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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για μια αειφόρο, 
ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια·

2. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αφοσιωμένη στον στόχο της αντιμετώπισης της 
αλλαγής του κλίματος και κατά συνέπεια του περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας 
στον πλανήτη κατά 2°C κατ’ ανώτατο όριο πάνω από τα επίπεδα που επικρατούσαν κατά 
την προβιομηχανική εποχή·

3. υπενθυμίζει την ανάγκη να υπάρξει μία νομική βάση προκειμένου να ακολουθηθεί μια 
κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της ενέργειας, η οποία θα διασφαλίσει μια ασφαλή, 
οικονομικά προσιτή και αποκεντρωμένη αποδοτική ενεργειακή οικονομία, 
προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον· εμμένει στην άποψη ότι ο τομέας των 
μεταφορών αποτελεί βασική συνιστώσα μιας τέτοιας βιώσιμης ενεργειακής πολιτικής και 
πρέπει επομένως να εξεταστεί εξαντλητικά·

4. προτρέπει την Επιτροπή, δεδομένης της παρούσας κατάστασης με τις 25 χωριστές 
ρυθμιστικές αρχές ενέργειας στα κράτη μέλη, να ολοκληρώσει μια επισκόπηση του ρόλου 
των ρυθμιστικών αρχών σε κάθε κράτος μέλος και να αξιολογήσει πλήρως το ενδεχόμενο 
της ανάγκης σύστασης μιας ευρωπαϊκής ενεργειακής ρυθμιστικής αρχής·

5. τονίζει ότι η τρέχουσα χρήση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας επηρεάζει 
αρνητικά το κλίμα και πρωτίστως οδηγεί στη μείωση και την εξάντληση των πόρων 
αυτών, με αποτέλεσμα ο ενεργειακός εφοδιασμός των κρατών μελών να εξαρτάται από 
εισαγωγές από χώρες εκτός ΕΕ· για το λόγο αυτό, ζητεί τα προτεινόμενα προγράμματα 
δράσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα και για την αειφόρο, ανταγωνιστική και 
ασφαλή ενέργεια να είναι επαρκώς φιλόδοξα ώστε να οδηγήσουν σε μείωση κατά 20% 
της τρέχουσας ενεργειακής κατανάλωσης έως το 2020, να συνοδεύονται από έναν 
μηχανισμό παρακολούθησης και ελέγχου και να είναι συνεκτικά μεταξύ τους·

6. τονίζει ότι η ενεργειακή και η κλιματική ασφάλεια πρέπει να θεωρούνται αλληλένδετες 
και ότι όλες οι προσπάθειες διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού πρέπει να 
έχουν ως πρωταρχικό στόχο την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις χαμηλές εκπομπές 
άνθρακα, με προτεραιότητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

7. τονίζει ότι η ενεργειακή και η κλιματική ασφάλεια για την ΕΕ εξαρτάται σε σημαντικό 
βαθμό από τις εξελίξεις σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ινδία κ.α., και προτρέπει την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να αυξήσουν τις προσπάθειες για συμμετοχή των εν λόγω 
χωρών στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής· θεωρεί ότι μια σημαντική πρωτοβουλία 
θα ήταν η οικονομική ενίσχυση αναπτυσσόμενων χωρών, όπως η Κίνα και η Ινδία, ώστε 
να επενδύσουν σε αποδοτικότερες ενεργειακές τεχνολογίες χαμηλότερων εκπομπών 
άνθρακα·
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8. υπογραμμίζει ότι η γεωθερμική ενέργεια καθώς και η ενέργεια κυμάτων προσφέρουν 
τεράστιες δυνατότητες ενεργειακού εφοδιασμού, μεταξύ άλλων και στην Ευρώπη, και 
πρέπει να επιδιωχθεί δυναμικά η εφαρμογή τους·

9. υπενθυμίζει τη σημασία ευαισθητοποίησης τόσο της βιομηχανίας όσο και των πολιτών 
για την ορθολογική χρήση της ενέργειας και την πρόληψη της ενεργειακής σπατάλης και 
ζητεί να υλοποιηθούν γενναίες εκστρατείες πληροφόρησης και εκπαίδευσης· απευθύνει 
επίσης έκκληση για την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

10. ζητεί όπως η ευρωπαϊκή ενεργειακή στρατηγική συμπεριλάβει φιλόδοξους στόχους με 
σκοπό τη σταδιακή αύξηση του μεριδίου των πηγών ενέργειας χαμηλών εκπομπών CO2 
στη σύνθεση των ενεργειακών πηγών της· υποστηρίζει την ιδέα της συνομολόγησης ενός 
συνολικού στρατηγικού στόχου όπως η επιδίωξη της συμπερίληψης στη συνολική 
σύνθεση ενεργειακών πηγών της ΕΕ ενός ελάχιστου επιπέδου ασφαλών πηγών ενέργειας 
με χαμηλές εκπομπές άνθρακα·

11. υπογραμμίζει ότι η εξάρτηση της ΕΕ από την εισαγόμενη ενέργεια είχε ήδη σημαντικό 
αντίκτυπο και θα εξακολουθήσει να αποδυναμώνει την ανεξαρτησία της ΕΕ κατά τη 
λήψη αποφάσεων σε άλλους τομείς πολιτικής, αν δεν ληφθούν ισχυρά μέτρα στήριξης της 
ανάπτυξης και της χρήσης εγχώριων πηγών ενέργειας·

12. χαιρετίζει, στο πλαίσιο της Πράσινης Βίβλου, την πρόσφατη πρωτοβουλία της Επιτροπής 
να αναλάβει μια μελέτη με θέμα την αντιμετώπιση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της 
διαχείρισης των φυσικών πόρων και των συγκρούσεων στις εξωτερικές σχέσεις της 
Επιτροπής και τονίζει ιδιαίτερα τους δεσμούς μεταξύ της ενεργειακής και της κλιματικής 
ασφάλειας·

13. υπενθυμίζει ότι το 40% της ενέργειας της ΕΕ χρησιμοποιείται σε κτίρια· υποστηρίζει την 
ιδέα της επέκτασης της ισχύουσας οδηγίας για τα κτίρια σε όλα τα κτίρια· σε αυτό το 
πλαίσιο, ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός 
πανευρωπαϊκού συστήματος "λευκών πιστοποιητικών" στον τομέα της ενεργειακής 
αποδοτικότητας·

14. ζητεί να δοθεί επαρκής προσοχή στον τομέα των μεταφορών στο πλαίσιο της 
στρατηγικής·

15. απευθύνει έκκληση για καθορισμό δεσμευτικών στόχων όσον αφορά τις εκπομπές CO2 
από τα αυτοκίνητα, π.χ. 120 γρ. CO2 ανά όχημα/χιλιόμετρο έως το 2012· θεωρεί ότι οι εν 
λόγω τιμές στόχοι θα πρέπει να μειώνονται στη συνέχεια περαιτέρω τουλάχιστον κατά 10 
γρ. ανά χιλιόμετρο κάθε δύο έτη, έως ότου επιτευχθεί το ανώτατο όριο των 80 γρ./Km για 
όλα τα οχήματα οδικής μεταφοράς το 2020·

16. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τα εκτελεστικά μέτρα για προϊόντα με υψηλές 
δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο της οδηγίας EUP (οδηγία 2005/32/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6 Ιουλίου 2005 για τον 
καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που 
καταναλώνουν ενέργεια, ΕΕ L 191 της 22.7.2005, σελ. 29) έως την άνοιξη του 2007 το 
αργότερο·
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17. θεωρεί ανησυχητικό το ότι οι στόχοι τους οποίους έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για αύξηση 
της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για το 2010 πιθανώς να μην επιτευχθούν 
για όλα τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να 
διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί·

18. εμμένει στην άποψη ότι χρειάζονται αυξημένες προσπάθειες έρευνας και τεχνολογικής 
επίδειξης, ιδιαίτερα στα νέα κράτη μέλη, προκειμένου να ενθαρρυνθεί και να αναπτυχθεί 
με τρόπο ακόμα πιο αποδοτικό η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· υπογραμμίζει τη 
σημασία της θέσπισης φορολογικών κινήτρων για τη χρήση των βιοκαυσίμων στον τομέα 
των μεταφορών, κάτι που ενδέχεται να έχει θετική συμβολή και ως εναλλακτική πηγή 
εισοδήματος σε ορισμένες αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

19. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει ανάγκη αυξημένης προσέγγισης και εναρμόνισης 
της στήριξης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ώστε να 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως όπου ευνοούν περισσότερο οι φυσικές συνθήκες· πιστεύει 
ότι, εξ όσων γνωρίζουμε σήμερα, ένας ευρωπαϊκός νόμος περί τροφοδότησης θα 
αποτελούσε την καλύτερη επιλογή, αλλά μπορούν να εξεταστούν και άλλα συστήματα·

20. ευελπιστεί ο οδικός χάρτης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που προβλέπεται από την 
Πράσινη Βίβλο να επιδεικνύει πνεύμα φιλοδοξίας, να δίνει έμφαση στην έρευνα και να 
περιλαμβάνει έναν ετήσιο μηχανισμό αξιολόγησης των επιτευχθέντων στόχων·

21. ζητεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο διασφάλισης πρόσβασης και παροχής προτεραιότητας 
πρόσβασης στο δίκτυο στην ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές· απευθύνει 
έκκληση για μια συντονισμένη προσπάθεια δημιουργίας ενός ευνοϊκότερου πλαισίου για 
την παραγωγή σε μικρή κλίμακα και την εξέταση γενικά των πιθανών πλεονεκτημάτων 
της αποκεντρωμένης παραγωγής·

22. εφιστά την προσοχή στην υψηλή ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας και στις μεγάλες 
δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας όσον αφορά την θέρμανση κτιρίων και, για τον 
λόγο αυτό, χαιρετίζει την ανακοίνωση του Επιτρόπου Piebalg ότι πρόκειται να υποβάλει 
πρόταση οδηγίας σχετικά με φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα θέρμανσης πριν από 
τα τέλη του 2006·

23. υπενθυμίζει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ήδη ανταγωνιστικές σήμερα σε 
ορισμένες περιπτώσεις και απαιτούν μόνον χρηματοδότηση εκκίνησης ή άρση των 
εμποδίων που δυσχεραίνουν την είσοδό τους στην αγορά και ότι, όπου το κόστος 
εξακολουθεί να είναι υψηλότερο, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στους κινδύνους 
που συνδέονται με τις άλλες πηγές ενέργειας, όπως η παραγωγή CO2 και η εισαγωγή 
πρώτων υλών από πολιτικά ασταθείς περιοχές·

24. υπενθυμίζει ότι μια μακροπρόθεσμη στρατηγική διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας θα 
ωφεληθεί από την εφαρμογή ίσων όρων ανταγωνισμού, δηλαδή από τη διασφάλιση ότι οι 
συγκρίσεις ανάμεσα στις πηγές γίνονται επί τη βάσει της πλήρους εσωτερίκευσης του 
εξωτερικού τους κόστους (απόβλητα, αποσυναρμολόγηση, εξάντληση πόρων) και 
συνεκτιμώντας τα αντίστοιχα περιβαλλοντικά τους οφέλη·

25. καλεί την Επιτροπή, επιδεικνύοντας το ενδιαφέρον της τόσο για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας όσο και για την εξοικονόμηση ενέργειας, να ενσωματώσει αυτές τις πολιτικές 
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σε όλες τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο 
συνοχής (mainstreaming) και ιδιαίτερα αυτές του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης για όλες ανεξαρτήτως τις περιφέρειες της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, κατά την προσεχή προγραμματική περίοδο 2007-2013·

26. τονίζει την ανάγκη καθορισμού πιο φιλόδοξων στόχων για την αναθεώρηση της οδηγίας 
περί εμπορίας εκπομπών στο πλαίσιο της στρατηγικής που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 
σχετικά με την αλλαγή του κλίματος·

27. ζητεί από την Επιτροπή να καταθέσει το 2010 ενδιάμεση αξιολόγηση της προτεινόμενης 
στην παράγραφο 25 δράσης, και στο τέλος της προγραμματικής περιόδου αξιολόγηση ex 
post·

28. θεωρεί ότι ο αντίκτυπος των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ενισχυόταν σημαντικά 
μέσω μιας ισχυρής εξωτερικής πολιτικής, σκοπός της οποίας θα ήταν να πειστούν όλες οι 
βιομηχανικές χώρες να συμμετάσχουν στον αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος και 
μέσω της συμπερίληψης περισσότερων προγραμμάτων για καθαρή και αποδοτική 
ενέργεια στην αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ποτέ ξανά, μετά τις ενεργειακές κρίσεις της δεκαετίας του '70, δεν ήταν τα ενεργειακά 
ζητήματα τόσο ψηλά στην πολιτική και κοινωνική ημερήσια διάταξη. Οι αλλαγές που 
συμβαίνουν στον ενεργειακό τομέα είναι σημαντικές και δραματικές και θα επηρεάσουν 
μακροπρόθεσμα την οικονομική πορεία όλων των χωρών. Χωρίς μακροπρόθεσμο ενεργειακό 
σχεδιασμό, η Ένωση κινδυνεύει να υποστεί τις συνέπειες της επώδυνης γέννησης μιας νέας 
ενεργειακής εποχής.

Σε κοινωνικό επίπεδο, ο δημόσιος διάλογος εστιάζεται κυρίως στις υψηλές τιμές του 
πετρελαίου (που δεν προβλέπεται να επιστρέψουν στα χαμηλά επίπεδα των προηγούμενων 
ετών). Σε καθαρά ενεργειακό επίπεδο, ο διάλογος μεταξύ των εμπειρογνωμόνων καλύπτει 
διάφορα πεδία. Η κυριότερη διαμάχη αφορά το κατά πόσον ή όχι η παραγωγή αργού έχει ήδη 
φτάσει στο ανώτατο επίπεδό της ή εάν θα υπάρξει ένα νέο ανώτατο επίπεδο την επόμενη 
δεκαετία. Η συζήτηση αυτή πάντως έχει σχετικώς μικρή μόνο σημασία για έναν 
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Γι' αυτό και η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης θεωρεί 
σημαντικό το να δημιουργηθεί τουλάχιστον μια κοινή εξωτερική ενεργειακή πολιτική. Η 
Ευρώπη οφείλει να καταπολεμήσει την ενεργειακή σπατάλη σε όλες τις κατευθύνσεις. Στις 
αρχές της δεκαετίας του 80, αμέσως μετά τη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση, η Ευρώπη ξεκίνησε 
μια γιγαντιαία προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας, που απέφερε τη μείωση κατά 10% 
περίπου της κατανάλωσης πετρελαίου στις χώρες του ΟΟΣΑ μέσα σε τρία έτη, με 
ταυτόχρονη διατήρηση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης. Ο περιορισμός της σπατάλης 
και η ορθολογική χρήση της ενέργειας αποτελούν επιτακτική και παγκόσμια ανάγκη, εάν 
θέλουμε να κάνουμε τη μετάβαση στη νέα ενεργειακή εποχή όσο το δυνατόν λιγότερο 
επώδυνη και να προστατεύσουμε ταυτόχρονα το περιβάλλον. Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου 
και του φυσικού αερίου τονίζουν την ανάγκη μιας προσπάθειας για ορθολογική χρήση της 
ενέργειας. Μιας προσπάθειας που βραχυπρόθεσμα θα δημιουργήσει ένα εκατομμύριο θέσεις 
εργασίας στην ΕΕ (ενεργειακοί επιθεωρητές, ηλεκτρολόγοι, μόνωση κτιρίων, ανακαίνιση 
κατοικιών κλπ.).

Ταυτόχρονα, η ΕΕ θα μπορούσε να πετύχει μέχρι και κατά 20% μείωση της τρέχουσας 
ενεργειακής κατανάλωσης, σε κτίρια, μεταφορές και βιομηχανία. Η μισή από αυτή την 
οικονομία μπορεί να γίνει εάν τα κράτη μέλη θέσουν σε εφαρμογή το υπάρχον ευρωπαϊκό 
νομοθετικό πλαίσιο. Το άλλο μισό θα προέλθει από καινοτομίες. Γι' αυτό και καλούμε την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιδείξει την ελάχιστη δυνατή ανοχή απέναντι στη μη εφαρμογή εκ 
μέρους των κρατών μελών των κανονισμών περί ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

Ο στόχος αυτός της κατά 20% μείωσης θα πρέπει, σύμφωνα με τη συντάκτρια του παρόντος, 
να είναι δεσμευτικός για τα κράτη μέλη. Ταυτόχρονα, παραμένει επιτακτική ανάγκη η πλήρης 
μεταφορά και εφαρμογή στα εθνικά δίκαια των οδηγιών που ήδη υπάρχουν περί κτιρίων, 
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, οικολογικού σχεδιασμού, ενεργειακής 
απόδοσης, σήμανσης της ενεργειακής κατανάλωσης των ηλεκτρικών συσκευών σε όλα τα 
κράτη μέλη. Καλούμε επί πλέον την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη σήμανση της απόδοσης 
των κλιματιστικών συσκευών στα κτίρια.

Λαμβανομένου υπόψη ότι τα δημόσια κτίρια συμμετέχουν και αυτά στην ενεργειακή 
σπατάλη, θα πρέπει να προβλεφθούν συνεχείς ετήσιες ενεργειακές επιθεωρήσεις και τα 
στοιχεία που θα συλλέγονται θα πρέπει να δημοσιοποιούνται, ώστε ο δημόσιος έλεγχος να 
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είναι πιο εφικτός. Σκόπιμη θεωρούμε τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου φορέα, που θα έχει 
την ευθύνη της επίβλεψης του σχεδίου εξοικονόμησης ενέργειας, της επιτήρησης και του 
ελέγχου της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον κοινοτικό στόχο της κατά 
20% μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης. Επί πλέον, η συντάκτρια της παρούσας 
γνωμοδότησης θεωρεί απαραίτητο να δημοσιεύεται μια ετήσια αξιολόγηση των ανωτέρω και 
να ενημερώνονται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στον τομέα των μεταφορών, η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης επικροτεί τις 
προσπάθειες για εξοικονόμηση πετρελαίου χάρη σε υβριδικά οχήματα ή χάρη σε οχήματα 
STOP-START. Η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης θεωρεί πάντως ότι οι 
προσπάθειες αυτές θα πρέπει να επεκταθούν και σε άλλα στοιχεία των οχημάτων, όπως π.χ. 
στα κλιματιστικά. Γι' αυτό και καλεί την αυτοκινητοβιομηχανία να μεριμνήσει επ' αυτού 
αφού πρώτα συνεννοηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο «εθελοντικών 
συμφωνιών».

Η ΕΕ έχει πάντως στη διάθεσή της χρήσιμα εργαλεία για την εφαρμογή αυτών των πολιτικών 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο : τα διαρθρωτικά ταμεία. Η συντάκτρια της παρούσας θεωρεί ότι για 
κάθε χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Ταμείο για την κατασκευή κτιρίων ή για 
οποιαδήποτε επέμβαση στον κτιριακό τομέα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η ενεργειακή 
συμπεριφορά των κτιρίων και η δυνατότητα χρήσης εσωτερικών ενεργειακών πηγών 
(γεωθερμίας, βιοκλιματισμού κλπ.).

Καλούμε συνεπώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενσωματώσει στις προϋποθέσεις 
χρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά ταμεία όχι μόνο τη γενική απαίτηση περί ορθολογικής 
χρήσης της ενέργειας αλλά και την προαγωγή των ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών, και 
τούτο για όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Με τον τρόπο αυτό, θα προωθηθούν οι «Στόχοι της Λισαβόνας»,  θα ενισχυθεί η Εσωτερική 
Αγορά Κατανάλωσης Ενέργειας και ταυτόχρονα θα βελτιωθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα 
της ΕΕ σε έναν τομέα όπου η ΕΕ έχει ηγετικό ρόλο.
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