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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 το γεγονός ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναπτύσσονται στα κράτη μέλη 
με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν καθορισθεί για το 2020· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει ορθολογικούς στόχους έως το 2030, που λαμβάνουν υπόψη το 
τμήμα ηλεκτρισμού το οποίο θα δημιουργείται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την 
ενεργειακή αποτελεσματικότητα, τις καθαρές συμβατικές ενεργειακές τεχνολογίες και την 
αποθήκευση CΟ2·

2. επισημαίνει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν πρέπει να αναπτύσσονται ξεχωριστά, 
αλλά ως τμήμα του γενικότερου ενεργειακού συστήματος· επαναλαμβάνει ότι η 
χρηματοδότηση θα πρέπει να χορηγείται σύμφωνα με το πρόγραμμα Connecting Europe 
ώστε να χρηματοδοτείται η ανάπτυξη έξυπνων δικτύων που βασίζονται σε τεχνολογίες 
ΤΠΕ, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να ενσωματωθούν 
σε μεγαλύτερο βαθμό και να βελτιωθεί η σταθερότητα των συστημάτων μεταφοράς·

3. υπογραμμίζει ότι μια μεταβατική περίοδος είναι αναγκαία με σκοπό να θεσπισθούν 
ευρωπαϊκά συστήματα υποστήριξης· προτείνει η Επιτροπή να λάβει υπόψη τις επιπτώσεις 
της οικονομικής κρίσης και των χαμηλών πιστοληπτικών αξιολογήσεων των χωρών, όπως 
αντικατοπτρίζονται στις περικοπές – και τον βαθμό του εμπλεκομένου κινδύνου – στις 
επενδύσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· υπογραμμίζει την ανάγκη να μειωθούν οι 
κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται αυτοί που επενδύουν σε ανανεώσιμες ενέργειες μέσω 
μιας σαφούς και μακροπρόθεσμης ευρωπαϊκής στρατηγικής·

4. επισημαίνει ότι οι τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας και CΟ2 είναι αναγκαίες·
υποστηρίζει ότι η χρηματοδότηση θα πρέπει να χορηγείται βάσει του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 ώστε να διοχετεύονται οικονομικοί πόροι για την ανάπτυξη τεχνολογιών 
αποθήκευσης ενέργειας και CΟ2·

5. υπογραμμίζει ότι η έρευνα και η ανάπτυξη που θα επικεντρώνονται στην αποτελεσματική 
χρήση των αποβλήτων για την παραγωγή ηλεκτρισμού, αερίου και θερμότητας είναι 
ιδιαίτερα σημαντικές από την άποψη της τήρησης των στόχων για την ενεργειακή 
αποδοτικότητα·

6. καλεί την Επιτροπή να παράσχει στον Οργανισμό Συνεργασίας των Εθνικών Ρυθμιστικών 
Αρχών Ενέργειας (ACER) τα μέσα για να υλοποιήσει τα καθήκοντά του και να επιτύχει 
τους στόχους που καθορίζονται στον κανονισμό σχετικά με την ακεραιότητα και τη 
διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά χονδρικής· σημειώνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για να 
περατωθεί μια ολοκληρωμένη και διαφανής εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού και αερίου 
μέχρι το 2014.


