτες χώρες, 
προκειμένου να αυξήσει όσο το δυνατόν περισσότερο την βιωσιμότητα της παραγωγής 
βιοκαυσίμων και να εξορθολογήσει το κόστος παραγωγής τους στις χώρες αυτές·

25. εκτιμά ότι η Επιτροπή οφείλει να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στην διαχειριστική
διάσταση, ιδίως δε στη υλικοτεχνική υποστήριξη και την ασφάλεια σε παγκόσμιο 
επίπεδο· είναι της γνώμης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να λάβει υπόψη της αυτούς 
τους παράγοντες στο πλαίσιο της εκτίμησης των επιπτώσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη· 
καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει εγκαίρως σε αξιολόγηση·

26. καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει το καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων και να 
ενθαρρύνει τις φοροαπαλλαγές με σκοπό να στηρίξει την ανάπτυξη των βιοκαυσίμων 
στην ΕΕ·

27. επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην χρήση 
της παραγωγής βιοενέργειας από αποθέματα δημητριακών κοινοτικής παρέμβασης· 
επισημαίνει ότι η ποσότητα δημητριακών παρέμβασης που προορίζονται για εξαγωγές 
μπορεί να μειωθεί και ότι η ΕΕ μπορεί, με αυτόν τον τρόπο, να τηρήσει ευκολότερα τις 
δεσμεύσεις της έναντι του ΠΟΕ· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να παράσχει τα 
κατάλληλα κίνητρα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό η μεγαλύτερη 
δυνατή ποσότητα δημητριακών παρέμβασης·

28. εκτιμά ότι οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου πρέπει να 
επεκταθούν ώστε να καλύψουν την προαγωγή των ενεργειακών χρήσεων της βιομάζας 
και ότι πρέπει να αυξηθεί σε 1,5 εκατομμύρια εκτάρια η μέγιστη επιφάνεια που 
διασφαλίζεται για το καθεστώς ενίσχυσης αυτού του τύπου παραγωγής·

29. εκτιμά ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη συνέχιση των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων στον τομέα των μη επισιτιστικών καλλιεργειών στην ΕΕ, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και οικονομική χρήση των καλλιεργημένων 
εκτάσεων·

30. εκτιμά ότι η Επιτροπή οφείλει να επανεξετάσει το σύνολο των σχεδίων δράσης και των 
οδηγιών ώστε να καταστεί δυνατή η ορθολογική παραγωγή και χρήση της βιοενέργειας 
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και των βιοκαυσίμων· φρονεί εξάλλου ότι αυτή η επανεξέταση πρέπει να
πραγματοποιηθεί κατά προτεραιότητα στους τομείς της φυτικής παραγωγής, του τομέα 
ξυλείας και της διαχείρισης των αποβλήτων·

31. εκτιμά ότι η ανάγκη παραγωγής βιοκαυσίμων μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο στο 
πλαίσιο μιας λογικής και ρεαλιστικής προσέγγισης που συνδέει την παραγωγή 
τροφίμων και τις ενεργειακές εφαρμογές· παρατηρεί ότι αυτή η προσπάθεια είναι 
ιδιαίτερα σημαντική λόγω της μελλοντικής μείωσης της παραγωγής τροφίμων στον 
κόσμο· καλεί την Επιτροπή να θέσει το ζήτημα αυτό σε διεθνές επίπεδο.
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