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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών
(2008/2005(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο 
ενεργειακών τεχνολογιών (σχέδιο ΣΕΤ): Η πορεία προς τις χαμηλές εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα" (COM(2007)0723),

– έχοντας υπόψη την πλήρη εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει την ανωτέρω ανακοίνωση 
(SEC(2007)1508),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Δύο φορές το 20 έως το 2020: Η 
κλιματική αλλαγή και η ευκαιρία της Ευρώπης" (COM(2008)0030),

– έχοντας υπόψη την εκτίμηση επιπτώσεων της δέσμης των εκτελεστικών μέτρων για τους 
στόχους της ΕΕ σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
για το 2020 (SEC(2008)0085),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την υποστήριξη της έγκαιρης 
επίδειξης της αειφόρου ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα (COM(2008)0013),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Ενεργειακή πολιτική για την 
Ευρώπη" (COM(2007)0001),

– έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
(COM(2008)0019),

– έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την 
επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της 
Κοινότητας (COM(2008)0016),

– έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και 
για την τροποποίηση των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, των 
οδηγιών 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1013/2006 (COM(2008)0018),

– έχοντας υπόψη την απόφαση 1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου 
για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013)1,

                                               
1 ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σελ. 1.
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– έχοντας υπόψη την απόφαση 2006/976/Ευρατόμ της 19ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το 
ειδικό πρόγραμμα με το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο 
δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης (2007-2011) της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ)1,

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου 
για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013)2,

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση της κοινής 
επιχείρησης "Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο" (COM(2007)0571),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τον χάρτη πορείας 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρώπη3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 31ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με σχέδιο δράσης για 
την ενεργειακή απόδοση: αξιοποίηση του δυναμικού4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2008 σχετικά με το Παγκόσμιο Ταμείο 
Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας5,

– έχοντας υπόψη τη θέση του της 11ης Μαρτίου 2008 σχετικά το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας6,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των 
Βρυξελλών στις 8 και 9 Μαρτίου 2007,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου "Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και 
Ενέργεια" στις 28 Φεβρουαρίου σχετικά με το ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών 
τεχνολογιών,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των 
Βρυξελλών στις 13 και 14 Μαρτίου 2008,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων (A6-0000/2008),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με διαδοχικές ανακοινώσεις του Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η βελτίωση της 

                                               
1 ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σελ. 404.
2 ΕΕ L 310 της 9.11.2006, σελ. 15.
3 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2007)0406.
4 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2008)0033.
5 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2008)0096.
6 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2008)0081.
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ενεργειακής ασφάλειας και η διασφάλιση μιας ανταγωνιστικής οικονομίας είναι 
προτεραιότητες για την ΕΕ,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απειλή της κλιματικής αλλαγής διογκώνεται διαρκώς και ότι οι 
διασκέψεις των Μερών COP14 στο Poznań και COP15 στην Κοπεγχάγη θα είναι 
κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη διεθνούς συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή η 
οποία θα αντικαταστήσει το πρωτόκολλο του Κιότο,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων 
αναμένεται να φτάσει το 65% της συνολικής κατανάλωσης έως το 2030,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εκτιμά ότι το κόστος της επίτευξης των στόχων της 
ΕΕ για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας θα ανέρχεται σε 70 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2020,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο (ΠΠ7) προβλέπει τη χορήγηση 
μόνο 2,3 δισ. ευρώ στην ενεργειακή έρευνα κατά τη διάρκεια της επταετούς περιόδου 
προγραμματισμού,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κονδύλια που διατίθενται στην ενεργειακή έρευνα από τον 
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα έχουν μειωθεί σημαντικά από τη δεκαετία του ’80,

Ανάγκη για Ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το Ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών 
τεχνολογιών (σχέδιο ΣΕΤ)· φρονεί ότι η χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα των 
ενεργειακών τεχνολογιών είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των ενεργειακών και 
περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ για το 2020·

2. τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να επιτύχει στους στόχους της για μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου και αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας διατηρώντας 
ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της· πιστεύει ότι η ανάπτυξη 
ενεργειακών τεχνολογιών χαμηλού κόστους και χαμηλού άνθρακα είναι αναγκαία για τη 
μείωση του κόστους του περιορισμού των εκπομπών και τη δημιουργία νέων αγορών για 
τη βιομηχανία της ΕΕ·

3. πιστεύει ότι απαιτούνται επίσης νέες τεχνολογίες για τη διευκόλυνση της 
διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και την παροχή λιγότερο ρυπογόνων μεθόδων 
αξιοποίησης των εγχώριων πόρων, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ασφάλειας του 
ενεργειακού εφοδιασμού· καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση των ενεργειακών 
πόρων της ΕΕ ώστε να επιτραπεί η καλύτερη αξιοποίησή τους, μεταξύ άλλων και με 
χρήση νέων τεχνολογιών·

4. πιστεύει ότι το σχέδιο ΣΕΤ πρέπει να υποστηρίζει δραστηριότητες που προάγουν την 
αποδοχή των νέων ενεργειακών τεχνολογιών από τον γενικό πληθυσμό·
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5. πιστεύει ότι η διάθεση φθηνότερων και αποτελεσματικότερων τεχνολογιών χαμηλού 
άνθρακα είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη νέας διεθνούς συμφωνίας για την 
κλιματική αλλαγή η οποία θα αντικαταστήσει το πρωτόκολλο του Κιότο,

Συντονισμός και στρατηγικός σχεδιασμός

6. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του συντονισμού των Στρατηγικών Ενεργειακών 
Τεχνολογιών σε διάφορα επίπεδα και μεταξύ διαφορετικών εταίρων· τονίζει επίσης την 
ανάγκη για αποφυγή της υπερβολικής γραφειοκρατίας και διασφάλιση απλότητας και 
σαφήνειας κατά τη βελτίωση του συντονισμού, για παράδειγμα μέσω της Διευθύνουσας 
Ομάδας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις Στρατηγικές Ενεργειακές Τεχνολογίες και 
του Ευρωπαϊκού Συνασπισμού Ενεργειακής Έρευνας·

7. σημειώνει ότι τα διάφορα μέσα των προγραμμάτων-πλαισίων (ERA-NET, δίκτυα 
αριστείας, ΕΤΠ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού 
συστήματος πληροφοριών για τις ενεργειακές τεχνολογίες·

8. δίνει έμφαση στη ζωτική σημασία της βελτίωσης του συντονισμού με τρίτες χώρες, 
συμπεριλαμβανόμενων εκείνων με αναπτυγμένη, αναπτυσσόμενη ή αναδυόμενη 
οικονομία·

9. εφιστά την προσοχή στον δυνητικό κίνδυνο αλληλοεπικάλυψης και επανάληψης των νέων 
πρωτοβουλιών· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει πώς οι νέες Ευρωπαϊκές Βιομηχανικές 
Πρωτοβουλίες θα ενταχθούν στα υπάρχοντα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του 
ΠΠ7 και πιο συγκεκριμένα στις Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες που αποφασίστηκαν 
στο πλαίσιο του ΠΠ7, στο πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία και στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας·

10. πιστεύει ότι τα διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στη 
στρατηγική ενεργειακή πολιτική της ΕΕ·

Ευρωπαϊκές Βιομηχανικές Πρωτοβουλίες

11. πιστεύει ακράδαντα ότι απαιτείται αυξημένη υποστήριξη για τεχνολογίες χαμηλής 
περιεκτικότητας σε άνθρακα στη φάση επίδειξης και εμπορικής εκμετάλλευσης· ως εκ 
τούτου χαιρετίζει τις προτεινόμενες Ευρωπαϊκές Βιομηχανικές Πρωτοβουλίες· 
υπογραμμίζει ωστόσο την ανάγκη αυξημένης υποστήριξης της Ε&Α σε τεχνολογίες που 
θα καταστούν αναγκαίες μακροπρόθεσμα·

12. εκτιμά ότι οι Ευρωπαϊκές Βιομηχανικές Πρωτοβουλίες πρέπει να επικεντρωθούν στους 
τομείς που είναι πιο πιθανό να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την 
κλιματική αλλαγή και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως το 2020 και οι οποίοι θα 
εξασφαλίσουν μειωμένα κόστη και καλύτερη αξιοποίηση μακροπρόθεσμα·

13. υποστηρίζει την πρόταση οι Ευρωπαϊκές Βιομηχανικές Πρωτοβουλίες να 
διαφοροποιηθούν ώστε να εκπληρώσουν τις ανάγκες συγκεκριμένων τεχνολογιών· 
πιστεύει ότι αυτή η ευελιξία θα επιτρέψει την ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών μεταξύ 
των κρατών μελών, των οργανισμών τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, των 
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ερευνητικών κέντρων και του ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη συγκεκριμένων 
τεχνολογιών· καλεί αυτούς τους φορείς να συνεργαστούν για την επείγουσα εκπόνηση 
αναλυτικών προτάσεων Ευρωπαϊκών Βιομηχανικών Πρωτοβουλιών·

14. υποστηρίζει σθεναρά τις προτεινόμενες Ευρωπαϊκές Βιομηχανικές Πρωτοβουλίες στους 
τομείς της αιολικής ενέργειας, της ηλιακής ενέργειας, της βιοενέργειας, της δέσμευσης, 
μεταφοράς και αποθήκευσης CO2, των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και της πυρηνικής 
σχάσης·

15. πιστεύει ότι πρέπει να αποδοθεί υψηλότερη προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση 
στο πλαίσιο του σχεδίου ΣΕΤ, καθώς πρόκειται για τον τομέα με τις μεγαλύτερες
δυνατότητες για την οικονομικά αποδοτική μείωση των εκπομπών μεσοπρόθεσμα· καλεί 
την Επιτροπή να προσθέσει τις τεχνολογίες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, 
συμπεριλαμβανομένης της συμπαραγωγής και της πολυπαραγωγής, στους τομείς που 
καλύπτονται από τις Ευρωπαϊκές Βιομηχανικές Πρωτοβουλίες·

16. πιστεύει ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) θα 
αποδειχθεί κρίσιμη για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής· καλεί την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει τα 12 προτεινόμενα έργα επίδειξης CCS (το αποκαλούμενο 
"EU Flagship Programme") στις Ευρωπαϊκές Βιομηχανικές Πρωτοβουλίες· σημειώνει ότι 
η υποστήριξη των καθαρών τεχνολογιών άνθρακα θα καταστήσει την εγκατάσταση των 
τεχνολογιών CCS ευκολότερη και φθηνότερη·

17. σημειώνει τη σημασία των τεχνολογιών χαμηλού άνθρακα στις μεταφορές· καλεί την 
Επιτροπή να αξιολογήσει και να ενισχύσει την παρεχόμενη στήριξη σε αυτές τις 
τεχνολογίες·

Χρηματοδότηση

18. αναμένει την προταθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση 
τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· πιστεύει ότι κακώς αυτή η 
ανακοίνωση δεν δημοσιεύτηκε μαζί με το σχέδιο ΣΕΤ·

19. τονίζει ότι το σχέδιο ΣΕΤ δεν πρέπει να χρηματοδοτηθεί μέσω της ανακατανομής των 
κονδυλίων που διατέθηκαν στον τομέα της ενέργειας στο πλαίσιο του ΠΠ7 και του ΠΠ 
για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία·

20. πιστεύει ότι, δεδομένης της προτεραιότητας που αποδίδεται στα θέματα που άπτονται της 
κλιματικής αλλαγής και της ενέργειας, απαιτούνται σημαντικοί επιπρόσθετοι 
χρηματοδοτικοί πόροι από την ΕΕ για τις τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα οι οποίοι πρέπει 
να διατεθούν επειγόντως αν πρόκειται να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ 
για το 2020·

21. ενθαρρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει επειγόντως επαρκή χρηματοδότηση και στήριξη 
για την Ε&Α, την επίδειξη και την εμπορική εκμετάλλευση νέων τεχνολογιών χαμηλού 
άνθρακα, ώστε από το 2009 και μετά να δαπανώνται τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ ετησίως 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη στήριξη τέτοιων τεχνολογιών, ανεξαρτήτως του 
ΠΠ7 και του ΠΠ για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, και επίσης καλεί την 
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Επιτροπή να καταθέσει προτάσεις για συμπληρωματικούς πόρους στην ενδιάμεση 
αξιολόγηση του δημοσιονομικού πλαισίου για το διάστημα 2007-2013·

22. σημειώνει την ανάγκη διάθεσης πόρων από κοινού με τη βιομηχανία, προκειμένου να 
κινητοποιηθούν επενδύσεις και από τον ιδιωτικό τομέα στις τεχνολογίες χαμηλού 
άνθρακα· υπογραμμίζει την ανάγκη σαφούς μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και 
χρηματοδοτικού πλαισίου, με την υποστήριξη ιδρυμάτων όπως η ΕΤΕπ, προκειμένου οι 
εταίροι του ιδιωτικού τομέα να νιώσουν αρκετά ασφαλείς ώστε να επενδύσουν· τονίζει 
την ανάγκη για εξασφάλιση της συμμετοχής των ΜΜΕ, ιδίως σε τεχνολογίες 
διεσπαρμένων συστημάτων παροχής ενέργειας·

23. σημειώνει ότι, στο πλαίσιο της προτεινόμενης αναθεώρησης του ευρωπαϊκού συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (EU-ETS), τα έσοδα από τους 
πλειστηριασμούς θα αποτελέσουν σημαντική πηγή χρηματοδοτικών πόρων για νέες 
τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα· πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις που επηρεάζονται από το ETS 
πρέπει να συμμετάσχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την αξιοποίηση 
αυτών των πόρων·

°

°         °

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Απαιτούνται νέες τεχνολογίες

Στις 23 Ιανουαρίου 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε δέσμη προτάσεων για την 
επίτευξη των δύο βασικών στόχων που συμφωνήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2007:
 Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% τουλάχιστον έως το 2020.
 Αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 20% της κατανάλωσης 

ενέργειας της ΕΕ έως το 2020.

Οι στόχοι αυτοί συνιστούν ζωτικής σημασίας συμβολή στην παγκόσμια εκστρατεία για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Μετά το 2020, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος 
της ΕΕ για περιορισμό της κλιματικής αλλαγής στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη 
κατά 2οC, είναι πολύ πιθανό να απαιτηθεί μείωση των εκπομπών κατά ποσοστό 60-80% στο 
σύνολο της ΕΕ με χρονικό ορίζοντα το 2050. Βασικό στοιχείο για την επίτευξη αυτών των 
μειώσεων είναι η εισαγωγή μιας τιμής για τον άνθρακα μέσω του συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών, μια έννοια πρωτόγνωρη για την οικονομία μας.

Η ΕΕ πρέπει να επιτύχει αυτούς τους στόχους με τρόπο που να διασφαλίζει την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της. Η Επιτροπή εκτιμά ότι το κόστος της επίτευξης των 
στόχων της ΕΕ θα ανέλθει σε 0,45% του ΑΕγχΠ ή 70 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2020.

Παράλληλα με την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής υπάρχει και η πρόκληση της 
διατήρησης της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ ενόψει της αυξανόμενης εξάρτησής της από 
τις εισαγωγές ενέργειας, οι οποίες εκτιμάται ότι θα καλύπτουν το 65% των αναγκών της το 
2030. Μόνο η εξάρτηση της ΕΕ από το εισαγόμενο φυσικό αέριο αναμένεται να φτάσει το 
84% της κατανάλωσης έως το 2030.

Για την αντιμετώπιση αμφότερων των προκλήσεων, της περιβαλλοντικής και της 
ενεργειακής, και για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της ΕΕ σε 
παγκόσμιο επίπεδο, η ανάπτυξη και η εφαρμογή νέων ενεργειακών τεχνολογιών θα πρέπει να 
διαδραματίσουν αναπόφευκτα κρίσιμο ρόλο:

 Πρώτον, θα απαιτηθούν νέες τεχνολογίες ώστε η ΕΕ να πετύχει τους στόχους που έχει 
θέσει για μείωση των εκπομπών με το μικρότερο δυνατό κόστος. Επίσης, καθώς η ΕΕ 
ηγείται της εκστρατείας κατά της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να εκμεταλλευτεί τη θέση 
της και να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες της θα τεθούν επικεφαλής της ανάπτυξης νέων 
τεχνολογιών και υπηρεσιών χαμηλού κόστους και χαμηλού άνθρακα. Οι εταιρείες που θα 
πρωτοπορήσουν θα χρειαστούν ισχυρά κίνητρα ώστε να ξεφύγουν από τα δεσμά των 
υπαρχουσών τεχνολογιών.

 Δεύτερον, οι νέες τεχνολογίες είναι αναγκαίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ΕΕ, η οποία 
ευθύνεται για 14% των παγκόσμιων εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, δεν μπορεί να 
αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή μόνη της. Η προβαλλόμενη αύξηση των εκπομπών 
λόγω της οικονομικής μεγέθυνσης των μεγάλων αναπτυσσόμενων χωρών όπως η Κίνα 



PE404.506v01-00
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη 10/13 PR\714576EL.doc

EL

και η Ινδία αποτελεί πηγή προβληματισμού. Η Ινδία, για παράδειγμα, αναμένεται ότι θα 
διπλασιάσει την ενεργειακή της ζήτηση έως το 2020. Απαιτείται στενή συνεργασία με 
αυτές τις χώρες ώστε να υποστηριχθεί η ανάπτυξη τεχνολογιών που θα τους επιτρέψουν 
να πραγματοποιήσουν τις προσδοκίες τους για ανάπτυξη ελαχιστοποιώντας παράλληλα 
τις εκπομπές.

 Τέλος, νέες τεχνολογίες όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η δέσμευση και 
αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CCS), καθώς και η εξοικονόμηση ενέργειας μέσω 
της αυξημένης απόδοσης κατά την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας από τους 
τελικούς χρήστες (ιδίως στις ενεργοβόρες βιομηχανίες), θα αποδειχθούν ιδιαίτερα 
σημαντικές για την ενεργειακή ασφάλεια – π.χ. παρέχοντας στην ΕΕ νέους τρόπους 
εκμετάλλευσης των εγχώριων ενεργειακών της πόρων χωρίς αύξηση των εκπομπών.
Πρέπει να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια σε τι συνίστανται οι εγχώριοι 
ενεργειακοί πόροι της ΕΕ και πώς θα μπορούσαμε να τους εκμεταλλευτούμε 
αποτελεσματικότερα με χρήση νέων τεχνολογιών.

Το τρέχον επίπεδο επενδύσεων στις ενεργειακές τεχνολογίες δεν επαρκεί

Συνολικά, όπως καθίσταται σαφές στο σχέδιο ΣΕΤ, η ΕΕ υστερεί όσον αφορά τις επενδύσεις 
της στις νέες ενεργειακές τεχνολογίες, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Τα 
κονδύλια που διατίθενται για την ενεργειακή έρευνα έχουν μειωθεί από τη δεκαετία του ’80. 
Τα απαιτούμενα κονδύλια της ΕΕ για την έρευνα δεν συνυπολογίστηκαν δεόντως στις 
προκλήσεις που θέτουν οι μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι μας· επιπλέον, δεν 
αντικατοπτρίζουν την προτεραιότητα που αποδίδει η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε αλλεπάλληλες δηλώσεις 
πολιτικής.

Επί του παρόντος, βάσει του ΠΠ7, οι δαπάνες της ΕΕ για την ενεργειακή έρευνα συνιστούν 
μικρό μόνο τμήμα των δαπανών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων για το 2020 
(2,3 δισ. ευρώ έναντι εκτιμώμενου κόστους 700 δισ. ευρώ). Το σχέδιο ΣΕΤ δεν μπορεί να 
υλοποιηθεί με την περιορισμένη χρηματοδότηση που διατίθεται από το ΠΠ7 ούτε 
ενθαρρύνοντας απλώς τις προαιρετικές συνεισφορές από τις βιομηχανίες, τα κράτη μέλη, την 
τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αν θέλουμε 
αυτοί οι φορείς να διαθέσουν περισσότερους πόρους, πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα 
δεσμεύοντας μεγαλύτερους πόρους σε επίπεδο ΕΕ.

Είναι λοιπόν σαφής η ανάγκη για σημαντική αύξηση της στήριξης των ενεργειακών 
τεχνολογιών σε επίπεδο ΕΕ. Μια αύξηση του προϋπολογισμού για την έρευνα στον τομέα της 
ενέργειας, την επίδειξη και την εμπορική εκμετάλλευση νέων τεχνολογιών με επιπλέον 
10 δισ. ευρώ έως το τέλος της δημοσιονομικής προοπτικής 2007-2013 δεν μοιάζει 
υπερβολική δεδομένων των συνθηκών.

Η χρηματοδότηση είναι κυρίως ελλιπής στις φάσεις της επίδειξης και της εμπορικής 
εκμετάλλευσης των νέων τεχνολογιών. Αυτό το σημείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την 
ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το 
2020. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό να απαιτηθούν επίσης αυξημένες επενδύσεις στην έρευνα, η 
οποία θα αποτελέσει τον βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη τεχνολογιών με ορίζοντα το 
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έτος 2030 και πέραν αυτού· είναι λοιπόν σημαντικό να αυξηθεί η χρηματοδότηση και των 
ενεργειακών προτεραιοτήτων των προγραμμάτων πλαισίων.

Πρόκειται για επείγον ζήτημα. Λαμβανομένων υπόψη των χρόνων προσαρμογής που 
απαιτούνται για την επίδειξη και την εμπορική εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών, το 2020 
δεν απέχει και τόσο πολύ. Οι νέες επενδύσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν άμεσα για να 
έχουν κάποιο αντίκτυπο εντός αυτού του χρονικού ορίζοντα και εφόσον πραγματικά θέλουμε 
να συνδράμουμε τον ενεργειακό μας κλάδο και την οικονομία της ΕΕ στο σύνολό της.

Είναι κρίμα που η διαδικασία του προϋπολογισμού της ΕΕ δεν συνάδει με το σχέδιο ΣΕΤ. Η 
Επιτροπή όμως πρέπει να εξετάσει άλλους τρόπους εξασφάλισης επιπρόσθετων πόρων. Η 
ενδιάμεση αξιολόγηση συνιστά επίσης μια σημαντική ευκαιρία για την κατάθεση προτάσεων 
για νέα χρηματοδότηση και η Επιτροπή πρέπει να την αδράξει.

Αυτό το αυξημένο επίπεδο χρηματοδότησης σε επίπεδο ΕΕ δεν μπορεί ωστόσο να 
υποκαταστήσει τη χρηματοδότηση από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να 
σχεδιαστούν μηχανισμοί χρηματοδότησης οι οποίοι να κινητοποιήσουν και να 
συγκεντρώσουν ιδιωτικές και λοιπές πηγές χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση της ΕΕ 
πρέπει επίσης να συνδυαστεί αρμονικά με τα διάφορα μέσα "έλξης από την αγορά" όπως οι 
προδιαγραφές προϊόντων και η εμπορία εκπομπών. Σε κάθε περίπτωση, η αυξημένη 
χρηματοδότηση σε επίπεδο ΕΕ θα ενθαρρύνει τους δημόσιους και τους ιδιωτικούς φορείς να 
συνεργαστούν και να επενδύσουν.

Οι προτεινόμενες Ευρωπαϊκές Βιομηχανικές Πρωτοβουλίες είναι σημαντική πρόταση προς 
αυτήν την κατεύθυνση. Η Επιτροπή πρότεινε οι Πρωτοβουλίες αυτές να λάβουν διαφορετικές 
μορφές ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε τομέα/της εκάστοτε τεχνολογίας. Η σχετική 
διαδικασία θα πρέπει να βασίζεται σε μια προσέγγιση "από κάτω προς τα πάνω", δηλαδή σε 
προτάσεις από τη βιομηχανία, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, την περιφερειακή και τοπική 
αυτοδιοίκηση ή/και ερευνητικά κέντρα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα η χρηματοδότηση της ΕΕ 
να λειτουργήσει καταλυτικά. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί η βάση για τη σύναψη 
στρατηγικών συμμαχιών μεταξύ των εν λόγω φορέων, αλλά και ένας μηχανισμός για τη 
συγκέντρωση και τη στόχευση των χρηματοδοτικών συνεισφορών.

Η υπάρχουσα χρηματοδοτική στήριξη είναι κατακερματισμένη και χρειάζεται καλύτερο 
συντονισμό

Το σχέδιο ΣΕΤ καταδεικνύει επίσης ότι η υπάρχουσα χρηματοδοτική στήριξη είναι 
κατακερματισμένη και πρέπει να συντονιστεί καλύτερα. Η νέα Διευθύνουσα Ομάδα των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ο νέος Ευρωπαϊκός Συνασπισμός 
Ενεργειακής Έρευνας των εθνικών ερευνητικών ιδρυμάτων είναι ευπρόσδεκτες 
πρωτοβουλίες. Επίσης ζωτικής σημασίας είναι η παροχή των νέων πληροφοριών σχετικά με 
την ανάπτυξη τεχνολογιών και τις δυνατότητές τους, έτσι ώστε όλοι οι εταίροι να εργάζονται 
με τις ίδιες παραδοχές και με ανάλογες προτεραιότητες. Πρόκειται για τον πρώτο τομέα της 
οικονομίας της γνώσης στον οποίο τα δεδομένα και οι δραστηριότητες Ε&Α, επίδειξης και 
εμπορικής εκμετάλλευσης θα συντονίζονται σε επίπεδο ΕΕ. Η επιτυχία αυτού του 
συντονισμού συνδέεται άρρηκτα με την ανάπτυξη μιας κοινής ενεργειακής αγοράς και μιας 
κοινής ενεργειακής πολιτικής στην ΕΕ.
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Οι νέες πρωτοβουλίες που θα εγκαινιαστούν με το σχέδιο ΣΕΤ πρέπει οπωσδήποτε να 
μειώσουν και όχι να αυξήσουν τον παρατηρούμενο κατακερματισμό. Στον βαθμό που είναι 
δυνατόν, αυτές οι νέες πρωτοβουλίες, π.χ. οι Ευρωπαϊκές Βιομηχανικές Πρωτοβουλίες, 
πρέπει να καλλιεργήσουν στενούς δεσμούς με τις ήδη υπάρχουσες (π.χ. το ΠΠ7) και να 
αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη ή η επανάληψη αυτών.

Είναι επίσης ζωτικής σημασίας το σχέδιο ΣΕΤ να ενισχύσει τη συνεργασία με τις τρίτες 
χώρες και να μην περιοριστεί στη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Η κλιματική 
αλλαγή είναι παγκόσμιο πρόβλημα και η Ευρώπη μπορεί να ωφεληθεί από τις σημαντικές 
ερευνητικές προσπάθειες που έχουν αναληφθεί σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των 
ΗΠΑ. Επιπλέον, για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η παγκόσμια κλιματική αλλαγή, οι 
τεχνολογίες πρέπει να χρησιμοποιηθούν εκεί όπου ο αντίκτυπός τους θα είναι οικονομικά 
αποδοτικότερος, για παράδειγμα η τεχνολογία CCS μπορεί να χρειαστεί να εφαρμοστεί στην 
Κίνα και την Ινδία.

Η ανάγκη ανάπτυξης των διευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων είναι σαφής και προφανής και 
δεν χρήζει περαιτέρω ανάλυσης.

Πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά τις τεχνολογικές προτεραιότητες

Η Επιτροπή, κατά τη θέση των τεχνολογικών της προτεραιοτήτων για το σχέδιο ΣΕΤ και για 
τις Ευρωπαϊκές Βιομηχανικές Πρωτοβουλίες, έλαβε υπόψη της το στρατηγικό σχέδιο που 
εκπονήθηκε στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορμών. Σε γενικές γραμμές, ο 
εισηγητής υποστηρίζει την επιλογή των τεχνολογικών προτεραιοτήτων. Ωστόσο, υπάρχουν 
ορισμένοι βασικοί τομείς στους οποίους το σχέδιο ΣΕΤ πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση:

 Πρώτον, η μη εστίαση στην αποδοτικότητα της παραγωγής ενέργειας, σε συνδυασμό με 
τη συμπαραγωγή και την πολυπαραγωγή, η εξοικονόμηση ενέργειας σε επίπεδο τελικού 
χρήστη και η ενεργειακή απόδοση στη βιομηχανία αποτέλεσε αντικείμενο ευρέος 
σχολιασμού. Μοιάζει περίεργο που ο τομέας με τις μεγαλύτερες δυνατότητες οικονομικής 
αποδοτικότητας δεν συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των Ευρωπαϊκών Βιομηχανικών 
Πρωτοβουλιών.

 Δεύτερον, δεν είναι σαφής η σχέση μεταξύ του σχεδίου ΣΕΤ και της σημαντικής 
δέσμευσης της ΕΕ να αναλάβει την υλοποίηση 12 εμβληματικών έργων επίδειξης CCS. Η 
τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) είναι ζωτικής σημασίας τόσο 
από την άποψη της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής όσο και από την άποψη της 
εκμετάλλευσης των εγχώριων ενεργειακών πόρων της ΕΕ. Η διευκόλυνση αυτών των 
έργων επίδειξης είναι συνεπώς κατεπείγον ζήτημα. Κατά συνέπεια, αυτά τα έργα 
επίδειξης θα ήταν λογικό να αποτελέσουν αντικείμενο μιας Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής 
Πρωτοβουλίας, ιδίως στο πλαίσιο της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα από 
την άποψη της χρήσης ορυκτών καυσίμων.

 Τρίτον, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αποδοχή από τον γενικό πληθυσμό 
εντός του σχεδίου ΣΕΤ. Αν θέλουμε να εφαρμοστούν οι τεχνολογίες αυτές, πρέπει πρώτα 
να τις αποδεχθούν οι πολίτες. Αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά όλες τις βασικές 
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τεχνολογίες ενεργειακού εφοδιασμού – και ιδίως την πυρηνική ενέργεια. Η ανάγκη για 
καλύτερη παροχή πληροφοριών και δέσμευσης του κοινού πρέπει να ληφθεί υπόψη τόσο 
στους κόλπους των νέων ευρείας σύνθεσης σχηματισμών της Διευθύνουσας Ομάδας της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Ευρωπαϊκού Συνασπισμού Ενεργειακής Έρευνας, καθώς 
και στους κόλπους μεμονωμένων Ευρωπαϊκών Βιομηχανικών Πρωτοβουλιών.
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