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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. επισημαίνει ότι η αποδοτική αξιοποίηση πόρων και ενέργειας επιτελεί θεμελιώδη ρόλο 
στην προσπάθεια να προαχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη και να αντιμετωπιστεί η κλιματική 
μεταβολή και συνιστούν συνεπώς, τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, καίρια 
συστατικά στοιχεία της ανταγωνιστικότητας·

2. παρατηρεί ότι, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις της Επιτροπής, η ΕΕ φαίνεται ότι θα 
επιτύχει μόνο κατά ήμισυ τον στόχο περί 20% και ότι τα τρέχοντα σχέδια των κρατών 
μελών κινδυνεύουν επίσης να μην επιτύχουν τον γενικό στόχο για ενεργειακή απόδοση 
20% που καθορίστηκε στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», με συνέπεια να σπαταλιούνται 
ευκαιρίες ανάπτυξης σε πολλούς τομείς και περιοχές και να χάνονται δυνατότητες 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης·

3. επισημαίνει τις δυνατότητες και το μεγάλο περιθώριο περαιτέρω μείωσης της 
κατανάλωσης, ιδίως σε ενεργοβόρους τομείς όπως ο οικοδομικός/κατασκευαστικός, οι 
μεταφορές και η βιομηχανία·

4. έχει υπόψη του το νέο «Σχέδιο για την ενεργειακή απόδοση, 2011» (COM(2011)01091) 
που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2011 από την Επιτροπή αλλά συνιστά εντούτοις την λήψη 
περαιτέρω αυστηρότερων μέτρων·

5. καλεί συνεπώς την Επιτροπή να προτείνει τώρα νομικά δεσμευτικούς στόχους για τα 
κράτη μέλη όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, αφού βεβαίως συνυπολογίσει τα 
διαφορετικά σημεία αφετηρίας για το κάθε κράτος μέλος, την οικονομική τους απόδοση 
και τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί στο χώρο·

6. επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο του εκ των προτέρων συντονισμού της 
οικονομικής πολιτικής πρέπει να διέπεται σαφώς από ένα πνεύμα μετάβασης σε μια 
βιώσιμη από περιβαλλοντική άποψη οικονομία·

7. καλεί την Επιτροπή συνεπώς να συμπεριλαμβάνει σε κάθε Ετήσια Επισκόπηση της 
Ανάπτυξης έκθεση προόδου για τους δείκτες της περιβαλλοντικοοικονομικής λογιστικής.
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