
AD\866647EL.doc PE458.835v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

2011/2012(INI)

12.5.2011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

σχετικά με την ανάλυση επιλογών για την κατά πέραν του 20% μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εκτίμηση του κινδύνου διαρροής 
άνθρακα
(2011/2012(INI))

Εισηγήτρια: Romana Jordan Cizelj

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 50 του Κανονισμού



PE458.835v02-00 2/15 AD\866647EL.doc

EL

PA_NonLeg



AD\866647EL.doc 3/15 PE458.835v02-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα σενάρια του ΔΟΕ, έως το έτος 2035, οι 
παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που σχετίζονται με την ενέργεια θα 
αυξηθούν πιθανότατα έως και κατά 21% σε σχέση με το επίπεδο του 2008, εφόσον οι 
χώρες υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στο πλαίσιο της συμφωνίας της 
Κοπεγχάγης με προσεκτικό τρόπο, κάτι που θα καθιστούσε, συνεπώς, αδύνατο τον 
περαιτέρω περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 2ο·λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι χώρες που δεν ανήκουν στον ΟΟΣΑ θεωρείται ότι ευθύνονται για τη 
συνολική προβλεπόμενη αύξηση των παγκόσμιων εκπομπών1

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΟΕ, η ΕΕ ευθύνεται μόνο για το 
13% των παγκόσμιων εκπομπών CO2,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την οδηγία για το σύστημα εμπορίας εκπομπών 
(οδηγία ΣΕΕ), το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών θα πρέπει να προωθήσει τη 
μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους 
και οικονομικώς αποτελεσματικό,

Ανάλυση του στόχου του 20% σήμερα

Πτυχές βιομηχανικής πολιτικής

1. τονίζει ότι η οικονομική κρίση έχει επιφέρει σημαντική μείωση στη βιομηχανική 
παραγωγή, κάμψη της οικονομικής ανάπτυξης και αύξηση της ανεργίας και,.ταυτόχρονα, 
χαμηλότερες εκπομπές και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας· πιστεύει ότι αυτή η 
μείωση εκπομπών δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως σημείο συμμόρφωσης της ΕΕ στους 
συνολικούς στόχους της όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών· αναγνωρίζει ότι
μολονότι οι εγκαταστάσεις επωφελούνται από από πλεόνασμα δικαιωμάτων, η 
οικονομική κρίση επηρέασε την ικανότητα της βιομηχανίας να επενδύει σε περαιτέρω 
μείωση των εκπομπών·

2. τονίζει ότι η Κίνα κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στην εγκατάσταση αιολικών 
πάρκων, ότι οι κινέζοι και ινδοί κατασκευαστές ανεμογεννητριών συγκαταλέγονται 
μεταξύ των δέκα κορυφαίων κατασκευαστών του είδους, και ότι η Κίνα και η Ταϊβάν 
παράγουν επί του παρόντος την πλειονότητα των φωτοβολταϊκών συλλεκτών που 
πωλούνται στη διεθνή αγορά· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα 
για την προώθηση της οικολογικά αποδοτικής ανάπτυξης και παραγωγής, στην ΕΕ,
αυτών των τεχνολογιών και των νέων καινοτόμων τεχνολογιών που απαιτούνται για την 
επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· 

3. σημειώνει ότι, σύμφωνα με πληροφορίες από διάφορους κλάδους της βιομηχανίας, 
                                               
1 Έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) της 9ης Νοεμβρίου 2010, με τίτλο ‘Παγκόσμιες 
Ενεργειακές Προοπτικές 2010’.
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υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι οι υφιστάμενες κοινοτικές διατάξεις περί πολιτικής για το 
κλίμα, όπως το σύστημα εμπορίας εκπομπών (ΣΕΕ) ήδη προκαλούν μετεγκατάσταση της 
παραγωγής και εκφράζει την ανησυχία της ότι οι υψηλότερες τιμές άνθρακα θα οξύνουν 
αυτήν την τάση·

Πτυχές ενεργειακής πολιτικής

4. συμφωνεί με την υπόθεση της Επιτροπής και του Διεθνή Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) 
ότι η καθυστέρηση επενδύσεων σε ενεργειακές τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
και τις σχετικές τεχνολογίες ενεργείας θα οδηγούσε μετέπειτα σε αυξημένο κόστος· 
θεωρεί ότι, προκειμένου να επιτύχει τον μακροπρόθεσμο στόχο του 2050 για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων κατά 80-95%, όπως συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
στις 4 Φεβρουαρίου 2011, η ΕΕ οφείλει να επιταχύνει τις προσπάθειές της·
χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την πρόθεση της Επιτροπής να χαράξει πορείες για την 
επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων κατά τον πλέον οικονομικά αποδοτικό και 
αποτελεσματικό τρόπο·

5. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι η ΕΕ δεν αναμένεται να καταφέρει να 
εκπληρώσει τους στόχους μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% σε σύγκριση 
με τις προβλέψεις για το 2020, λόγω της έλλειψης αφοσιωμένης και φιλόδοξης στάσης 
και επενδύσεων εκ μέρους των κρατών μελών και της ίδιας της ΕΕ· επικροτεί πλήρως τα 
συμπεράσματα που πρέπει να συναχθούν από τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Επιτροπής 
με τίτλο «Σχέδιο για την ενεργειακή απόδοση, 2011» και «Χάρτης πορείας για τη 
μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών 
το 2050», σύμφωνα με τα οποία οι πολιτικές ενεργειακής απόδοσης είναι καίριας 
σημασίας για την περαιτέρω μείωση των ανθρακούχων εκπομπών· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα μέτρα για την αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης ιδίως στον τομέα των κτηρίων και των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης και 
μεταφορών λαμβάνουν μεγαλύτερη χρηματοδότηση τόσο στο επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι δεν δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση
στην ενεργειακή απόδοση κατά τη συζήτηση των ενεργειακών προτεραιοτήτων στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011·

6. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ο τρέχων στόχος του 20% βασίζεται σε ένα 
ενεργειακό μείγμα το οποίο περιλαμβάνει σε ορισμένα κράτη μέλη και την πυρηνική 
ενέργεια· επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να υποβάλει τους πυρηνικούς σταθμούς 
ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ σε δοκιμασίες αντοχής, ούτως ώστε να είναι δυνατή η 
έγκριση των απαιτούμενων μέτρων για τη διατήρηση της ασφάλειάς τους· φρονεί ότι η 
απόφαση ορισμένων κρατών μελών να προβούν σε παύση της λειτουργίας ορισμένων 
υφιστάμενων πυρηνικών αντιδραστήρων, καθώς και οι αυξημένες επενδύσεις στην 
κατασκευή νέων πυρηνικών σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας, θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν κάποια κράτη μέλη σε αναθεώρηση των εθνικών μέτρων που έχουν εγκρίνει 
για την επίτευξη του τρέχοντος στόχου του 20%·

7. χαιρετίζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα προσφάτως υποβληθέντα εθνικά σχέδια δράσης 
για την ανανεώσιμη ενέργεια, η ΕΕ θα μπορούσε να επιτύχει και με το παραπάνω τους 
στόχους της ως προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2020 εάν εφαρμοστούν
πλήρως τα σχέδια δράσης και βελτιωθούν τα χρηματοδοτικά μέσα· καλεί την Επιτροπή 
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να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή τους και να συμβάλει στη δημιουργία
σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος, για την περίοδο μέχρι το 2020 και εφεξής και να 
επιτύχει καλύτερη ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην αγορά· καλεί 
την Επιτροπή να αναλύσει και, αν χρειαστεί, να αυξήσει τον νομικά δεσμευτικό στόχο 
για ανανεώσιμες ενέργειες μετά από 2020·

8. απευθύνει έκκληση στην ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειες για την αύξηση του ποσοστού
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και να
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ευφυή δίκτυα, ούτως ώστε να διασφαλισθεί η ολοένα
και πιο αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας· τονίζει ότι, για την επίτευξη αυτού του
στόχου, είναι αναγκαίο να γίνουν μεγαλύτερες επενδύσεις σε έργα ενεργειακών
υποδομών·

9. σημειώνει ότι, λόγω σειράς φραγμών της αγοράς και ρυθμιστικών φραγμών, πολλές 
ευκαιρίες εξοικονόμησης ενέργειας στην ΕΕ παραμένουν ανεκμετάλλευτες· ζητεί τον 
καθορισμό στόχων για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη θέσπιση προτύπων 
προϊόντων για ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα και οχήματα, καθώς και την προώθηση 
δημόσιων συμβάσεων περιβαλλοντικής συνείδησης·

10. τονίζει τον σημαντικό ρόλο των ευφυών δικτύων και των ευφυών μετρητών για την 
ενσωμάτωση της ηλεκτρικής ενέργειας από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· χαιρετίζει το έργο της ειδικής ομάδας για τους ευφυείς 
μετρητές και την εντολή τυποποίησης 441 που εκδόθηκε στις 12 Μαρτίου 2009 προς τους 
οργανισμούς τυποποίησης CEN, CENELEC και ETSI στο πεδίο των οργάνων μέτρησης 
για την ανάπτυξη ανοικτής αρχιτεκτονικής, και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατόν σειρά συστάσεων για την πλήρη αξιοποίησή τους, αποδίδοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στην κατάρτιση προτύπων και στις δυνατότητες που προσφέρουν οι 
ευφυείς μετρητές για την εξοικονόμηση ενέργειας· υπενθυμίζει την έκκληση του 
Κοινοβουλίου να καθοριστεί ως στόχος πολιτικής ο εξοπλισμός, έως το 2015, του 50% 
των κατοικιών στην Ευρώπη με ευφυείς μετρητές1·

11. υπογραμμίζει ότι οι ΤΠΕ θα μπορούσαν να βελτιώσουν τα οδικά μέσα μεταφορών, ενώ 
μπορούν να συμβάλουν και στην κυκλοφορία ασφαλέστερων, ευφυέστερων και πιο 
οικολογικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη· τονίζει τον ρόλο του ψηφιακού θεματολογίου 
που θα πρέπει να συνίσταται στην απόδοση προτεραιότητας στις οικολογικές 
δυνατότητες των ευφυών αυτοκινήτων και των ευφυών οδικών δικτύων, καθώς και σε 
πιλοτικά προγράμματα Ε&Α για τα συστήματα επικοινωνιών V2V (όχημα προς όχημα) 
και V2R (όχημα προς οδικές υποδομές)·

12. σημειώνει ότι, όπως υπογραμμίζεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
της 4ης Φεβρουαρίου 2011, θα πρέπει να εγκριθούν τεχνικά πρότυπα για τα ευφυή 
δίκτυα το αργότερο έως το τέλος του 2012·

13. τονίζει την επιτακτική ανάγκη να προσαρμοστεί η πολιτική τυποποίησης των ΤΠΕ στις 
εξελίξεις της αγοράς που απαιτούν διαλειτουργικότητα η οποία θα συμβάλει στην 
επιτάχυνση των εργασιών επί των τεχνικών προτύπων για ηλεκτρικά οχήματα και ευφυή 

                                               
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με ένα νέο ψηφιακό θεματολόγιο για 
την Ευρώπη: 2015.eu (2009/2225(INI)).
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δίκτυα και δείκτες, με στόχο την ολοκλήρωσή τους έως το 2012·

14. σημειώνει ότι η επίσπευση των διαδικασιών έγκρισης νέων έργων υποδομών και η 
αναζήτηση νέων τρόπων χρηματοδότησής τους, με έμφαση στην καινοτομία και στην 
ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελούν προϋπόθεση για την έγκαιρη επίτευξη των 
ευρωπαϊκών στόχων για την ενέργεια και το κλίμα· επισημαίνει ότι τα νέα έργα 
υποδομών πρέπει να εναρμονίζονται με τους στόχους για την αλλαγή του κλίματος και το 
περιβάλλον και πρέπει να παρουσιάζουν συνάφεια με τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή 
πολιτική της ΕΕ·

15. επικροτεί τη συμφωνία υπέρ της χρήσης των αδιάθετων πόρων από το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα ανάκαμψης (ενεργειακά έργα) για τη δημιουργία ενός χρηματοδοτικού μέσου 
το οποίο θα προορίζεται αποκλειστικά για την υποστήριξη πρωτοβουλιών βιώσιμης 
ενέργειας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο· απευθύνει έκκληση για τη στενή 
παρακολούθηση του εν λόγω μέσου ώστε να αξιολογηθεί κατά πόσον θα μπορούσε η 
χρηματοδότηση αυτού του είδους να αποτελέσει πρότυπο για μελλοντικά μέσα
χρηματοδότησης επενδύσεων για βιώσιμες μορφές ενέργειας χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα·

Πτυχές έρευνας και καινοτομίας

16. επισημαίνει ότι ο πολιτικός στόχος, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», για 
δαπάνες έρευνας στο 3% του ΑΕγχΠ αποτελείται από ένα μερίδιο δαπανών από τον 
ιδιωτικό τομέα (2%) και ένα μερίδιο δαπανών από τον δημόσιο τομέα (1%)· σημειώνει 
ότι εξακολουθούν να υφίστανται συγκεκριμένα προβλήματα όσον αφορά την επίτευξη 
του στόχου του 3%, ιδιαίτερα στον τομέα των ιδιωτικών δαπανών για την έρευνα·
επισημαίνει ότι η έλλειψη αφοσίωσης στον τομέα της χρηματοδότησης της έρευνας 
παρεμποδίζει την εξέλιξη φιλικών προς το κλίμα τεχνολογιών υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης·

17. εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι, με την επιδότηση των τιμών ενέργειας και τη μη 
επιβολή περιορισμών ή ποσοστώσεων στις εκπομπές CO2, ορισμένες χώρες εκτός ΕΕ 
κερδίζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα επί του ανταγωνισμού· τονίζει ότι οι εν λόγω 
χώρες, επειδή διαθέτουν απεριόριστες και κατά συνέπεια φθηνότερες εκπομπές CO2, 
μπορεί να είναι λιγότερο πρόθυμες να συμμετάσχουν σε μια παγκόσμια πολυμερή 
συμφωνία για την καταπολέμηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη·

Επιλογές και μέσα για την επίτευξη του στόχου της κατά πέραν του 20% μείωσης

18. ζητεί την εφαρμογή μιας γενικής αρχής σύμφωνα με την οποία η ΕΕ θα πρέπει να 
ακολουθήσει την πιο οικονομικά αποδοτική οδό για μείωση των εκπομπών CO2, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ελπιδοφόρες καινοτόμες τεχνολογίες και επενδύσεις που 
ευθυγραμμίζονται με τον μακροπρόθεσμο στόχο της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή· 
εκτιμά ότι θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η αρχή της επικουρικότητας κατά την 
υλοποίηση της αρχής αυτής·

Ενεργειακά μέτρα

19. ζητεί να καταστεί η ενεργειακή απόδοση η προτεραιότητα των μελλοντικών μέτρων της
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πολιτικής για το κλίμα· αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με τον χάρτη πορείας της Επιτροπής
για το 2050, η επίτευξη του στόχου της ΕΕ για ενεργειακή απόδοση στο 20% έως το
2020 θα της δώσει τη δυνατότητα να μειώσει τις εγχώριες εκπομπές αερίων έως το 2020 
τουλάχιστον κατά 25%· σημειώνει ότι, σύμφωνα με ανάλυση της Επιτροπής, αυτό το
επίπεδο μείωσης εξακολουθεί να κινείται οικονομικά αποδοτικά προς τον
μακροπρόθεσμο στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95% σε
σχέση με τα επίπεδα 1990, και ότι μια λιγότερο φιλόδοξη προσέγγιση θα κατέληγε σε
σημαντικά υψηλότερο συνολικό κόστος για το σύνολο της περιόδου·

20. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει 
ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν πλήρως τις δεσμεύσεις όσον αφορά τους στόχους τους 
για εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι το 2020, θεσπίζοντας απαίτηση σύμφωνα με την οποία 
τα εθνικά σχέδια δράσης για την ενεργειακή απόδοση (ΕΣΔΕΑ) θα πρέπει να εγκρίνονται 
από την Επιτροπή ή με άλλα μέσα· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει και να 
παρακολουθήσει την εφαρμογή των ΕΣΔΕΑ και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, να 
εξετάσει, εφόσον κριθεί απαραίτητο, την περίπτωση κίνησης διαδικασιών επί παραβάσει· 
σε σχέση με αυτό, υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με 
την αναθεώρηση του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση1·

21. θεωρεί ότι οι τομεακές προσεγγίσεις μπορούν να συμβάλουν στην εναρμόνιση της 
δράσης για το κλίμα με την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική μεγέθυνση· τονίζει τη 
σημασία να υιοθετηθεί ολιστική οριζόντια τομεακή προσέγγιση για τον βιομηχανικό 
κλάδο ως προστιθέμενη αξία για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις και τους ευρωπαϊκούς 
στόχους όσον αφορά το CO2·

22. τονίζει ότι η επιτυγχανόμενη εξοικονόμηση ενέργειας μέσω βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης παρέχει πλέον η οικονομικά αποδοτικό τρόπο διασφάλισης για περαιτέρω 
μειώσεις των εκπομπών CO2· εφιστά την προσοχή στο αναξιοποίητο δυναμικό στους 
τομείς της βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, ιδίως δε των υφιστάμενων 
κτιρίων, στον τομέα των μεταφορών (συμπεριλαμβανομένων των εναέριων μεταφορών), 
στις δημόσιες συμβάσεις, στην παραγωγή προϊόντων υψηλής έντασης ενέργειας, καθώς 
και στον μετασχηματισμό και τη μεταφορά ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της 
κεντρικής θέρμανσης και ψύξης· επαναλαμβάνει ότι, σε αυτούς τους τομείς, η λήψη 
συγκεκριμένων μέτρων είναι ουσιώδους σημασίας και εφιστά την προσοχή στις συναφείς 
προτάσεις των εκθέσεων Bendtsen και Kolarska-Bobińska· συνηγορεί υπέρ της 
εφαρμογής μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας πρωτίστως σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, και υπέρ της ανάπτυξης μιας στρατηγικής επικοινωνίας η οποία πρέπει 
να αναπτυχθεί για προγράμματα της ΕΕ προκειμένου για την παροχή πλήρους 
ενημέρωσης τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους καταναλωτές· υπογραμμίζει τις 
δυνατότητες καθιέρωσης ενός σχεδίου σχετικά με τις υποχρεώσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας για τον ενεργειακό τομέα, όπως προτείνει το πρόγραμμα ενεργειακής 
απόδοσης της Επιτροπής, που έχει ήδη θετικό αντίκτυπο σε ορισμένα κράτη μέλη·

23. εφιστά την προσοχή στις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας των ΜΜΕ, καθώς 
ανέρχεται μόλις στο 24%·το ποσοστό των ευρωπαϊκών ΜΜΕ που έχουν αναλάβει ενεργά 
δράσεις για τη μείωση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων· τονίζει ότι, ενώ υπάρχει 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-PROV(2010)0485.
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στη διάθεση κάθε ΜΜΕ ένας τουλάχιστον χρηματοοικονομικός σύμβουλος, δεν υπάρχει 
αντίστοιχη παροχή συμβουλών στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της 
ενεργειακής απόδοσης και, κατά συνέπεια, οι ΜΜΕ χρειάζονται επίσης τη συνδρομή 
ενός εμπειρογνώμονα στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας·

24. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, παραμένουν αναξιοποίητα σχεδόν 8 
δισεκατομμύρια ευρώ από τους πόρους της ΕΕ που διατίθενται για την ενεργειακή 
απόδοση· επικροτεί, συνεπώς, την πρόθεση της Επιτροπής να διευκολύνει και να 
προαγάγει τη χρήση των διαρθρωτικών Ταμείων για την ανακαίνιση κτιρίων με γνώμονα 
την ενεργειακή απόδοση· αναμένει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων, και επί 
των χρηματοδοτικών διατάξεων·

25. τονίζει ότι η αυστηροποίηση των στόχων της ΕΕ για το κλίμα θα συνεπαγόταν 
σημαντική αύξηση των προσπαθειών και των επενδύσεων στον τομέα της ανάπτυξης και 
της άμεσης εφαρμογής βιώσιμων τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, 
ευφυών δικτύων και έρευνας σχετικά με την ενέργεια· θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να διασφαλιστεί, μετά το 2013, επαρκής χρηματοδότηση για το σχέδιο ΣΕΤ· 
υπογραμμίζει ότι μια ενεργειακή στρατηγική που φιλοδοξεί να υλοποιήσει τους στόχους 
για το κλίμα κατά πέραν του 20% πρέπει να βασίζεται σε όλες τις φιλικές προς το κλίμα 
ενεργειακές τεχνολογίες·

26. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει εντοπίσει επενδυτικές ανάγκες ύψους 1 τρισεκατομμυρίου 
ευρώ στον τομέα παραγωγής ενέργειας και την αναβάθμιση της ενεργειακής υποδομής 
της ΕΕ τον τομέα της μεταφοράς και της διανομής έως το 2020, κυρίως με 
χρηματοδότηση μέσω των τιμολογίων ενέργειας· ζητεί την υλοποίηση αυτών των 
επενδύσεων, τόσο για την ολοκλήρωση μιας διασυνδεδεμένης εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας που θα διασφαλίζει την ασφάλεια της τροφοδοσίας, θα βελτιώνει την 
ολοκλήρωση των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας στο ευρωπαϊκό σύστημα ενεργείας,
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ιδιαίτερη φύση του ενεργειακού μείγματος κάθε 
χώρας· αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση και παρέχοντας στους καταναλωτές 
δυνατότητες να επωφεληθούν από τις νέες τεχνολογίες· τονίζει την ανάγκη 
διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των κρατών μελών για την πλήρη 
αξιοποίηση των μαζικών επενδύσεων ιδίως σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε 
ορισμένες χώρες·

Μέτρα βιομηχανικής πολιτικής

27. ζητεί το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών να διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη 
επενδυτική ασφάλεια και αφετέρου να προβλέπουν μηχανισμούς ευελιξίας για το 
ενδεχόμενο περιόδων οικονομικής ύφεσης (π.χ. για την αποφυγή υπέρμετρων 
κατανομών)·

28. θεωρεί ότι η ενσωμάτωση τομεακών προσεγγίσεων στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών της ΕΕ αναμένεται να αυξήσει τη συνολική οικονομική απόδοση σε όλες τις 
συμμετέχουσες χώρες· τονίζει ότι αξίζει να ληφθούν υπόψη τα οφέλη της επέκτασης των 
τομεακών προσεγγίσεων ώστε να καλύψουν επιπλέον τομείς και χώρες·

29. εφιστά την προσοχή στην ολοένα και μεγαλύτερη προσοχή που αποδίδεται στις 
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τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (ΔΑΑ) για τη μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, ως μεταβατικών φάσεων προς έναν μακροπρόθεσμο εφοδιασμό 
ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς τη χρήση ορυκτών καυσίμων, για τη μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, όχι μόνο για τον τομέα της ενέργειας, σημειώνοντας ωστόσο 
ότι, για να είναι οικονομικά βιώσιμες, οι επενδύσεις σε ΔΑΑ προϋποθέτουν σημαντικά 
υψηλότερες τιμές άνθρακα σε σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα· τονίζει ότι η κοινωνική 
αποδοχή είναι απαραίτητη για μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση πιθανών έργων ΔΑΑ· 
υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τον οδικό χάρτη του ΔΟΕ για τη ΔΑΑ, το 2030 το ήμισυ 
του συνόλου των έργων ΔΑΑ θα αφορούν τον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής· 
επισημαίνει ότι η εκπλήρωση των ίδιων κριτηρίων που απαιτείται να πληρούν οι νέες 
μονάδες παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα σύμφωνα με τη δέσμη μέτρων σχετικά 
με το κλίμα και την ενέργεια για τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, θα πρέπει να 
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έναρξη της κατασκευής σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με αέριο· επισημαίνει ότι η εφαρμογή των εν 
λόγω τεχνολογιών δεν θα πρέπει να μειώσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας·

30. καλεί την Επιτροπή να προτείνει αμέσως τρόπους με τους οποίους η ΕΕ θα μπορέσει 
καλύτερα να συμπληρώσει τις δράσεις της για τον μετριασμό των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής με προσπάθειες με στόχο τη μείωση των εκπομπών άλλων αερίων 
πλην του CO2, όπως οι υδροφθοράνθρακες (HFC), οι οποίοι αποτελούν τον ταχύτερα 
αναπτυσσόμενο ρυπογόνο παράγοντα παγκοσμίως, και ειδικότερα ο υδροφθοράνθρακας 
HFC23· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την πρωτοβουλία για τη συμπερίληψη της 
παραγωγής HFC στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ και για τη σύναψη διμερών συμφωνιών 
με τρίτες χώρες για τον μετριασμό των εκπομπών HFC23, με στόχο τη σταδιακή 
εξάλειψη των εκπομπών άλλων αερίων πλην του CO2 και τον μετριασμό του αντίκτυπου 
του HFC23, με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, ούτως ώστε να διασφαλισθεί η διατήρηση 
των κρατικών παραγγελιών σε χαμηλότερα επίπεδα από τις τρέχουσες τιμές άνθρακα·

31. επισημαίνει τη συνεισφορά της πυρηνικής ενέργειας στη μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, καθώς το κλείσιμο των πυρηνικών σταθμών που λειτουργούν 
στην ΕΕ θα οδηγούσε σε αύξηση των εκπομπών κατά 50%·

32. επισημαίνει ότι, όσον αφορά το μέλλον του λιθάνθρακα και του λιγνίτη, η τεχνολογία 
ΔΑΑ δεν θα πρέπει να θεωρείται ως η μοναδική επιλογή για τη διατήρηση της χρήσης 
του άνθρακα στην οικονομία της ΕΕ, και ότι πρέπει επίσης να αναπτυχθούν και να 
καθιερωθούν και άλλες τεχνολογίες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών·

Μέτρα έρευνας και καινοτομίας

33. τονίζει πως η ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής είναι καίριας σημασίας για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και ταυτόχρονα για να πεισθούν οι εταίροι της 
ΕΕ παγκοσμίως ότι η μείωση των εκπομπών αερίων είναι εφικτή χωρίς απώλεια 
ανταγωνιστικότητας και θέσεων εργασίας· θεωρεί αναγκαίο να αποτελέσει η Ευρώπη 
παράδειγμα προς μίμηση αυξάνοντας σημαντικά τις δαπάνες σχετικά με την έρευνα για 
φιλικές προς το κλίμα και ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες στο πλαίσιο του 
προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία, που θα πρέπει να 
εναρμονίζονται δεόντως με τις στρατηγικές ενεργειακές τεχνολογίες που καθορίζονται 
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στο σχέδιο ΣΕΤ· τονίζει την αναγκαιότητα η Ευρώπη να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην 
έρευνα για το κλίμα και τις ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες και να αναπτύξει στενή 
επιστημονική συνεργασία στο πεδίο με διεθνείς εταίρους και ιδιαίτερα τις χώρες BRIC
και οι Ηνωμένες Πολιτείες·

34. τονίζει τις δυνατότητες του γεωργικού κλάδου να συμβάλει σημαντικά στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και, ειδικότερα, τις δυνατότητες χρήσης 
γεωργικών καταλοίπων στην παραγωγή βιώσιμης ενέργειας, επιφέροντας, συνεπώς, 
πρόσθετη ροή εσόδων στο εισόδημα των γεωργών· εκτιμά ότι η μελλοντική ΚΓΠ θα 
πρέπει να αποτελεί εργαλείο που θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους 
για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, και ότι θα πρέπει να βοηθήσει τους 
γεωργούς να αποκομίσουν τα οφέλη που συνεπάγεται η πράσινη ανάπτυξη· πιστεύει ότι 
η πράσινη διάσταση της ΚΓΠ πρέπει να ενταχθεί στις άμεσες ενισχύσεις του πρώτου 
πυλώνα, ούτως ώστε να αποφευχθούν περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες, να 
διασφαλισθεί η παροχή κινήτρων για τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις των γεωργών και 
να επιταθεί η ισότιμη εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη·

35. θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό τον συντονισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών μηχανισμών 
κατοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στα πεδία της εξοικονόμησης ενέργειας και των 
ΑΠΕ, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε πολύτιμη διανοητική ιδιοκτησία που 
παραμένει αναξιοποίητη· επισημαίνει την ανάγκη δραστηριοποίησης του σχεδιαζόμενου 
ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας κατά προτεραιότητα στα πεδία της 
εξοικονόμησης ενέργειας και των ΑΠΕ·

36. τονίζει την ανάγκη μείωσης των εκπομπών CO2 στον τομέα των μεταφορών μέσω της 
παροχής τυποποιημένων ευρωπαϊκών υποδομών για την κυκλοφορία ηλεκτρικών 
οχημάτων και περισσότερων κινήτρων για τη χρήση βιώσιμων βιοκαυσίμων δεύτερης 
γενιάς ως εναλλακτικής λύσης για τα ορυκτά καύσιμα·

37. θεωρεί ότι, συμβάλλοντας στη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και ανοίγοντας τον δρόμο προς μια παγκόσμια αγορά άνθρακα, οι τομεακές 
προσεγγίσεις, σε συνδυασμό με ανώτατα οικονομικά όρια στις εκβιομηχανισμένες 
χώρες, θα μπορούσαν επίσης να ενταχθούν σε ένα διεθνές πλαίσιο ανάληψης δράσης για 
το κλίμα μετά το 2012·

38. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να προσανατολίσει τις πολιτικές ανάληψης δράσης 
για το κλίμα προς μακροπρόθεσμες πορείες και τάσσεται υπέρ της ιδέας του καθορισμού 
ενδιάμεσων στόχων, όπως π.χ. για το 2030· είναι πεπεισμένο ότι οι ρεαλιστικοί 
μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι διασφαλίζουν σαφέστερα κίνητρα για τους 
επενδυτές ώστε να προχωρήσουν σε βιώσιμες επενδύσεις και ότι η αύξηση των στόχων 
εντός του υφιστάμενου πλαισίου για το 2020 ίσως να είναι υπερβολικά φιλόδοξη από τη 
σκοπιά των επενδύσεων·

Παράλληλα οφέλη και επιπτώσεις

39. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Επιτροπής, η θέσπιση υψηλότερου 
στόχου μείωσης θα οδηγούσε σε μείωση των εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, 
με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση έως και 40 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 2020, με 
την παραδοχή ότι η τιμή του πετρελαίου θα ανέρχεται σε 88 δολάρια ΗΠΑ ανά βαρέλι το 
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2020· επικροτεί το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να μειωθεί η εξάρτηση 
της ΕΕ από τις εισαγωγές ενέργειας έως και κατά 56%·

40. αναγνωρίζει ότι, παρόλο που λειτουργεί ως κίνητρο για την ανάπτυξη τεχνολογιών 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ένας αυστηρότερος στόχος μείωσης του ΣΕΕ θα επέφερε 
περαιτέρω αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και, αν δεν συνοδεύεται από 
φιλόδοξα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, και περαιτέρω αλύξηση των τιμών ηλεκτρικής 
ενέργειας, γεγονός που θα προβλημάτιζε ιδιαίτερα τις βιομηχανίες της ΕΕ και τους 
καταναλωτές· θεωρεί ότι η πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρομέτρου καταδεικνύει ότι οι 
σταθερές και ασφαλείς τιμές ενέργειας αποτελούν σοβαρή ανησυχία για το κοινό·
επισημαίνει ότι η οδηγία για το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ παρέχει στα κράτη 
μέλη τη δυνατότητα να αντισταθμίζουν τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενεργείας, στις 
ενεργειακής έντασης βιομηχανίες, μέσω κρατικών ενισχύσεων·

41. υπογραμμίζει τη δυνητική ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας χάρη στην 
καινοτομία και τις αυξημένες επενδύσεις που προκύπτουν ως συνέπεια της μετάβασης 
προς μια βιώσιμη οικονομία· σημειώνει ότι οι εντονότερες προσπάθειες μετριασμού της 
ΕΕ θα δημιουργούσαν πλεονεκτήματα κόστους για τους διεθνείς ανταγωνιστές της ΕΕ 
και παράλληλα θα οδηγούσαν σε ανταγωνιστικά περιθώρια για τις εταιρείες της ΕΕ στον 
τομέα των κλιματικών τεχνολογιών· θεωρεί ότι για τους ανταγωνιστές της ΕΕ η 
υπογραφή διεθνούς συμφωνίας θα σήμαινε την εγκατάλειψη των πλεονεκτημάτων 
κόστους, ενώ το ανταγωνιστικό περιθώριο της ΕΕ πιθανότατα θα έμενε άθικτο·

42. τονίζει ότι η φιλική προς το κλίμα καινοτομία στην Ευρώπη είναι απαραίτητη για τη
διατήρηση μιας ισχυρής θέσης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη παγκόσμια αγορά
τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ότι αυτό θα επέτρεπε στην ΕΕ να είναι πιο
ανταγωνιστική απέναντι σε μεγαλύτερους παράγοντες της αγοράς· υπογραμμίζει την
ανάγκη να διασφαλισθεί η ανάπτυξη και η διάθεση στην αγορά προϊόντων καινοτομίας
στην Ευρώπη· προς τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει, συνεπώς, να διατεθούν κατάλληλα
χρηματοδοτικά μέσα για τη στήριξη της κυκλοφορίας επιτυχών τεχνολογιών στην αγορά
της ΕΕ· εφιστά την προσοχή στους κινδύνους που συνδέονται με τη «διαρροή πράσινων
θέσεων εργασίας», διότι οι καθυστερήσεις στη δημιουργία μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής
οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς εκτρέπουν τις επενδύσεις και τις θέσεις εργασίας στους
πράσινους τομείς προς άλλες περιοχές·

43. σημειώνει ότι, παρά την παροδική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας το 2009, η χρήση 
της ενέργειας θα αυξηθεί στο μέλλον κατά την ανάκαμψη των οικονομιών των κρατών 
μελών και, κατά συνέπεια, θα συνεχίσει να αυξάνεται η εξάρτηση από τις εισαγωγές 
ενέργειας·

44. εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι ήδη σημειώνεται μετατόπιση της 
καινοτομίας σε βιώσιμες τεχνολογίες από την Ευρώπη σε άλλα μέρη του κόσμου που 
μπορεί να μετατρέψει την Ευρώπη σε καθαρό εισαγωγέα αυτών των τεχνολογιών καθώς 
και των σχετικών τελικών προϊόντων· δηλώνει ότι, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, από 
τις 50 εταιρείες στον κόσμο που χαρακτηρίζονται ηγετικές δυνάμεις στον τομέα των 
καθαρών τεχνολογιών, οι 24 εδρεύουν στην Ασία, οι 22 στις Ηνωμένες Πολιτείες, τρεις 
στην Ευρώπη και μία στον Καναδά· τονίζει ότι, σύμφωνα με το βαρόμετρο της 
Ernst&Young για το 2010, η Κίνα και οι ΗΠΑ είναι οι ελκυστικότερες περιοχές του 
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κόσμου για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

45. σημειώνει ότι η Ευρώπη καλείται πλέον να επενδύσει περισσότερο στην ενεργειακή 
απόδοση η οποία θα ενισχύσει τις τοπικές οικονομίες μέσω της στήριξης τοπικών θέσεων 
εργασίας που δεν μπορούν να «διαρρεύσουν» σε τρίτες χώρες με χαμηλότερο κόστος 
παραγωγής·

46. αναγνωρίζει τις συνέπειες της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανταγωνιστικότητας 
που συνδέονται με τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, καθώς η 
ΕΕ μετασχηματίζεται σε παγκόσμιο ηγετικό παράγοντα στον τομέα των τεχνολογιών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και 
υπηρεσιών·

Εκτίμηση του κινδύνου διαρροής άνθρακα

47. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή πολιτική μετριασμού είναι αποτελεσματική για την προώθηση 
μιας περισσότερο πράσινης αναδιάρθρωσης του παραγωγικού της συστήματος, 
εντούτοις, εάν εφαρμοστεί μονομερώς, ενδέχεται να έχει μειωμένη περιβαλλοντική 
αποτελεσματικότητα λόγω των επιπτώσεων της διαρροής άνθρακα1·

48. επισημαίνει ότι, δυνάμει των προτεινόμενων διατάξεων συγκριτικής αναφοράς, μερίδιο 
των πιστοποιητικών εκπομπών θα εξακολουθεί να πρέπει να αγοράζεται από τις λιγότερο 
αποδοτικές από άποψη άνθρακα βιομηχανικές εγκαταστάσεις, προκαλώντας κόστος για 
τις εταιρείες της ΕΕ που αντιμετωπίζουν διεθνή ανταγωνισμό που δεν επιβαρύνει τους 
διεθνείς ανταγωνιστές τους· παρατηρεί ότι λόγω της ευέλικτης δομής του ΣΕΕ οι 
εταιρείες θα είναι σε θέση να μεταφέρουν αχρησιμοποίητα δικαιώματα από το δεύτερο 
στο τρίτο στάδιο εφαρμογής του·

49. εκτιμά ότι το σύστημα συγκριτικής αναφοράς του ΣΕΕ θα πρέπει να λαμβάνει εξίσου 
υπόψη το είδος των διαθέσιμων πηγών ενέργειας σε ένα κράτος μέλος και να επιτρέπει 
την προσαρμογή κατά τις μεταβολές του ενεργειακού μείγματος και των επιλογών 
πηγών·

50. εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι ο επιπρόσθετος αντίκτυπος στις τιμές της 
ηλεκτρικής ενέργειας δεν αντικατοπτρίζεται επαρκώς στις υποθέσεις της Επιτροπής για 
τη διαρροή άνθρακα· τονίζει ότι το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ 
χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία, η οποία πλήττεται σημαντικά από κάθε αύξηση στην 
τιμή του διοξειδίου του άνθρακα λόγω της μετακύλισης του κόστους από τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας· επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα κράτη μέλη δύνανται, στο πλαίσιο 
συστημάτων ενίσχυσης, να κάνουν χρήση των εσόδων από πλειστηριασμούς για τον 
περιορισμό αυτών των επιπτώσεων·

51. τονίζει ότι δεν υπάρχει ενιαία λύση για τους βιομηχανικούς κλάδους που είναι ευάλωτοι 
στη διαρροή άνθρακα, και ότι η φύση του προϊόντος ή η δομή της αγοράς αποτελούν 
ουσιώδη κριτήρια για την επιλογή μεταξύ των διαθέσιμων μέσων (δωρεάν κατανομή 
δικαιωμάτων, κρατική ενίσχυση ή μέτρα συνοριακής προσαρμογής)·

                                               
1 Συμπέρασμα μελέτης της 3ης Μαρτίου 2011 του Ευρωμεσογειακού Κέντρου για την Κλιματική Αλλαγή 
σχετικά με τις «Μακροοικονομικές επιπτώσεις των πολιτικών μετριασμού της ΕΕ πέραν του στόχου του 20%»
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52. σημειώνει ότι οι προβλέψεις για την τιμή του διοξειδίου του άνθρακα στην αγορά 
διοξειδίου του άνθρακα του 2020 - όπως αναφέρει οι υπολογισμοί της Επιτροπής στην 
ανακοίνωσή της του Μαΐου 2010, με βάση το σενάριο περί εγχώριων μειώσεων κατά 
30% - ποικίλουν σημαντικά· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να υποβάλει νέα 
πρόβλεψη στο πλαίσιο της εκτίμησης του κινδύνου διαρροής άνθρακα που λαμβάνει 
υπόψη τα σενάρια αυτά·

Περαιτέρω ευκαιρίες και προκλήσεις

53. θεωρεί ότι δυνητικές αλλαγές στο κόστος εργασίας και ενέργειας λόγω των πολιτικών της 
ΕΕ για την κλιματική αλλαγή δεν πρέπει να οδηγήσουν σε κοινωνικό ντάμπινγκ ή 
διαρροή άνθρακα, και καλεί, προς τον σκοπό αυτόν, την Επιτροπή να διερευνήσει τυχόν 
κινδύνους αυτού του είδους· καλεί επίσης και άλλες ανεπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες 
χώρες να αναλάβουν να δεσμευθούν ότι θα καταβάλουν τις δέουσες ή παρόμοιες 
προσπάθειες·

54. ζητεί από την Επιτροπή αφενός να στηρίξει την κάλυψη των απαιτήσεων της αγοράς 
εργασίας που θα προκύψουν από τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα και, αφετέρου, να δρομολογήσει μέτρα αναδιάρθρωσης που θα καλύπτουν τους 
εργαζόμενους οι οποίοι καθίστανται διαθέσιμοι στους νέους κλάδους·

55. είναι της άποψης ότι το Ταμείο Συνοχής πρέπει να χρησιμοποιηθεί με
αποτελεσματικότερο τρόπο, ώστε να προωθηθούν οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, η 
ενεργειακή απόδοση και οι ενεργειακές τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

56. τονίζει ότι οι αυξήσεις στις τιμές του άνθρακα θα επιφέρουν περαιτέρω αυξήσεις στο 
κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας· δηλώνει ότι κάθε 1 ευρώ αύξηση της τιμής άνθρακα 
συνεπάγεται επιπλέον κόστος άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για την κοινωνία υπό τη 
μορφή χρεώσεων για την ηλεκτρική ενέργεια, το 40% του οποίου επιβαρύνει τη 
βιομηχανία· ζητεί από την Επιτροπή να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να προταθούν κατάλληλες λύσεις, αποφεύγοντας τις 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού·

57. τονίζει ότι, σύμφωνα με τις «Παγκόσμιες Ενεργειακές Προοπτικές 2010» του ΔΟΕ, ο 
στόχος των 2°C μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον τηρηθούν αυστηρά οι υφιστάμενες 
δεσμεύσεις κατά την περίοδο έως το 2020, και εφόσον αναληφθεί σαφώς ισχυρότερη 
δράση μετέπειτα· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και το (Ευρωπαϊκό) Συμβούλιο να 
ασκήσουν πιέσεις για ταχύτερη διεθνώς συντονισμένη επιβολή της κατάργησης των 
επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα που συμφωνήθηκε από την ομάδα G20, και να 
παρουσιάσουν συναφώς προτάσεις σε επίπεδο ΕΕ·

58. υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη 
στρατηγική «ΕΕ 2020», στην οποία γίνεται έκκληση για τη μετακύλιση της φορολογικής 
επιβάρυνσης από την εργασία στην ενέργεια· επικροτεί την εξαγγελία στην ετήσια 
επισκόπηση της οικονομικής ανάπτυξης σχετικά με την κατάλληλη προσαρμογή του 
ευρωπαϊκού πλαισίου για την ενεργειακή φορολογία σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ 
για την ενέργεια και το κλίμα·

59. εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι οι εισαγωγές από χώρες με χαλαρότερους
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περιορισμούς όσον αφορά τις εκπομπές CO2 ευθύνονται κυρίως για αύξηση της τάξης 
του 47% των εκπομπών CO2 που σχετίζονται με την κατανάλωση στην ΕΕ το διάστημα 
μεταξύ 1990 και 2006· επισημαίνει, εντούτοις, ότι αυτό το στοιχείο είναι εντελώς 
ανεξάρτητο από τις πολιτικές της ΕΕ για το κλίμα και από το ΣΕΕ της ΕΕ ειδικότερα· 
παρόλ’ αυτά, ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει εάν αυτές οι τάσεις συνεχίστηκαν 
και μετά το 2006·

60. Καλεί την Επιτροπή να λάβει τα ακόλουθα πρακτικά μέτρα:
 να αξιολογήσει τον αντίκτυπο που έχουν οι εγχώριες πολιτικές για μείωση των 

εκπομπών στην απασχόληση, όπου συμπεριλαμβάνονται και οι ευκαιρίες εργασίας, 
και την προαγωγή της γνώσης στον τομέα των χαμηλών εκπομπών άνθρακα, στην 
επανακατάρτιση σε ενεργειακά θέματα και τις ανάγκες αναβάθμισης των δεξιοτήτων, 
καθώς και στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση, ιδίως στις ΜΜΕ· 

 να αναλύσει σε ποιον βαθμό τα κράτη μέλη τηρούν τη δέσμευσή τους να δαπανούν 
τουλάχιστον το 50% των εσόδων από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών 
για μέτρα μετριασμού και προσαρμογής και να προτείνει μέτρα εφόσον απαιτείται·

 να αναλύσει τον αντίκτυπο των αυξημένων στόχων της ΕΕ για τη μείωση των 
εκπομπών σε επίπεδο κρατών μελών, όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου Περιβάλλοντος της 14ης Μαρτίου 2011·

 να παράσχει την κατάλληλη χρηματοδότηση για το σχέδιο ΣΕΤ·
 να προαγάγει την αποτελεσματική χρήση των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου 

Συνοχής από τα κράτη μέλη, ιδίως για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, συνεκτιμώντας 
ωστόσο, ότι τα εν λόγω ταμεία πρέπει να εξυπηρετούν πρωτίστως τους σκοπούς της 
μείωσης των οικονομικών και κοινωνικών διαφορών στο εσωτερικό της ΕΕ·

 να θεσπίσει καινοτόμους μηχανισμούς χρηματοδότησης (όπως τα ανανεώσιμα 
συστήματα)·

 να διαθέσει πρόσθετους πόρους για τις ασθενέστερες και μειονεκτούσες περιφέρειες 
για μέτρα σε τομείς που δεν εμπίπτουν στο ΣΕΕ (κατασκευές, μεταφορές, γεωργία)·

 να δώσει προτεραιότητα στην κλιματική αλλαγή και την έρευνα, στο πλαίσιο του στο 
όγδοου προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα, όπου συμπεριλαμβάνεται η ενεργειακή 
απόδοση, και στην έρευνα για τα αίτια της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή 
σε αυτή·

 να αναλύσει τις δυνητικές δυσμενείς επιπτώσεις της μονομερούς απόφασης της ΕΕ για 
μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πέραν του 20%, στην βούληση των 
χωρών να προσχωρήσουν σε διεθνή συμφωνία·

 να διερευνήσει τις δυνητικές δυσμενείς επιπτώσεις από πλευράς διαρροής πράσινων 
θέσεων εργασίας και μείωσης των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας σε 
πράσινους τομείς
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