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EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

σχετικά με το σχέδιο έκθεσης PE521.547v01-00

Με την έκθεση πρωτοβουλίας του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει στη συζήτηση για 
την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τις πολιτικές της ΕΕ που αφορούν το κλίμα 
και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το 2030. Το Κοινοβούλιο δίνει την απάντησή του στην 
Πράσινη Βίβλο της 27ης Μαρτίου 2013, με την οποία η Επιτροπή ξεκίνησε τη συζήτηση για 
την κλιματική και ενεργειακή πολιτική για τη δεκαετία μετά το έτος 2020. 

Παρόλο που η ΕΕ διαθέτει σαφές πλαίσιο μέχρι το 2020 και κατέβαλε προσπάθειες για τον 
περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού, το 
επόμενο πλαίσιο πρέπει να αναπτυχθεί έγκαιρα για πολλούς λόγους. Η έγκαιρη επίτευξη 
συμφωνίας όσον αφορά το πλαίσιο για το 2030 είναι σημαντική, όπως υποστήριξε η 
Επιτροπή, λόγω των μεγάλων επενδυτικών κύκλων για τις ενεργειακές υποδομές, 
προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι στόχοι για τη διασφάλιση προόδου στην επίτευξη, με 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο, των στόχων μιας ανταγωνιστικής οικονομίας χαμηλών 
εκπομπών έως το 2050 και για την εξασφάλιση ενεργειακής ασφάλειας σε ολόκληρη την 
Ένωση. Παράλληλα, η βιομηχανία ζητά μεγαλύτερη επενδυτική βεβαιότητα και ένα ισχυρό 
και εύρωστο πλαίσιο θα μπορούσε να βοηθήσει τις εταιρείες να λαμβάνουν επενδυτικές 
αποφάσεις και να δημιουργούν θέσεις εργασίας. Από την άλλη πλευρά, το νέο πλαίσιο πρέπει 
επίσης να αντλήσει διδάγματα από τις τρέχουσες πολιτικές και να λάβει υπόψη τις συνεχείς 
εξελίξεις τόσο εντός της ΕΕ όσο και διεθνώς (όσον αφορά, για παράδειγμα, τα οικονομικά 
και δημοσιονομικά προβλήματα, τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, το κόστος και τον 
οικονομικά προσιτό χαρακτήρα της ενέργειας, τη φιλοδοξία και δέσμευση των διεθνών 
εταίρων για να μειώσουν των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου). Επιπλέον, η έκθεση 
πρωτοβουλίας θα πρέπει να υποστηρίζει τη διαμόρφωση της θέσης της ΕΕ για ενδεχόμενη 
σύναψη διεθνούς συμφωνίας για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής το 2015.

Για την εν λόγω κοινή έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, οι 
συνεισηγητές προτείνουν να δοθεί έμφαση σε έξι βασικά θέματα της μελλοντικής κλιματικής 
και ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ:

- στόχοι

- συνοχή των μέσων άσκησης πολιτικής

- διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας 

- ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της ΕΕ

- συνυπολογισμός των διαφορετικών ικανοτήτων των κρατών μελών

- θέση της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο.


