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1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΕΥΡΩΠΗ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) παρέχει στα κράτη µέλη της ένα µακροπρόθεσµο πλαίσιο για την 
αντιµετώπιση του ζητήµατος της αειφορίας και των διασυνοριακών επιπτώσεων φαινοµένων 
που δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπιστούν σε εθνικό επίπεδο και µόνο. Η κλιµατική αλλαγή 
έχει προ πολλού αναγνωριστεί ως ένας τέτοιος παράγοντας µακροπρόθεσµης διαµόρφωσης, 
για τον οποίο είναι απαραίτητη η συνεκτική δράση της ΕΕ, τόσο στο εσωτερικό της όσο και 
διεθνώς.  

Η Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα την εµβληµατική πρωτοβουλία για µια Ευρώπη που 
χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τους πόρους, η οποία εντάσσεται στη στρατηγική «Ευρώπη 
20201, και στο πλαίσιο αυτό, προτείνει τώρα µια σειρά από µακροπρόθεσµα σχέδια άσκησης 
πολιτικής σε τοµείς όπως οι µεταφορές, η ενέργεια και η κλιµατική αλλαγή. Στην παρούσα 
ανακοίνωση παρατίθενται τα βασικά στοιχεία που πρέπει να διαµορφώσουν τη δράση της ΕΕ 
για το κλίµα ώστε να συµβάλουν στη µετατροπή της ΕΕ σε µια ανταγωνιστική οικονοµία 
χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών µέχρι το 2050. Η προσέγγιση βασίζεται στην 
άποψη ότι απαιτούνται καινοτόµες λύσεις για να κινητοποιηθούν επενδύσεις στους τοµείς της 
ενέργειας, των µεταφορών, της βιοµηχανίας και των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών και ότι χρειάζεται ακριβέστερη εστίαση στις πολιτικές ενεργειακής απόδοσης.  

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη 
περιλαµβάνει πέντε πρωταρχικούς στόχους που ορίζουν το σηµείο στο οποίο θα πρέπει να 
έχει φθάσει η ΕΕ το 2020. Ένας από τους στόχους αυτούς σχετίζεται µε το κλίµα και την 
ενέργεια: τα κράτη µέλη έχουν δεσµευθεί να µειώσουν τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου 
κατά 20%, να αυξήσουν το µερίδιο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό 
µείγµα της ΕΕ κατά 20% και να επιτύχουν τον στόχο του 20% όσον αφορά την ενεργειακή 
απόδοση έως το 2020. Η ΕΕ ακολουθεί σήµερα σωστή πορεία προς την επίτευξη δύο από 
τους εν λόγω στόχους, εάν όµως δεν καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες δεν θα επιτύχει 
τον στόχο της για την ενεργειακή απόδοση2. Ως εκ τούτου, εξακολουθεί να αποτελεί 
προτεραιότητα η επίτευξη όλων των στόχων που έχουν ήδη τεθεί για το 2020. 

Προκειµένου να συγκρατηθεί η υπερθέρµανση από την κλιµατική αλλαγή σε λιγότερο 
από 2 °C, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναβεβαίωσε, τον Φεβρουάριο του 2011, τον 
ενωσιακό στόχο της µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου έως το 2050 κατά 80-
95% σε σύγκριση µε το 1990, στο πλαίσιο των αναγκαίων κατά τη ∆ιακυβερνητική Επιτροπή 
για την Κλιµατική Αλλαγή (IPCC) µειώσεων από τις ανεπτυγµένες χώρες οµαδικά3. Αυτό 
συνάδει µε τη θέση των ηγετών του κόσµου, όπως αποκρυσταλλώθηκε στις συµφωνίες της 
Κοπεγχάγης και της Κανκούν. Οι συµφωνίες αυτές περιλαµβάνουν τη δέσµευση για 
κατάστρωση µακροπρόθεσµων στρατηγικών ανάπτυξης µε χαµηλά επίπεδα ανθρακούχων 
εκποµπών. Ορισµένα κράτη µέλη έχουν ήδη κάνει ή κάνουν τώρα βήµατα προς αυτή την 
κατεύθυνση, µεταξύ άλλων καθορίζοντας στόχους µείωσης των εκποµπών µε ορίζοντα 
το 2050.  

                                                 
1 COM(2011) 21, βλ.: http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe 
2 Σχέδιο ενεργειακής απόδοσης – COM(2011) 109 
3 Αν ληφθούν υπόψη οι απαραίτητες προσπάθειες των αναπτυσσόµενων χωρών, το ποσοστό αυτό θα 

καταστήσει δυνατή την παγκόσµια µείωση των εκποµπών κατά 50% έως το 2050. 
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Παράλληλα µε τη Λευκή Βίβλο για τις µεταφορές και το σχέδιο ενεργειακής απόδοσης, η 
παρούσα ανακοίνωση αποτελεί βασικό παραδοτέο στο πλαίσιο της εµβληµατικής 
πρωτοβουλίας για την αποδοτική χρήση των πόρων. Παρουσιάζει χάρτη πορείας για την 
πιθανή ανάληψη δράσης µέχρι το 2050, χάρη στην οποία η ΕΕ θα µπορούσε να επιτύχει 
µειώσεις των αερίων θερµοκηπίου σύµφωνα µε τον συµφωνηθέντα στόχο του 80 έως 95%. 
Σκιαγραφεί ορόσηµα που θα δείχνουν κατά πόσον η ΕΕ ακολουθεί σωστή πορεία προς την 
επίτευξη του στόχου της, προκλήσεις πολιτικής, επενδυτικές ανάγκες και ευκαιρίες σε 
διάφορους τοµείς, υπενθυµίζοντας ότι ο στόχος µείωσης των εκποµπών στην ΕΕ κατά 80 
έως 95% πρέπει σε µεγάλο βαθµό να επιτευχθεί εσωτερικά.  

2. ΟΡΟΣΗΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2050 

Η µετάβαση σε µια ανταγωνιστική οικονοµία χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών 
σηµαίνει ότι η ΕΕ θα πρέπει να προετοιµαστεί για µειώσεις των εγχώριων εκποµπών της 
µέχρι το 2050 κατά 80% σε σύγκριση µε το 19904. Η Επιτροπή διενήργησε εκτενή ανάλυση 
µοντελοποίησης µε διάφορα πιθανά σενάρια που δείχνουν µε ποιον τρόπο µπορεί να γίνει 
αυτό, όπως εξηγείται στο κατωτέρω πλαίσιο. 

Από την ανάλυση των διαφόρων σεναρίων προκύπτει ότι εγχώριες µειώσεις των εκποµπών 
της τάξης του 40% και 60% έναντι των επιπέδων του 1990 θα αποτελούσαν την οικονοµικά 
συµφέρουσα πορεία µέχρι το 2030 και το 2040, αντίστοιχα. Στο πλαίσιο αυτό, προκύπτει 
επίσης µείωση κατά 25% το 2020. Αυτό επεξηγείται στο σχήµα 1. Η εν λόγω πορεία θα 
µπορούσε να οδηγήσει σε ετήσιες µειώσεις σε σύγκριση µε το 1990 περίπου κατά 1% την 
πρώτη δεκαετία µέχρι το 2020, κατά 1,5% τη δεύτερη δεκαετία µέχρι το 2030 και κατά 2% 
τις δύο τελευταίες δεκαετίες, µέχρι το 2050. Η προσπάθεια θα ενταθεί µε την πάροδο του 
χρόνου, καθώς θα προσφέρεται ένα ευρύτερο σύνολο οικονοµικά αποδοτικών τεχνολογιών. 

Προσέγγιση µοντελοποίησης για τον οδικό χάρτη 2050 

Τα αποτελέσµατα και οι διαπιστώσεις που παρουσιάζονται στην παρούσα ανακοίνωση βασίζονται σε 
εµπεριστατωµένη ανάλυση µοντελοποίησης και κατάρτισης σεναρίων παγκόσµιας και ενωσιακής κλίµακας µε 
αντικείµενο τον τρόπο µε τον οποίο η ΕΕ θα µπορούσε να στραφεί προς µια οικονοµία χαµηλών ανθρακούχων 
εκποµπών µέχρι το 2050, µε δεδοµένα τη συνεχιζόµενη αύξηση του παγκόσµιου πληθυσµού, την άνοδο του 
παγκόσµιου ΑΕΠ και ποικίλες παγκόσµιες τάσεις όσον αφορά την δράση για το κλίµα, την ενέργεια και τις 
τεχνολογικές εξελίξεις. 

Χρησιµοποιήθηκε ένα σύνολο παγκόσµιων προβλέψεων για να εξεταστεί ο παγκόσµιος αντίκτυπος της δράσης 
για το κλίµα και ο τρόπος µε τον οποίο αυτή συνδέεται µε τον ενεργειακό τοµέα, τη γεωργία και την αποψίλωση 
των δασών. Επιπλέον, προβλέφθηκαν οι επιπτώσεις στους ανταγωνιστικούς τοµείς της ΕΕ, προκειµένου να 
εκτιµηθούν οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι από τις φιλόδοξες δράσεις στο πλαίσιο της κατακερµατισµένης παγκόσµιας 
δράσης για το κλίµα.  

Για την ανάλυση της συµβολής ανά τοµέα, συµπεριλαµβανοµένης της γεωργίας και άλλων χρήσεων γης, 
διατυπώθηκαν λεπτοµερείς προβλέψεις σε επίπεδο ΕΕ, οι οποίες εντάχθηκαν σε ένα ευρύ σύνολο πιθανών 
µελλοντικών σεναρίων, µε επίκεντρο την ευαισθησία των παραδοχών που αφορούν την παγκόσµια εξέλιξη των 
τιµών των ορυκτών καυσίµων και τον ρυθµό της τεχνολογικής καινοτοµίας. Παρά τις αβεβαιότητες που πάντοτε 
συνοδεύουν τις µακροπρόθεσµες προβλέψεις, τα αποτελέσµατα ισχυροποιήθηκαν µε τη διατύπωση ενός ευρέος 
συνόλου σεναρίων στηριζόµενων σε διαφορετικές παραδοχές.  

                                                 
4 Ως εγχώριες νοούνται πραγµατικές µειώσεις των εκποµπών στο εσωτερικό της ΕΕ και όχι 

συµψηφισµός µέσω της αγοράς ανθρακούχων εκποµπών. 
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Σε µελλοντικές βελτιώσεις της µοντελοποίησης θα µπορούσαν να εξεταστούν η καλύτερη αναπαράσταση των 
επιπτώσεων της ίδιας της κλιµατικής αλλαγής, καθώς και η αποθήκευση ενέργειας και λύσεις ευφυούς 
ηλεκτρικού δικτύου για κατανεµηµένη ηλεκτροπαραγωγή.  

Το σχήµα 1 επεξηγεί την πορεία προς τη µείωση κατά 80% µέχρι το 2050, σε πενταετή 
στάδια. Η πρόβλεψη «αναφοράς», στο επάνω µέρος του διαγράµµατος, δείχνει την εξέλιξη 
των εγχώριων εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου µε τις τρέχουσες πολιτικές. Ακολουθεί ένα 
σενάριο συνεπές µε εγχώρια µείωση κατά 80%, το οποίο δείχνει πώς µπορούν να εξελιχθούν 
οι συνολικές και οι τοµεακές εκποµπές, εάν τεθούν σε εφαρµογή συµπληρωµατικές πολιτικές, 
λαµβανοµένων υπόψη των τεχνολογικών επιλογών που θα είναι διαθέσιµες µε την πάροδο 
του χρόνου.  

Σχήµα 1: Οι εκποµπές αερίων θερµοκηπίου της ΕΕ προς την κατεύθυνση εγχώριας 
µείωσης κατά 80% (100% =1990) 
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Εκτιµάται ότι οι εκποµπές, συµπεριλαµβανοµένων των διεθνών αεροµεταφορών, είχαν 
µειωθεί το 2009 κατά 16% σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990. Με την πλήρη εφαρµογή 
των τρεχουσών πολιτικών, η ΕΕ βρίσκεται σε σωστή πορεία για να επιτύχει εγχώρια µείωση 
κατά 20% έναντι των επιπέδων του 1990 το 2020 και κατά 30% το 2030. Ωστόσο, µε τις 
τρέχουσες πολιτικές, ο στόχος του 20% για την ενεργειακή απόδοση αναµένεται να 
επιτευχθεί µόνο κατά το ήµισυ µέχρι το 2020.  

Αν η ΕΕ υλοποιήσει τις τρέχουσες πολιτικές της, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται η δέσµευσή 
της να αυξήσει σε 20% το µερίδιο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και να επιτύχει 
ενεργειακή απόδοση 20% µέχρι το 2020, θα είναι σε θέση να υπερκαλύψει τον σηµερινό 
στόχο της µείωσης των εκποµπών κατά 20%, επιτυγχάνοντας µείωση κατά 25% µέχρι 
το 2020. Αυτό θα απαιτήσει την πλήρη εφαρµογή του σχεδίου ενεργειακής απόδοσης5, το 

                                                 
5 Σχέδιο ενεργειακής απόδοσης – COM(2011) 109 
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οποίο υποβάλλεται ταυτόχρονα µε την παρούσα ανακοίνωση και προσδιορίζει µέτρα που θα 
είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του στόχου της ενεργειακής απόδοσης. Το ύψος των 
αντισταθµίσεων που επιτρέπονται σήµερα δεν θα επηρεαστεί6. 

Από την ανάλυση προκύπτει επίσης ότι µια λιγότερο φιλόδοξη πορεία θα µπορούσε να 
οδηγήσει σε εγκλωβισµό σε επενδύσεις έντασης ανθρακούχων εκποµπών, µε αποτέλεσµα την 
αύξηση των τιµών του διοξειδίου του άνθρακα σε µεταγενέστερο στάδιο, καθώς και 
σηµαντικά υψηλότερες συνολικές δαπάνες στο σύνολο της περιόδου. Επιπλέον, η έρευνα και 
ανάπτυξη (Ε&Α), η επίδειξη και η έγκαιρη εµπορική εκµετάλλευση των τεχνολογιών – όπως 
οι διάφορες µορφές ενεργειακών πηγών µε χαµηλά επίπεδα ανθρακούχων εκποµπών, η 
δέσµευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, τα ευφυή ηλεκτρικά δίκτυα και τα 
υβριδικά και ηλεκτρικά οχήµατα – είναι ύψιστης σηµασίας για να εξασφαλιστεί η µετέπειτα 
διείσδυσή τους σε µεγάλη κλίµακα µε οικονοµικά συµφέροντες όρους. Είναι απαραίτητη η 
πλήρης εφαρµογή του στρατηγικού σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών, για την οποία θα 
απαιτηθούν πρόσθετες επενδύσεις σε Ε&Α και επίδειξη, ύψους 50 δισ. ευρώ την επόµενη 
δεκαετία. Τα έσοδα από τον πλειστηριασµό των δικαιωµάτων εκποµπής και η πολιτική 
συνοχής αποτελούν χρηµατοδοτικές επιλογές που θα πρέπει να εκµεταλλευθούν τα κράτη 
µέλη. Επιπλέον, σηµαντικό ρόλο µπορούν να διαδραµατίσουν η αποδοτικότερη χρήση των 
πόρων, λόγου χάριν µε την ανακύκλωση των αποβλήτων, τη βελτίωση της διαχείρισής τους 
και την αλλαγή συµπεριφοράς, καθώς και η ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των 
οικοσυστηµάτων. Θα χρειαστεί επίσης συνεχής προσπάθεια για τη ενίσχυση της έρευνας που 
έχει ως αντικείµενο τις τεχνολογίες µετριασµού της κλιµατικής αλλαγής και προσαρµογής σε 
αυτή. 

3. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ: ΤΟΜΕΑΚΗ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 

Στην ανάλυση της Επιτροπής διερευνήθηκαν επίσης πορείες για βασικούς τοµείς. Εξετάστηκε 
µια σειρά από σενάρια µε διαφορετικούς ρυθµούς τεχνολογικής καινοτοµίας και διαφορετικές 
τιµές των ορυκτών καυσίµων ως παραδοχές. Τα σενάρια αυτά κατέληξαν σε ως επί πλείστον 
συγκλίνοντα αποτελέσµατα όσον αφορά την τάξη µεγέθους των µειώσεων που απαιτούνται 
σε κάθε τοµέα µέχρι το 2030 και το 2050, όπως προκύπτει από τα πεδία τιµών που 
παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Η επεξεργασία επιλογών τοµεακής πολιτικής θα πρέπει να 
εµβαθύνει σε θέµατα κόστους, συµβιβαστικών λύσεων και αβεβαιότητας.  

Πίνακας 1: Τοµεακές µειώσεις 

Μειώσεις των αερίων θερµοκηπίου σε 
σύγκριση µε το 1990  

2005 2030 2050 

Σύνολο -7% -40 έως -44% -79 έως -82%
Τοµείς   
Ενέργεια (CO2) -7% -54 έως -68% -93 έως -99%
Βιοµηχανία (CO2) -20% -34 έως -40% -83 έως -87%
Μεταφορές (συµπεριλαµβανοµένου του CO2 
των αεροµεταφορών, εξαιρουµένων των +30% +20 έως -9% -54 έως -67%

                                                 
6 Που εγκρίθηκε µε την οδηγία 2003/87/EΚ για την εµπορία δικαιωµάτων εκποµπής (όπως 

τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2009/29/EΚ) και την απόφαση για τον επιµερισµό των προσπαθειών 
(απόφαση 406/2009/EΚ). 
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θαλάσσιων µεταφορών)  
Κατοικίες και υπηρεσίες (CO2) -12% -37 έως -53% -88 έως -91%
Γεωργία (εκτός CO2) -20% -36 έως -37% -42 έως -49%
Άλλες εκποµπές εκτός CO2 -30% -72 έως -73% -70 έως -78%

Ασφαλής, ανταγωνιστικός και πλήρως απαλλαγµένος από ανθρακούχες εκποµπές ενεργειακός 
τοµέας  

Η ηλεκτρική ενέργεια θα διαδραµατίσει πρωτεύοντα ρόλο στην οικονοµία χαµηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκποµπών. Από την ανάλυση προκύπτει ότι µπορεί να εξαλείψει σχεδόν 
τελείως τις εκποµπές CO2 έως το 2050 και ότι προσφέρει την προοπτική της µερικής 
αντικατάστασης των ορυκτών καυσίµων στις µεταφορές και τη θέρµανση. Αν και θα 
χρησιµοποιείται ολοένα περισσότερο ηλεκτρική ενέργεια στους δύο αυτούς τοµείς, η 
συνολική κατανάλωσή της θα εξακολουθήσει να αυξάνεται µόνο µε τους ιστορικούς ρυθµούς 
ανάπτυξης, χάρη στις συνεχείς βελτιώσεις της απόδοσης. 

Το µερίδιο των τεχνολογιών χαµηλών επιπέδων εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα στο 
µείγµα ηλεκτρικής ενέργειας εκτιµάται ότι θα αυξηθεί από το σηµερινό 45% περίπου σε 60% 
περίπου το 2020, µεταξύ άλλων µε την επίτευξη του στόχου για τις ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας, σε 75 έως 80% το 2030 και σχεδόν 100% το 2050. Ως εκ τούτου και χωρίς να 
θίγονται οι προτιµήσεις των κρατών µελών για ενεργειακό µείγµα που ανταποκρίνεται στις 
ειδικές εθνικές περιστάσεις, το σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ θα µπορούσε να 
διαφοροποιηθεί περισσότερο και να γίνει ασφαλέστερο. 

Θα χρειαστεί η ευρεία εξάπλωση ευρέος φάσµατος υφιστάµενων τεχνολογιών, 
συµπεριλαµβανοµένων των πιο προηγµένων, όπως τα φωτοβολταϊκά συστήµατα, των οποίων 
το κόστος θα συνεχίσει να µειώνεται, καθιστώντας τις συνεπώς πιο ανταγωνιστικές µε την 
πάροδο του χρόνου.  

Εξειδικευµένα σενάρια για την ενέργεια, καθώς και τα µέσα για την επίτευξη της εν λόγω 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκποµπές, µε παράλληλη διασφάλιση της ενεργειακής 
ασφάλειας και της ανταγωνιστικότητας, θα εξεταστούν στον ενεργειακό χάρτη πορείας για 
το 2050, ο οποίος θα βασιστεί στην θεσµοθετηµένη ενεργειακή πολιτική της ΕΕ και στη 
στρατηγική της για το 2020. 

Το σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής (ΣΕ∆Ε) της ΕΕ θα είναι κρίσιµος παράγοντας 
ώθησης ενός ευρέος φάσµατος τεχνολογιών χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών στην 
αγορά, έτσι ώστε ο ίδιος ο κλάδος της ηλεκτροπαραγωγής να µπορεί να προσαρµόσει τις 
επενδυτικές και επιχειρησιακές στρατηγικές του στη µεταβολή των τιµών της ενέργειας και 
της τεχνολογίας. Για να διαδραµατίσει το ΣΕ∆Ε τον ρόλο αυτό στη χαρασσόµενη πορεία 
προς το 2050, είναι απαραίτητα τόσο ένα επαρκώς σαφές µήνυµα για την τιµή του διοξειδίου 
του άνθρακα, όσο και η µακροχρόνια προβλεψιµότητα. Εν προκειµένω, πρέπει να εξεταστούν 
τα ενδεδειγµένα µέτρα, µεταξύ των οποίων η αναθεώρηση της συµφωνηθείσας γραµµικής 
µείωσης του ανώτατου ορίου του ΣΕ∆Ε7. Ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα πρόσφορα µέσα, 
όπως η φορολόγηση της ενέργειας και η τεχνολογική υποστήριξη, για να εξασφαλιστεί η 
πλήρης συµβολή του ενεργειακού τοµέα. 

                                                 
7 Η οδηγία 2003/87/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2009/29/ΕΚ, προβλέπει γραµµική µείωση 

του ανώτατου ορίου κατά 1,74 ποσοστιαίες µονάδες ετησίως. Η µείωση αυτή είναι νοµικά 
κατοχυρωµένη στο ΣΕ∆Ε και συνεχίζεται και µετά το 2020. 
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∆εδοµένου ότι ο πρωτεύων ρόλος της ηλεκτρικής ενέργειας στην οικονοµία χαµηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών απαιτεί σηµαντική χρήση των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας, πολλές από τις οποίες έχουν µεταβλητή ηλεκτροπαραγωγή, χρειάζονται 
σηµαντικές επενδύσεις σε δίκτυα για να εξασφαλιστεί η συνέχεια της παροχής ανά πάσα 
στιγµή8. Οι επενδύσεις σε ευφυή ηλεκτρικά δίκτυα αποτελούν βασικό καταλύτη για ένα 
σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας µε χαµηλά επίπεδα ανθρακούχων εκποµπών, κυρίως 
διευκολύνοντας την απόδοση στην πλευρά της ζήτησης, την αύξηση των µεριδίων των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και την κατανεµηµένη ηλεκτροπαραγωγή και καθιστώντας 
δυνατή την ηλεκτροδότηση των µεταφορών. Με τις επενδύσεις σε ηλεκτρικά δίκτυα δεν 
προκύπτουν πάντα οφέλη για τον φορέα εκµετάλλευσης του δικτύου, αλλά για το κοινωνικό 
σύνολο (µε παράλληλα οφέλη για τους καταναλωτές, τους παραγωγούς και την κοινωνία 
γενικότερα: πιο αξιόπιστο δίκτυο, ενεργειακή ασφάλεια και περιορισµένες εκποµπές ρύπων). 
Από την άποψη αυτή, στις µελλοντικές εργασίες θα πρέπει να εξεταστεί ο τρόπος µε τον 
οποίο το πλαίσιο πολιτικής µπορεί να προωθήσει τις επενδύσεις αυτές σε ενωσιακό, εθνικό 
και τοπικό επίπεδο και να δηµιουργήσει κίνητρα για τη διαχείριση της ζήτησης. 

Βιώσιµη κινητικότητα µέσω της αποδοτικής χρήσης των καυσίµων, της ηλεκτροκίνησης και της 
διαµόρφωσης δίκαιων τιµών 

Η τεχνολογική καινοτοµία µπορεί να συµβάλει στη µετάβαση σε ένα πιο αποδοτικό και 
βιώσιµο ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφορών, επιδρώντας σε τρεις κύριους παράγοντες: στην 
απόδοση των οχηµάτων µέσω νέων κινητήρων, υλικών και σχεδιασµού· στην καθαρότερη 
χρήση ενέργειας µέσω νέων καυσίµων και συστηµάτων πρόωσης· στην καλύτερη χρήση των 
δικτύων και τη λειτουργία µε µεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία µέσω συστηµάτων 
πληροφοριών και επικοινωνιών. Η Λευκή Βίβλος για τις µεταφορές θα προβλέπει πλήρη και 
συνδυασµένη σειρά µέτρων για την ενίσχυση της βιωσιµότητας του συστήµατος µεταφορών. 

Μέχρι το 2025, η βελτίωση της απόδοσης των καυσίµων είναι πιθανόν να παραµείνει η 
βασική κινητήρια δύναµη για την αντιστροφή της ανοδικής τάσης των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου στον συγκεκριµένο τοµέα. Οι εκποµπές από τις οδικές, τις σιδηροδροµικές και 
τις εσωτερικές πλωτές µεταφορές θα µπορούσαν στην πραγµατικότητα να επανέλθουν µέχρι 
το 2030 σε επίπεδα κατώτερα από τα εκείνα του 1990, σε συνδυασµό µε µέτρα όπως τα 
συστήµατα τιµολόγησης για την αντιµετώπιση της κυκλοφοριακής συµφόρησης και της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης, η επιβολή τελών χρήσης των υποδοµών, ο σχεδιασµός ευφυών 
πόλεων και η βελτίωση των δηµόσιων συγκοινωνιών, µε ταυτόχρονη εξασφάλιση οικονοµικά 
προσιτής κινητικότητας. Η βελτίωση της απόδοσης και της διαχείρισης της ζήτησης, που 
προάγεται µέσω των προτύπων για το CO2 και των ευφυών συστηµάτων φορολόγησης, 
αναµένεται να προωθήσει επίσης την ανάπτυξη των τεχνολογιών υβριδικών κινητήρων και να 
διευκολύνει τη σταδιακή µετάβαση προς τη µεγάλης κλίµακας διείσδυση καθαρότερων 
οχηµάτων σε όλους τους τρόπους µεταφοράς, συµπεριλαµβανοµένων των υβριδικών και 
ηλεκτρικών οχηµάτων plug-in (που τροφοδοτούνται µε συσσωρευτές ή κυψέλες καυσίµου), 
σε µεταγενέστερο στάδιο.  

Οι συνεργίες µε άλλους στόχους αειφορίας, όπως η µείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο, 
η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιοµηχανίας και τα οφέλη για την υγεία – 
ιδίως η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις πόλεις –, καθιστούν επιτακτική για την ΕΕ την 
ανάγκη να εντείνει τις προσπάθειές της για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της έγκαιρης 

                                                 
8 Βλ. επίσης ανακοίνωση «Προτεραιότητες για την ενεργειακή υποδοµή για το 2020 και µετέπειτα - 

Προσχέδιο για ενοποιηµένο ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο» – COM(2010) 677. 
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εξάπλωσης της ηλεκτροκίνησης και, γενικότερα, των εναλλακτικών καυσίµων και µεθόδων 
πρόωσης στο σύνολο του συστήµατος µεταφορών. Από την άποψη αυτή, δεν προκαλεί 
έκπληξη το γεγονός ότι και αυτοκινητοβιοµηχανίες των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, της Κορέας και 
της Κίνας αυξάνουν τις επενδύσεις τους στην τεχνολογία συσσωρευτών, στα ηλεκτρικά 
οχήµατα και στις κυψέλες καυσίµου. 

Τα αειφόρα βιοκαύσιµα θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως εναλλακτικά καύσιµα ειδικά 
στις αεροµεταφορές και στα βαρέα φορτηγά οχήµατα, κλάδους που θα παρουσιάσουν µεγάλη 
ανάπτυξη µετά το 2030. Σε περίπτωση που η ηλεκτροκίνηση δεν εξαπλωθεί σε µεγάλη 
κλίµακα, τα βιοκαύσιµα και λοιπά εναλλακτικά καύσιµα θα πρέπει να διαδραµατίσουν 
µεγαλύτερο ρόλο για να επιτευχθεί το ίδιο επίπεδο µείωσης των εκποµπών στον τοµέα των 
µεταφορών. Στην περίπτωση των βιοκαυσίµων, αυτό µπορεί να οδηγήσει, άµεσα ή έµµεσα, 
σε µείωση των καθαρών οφελών ως προς τα αέρια του θερµοκηπίου και αύξηση της πίεσης 
που ασκείται στη βιοποικιλότητα, τη διαχείριση των υδάτων και το περιβάλλον γενικότερα. 
Αυτό επιτείνει την ανάγκη να σηµειωθεί πρόοδος στα βιοκαύσιµα δεύτερης και τρίτης γενεάς 
και στις υπό εξέλιξη εργασίες µε αντικείµενο τις έµµεσες αλλαγές των χρήσεων γης και την 
αειφορία. 

Το δοµηµένο περιβάλλον 

Το δοµηµένο περιβάλλον προσφέρει χαµηλού κόστους και βραχυπρόθεσµες ευκαιρίες για 
µείωση των εκποµπών, πρωτίστως µέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των 
κτιρίων. Από την ανάλυση της Επιτροπής προκύπτει ότι οι εκποµπές στον τοµέα αυτό θα 
µπορούσαν να µειωθούν κατά περίπου 90% έως το 2050, ποσοστό που αντιπροσωπεύει 
µακροπρόθεσµα συµβολή µεγαλύτερη από τον µέσο όρο. Αυτό υπογραµµίζει τη σηµασία της 
επίτευξης του στόχου της αναδιατυπωµένης οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των 
κτιρίων9, σύµφωνα µε την οποία τα νέα κτίρια που θα ανεγείρονται από το 2021 και µετά θα 
πρέπει να είναι κτίρια µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση ενέργειας. Η διαδικασία αυτή έχει 
ήδη ξεκινήσει, καθώς πολλά κράτη µέλη εφαρµόζουν αυστηρότερα πρότυπα ενεργειακής 
απόδοσης κτιρίων. Στις 4 Φεβρουαρίου του 2011 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, λαµβάνοντας 
υπόψη τον πρωταρχικό στόχο της ΕΕ, αποφάσισε ότι από το 2012 και µετά όλα τα κράτη 
µέλη θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν πρότυπα ενεργειακής απόδοσης στις δηµόσιες 
συµβάσεις που αφορούν δηµόσια κτίρια και υπηρεσίες. Μέχρι τα τέλη του 2011, η Επιτροπή 
θα εκδώσει ανακοίνωση µε θέµα τις αειφόρες κατασκευές, στην οποία θα παρουσιάζει 
στρατηγική για τον τρόπο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, µε παράλληλη 
βελτίωση των επιδόσεών του από πλευράς περιβάλλοντος και κλίµατος. 

Οι προσπάθειες θα πρέπει να ενταθούν σηµαντικά µε την πάροδο του χρόνου. Σήµερα, τα νέα 
κτίρια πρέπει να σχεδιάζονται ως ευφυή κτίρια χαµηλής ή µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. 
Το επιπλέον κόστος της απαίτησης αυτής µπορεί να ανακτηθεί µε την εξοικονόµηση 
καυσίµων. Μεγαλύτερη πρόκληση, ωστόσο, είναι η ανακαίνιση των υφιστάµενων κτιρίων 
και, ειδικότερα, ο τρόπος χρηµατοδότησης των απαραίτητων επενδύσεων. Ορισµένα κράτη 
µέλη ήδη χρησιµοποιούν προορατικά τα διαρθρωτικά ταµεία. Η ανάλυση προβλέπει ότι, την 
επόµενη δεκαετία, οι επενδύσεις σε κατασκευαστικά στοιχεία και εξοπλισµό που 
εξοικονοµούν ενέργεια στα κτίρια θα πρέπει να αυξηθούν έως και κατά 200 δισ. ευρώ. 
Αρκετά κράτη µέλη έχουν ήδη θέσει σε εφαρµογή ευφυή συστήµατα χρηµατοδότησης, όπως 
το προνοµιακό επιτόκιο για τη µόχλευση επενδύσεων του ιδιωτικού τοµέα στις πλέον 

                                                 
9 Οδηγία 2010/31/EΕ 
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αποδοτικές κατασκευαστικές λύσεις. Πρέπει να διερευνηθούν άλλα µοντέλα ιδιωτικής 
χρηµατοδότησης. 

Όπως και στον τοµέα των µεταφορών, η στροφή της ενεργειακής κατανάλωσης προς την 
ηλεκτρική ενέργεια χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών (µεταξύ άλλων, αντλίες 
θερµότητας και θερµοσυσσωρευτές) και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (π.χ. ηλιακή 
θέρµανση, βιοαέριο, βιοµάζα), που επιτυγχάνεται επίσης µέσω των συστηµάτων 
τηλεθέρµανσης, θα συµβάλει στην προστασία των καταναλωτών έναντι της ανόδου των 
τιµών των ορυκτών καυσίµων και θα επιφέρει σηµαντικά οφέλη για την υγεία.  

Βιοµηχανικοί κλάδοι, συµπεριλαµβανοµένων των ενεργοβόρων 

Από την ανάλυση της Επιτροπής προκύπτει ότι οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου στον 
βιοµηχανικό τοµέα θα µπορούσαν να µειωθούν κατά 83 έως 87% το 2050. Η εφαρµογή των 
πιο προηγµένων από πλευράς αποδοτικής χρήσης των πόρων και της ενέργειας βιοµηχανικών 
διεργασιών και εξοπλισµού, η αύξηση της ανακύκλωσης, καθώς και οι τεχνολογίες µείωσης 
των άλλων εκποµπών εκτός του CO2 (π.χ. υποξείδιο του αζώτου και µεθάνιο) θα µπορούσαν 
να συµβάλουν σηµαντικά, παρέχοντας στους ενεργοβόρους κλάδους τη δυνατότητα να 
µειώσουν τις εκποµπές κατά το ήµισυ ή και περισσότερο. ∆εδοµένου ότι οι λύσεις είναι 
εξειδικευµένες κατά κλάδο, η Επιτροπή θεωρεί αναγκαίο να εκπονήσει ειδικούς χάρτες 
πορείας σε συνεργασία µε τους αντίστοιχους κλάδους. 

Εκτός από την εφαρµογή των πιο προηγµένων βιοµηχανικών διεργασιών και εξοπλισµού, θα 
πρέπει επίσης να εξαπλωθεί σε ευρεία κλίµακα µετά το 2035 η δέσµευση και αποθήκευση 
διοξειδίου του άνθρακα, κυρίως για να δεσµεύονται οι βιοµηχανικές εκποµπές διεργασιών 
(π.χ. στην τσιµεντοβιοµηχανία και τη χαλυβουργία). Αυτό θα συνεπαγόταν ετήσιες 
επενδύσεις άνω των 10 δισ. ευρώ οι οποίες, σε περίπτωση παγκόσµιας δράσης για το κλίµα, 
δεν θα δηµιουργούσαν προβλήµατα ανταγωνιστικότητας. Εάν όµως οι κύριοι ανταγωνιστές 
της ΕΕ δεν αναλάβουν ανάλογες δεσµεύσεις, η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει µε ποιον τρόπο θα 
αντιµετωπίσει περαιτέρω τους κινδύνους διαρροής άνθρακα εξαιτίας αυτής της πρόσθετης 
δαπάνης. 

Καθώς η ΕΕ διαµορφώνει το πλαίσιο της πολιτικής της για το κλίµα, θα χρειαστεί να 
συνεχίσει να παρακολουθεί και να αναλύει τις συνέπειες των σχετικών µέτρων για την 
ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων βιοµηχανιών σε σχέση µε τις προσπάθειες των τρίτων 
χωρών και να εξετάζει τα κατάλληλα µέτρα όπου είναι αναγκαίο. Η ανάλυση της Επιτροπής 
επιβεβαιώνει ότι τα τρέχοντα µέτρα παρέχουν κατάλληλες διασφαλίσεις στις σηµερινές 
συνθήκες, όπως είχε διαπιστωθεί παλαιότερα, και σηµειώνει τις διαπιστώσεις σχετικά µε τις 
επιλογές για την αντιµετώπιση της διαρροής άνθρακα, οι οποίες παρατίθενται στην 
ανακοίνωση του Μαΐου του 2010, συµπεριλαµβανοµένων των διαπιστώσεων που αφορούν 
την υπαγωγή των εισαγωγών στο ΣΕ∆Ε10. Ο βαθµός στον οποίο οι υφιστάµενες διασφαλίσεις 
είναι επαρκείς θα εξακολουθήσει να επανεξετάζεται συστηµατικά σε σχέση µε τις 
προσπάθειες των τρίτων χωρών. Η Επιτροπή δεν παύει να επαγρυπνεί, ώστε να διατηρηθεί 
µια ισχυρή βιοµηχανική βάση στην ΕΕ, και θα συνεχίσει να επικαιροποιεί τον κατάλογο 
τοµέων που εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όπως προβλέπει η οδηγία για το ΣΕ∆Ε 

                                                 
10 COM(2010) 265 
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της ΕΕ11. Είναι σαφές ότι η καλύτερη προστασία από τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα θα είναι 
η αποτελεσµατική παγκόσµια δράση. 

Αειφόρος αύξηση της παραγωγικότητας των χρήσεων γης 

Από την ανάλυση της Επιτροπής προκύπτει ότι ο γεωργικός τοµέας µπορεί να µειώσει τις 
άλλες εκποµπές πλην του CO2 µέχρι το 2050 κατά ποσοστό µεταξύ 42 και 49% σε σύγκριση 
µε το 1990. Ο τοµέας έχει ήδη επιτύχει σηµαντική µείωση. Είναι εφικτές µεγαλύτερες 
µειώσεις τις δύο επόµενες δεκαετίες. Οι γεωργικές πολιτικές πρέπει να επικεντρωθούν σε 
επιλογές όπως η περαιτέρω αειφορική αύξηση της απόδοσης, η αποτελεσµατική χρήση των 
λιπασµάτων, η αναερόβια επεξεργασία οργανικών αποβλήτων (βιοαεριοποίηση), η βελτίωση 
της διαχείρισης της κοπριάς, των κτηνοτροφικών φυτών και της παραγωγικότητας της 
κτηνοτροφίας, καθώς και η µεγιστοποίηση των οφελών της εκτατικής γεωργίας.  

Η βελτίωση των γεωργικών και δασοκοµικών πρακτικών µπορεί να αυξήσει την ικανότητα 
του τοµέα να διατηρεί και να δεσµεύει τον άνθρακα στο έδαφος και τα δάση. Αυτό µπορεί να 
επιτευχθεί, για παράδειγµα, µέσω στοχευµένων µέτρων για τη διατήρηση και αποκατάσταση 
λειµώνων, υγροτόπων και τυρφώνων, την περιορισµένη ή µηδενική άροση, τη µείωση της 
διάβρωσης και την ανάπτυξη των δασών. Η γεωργία και η δασοκοµία παρέχουν επίσης τους 
πόρους για βιοενέργεια και βιοµηχανικές πρώτες ύλες, συµβολή που είναι βέβαιο ότι θα 
αυξηθεί περαιτέρω.  

Τα ανωτέρω στοιχεία θα εξεταστούν λεπτοµερέστερα στις νοµοθετικές προτάσεις σχετικά µε 
την κοινή γεωργική πολιτική για την περίοδο µετά το 2013, των οποίων ο θετικός αντίκτυπος 
δεν ελήφθη υπόψη στην ανάλυση, καθώς και στην επικείµενη ανακοίνωση για τη 
βιοοικονοµία12. 

Μετά το 2030, ενδέχεται να επιβραδυνθεί ο ρυθµός µείωσης των εκποµπών στον γεωργικό 
τοµέα, εν µέρει λόγω της αύξησης της γεωργικής παραγωγής που οφείλεται στον αυξανόµενο 
παγκόσµιο πληθυσµό. Ωστόσο, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι, µέχρι το 2050, η γεωργία 
αναµένεται να αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο των συνολικών εκποµπών της ΕΕ, 
τριπλασιάζοντας το µερίδιό της σε σχέση µε σήµερα. Η σηµασία του τοµέα όσον αφορά την 
πολιτική για το κλίµα πρόκειται εποµένως να αυξηθεί: εάν δεν επιτύχει τις προβλεπόµενες 
µειώσεις εκποµπών, θα χρειαστεί να µειωθούν ακόµη περισσότερο οι εκποµπές σε άλλους 
τοµείς, κάτι που συνεπάγεται υψηλό κόστος. Επειδή ο γεωργικός τοµέας είναι επίσης 
δυνητικά εκτεθειµένος σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα, οι αλλαγές στα πρότυπα παραγωγής 
και εµπορίας δεν θα πρέπει να κλονίζουν πιο µακροπρόθεσµα τη συνολική µείωση των 
εκποµπών. 

Στην ανάλυση εξετάζονται επίσης οι συνέπειες για τη γεωργία και τη δασοκοµία µε 
παγκόσµια θεώρηση. Το 2050, η υφήλιος θα πρέπει να τρέφει περίπου 9 δισεκατοµµύρια 
ανθρώπους. Ταυτόχρονα, τα τροπικά δάση θα πρέπει να διαφυλαχθούν ως ουσιώδης 
συνιστώσα της αντιµετώπισης της αλλαγής του κλίµατος και της διατήρησης της 
βιοποικιλότητας σε παγκόσµια κλίµακα. Επιπλέον, οι προσπάθειες µετριασµού της 
κλιµατικής αλλαγής αναµένεται να αυξήσουν τη ζήτηση για βιοενέργεια, παράλληλα µε την 
υφιστάµενη και την αυξανόµενη ζήτηση για ζωοτροφές, ξυλεία και πρώτες ύλες για την 

                                                 
11 Οδηγία 2009/29/EΚ, άρθρο 10α παράγραφος 13 
12 Πρόγραµµα εργασιών της Επιτροπής για το 2011 - Ευρωπαϊκή στρατηγική και σχέδιο δράσης προς µια 

διατηρήσιµη βιοοικονοµία έως το 2020 
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παραγωγή χαρτιού και τις βιοτεχνολογικές βιοµηχανίες. Οι δύο προκλήσεις – παγκόσµια 
διατροφική ασφάλεια και παγκόσµια δράση για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής – 
θα πρέπει να αντιµετωπιστούν αδιαχώριστες. Για να καλυφθούν αυτές οι αυξηµένες 
απαιτήσεις χρήσεων γης στην ΕΕ και σε παγκόσµια κλίµακα, πρέπει να συνεχιστεί µε ταχύ 
ρυθµό η αειφόρος αύξηση της παραγωγικότητας που επιτυγχάνεται µε ποικίλα γεωργικά και 
δασοκοµικά συστήµατα (εντατικά και εκτατικά), αν µη τι άλλο στις αναπτυσσόµενες χώρες. 
Θα απαιτηθεί επιµελής διαχείριση των ενδεχόµενων αρνητικών επιπτώσεων σε άλλους 
πόρους (π.χ. ύδατα, έδαφος και βιοποικιλότητα). Η επιτάχυνση της κλιµατικής αλλαγής 
µπορεί να θέσει σε κίνδυνο αυτές τις βελτιώσεις της παραγωγικότητας σε έναν κόσµο που 
χαρακτηρίζεται από ανεπαρκή δράση για την αντιµετώπισή της κλιµατικής αλλαγής. 

Αυτό υπογραµµίζει επίσης την ανάγκη να εξετάζονται όλες οι χρήσεις γης ως ενιαίο σύνολο 
και να καλύπτονται οι χρήσεις γης, οι αλλαγές τους και η δασοκοµία (LULUCF) από την 
πολιτική της ΕΕ για το κλίµα. Η Επιτροπή προετοιµάζει µια πρωτοβουλία για το θέµα αυτό 
εντός του τρέχοντος έτους. Επιπλέον, θα πρέπει να αυξηθεί ο βαθµός επαναχρησιµοποίησης 
και ανακύκλωσης του χαρτιού και των προϊόντων ξυλείας ώστε να µειωθεί η πίεση που 
ασκείται στις χρήσεις γης.  

Στην ανάλυση ελήφθησαν υπόψη οι παγκόσµιες ανοδικές τάσεις του µεριδίου των ζωικών 
προϊόντων στη διατροφή. Θα ήταν σκόπιµο να αντιστραφούν οι υφιστάµενες τάσεις των 
αποβλήτων των τροφίµων και να αναπροσανατολιστεί η κατανάλωση προς τρόφιµα 
µικρότερης έντασης άνθρακα. 

4. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 

Σηµαντική αύξηση των επενδύσεων κεφαλαίου 

Οι διάφορες ενεργειακές πηγές χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, τα συστήµατα 
και οι υποδοµές που τις στηρίζουν, συµπεριλαµβανοµένων των ευφυών ηλεκτρικών δικτύων, 
η παθητική κατοικία, η δέσµευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, οι προηγµένες 
βιοµηχανικές διεργασίες και η ηλεκτροδότηση των µεταφορών (συµπεριλαµβανοµένων των 
τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας) αποτελούν βασικές συνιστώσες που έχουν αρχίσει να 
σχηµατίζουν τη ραχοκοκαλιά αποδοτικών συστηµάτων ενέργειας και µεταφορών µε χαµηλά 
επίπεδα ανθρακούχων εκποµπών για την περίοδο µετά το 2020. Αυτά θα απαιτήσουν 
σηµαντικές και διαρκείς επενδύσεις: υπολογίζεται ότι, τα επόµενα 40 έτη, η αύξηση των 
δηµόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων θα προσεγγίζει κατά µέσον όρο τα 270 δισ. ευρώ 
ετησίως. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει πρόσθετη επένδυση της τάξης του 1,5% του ΑΕΠ της 
ΕΕ ετησίως, επιπλέον των συνολικών τρεχουσών επενδύσεων που αντιστοιχούσαν σε 19% 
του ΑΕΠ το 200913. Πρόκειται για επάνοδο στα επίπεδα των επενδύσεων πριν από την 
οικονοµική κρίση. Οι σηµερινές επενδύσεις θα καθορίσουν τη µελλοντική 
ανταγωνιστικότητα των οικονοµιών. Εν προκειµένω, είναι ενδιαφέρον να σηµειωθούν τα 
πολύ µεγαλύτερα ποσοστά του ΑΕΠ που διατέθηκαν για επενδύσεις στην Κίνα (48%), την 
Ινδία (35%) και την Κορέα (26%) το 200914, ενδεικτικά της ανάγκης των αναδυόµενων 
οικονοµιών να δηµιουργήσουν υποδοµή αλλά και της δυνατότητας να πραγµατοποιήσουν 
άλµατα προς µια ανταγωνιστική οικονοµία χαµηλών ανθρακούχων εκποµπών.  

                                                 
13 Eurostat, Εθνικοί λογαριασµοί 
14 Παγκόσµια Τράπεζα, ∆είκτες 
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Η αποδέσµευση του επενδυτικού δυναµικού του ιδιωτικού τοµέα και των ιδιωτών 
καταναλωτών αποτελεί µείζονα πρόκληση. Ενώ το µεγαλύτερο µέρος αυτής της επιπλέον 
επένδυσης θα αποσβεστεί µε την πάροδο του χρόνου µέσω των χαµηλότερων ενεργειακών 
δαπανών και της αύξησης της παραγωγικότητας, οι αγορές τείνουν να προεξοφλούν τα 
µελλοντικά οφέλη και να παραβλέπουν τους µακροπρόθεσµους κινδύνους. Τίθεται εποµένως 
το βασικό ερώτηµα πώς η πολιτική µπορεί να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις που θα 
συγκροτήσουν το πλαίσιο για τις επενδύσεις αυτές, µεταξύ άλλων και µε νέα µοντέλα 
χρηµατοδότησης.  

Κατά την υλοποίηση του ενωσιακού στόχου του 20% για την ενεργειακή απόδοση, η 
Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί τις επιπτώσεις των νέων µέτρων στο ΣΕ∆Ε, ώστε να 
διατηρηθούν τα κίνητρα του ΣΕ∆Ε, τα οποία συνίστανται σε ανταµοιβή για τις επενδύσεις σε 
χαµηλά επίπεδα ανθρακούχων εκποµπών και προετοιµάζουν τους υπαγόµενους στο ΣΕ∆Ε 
τοµείς για τις καινοτοµίες που θα χρειαστούν στο µέλλον. Εν προκειµένω, πρέπει να 
εξεταστούν κατάλληλα µέτρα, µεταξύ των οποίων η αποκατάσταση της ισορροπίας του 
ΣΕ∆Ε µε τη δέσµευση αντίστοιχου αριθµού δικαιωµάτων από το τµήµα που πρόκειται να 
εκπλειστηριαστεί την περίοδο 2013-2020, εφόσον ληφθεί η σχετική πολιτική απόφαση. Με 
τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί επίσης η οικονοµικά συµφέρουσα συµβολή στον στόχο της 
ενεργειακής απόδοσης, τόσο των τοµέων που υπάγονται στο ΣΕ∆Ε όσο και εκείνων που 
εξαιρούνται από αυτό. 

Οι πρόσθετοι µηχανισµοί δηµόσιας-ιδιωτικής χρηµατοδότησης είναι καίριας σηµασίας 
προκειµένου να αποτραπούν οι αρχικοί κίνδυνοι της χρηµατοδότησης και να αρθούν τα 
εµπόδια ταµειακών ροών. Η δηµόσια χρηµατοδότηση µέσω καινοτόµων χρηµατοδοτικών 
µέσων, όπως τα ανακυκλούµενα κεφάλαια, τα προνοµιακά επιτόκια, τα συστήµατα 
εγγυήσεων, τα µέσα επιµερισµού των κινδύνων και οι µηχανισµοί µεικτής χρηµατοδότησης, 
είναι ικανή να κινητοποιήσει και να κατευθύνει την απαιτούµενη ιδιωτική χρηµατοδότηση, 
όπου συµπεριλαµβάνονται οι ΜΜΕ και οι καταναλωτές. Με τον τρόπο αυτό, µια 
περιορισµένη δηµόσια χρηµατοδότηση µπορεί να µοχλεύσει πλήθος επενδύσεων του 
ιδιωτικού τοµέα15. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, καθώς και η πρόβλεψη ειδικών κονδυλίων στο επόµενο 
πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο θα πρέπει να αναλάβουν ρόλο στην εξασφάλιση πρόσθετης 
χρηµατοδότησης για ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκποµπών. 

Η αύξηση των εγχώριων επενδύσεων προσφέρει µεγάλη ευκαιρία για αυξηµένη 
παραγωγικότητα, προστιθέµενη αξία και παραγωγή σε ευρύ φάσµα ενωσιακών 
µεταποιητικών βιοµηχανιών (π.χ. αυτοκινητοβιοµηχανία, ηλεκτροπαραγωγή, εξοπλισµός 
βιοµηχανιών και ηλεκτρικών δικτύων, δοµικά υλικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης και 
κατασκευές), που συνιστούν νευραλγικούς κλάδους για τη µελλοντική οικονοµική ανάπτυξη 
και δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. 

Πέραν των µειώσεων των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, η οποία αποτελεί το βασικό 
πλεονέκτηµα της στροφής προς την οικονοµία χαµηλών ανθρακούχων εκποµπών, η 
µετάβαση αυτή θα αποφέρει µια σειρά από άλλα σηµαντικά οφέλη. 

                                                 
15 Εάν η δηµόσια χρηµατοδότηση συνιστά κρατική ενίσχυση, θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους 

κανόνες για το συµβιβάσιµο των κρατικών ενισχύσεων. 
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Μείωση της ενεργειακής δαπάνης της Ευρώπης και της εξάρτησής της από τις εισαγωγές 
ορυκτών καυσίµων 

Αν ληφθεί υπόψη το σύνολο της περιόδου των 40 ετών, εκτιµάται ότι µε την ενεργειακή 
απόδοση και τη στροφή προς εγχώριες πηγές παραγωγής ενέργειας µε χαµηλά επίπεδα 
ανθρακούχων εκποµπών, οι µέσες δαπάνες της ΕΕ για καύσιµα θα µειωθούν κατά 175 έως 
320 δισ. ευρώ ετησίως. Η πραγµατική µείωση του κόστους εξαρτάται από τον βαθµό στον 
οποίο θα αναληφθεί παγκόσµια δράση για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Εάν 
υποτεθεί ότι θα αναληφθεί παγκόσµια δράση για το κλίµα, θα χρειάζεται να εισάγονται 
λιγότερα ορυκτά καύσιµα στην ΕΕ, το δε κόστος των εισαγωγών που θα εξακολουθούν να 
είναι αναγκαίες θα µειωθεί.  

Αν ωστόσο οι υπόλοιπες χώρες δεν λάβουν συντονισµένα µέτρα, ένα σηµαντικό όφελος της 
δράσης της ΕΕ θα ήταν η προστασία της οικονοµίας έναντι των υψηλών τιµών των ορυκτών 
καυσίµων. Η ανάλυση, καθώς και η έκθεση του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας (∆ΟΕ) για 
τις παγκόσµιες ενεργειακές προοπτικές (World Energy Outlook 2010) καταδεικνύουν σαφώς 
ότι οι τιµές των ορυκτών καυσίµων προβλέπεται πράγµατι να είναι σηµαντικά υψηλότερες σε 
περίπτωση περιορισµένης παγκόσµιας δράσης για το κλίµα. Αυτό δεν είναι µόνο 
µακροπρόθεσµο ζήτηµα. Ακόµη και µετά την ύφεση στον δυτικό κόσµο, οι τιµές του 
πετρελαίου είναι περίπου διπλάσιες σε σχέση µε το 2005. Ο ∆ΟΕ εκτιµά ότι οι δαπάνες της 
ΕΕ για εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 70 δισ. δολάρια µεταξύ 2009 και 2010 και ότι είναι 
πιθανή η περαιτέρω αύξηση στο εγγύς µέλλον. Όπως βιώσαµε τη δεκαετία του ’70 και στις 
αρχές της δεκαετίας του ’80, η ραγδαία άνοδος των τιµών του πετρελαίου µπορεί να οδηγήσει 
σε πληθωρισµό, αύξηση των εµπορικών ελλειµµάτων, µείωση της ανταγωνιστικότητας και 
αύξηση της ανεργίας. 

Το 2050 η συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στην ΕΕ µπορεί να είναι περίπου 
κατά 30% χαµηλότερη από τα επίπεδα του 2005. Θα χρησιµοποιούνται περισσότεροι 
εγχώριοι ενεργειακοί πόροι, ιδίως ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Οι εισαγωγές πετρελαίου και 
φυσικού αερίου θα έχουν µειωθεί κατά το ήµισυ σε σύγκριση µε τα σηµερινά επίπεδα, 
περιορίζοντας σε σηµαντικό βαθµό τις αρνητικές επιπτώσεις των πιθανών ραγδαίων 
αυξήσεων των τιµών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αντίθετα, εάν δεν ληφθούν 
µέτρα, οι δαπάνες για εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αέριου µπορεί να διπλασιαστούν 
έναντι των σηµερινών, διαφορά 400 και πλέον δισ. ευρώ ετησίως µέχρι το 2050, ποσό που 
ισοδυναµεί µε 3% του σηµερινού ΑΕΠ16.  

Νέες θέσεις εργασίας 

Η έγκαιρη επένδυση στην οικονοµία χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών θα δώσει το 
έναυσµα για σταδιακή διαρθρωτική αλλαγή της οικονοµίας και µπορεί να δηµιουργήσει νέες 
θέσεις εργασίας σε καθαρούς αριθµούς, τόσο βραχυπρόθεσµα, όσο και µεσοπρόθεσµα. Οι 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας έχουν ισχυρό θετικό ιστορικό στη δηµιουργία θέσεων 
απασχόλησης. Σε µία µόλις πενταετία, το εργατικό δυναµικό του κλάδου των ανανεώσιµων 
πηγών αυξήθηκε από 230.000 σε 550.000. Εξάλλου, στον κλάδο των κατασκευών, οι 
επενδύσεις στις χαµηλές ανθρακούχες εκποµπές προσφέρουν µεγάλες βραχυπρόθεσµες 
ευκαιρίες απασχόλησης. Με περίπου 15 εκατοµµύρια εργαζοµένους στην ΕΕ, ο κλάδος αυτός 
δέχθηκε ιδιαίτερα σκληρό πλήγµα από την οικονοµική κρίση. Η ανάκαµψή του θα µπορούσε 

                                                 
16 Ο βαθµός µείωσης των δαπανών για εισαγωγές ορυκτών καυσίµων εξαρτάται από τη µελλοντική 

εξέλιξη των τιµών τους και τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασµού. 
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να τονωθεί σηµαντικά µε µια µεγάλη προσπάθεια επιτάχυνσης της ανακαίνισης και της 
κατασκευής ενεργειακά αποδοτικών κατοικιών. Το σχέδιο ενεργειακής απόδοσης 
επιβεβαιώνει τις µεγάλες δυνατότητες δηµιουργίας θέσεων εργασίας που παρέχει η 
προώθηση των επενδύσεων σε αποδοτικότερο τεχνικό εξοπλισµό.  

Πιο µακροπρόθεσµα, η δηµιουργία και η διατήρηση θέσεων εργασίας θα εξαρτηθεί από την 
ικανότητα της ΕΕ να πρωτοστατήσει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών χαµηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκποµπών, µε την αύξηση της εκπαίδευσης και κατάρτισης, προγράµµατα 
προώθησης της αποδοχής των νέων τεχνολογιών, της Ε&Α και της επιχειρηµατικότητας και 
µε τη δηµιουργία ευνοϊκού πλαισίου οικονοµικών συνθηκών για τις επενδύσεις. Εν 
προκειµένω, η Επιτροπή έχει επανειληµµένα τονίσει τα θετικά οφέλη για την απασχόληση 
που απορρέουν από τη χρήση των εσόδων από τον πλειστηριασµό δικαιωµάτων εκποµπής 
βάσει του ΣΕ∆Ε και τη φορολογία του CO2 για τη µείωση του κόστους εργασίας, µε 
δυνατότητα αύξησης της συνολικής απασχόλησης έως και κατά 1,5 εκατ. θέσεις εργασίας 
έως το 2020. 

Καθώς η βιοµηχανία εκµεταλλεύεται τις οικονοµικές ευκαιρίες που προσφέρει η οικονοµία 
χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών, γίνεται πιο επιτακτική η ανάγκη να 
εξασφαλιστεί ειδικευµένο εργατικό δυναµικό, ιδίως στους κλάδους των κατασκευών, στα 
τεχνικά επαγγέλµατα, στη µηχανική και στην έρευνα. Προς τούτο θα απαιτηθεί στοχευµένη 
επαγγελµατική κατάρτιση του υπάρχοντος εργατικού δυναµικού προς τις «πράσινες» 
ευκαιρίες απασχόλησης, ώστε να αντιµετωπιστούν οι εµφανιζόµενες στενότητες δεξιοτήτων 
και να προωθηθούν οι δεξιότητες αυτές στα εκπαιδευτικά συστήµατα. Η Επιτροπή ασχολείται 
τώρα µε την εκτίµηση των επιδράσεων της οικολογικοποίησης της οικονοµίας στην 
απασχόληση, λόγου χάριν µε την υλοποίηση της ατζέντας για νέες δεξιότητες και θέσεις 
εργασίας. 

Βελτίωση της ποιότητας του αέρα και της υγείας 

Η δράση για τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου θα συµπληρώσει ουσιαστικά 
τα υφιστάµενα και προγραµµατισµένα µέτρα για την ποιότητα του αέρα, µε αποτέλεσµα να 
περιοριστεί σηµαντικά η ατµοσφαιρική ρύπανση. Η ηλεκτροδότηση των µεταφορών και η 
επέκταση των δηµόσιων συγκοινωνιών θα µπορούσαν να βελτιώσουν εντυπωσιακά την 
ποιότητα του αέρα των ευρωπαϊκών πόλεων. Με τη συνδυασµένη επίδραση της µείωσης των 
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και των µέτρων για την ποιότητα του αέρα, αναµένεται 
ότι, το 2030, τα επίπεδα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης θα είναι χαµηλότερα κατά περισσότερο 
από 65% σε σύγκριση µε το 2005. Το 2030, το ετήσιο κόστος του ελέγχου των 
παραδοσιακών ατµοσφαιρικών ρύπων θα µπορούσε να είναι µικρότερο κατά περισσότερα 
από 10 δισ. ευρώ, ενώ το 2050 θα µπορούσαν να εξοικονοµούνται σχεδόν 50 δισ. ευρώ 
ετησίως. Οι εξελίξεις αυτές θα περιορίσουν επίσης τη θνησιµότητα, µε οφέλη που εκτιµώνται 
σε έως 17 δισ. ευρώ ετησίως το 2030 και έως 38 δισ. ευρώ το 2050. Επιπλέον, η δηµόσια 
υγεία αναµένεται να βελτιωθεί µε τη µείωση του κόστους της υγειονοµικής περίθαλψης και 
των ζηµιών στα οικοσυστήµατα, τις καλλιέργειες, τα υλικά και τα κτίρια. Τα οφέλη αυτά θα 
είναι επίσης σηµαντικά υπό το πρίσµα της συνολικής επανεξέτασης της πολιτικής της ΕΕ για 
την ποιότητα του αέρα, που προβλέπεται να διεξαχθεί το αργότερο το 2013 και θα έχει ως 
στόχο τη µεγιστοποίηση των παράλληλων οφελών µε την πολιτική για το κλίµα και την 
ελαχιστοποίηση των αρνητικών συµβιβαστικών λύσεων. 



EL 16   EL 

5. Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ  

∆εδοµένου ότι η ΕΕ ευθύνεται για λίγο περισσότερο από το 10% των παγκόσµιων εκποµπών, 
δεν θα είναι σε θέση να αντιµετωπίσει µόνη την κλιµατική αλλαγή. Η πρόοδος σε διεθνές 
επίπεδο είναι ο µόνος τρόπος να επιλυθεί το πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής και η ΕΕ 
οφείλει να συνεχίσει να επιδιώκει δεσµεύσεις από την πλευρά των εταίρων της. Με τη 
χάραξη και την εφαρµογή φιλόδοξων εσωτερικών πολιτικών για την αντιµετώπιση της 
κλιµατικής αλλαγής επί περισσότερο από µια δεκαετία, η ΕΕ συστράτευσε πολλές άλλες 
χώρες. Η κατάσταση σήµερα είναι ριζικά διαφορετική από ό, τι στα τέλη του 2008, όταν η ΕΕ 
θέσπισε µονοµερώς τη δέσµη µέτρων για το κλίµα και την ενέργεια. Στη 15η διάσκεψη των 
µερών (COP15) της σύµβασης-πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών για τη κλιµατική αλλαγή, 
στην Κοπεγχάγη, οι ηγέτες του κόσµου συµφώνησαν ότι η παγκόσµια µέση θερµοκρασία δεν 
θα πρέπει να αυξηθεί περισσότερο από 2 °C. Σήµερα, χώρες στις οποίες αναλογεί 
περισσότερο από το 80% των παγκόσµιων εκποµπών έχουν υποσχεθεί να καθορίσουν 
εγχώριους στόχους στο πλαίσιο των συµφωνιών της Κοπεγχάγης και της Κανκούν. Για 
ορισµένες χώρες, η τήρηση αυτών των δεσµεύσεων θα απαιτήσει εντονότερη δράση από την 
προβλεπόµενη επί του παρόντος.  

Η εν λόγω συγκεκριµένη δράση, που σε ορισµένες περιπτώσεις είναι πιο φιλόδοξη από 
εκείνη για την οποία οι χώρες θα ήταν διατεθειµένες να δεσµευθούν διεθνώς, ωθείται σε 
µεγάλο βαθµό και από άλλα εγχώρια θεµατολόγια: επιτάχυνση της καινοτοµίας, αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της ανταγωνιστικότητας σε νευραλγικούς για την ανάπτυξη 
τοµείς και µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Ορισµένοι βασικοί εταίροι της Ευρώπης 
από όλο τον κόσµο, όπως η Κίνα, η Βραζιλία και η Κορέα, αντιµετωπίζουν αυτά τα 
ζητήµατα, πρώτον µε προγράµµατα τόνωσης και, ολοένα και περισσότερο πλέον, µε 
συγκεκριµένα σχέδια δράσης για την προώθηση της «οικονοµίας χαµηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκποµπών». Η απραξία θα συνεπαγόταν για την Ευρώπη απώλεια εδάφους σε 
σηµαντικούς µεταποιητικούς κλάδους.  

Τα επόµενα έτη, η υλοποίηση των δεσµεύσεων αυτών θα αποτελέσει βασικό βήµα στην 
παγκοσµιοποίηση των πολιτικών για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Η ΕΕ πρέπει 
να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία για να ενισχύσει τη συνεργασία της µε τους διεθνείς 
εταίρους της, µεταξύ άλλων προς την κατεύθυνση σταδιακής ανάπτυξης της παγκόσµιας 
αγοράς ανθρακούχων εκποµπών, η οποία θα υποστηρίξει τις προσπάθειες των αναπτυγµένων 
και των αναπτυσσόµενων χωρών να εφαρµόσουν στρατηγικές ανάπτυξης µε χαµηλά επίπεδα 
ανθρακούχων εκποµπών, και να εξασφαλίσει ότι κάθε χρηµατοδότηση που αφορά το κλίµα 
συµβάλλει σε κλιµατικά θωρακισµένες αναπτυξιακές ευκαιρίες.  

Ωστόσο, µε την ταχεία υλοποίηση των δεσµεύσεων που ανελήφθησαν µετά τη διάσκεψη της 
Κοπεγχάγης θα επιτευχθεί µέρος µόνο των αναγκαίων µειώσεων. Σε πρόσφατη έκθεση του 
Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) εκτιµάται ότι η πλήρης 
τήρηση αυτών των δεσµεύσεων θα εξασφαλίσει το 60% της απαιτούµενης µείωσης των 
εκποµπών µέχρι το 2020. Εάν δεν αναληφθεί σταθερή παγκόσµια δράση κατά της αλλαγής 
του κλίµατος, η θερµοκρασία µπορεί να αυξηθεί περισσότερο από 2 °C ήδη έως το 2050 και 
περισσότερο από 4 ºC έως το 2100. Για να αποφευχθεί η εξέλιξη αυτή, η επιστήµη 
υποδεικνύει ότι είναι ανάγκη να µειωθούν οι παγκόσµιες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου 
µέχρι το 2050 τουλάχιστον κατά 50% σε σύγκριση µε το 1990. Με την εκπόνηση του 
παρόντος χάρτη πορείας, η ΕΕ αναλαµβάνει µια νέα πρωτοβουλία για την τόνωση των 
διεθνών διαπραγµατεύσεων ενόψει της διάσκεψης του Ντάρµπαν. Με τον τρόπο αυτό, ο 
χάρτης πορείας αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα µιας ευρύτερης στρατηγικής για την 
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υλοποίηση του στόχου της συγκράτησης της πλανητικής αύξησης της µέσης θερµοκρασίας 
σε λιγότερο από 2 ºC σε σύγκριση µε τα επίπεδα της προβιοµηχανικής εποχής. Στη 
συνεργασία µε τους εταίρους της, η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει σφαιρική προσέγγιση, 
εντείνοντας τις διµερείς και πολυµερείς δεσµεύσεις στο ευρύ φάσµα θεµάτων κλιµατικής 
πολιτικής που αφορούν περισσότερους του ενός τοµείς. 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η λεπτοµερής ανάλυση των οικονοµικά αποδοτικών τρόπων µείωσης των εκποµπών αερίων 
του θερµοκηπίου µέχρι το 2050, που διενεργήθηκε από την Επιτροπή, κατέληξε σε ορισµένες 
σηµαντικές διαπιστώσεις.  

Για να µην υπάρξει απόκλιση από τον στόχο συνολικής µείωσης των αερίων του 
θερµοκηπίου κατά 80 έως 95% µέχρι το 2050, ο οδικός χάρτης υποδεικνύει ότι η οικονοµικά 
συµφέρουσα και σταδιακή µετάβαση θα απαιτήσει την εγχώρια µείωση των εκποµπών 
αερίων του θερµοκηπίου, σε σύγκριση µε το 1990, κατά 40% ως ορόσηµο για το 2030 και 
κατά 80% για το 2050. Με βάση τα όσα έχουν ήδη επιτευχθεί, η ΕΕ πρέπει να αρχίσει τώρα 
να καταστρώνει κατάλληλες στρατηγικές για να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και όλα 
τα κράτη µέλη πρέπει να εκπονήσουν σύντοµα, εάν δεν το έχουν ήδη πράξει, εθνικούς χάρτες 
πορείας προς χαµηλά επίπεδα ανθρακούχων εκποµπών. Η Επιτροπή είναι διατεθειµένη να 
προσφέρει κάποια από τα απαραίτητα εργαλεία και πολιτικές. 

∆εύτερον, από την ανάλυση προκύπτει επίσης ότι µε τις υφιστάµενες πολιτικές, η ΕΕ θα 
επιτύχει τον στόχο της εγχώριας µείωσης των αερίων του θερµοκηπίου κατά 20% έως το 
2020. Αν το αναθεωρηµένο σχέδιο ενεργειακής απόδοσης εφαρµοστεί πλήρως και 
αποτελεσµατικά, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 20% για την ενεργειακή απόδοση, η ΕΕ θα 
είναι σε θέση να υπερκαλύψει τον σηµερινό στόχο µείωσης των εκποµπών κατά 20%, 
επιτυγχάνοντας µείωση κατά 25%. Η παρούσα ανακοίνωση δεν προτείνει να καθοριστούν 
νέοι στόχοι για το 2020 ούτε επηρεάζει την πρόταση της ΕΕ στις διεθνείς διαπραγµατεύσεις 
να δεσµευθεί για στόχο µείωσης κατά 30% έως το 2020, εφόσον συντρέχουν οι κατάλληλες 
προϋποθέσεις. Η συζήτηση αυτή συνεχίζεται µε βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής 
της 26ης Μαΐου 201017. 

Τρίτον, η µεγάλη µείωση των εκποµπών της ΕΕ, εκτός του ότι περιορίζει την απειλή της 
επικίνδυνης κλιµατικής αλλαγής στο πλαίσιο µιας φιλόδοξης παγκόσµιας δράσης, µπορεί να 
αποφέρει οφέλη µε τη µορφή οικονοµιών στις εισαγωγές ορυκτών καυσίµων και βελτιώσεων 
της ποιότητας του αέρα και της δηµόσιας υγείας. 

Τέταρτον, ο οδικός χάρτης περιλαµβάνει πεδία ποσοστών µείωσης των εκποµπών για το 2030 
και το 2050 σε καίριους τοµείς. Για να αξιοποιηθούν αυτά τα ορόσηµα όσο το δυνατόν πιο 
αποτελεσµατικά σε σχέση µε το κόστος και να µεγιστοποιηθούν τα οφέλη για τις 
µεταποιητικές βιοµηχανίες της ΕΕ, είναι ζωτικής σηµασίας η εφαρµογή του στρατηγικού 
σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών. Λαµβανοµένων υπόψη των σηµαντικών επιπτώσεων στην 
αγορά εργασίας, η διαδικασία µετάβασης θα πρέπει να υποστηριχθεί µε την ατζέντα για νέες 
δεξιότητες και θέσεις εργασίας. 

                                                 
17 COM(2010) 265 τελικό 
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Η Επιτροπή προτίθεται να χρησιµοποιήσει τον οδικό χάρτη ως βάση για την επεξεργασία 
τοµεακών πρωτοβουλιών άσκησης πολιτικής και χαρτών πορείας, όπως ο ενεργειακός χάρτης 
πορείας για το 2050 και η επικείµενη Λευκή Βίβλος για τις µεταφορές, και θα ξεκινήσει τους 
κατάλληλους τοµεακούς διαλόγους. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να µεριµνά ώστε το ΣΕ∆Ε της 
ΕΕ να παραµείνει το βασικό µέσο για την οικονοµικά συµφέρουσα ώθηση των επενδύσεων 
σε χαµηλά επίπεδα ανθρακούχων εκποµπών. Θα συνεχίσει επίσης να επαγρυπνεί για τον 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα, ώστε να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισµού στη βιοµηχανία. 

Στο πλαίσιο της διαµόρφωσης του επόµενου πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου, η 
Επιτροπή θα εξετάσει τον τρόπο µε τον οποίο η χρηµατοδότηση της ΕΕ µπορεί να στηρίξει τα 
µέσα και τις επενδύσεις που είναι απαραίτητα για την προώθηση της µετάβασης σε µια 
οικονοµία χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών, λαµβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των τοµέων, των χωρών και των περιφερειών. 

Η Επιτροπή καλεί τα λοιπά ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, τα κράτη µέλη, τις υποψήφιες και 
δυνάµει υποψήφιες χώρες, καθώς και τα ενδιαφερόµενα µέρη να λάβουν υπόψη τον παρόντα 
χάρτη πορείας κατά την περαιτέρω εξέλιξη των ενωσιακών, εθνικών και περιφερειακών 
πολιτικών για την επίτευξη της οικονοµίας χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών µέχρι 
το 2050. Στον διεθνή χώρο, η Επιτροπή θα υποβάλει τον χάρτη πορείας για το 2050 στους 
διεθνείς εταίρους της, προκειµένου να τονώσει τις διεθνείς διαπραγµατεύσεις µε κατεύθυνση 
την παγκόσµια δράση, και θα καλλιεργήσει τη συνεργασία µε τις γειτονικές χώρες της ΕΕ σε 
µέτρα για την προώθηση µιας ευπροσάρµοστης οικονοµίας χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκποµπών. 

 




