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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία 
χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050
(2011/2095(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Χάρτης πορείας για τη 
μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών 
το 2050» (COM(2011)0112) και τα συνοδευτικά έγγραφα εργασίας (SEC(2011)0288) και 
(SEC(2011)0289),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ανάλυση επιλογών για την κατά 
πέραν του 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εκτίμηση του 
κινδύνου διαρροής άνθρακα» (COM(2010)0265) και το συνοδευτικό έγγραφο 
(SEC(2010)0650),

– έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0000/2011),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχουν 
δηλώσει τη φιλοδοξία τους να εξασφαλίσουν μειώσεις των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 80-95% έως το 2050·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμφωνήσει επί συγκεκριμένων 
στόχων για μειώσεις των εκπομπών προκειμένου να παράσχει τη βάση και το πλαίσιο για 
τις απαραίτητες νομοθετικές πράξεις και άλλα μέτρα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία πρέπει να έχει μια σαφή εικόνα σχετικά με τη 
στρατηγική της Ευρώπης για τα χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών προκειμένου να 
πραγματοποιεί μακροπρόθεσμες επενδύσεις·

1. αναγνωρίζει τα οφέλη της ανάπτυξης μιας οικονομίας χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών για τα κράτη μέλη· ως εκ τούτου, προσυπογράφει τον χάρτη πορείας της 
Επιτροπής για μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών 
το 2050, καθώς επίσης και τη χάραξη της πορείας του, τα συγκεκριμένα ορόσημα για τις 
εγχώριες μειώσεις εκπομπών της τάξεως του 40%, 60% και 80% για το 2030, 2040 και 
2050 αντίστοιχα, και το φάσμα των οροσήμων ανά τομέα, ως βάση για να προταθούν 
νομοθετικές και άλλες πρωτοβουλίες οικονομικής πολιτικής και πολιτικής για το κλίμα·

2. καλεί την Επιτροπή να προτείνει εντός των επόμενων δύο ετών τα απαραίτητα μέτρα για 
την επίτευξη των στόχων του 2030, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες εθνικές ικανότητες 
και δυνατότητες, καθώς και τη διεθνή πρόοδο σχετικά με την κλιματική δράση·
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Διεθνής διάσταση

3. επισημαίνει ότι η παγκόσμια ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών αυξάνεται ραγδαία και η μελλοντική ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης θα εξαρτηθεί από την αύξηση των επιπέδων επενδύσεών της που σήμερα 
υστερούν κατά πολύ σε σχέση με χώρες όπως η Κίνα ως ποσοστό του ΑΕγχΠ·

Το σύστημα εμπορίας εκπομπών 

4. αναγνωρίζει ότι το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΕ) αποτελεί το βασικό μέσο 
μείωσης των βιομηχανικών εκπομπών και προώθησης των επενδύσεων σε τεχνολογίες 
χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών, αλλά αναγνωρίζει ότι η τιμή του άνθρακα 
είναι πολύ χαμηλότερη από αυτήν που είχε αρχικά προβλεφθεί και δεν καταφέρνει να 
παράσχει το απαραίτητο επενδυτικό κίνητρο·

5. επισημαίνει ότι το τεράστιο πλεόνασμα δικαιωμάτων που κατέχουν σήμερα οι εταιρείες, 
παράλληλα με τις αναμενόμενες περαιτέρω βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση, 
σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει σημαντική ανάκαμψη των τιμών του άνθρακα εάν δεν 
πραγματοποιηθούν μεταρρυθμίσεις·

6. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα προκειμένου να διορθωθούν οι αδυναμίες του ΣΕΕ 
και να του επιτραπεί να λειτουργήσει όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί, ιδίως 
πραγματοποιώντας τα ακόλουθα βήματα πριν από το τέλος του 2012:

(α) αποκατάσταση της ισορροπίας του ΣΕΕ πριν από την έναρξη της τρίτης φάσης, με 
δέσμευση αριθμού δικαιωμάτων ούτως ώστε να αποκατασταθούν συνθήκες έλλειψης, 
καθιστώντας, συνεπώς, δυνατή την επίτευξη του αρχικού στόχου της παροχής κινήτρων 
για επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και μέτρα 
ενεργειακής αποδοτικότητας και, στη συνέχεια, με την πρόταση νομοθετικής πράξης για 
τη δυνατότητα κατάργησης τέτοιων δικαιωμάτων·

(β) πρόταση νομοθεσίας πριν από το τέλος του 2013 προκειμένου να τροποποιηθεί το 
συντομότερο δυνατόν η απαίτηση ετήσιας γραμμικής μείωσης της τάξεως του 1,74% σε 
τιμή ικανή να εκπληρώσει τις απαιτήσεις του στόχου μείωσης CO2 για το 2050·

(γ) πρόταση νομοθεσίας προκειμένου να καθοριστεί το συντομότερο δυνατόν μια οριακή 
τιμή για τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων·

Διαρροή άνθρακα

7. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει λεπτομέρειες σχετικά με την πραγματική συνεισφορά 
της ΕΕ στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών CO2 από το 1990, λαμβάνοντας υπόψη 
την εκ μέρους της κατανάλωση προϊόντων τα οποία πλέον κατασκευάζονται αλλού·

8. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μια ανάλυση των τομέων για τους οποίους η ελεύθερη 
κατανομή δικαιωμάτων δεν επιτυγχάνει να αποτρέψει τη διαρροή άνθρακα, και συνιστά 
να υποβάλει η Επιτροπή προτάσεις για μέτρα προσαρμογής στα σύνορα τα οποία θα 
απαιτούν από τους εισαγωγείς προϊόντων σε αυτούς τους τομείς να αγοράζουν 
δικαιώματα αντίστοιχα με εκείνα τα οποία θα απαιτούνταν εάν το προϊόν είχε 
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κατασκευαστεί στην ΕΕ·

Ενεργειακή απόδοση

9. ζητεί την επίσπευση του έργου στο πλαίσιο της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό
(2009/125/EΚ), τη λήψη μέτρων εφαρμογής τα οποία θα προσεγγίζουν το επίπεδο 
εκείνων με τις καλύτερες επιδόσεις και, επίσης, τον καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων για
μη ηλεκτρικά προϊόντα·

Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές

10. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη βιώσιμη παραγωγή βιομάζας· επιμένει ότι η 
επίτευξη του στόχου της ΕΕ για τη χρήση βιοκαυσίμων δεν πρέπει να καταλήξει στην 
έκλυση δυσανάλογων ποσοτήτων αερίων του θερμοκηπίου·

Έρευνα

11. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» δίνει 
προτεραιότητα στην ανάγκη ανάπτυξης τεχνολογιών χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών για την ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ·

Δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα

12. αναγνωρίζει τη σημασία της εφαρμογής τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης 
διοξειδίου του άνθρακα (CCS) για την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα με το ελάχιστο δυνατό κόστος και αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι 
διαδικαστικές καθυστερήσεις, τα δημοσιονομικά ελλείμματα και η έλλειψη δέσμευσης 
ορισμένων κρατών μελών είναι πιθανό να εμποδίσουν την επίτευξη της φιλοδοξίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να υπάρχουν μέχρι και 12 σχέδια επίδειξης CCS σε λειτουργία 
έως το 2015· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει ένα σχέδιο δράσης CCS·

Εθνικοί και τομεακοί χάρτες πορείας

13. επικροτεί τη χάραξη στρατηγικών χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών ορισμένων 
κρατών μελών της ΕΕ, αλλά καλεί όλα τα κράτη μέλη να τις καταρτίσουν το αργότερο 
έως τον Ιούλιο του 2013· επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει νομοθετικές 
προτάσεις προκειμένου να απαιτηθεί η προετοιμασία τους, εάν έως το τέλος του 2012 δεν 
έχουν αναλάβει όλα τα κράτη μέλη τέτοια δέσμευση·

14. καλεί τους σχετικούς κλάδους της βιομηχανίας να καταρτίσουν τομεακούς χάρτες πορείας 
οι οποίοι θα καθορίζουν τον τρόπο βέλτιστης υλοποίησης των στόχων χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων επιπέδων 
επενδύσεων και των πηγών χρηματοδότησης που πρέπει να χρησιμοποιηθούν·

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

15. επιμένει στην ανάγκη αποφυγής του κινδύνου μαζικού εγκλωβισμού άνθρακα· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία πριν από το τέλος του 2013 η οποία θα δώσει ένα σαφές 
μακροπρόθεσμο μήνυμα στους επενδυτές απαιτώντας, από το 2015, οι νέες πηγές 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εκπέμπουν περισσότερο από 100 g. CO2/kWh να 
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μην έχουν άδεια λειτουργίας για περισσότερο από δέκα έτη, εκτός εάν προορίζονται 
αποκλειστικά για εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε περιόδους υψηλής 
ζήτησης με χρόνο λειτουργίας ο οποίος περιορίζεται στο 10% του συνολικού χρόνου σε 
κάθε έτος·

Βιομηχανία

16. επιμένει ότι η στήριξη της ΕΕ προς την «πράσινη οικονομία» πρέπει να αναγνωρίζει τη 
σημασία των επενδύσεων από τις υφιστάμενες βιομηχανίες οι οποίες χρησιμοποιούνται 
για την προώθηση σημαντικών μειώσεων της χρήσης των πόρων και των εκπομπών CO2·

Μεταφορές

17. επικροτεί την πρόοδο πέραν πάσας προσδοκίας η οποία έχει σημειωθεί από τους 
κατασκευαστές οχημάτων από το 2007 όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών CO2 των 
επιβατικών αυτοκινήτων και τονίζει τη σημασία της επίσπευσης περαιτέρω βελτιώσεων 
της αποδοτικότητας των καυσίμων· βεβαιώνει ότι, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της 
επικείμενης αναθεώρησής της, η Επιτροπή πρέπει να προτείνει τρόπους προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι ο μέσος όρος εκπομπών CO2 των νέων αυτοκινήτων ανταποκρίνεται 
στον συμφωνημένο στόχο για εκπομπές που δεν υπερβαίνουν τα 95 g/km έως το 2020 και 
εκπομπές που δεν υπερβαίνουν τα 70 g/km έως το 2025·

Γεωργία

18. καλεί την Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και να προωθήσει τα οφέλη αποδοτικότητας από τη χρήση γεωργικής γης·

Χρηματοδότηση

19. στηρίζει τις προτάσεις που διατύπωσε η Επιτροπή για την παροχή χρηματοδότησης βάσει 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 με σκοπό την αύξηση των 
επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης και της εφαρμογής τεχνολογιών χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών· στηρίζει την πρόθεση προσαρμογής της 
χρηματοδότησης που αφορά το κλίμα στο 20% του συνολικού ΠΔΠ και επιμένει ότι 
πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την αποτελεσματική παρακολούθηση αυτής·

Συμπληρωματικά μέτρα

20. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πριν από το τέλος του 2012 φιλόδοξες προτάσεις για τη 
μείωση των εκπομπών μεθανίου και φθοριούχων αερίων·

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τα επίπεδα επενδύσεων πρέπει να αυξηθούν σε πολύ σημαντικό βαθμό προκειμένου η 
Ευρώπη να διασφαλίσει το βιομηχανικό της μέλλον. Ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας, 
ειδικότερα, ο οποίος πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με μονάδες παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες θα βρίσκονται σε λειτουργία ακόμη και ύστερα από 30-40 
έτη, χρειάζεται τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια και βεβαιότητα. Σε αυτό θα συμβάλει η στήριξη 
του Χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών το 2050 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως βάση για τη χάραξη 
πολιτικής. Θα δημιουργήσει το πλαίσιο για νέες νομοθετικές πράξεις και άλλα μέτρα τα 
οποία θα διαμορφώσουν τη φύση των επενδύσεων.
Προκειμένου να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις του, είναι θεμελιώδους σημασίας να 
διασφαλιστεί ότι το σύστημα εμπορίας εκπομπών (ΣΕΕ) θα παράσχει στους επενδυτές τα 
μηνύματα που επιδιώκονταν αρχικά. Σκοπός του μηχανισμού τιμολόγησης του ΣΕΕ ήταν να 
παράσχει στη βιομηχανία το απαραίτητο κίνητρο για την προώθηση των επενδύσεων οι 
οποίες μπορούν να διασφαλίσουν τη μείωση των εκπομπών CO2 με το ελάχιστο δυνατό 
κόστος. Εντούτοις, τώρα υπάρχει πλεόνασμα δικαιωμάτων το οποίο έχει μειώσει την τιμή 
τους σε τέτοιον βαθμό ώστε να συμβάλλει ελάχιστα ή καθόλου στη διαμόρφωση των 
επενδύσεων. Εάν δεν γίνουν ενέργειες για τη διόρθωση του μηχανισμού, δεν υπάρχει 
πιθανότητα ανάκαμψης των τιμών στα επίπεδα που είχαν προβλεφθεί όταν εγκρίθηκε η 
νομοθεσία. Πρέπει να «διορθώσουμε» το ΣΕΕ. 
Για την καταπολέμηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη, οι εκπομπές CO2 πρέπει 
να μειωθούν σε παγκόσμια κλίμακα. Οι τελευταίοι δείκτες δεν είναι ενθαρρυντικοί· οι 
εκπομπές αυξήθηκαν κατά 6 τοις εκατό κατά τη διάρκεια του 2010. Το CO2 συσσωρεύεται 
στην ατμόσφαιρα με επιταχυνόμενους ρυθμούς. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα πρόσφατης 
εκτίμησης από επιστήμονες οι οποίοι είχαν εκφράσει αμφιβολίες για τα αποδεικτικά στοιχεία 
όσον αφορά την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, οι θερμοκρασίες έχουν πράγματι 
αυξηθεί σε ποσοστό που πλησιάζει πολύ το ποσοστό το οποίο είχε υπολογισθεί από τη 
Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος των Ηνωμένων Εθνών. Τα κράτη 
μέλη της ΕΕ ήταν ανάμεσα στα πρώτα κράτη παγκοσμίως που βιομηχανοποίησαν και 
αύξησαν σημαντικά τη χρήση ορυκτών καυσίμων· πλέον έχουμε ευθύνη να ηγηθούμε της 
μείωσης των εκπομπών μας σε CO2.

Ορισμένοι φοβούνται ότι η έγκριση του χάρτη πορείας, καθώς επίσης και της πορείας 
μείωσης των εκπομπών και των οροσήμων που προτείνει, θα θέσουν εμπόδια στην 
ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα – και τούτο έναντι μικρού οφέλους. Η ΕΕ ευθύνεται πλέον 
μόνο για το 11% των παγκόσμιων εκπομπών CO2 και οι δικές μας μόνο δράσεις δεν θα 
κάμψουν τη διαδικασία αύξησης της θερμοκρασίας. Εντούτοις, ο εισηγητής υποστηρίζει ότι 
οι επενδύσεις στην ανάπτυξη μιας οικονομίας χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών θα 
ισχυροποιήσει την ανταγωνιστική θέση της Ευρώπης και δεν θα την αποδυναμώσει· 
πράγματι, τις θεωρεί ουσιώδεις για την αυτοπροστασία μας. Συχνά επισημαίνεται ότι η Κίνα 
εξαρτάται ακόμη κατά 70% από τον άνθρακα ως πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά η χώρα 
αποτελεί, επίσης, τη χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή τόσο ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές όσο και πυρηνικής ενέργειας. Το σημερινό πενταετές σχέδιό της δίνει προτεραιότητα 
σε «πράσινες» επενδύσεις χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και σε τέτοια κλίμακα 
ώστε οι επενδύσεις της Ευρώπης ωχριούν εντελώς μπροστά τους. Πρέπει επειγόντως να 
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στηρίξουμε τις τεχνολογίες οι οποίες θα κερδίσουν και να επενδύσουμε στις διαδικασίες που 
χρησιμοποιούν την ενέργεια και τους πόρους πολύ πιο αποδοτικά. 

Το θετικό παράδειγμα καθορισμού φιλόδοξων στόχων καταδεικνύεται μέσω της ραγδαίας 
επιτυχίας που σημειώθηκε τα τελευταία έτη όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών CO2 των 
νέων επιβατικών αυτοκινήτων. Η αύξηση της αποδοτικότητας των καυσίμων τους βοηθά 
στην αντιστάθμιση των επιπτώσεων για τους οδηγούς λόγω της αύξησης του κόστους των 
καυσίμων και, αντίθετα προς τους ισχυρισμούς που είχαν διατυπωθεί όταν προτάθηκε η 
νομοθεσία της ΕΕ, η μέση τιμή των νέων αυτοκινήτων έχει μειωθεί σε πραγματικούς όρους. 
Ενδεχομένως να πρέπει να λάβουμε υπόψη τις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από 
εταιρείες όπως η Rolls Royce στην ανάπτυξη κινητήρων αεροσκαφών οι οποίοι έχουν 
μεγαλύτερη αποδοτικότητα όσον αφορά τα καύσιμα. Φιλοδοξία της Ευρώπης θα πρέπει 
σίγουρα να αποτελέσει η βιομηχανία αιχμής, υψηλής τεχνολογίας και υψηλών προσόντων, η 
δημιουργία των προϊόντων που χρειαζόμαστε με τρόπους οι οποίοι απαιτούν τη χρήση 
λιγότερων πόρων και έχουν μικρότερες εκπομπές CO2 κατά την κατασκευή τους. Αυτό που 
επιζητούμε είναι η πραγματική «πράσινη οικονομία».
Ορισμένοι ενεργοβόροι βιομηχανικοί κλάδοι έχουν εκφράσει φόβους για την απειλή
«διαρροής άνθρακα», δηλαδή για τη μεταφορά επιχειρήσεων εκτός Ευρώπης προκειμένου να 
αποφευχθεί το υψηλότερο κόστος ως αποτέλεσμα των μέτρων που λαμβάνονται για τη 
μείωση των εκπομπών CO2. Τέτοιες εξελίξεις δεν θα ήταν ασφαλώς θετικές για την οικονομία 
της Ευρώπης και δεν θα συνέβαλλαν καθόλου στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Εάν προκύψουν τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την 
προστασία ή την αποζημίωση των θιγόμενων βιομηχανιών. Όμως τα στοιχεία καταδεικνύουν 
ότι η απειλή μεγαλοποιείται κατά πολύ. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τις ομάδες 
άσκησης πίεσης της βιομηχανίας οι οποίες επιδιώκουν να ζητούν βοήθεια προβάλλοντας 
λόγους που ενδέχεται να είναι ψευδείς.
Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει την αίσθηση ότι το θέμα επείγει και ότι υπάρχει κίνδυνος να 
ηττηθούμε στον αγώνα για τη διατήρηση μιας ανταγωνιστικής οικονομίας. Πολύ συχνά, η 
λήψη αποφάσεων έχει καταστεί αργή σε σημείο που να καταλήγει αρτηριοσκληρωτική. 
Χρειαζόμαστε λιγότερα λόγια και περισσότερα αποτελέσματα. Το πρόβλημα καταδεικνύεται 
μέσω ενός παραδείγματος. Τον Μάρτιο του 2007, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έλαβε την 
απόφαση να θέσει σε λειτουργία έως 12 σχέδια επίδειξης δέσμευσης και αποθήκευσης 
άνθρακα έως το 2015. Πέντε έτη αργότερα, κατά την υποβολή της παρούσας έκθεσης στο 
Κοινοβούλιο, ακόμα δεν έχουμε εντοπίσει τη θέση ούτε μίας από τις εγκαταστάσεις επίδειξης 
που σκοπεύουμε να στηρίξουμε οικονομικά, πόσο μάλλον να έχουμε προκηρύξει 
διαγωνισμούς για τις συμβάσεις. Η σύγκριση αυτής της απόδοσης με τα επιτεύγματα 
μετασχηματισμού της Κίνας στο πλαίσιο αντίστοιχης πενταετούς περιόδου δεν έχει θετικά 
αποτελέσματα για την εικόνα της Ευρώπης. 
Είναι σημαντική η ανάληψη αποφασιστικής δράσης προκειμένου η ΕΕ να μην μείνει πίσω. Η 
έγκριση του χάρτη πορείας και ο καθορισμός φιλόδοξων στόχων για την ανάπτυξη 
οικονομίας χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών παρέχει τη δυνατότητα ενθάρρυνσης 
της προόδου.

Σημειώσεις
Τα περιεχόμενα του σχεδίου έκθεσης διαμορφώθηκαν βάσει των περιορισμών έκτασης που 
θέτει το Κοινοβούλιο. Ο εισηγητής προτίθεται να συμπληρώσει τις προτάσεις που περιέχει η 
έκθεση μέσω σημαντικού αριθμού τροπολογιών. 
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