
PA\797449EL.doc PE430.835v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

2009/2152(INI)

10.12.2009

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

σχετικά με τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο “Η προσαρμογή στην 
αλλαγή του κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης”
(2009/2152(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Marisa Matias



PE430.835v01-00 2/5 PA\797449EL.doc

EL

PA_NonLeg



PA\797449EL.doc 3/5 PE430.835v01-00

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 η αλλαγή του κλίματος είναι φαινόμενο με παγκόσμιες 
διαστάσεις και οι επιπτώσεις της κατανέμονται ανισομερώς μεταξύ των περιοχών του 
πλανήτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμα και οι κοινωνικοοικονομικές πτυχές, το κόστος 
και τα οφέλη θα είναι διαφορετικά τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις περισσότερο 
αναπτυγμένες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
πρέπει συνεπώς να συμπεριλαμβάνει μέτρα προσαρμογής καθώς και στρατηγικές για την 
εξασφάλιση αποτελεσματικής πορείας προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, με 
σχέδια δράσης σαφή και ολοκληρωμένα σε όλους τους συναφείς τομείς,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί πάντοτε να γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στο 
μετριασμό των αιτίων της αλλαγής του κλίματος, αφενός, και στα μέτρα προσαρμογής 
για τον περιορισμό των επιπτώσεών της, αφετέρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατες 
νομοθετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών, την ένδειξη 
της κατανάλωσης ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, ως μέρος της 
δέσμης μέτρων για την ενεργειακή απόδοση, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
μείωση εκπομπών CO2 και πρέπει επίσης να ενσωματωθούν σε μελλοντικές 
παρεμβάσεις για νέα ενεργειακά μοντέλα σε επίπεδο ΕΕ, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος θα έχει αναπόφευκτα αντίκτυπο τόσο 
στον ενεργειακό εφοδιασμό όσο και στη ζήτηση ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
καιρικές συνθήκες όπως έντονες βροχοπτώσεις, άνοδος της θερμοκρασίας, καύσωνες, 
ξηρασία, ισχυρές καταιγίδες, πλημμύρες και πυρκαγιές μπορούν να προκαλέσουν 
σοβαρές διακοπές λειτουργίας και βλάβες σε υποδομές ενεργειακού εφοδιασμού, 
επηρεάζοντας, κατά συνέπεια, άμεσα την παραγωγή ενέργειας καθώς και τη μεταφορά 
και τη διανομή της στους καταναλωτές,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποίηση πηγών ενέργειας καθώς και προμηθευτών 
ενέργειας αποτελεί σημαντικό μέσο για την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην 
ενέργεια και ενεργειακής επάρκειας και συμμορφώνεται παράλληλα με το στόχο της ΕΕ 
για ενίσχυση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και μείωση των εκπομπών 
CO2,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενσωματώνουν 
μέτρα προσαρμογής όταν εφαρμόζουν και τροποποιούν νομοθεσία, πολιτικές και 
προγράμματα που βρίσκονται σε ισχύ ή που πρόκειται να ισχύσουν μελλοντικά,

1. αναγνωρίζει ότι ακραία κλιματικά φαινόμενα σε συνδυασμό με την αναμενόμενη άνοδο 
της στάθμης της θάλασσας και τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις της βροχόπτωσης 
καθιστούν αναγκαία τη λήψη μέτρων προσαρμογής ακόμη και εντός του πλαισίου των 
υπαρχόντων συστημάτων υποδομής, τα οποία θα έχουν υψηλό κόστος, αλλά είναι 
πάντως οικονομικώς προσιτά καθώς έχουν κόστος σημαντικά χαμηλότερο από αυτό της 
αδράνειας, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
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να παράσχουν πληροφορίες, μέσω ενός ειδικού για το θέμα αυτό εθνικού σχεδίου 
δράσης, για το κόστος αυτό και τον καταμερισμό του·  

2. σημειώνει ότι, για να αποφευχθούν καταστροφές, είναι αναγκαίο να ληφθούν νέα μέτρα 
σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας, όπως είναι οι αυξημένοι έλεγχοι ασφάλειας και 
χρήσης ή παραγωγής ενέργειας, οι οποίοι επεκτείνουν τα ισχύοντα εναρμονισμένα 
πρότυπα για τις κατασκευές, όπως για παράδειγμα οι Ευρωκώδικες για την έγκριση της 
χρήσης κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών κτιρίων, τα οποία πρέπει να 
συμμορφώνονται με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 
97/11/ΕΚ, καθώς και την οδηγία 2001/42/ΕΚ που αφορά την Εκτίμηση 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ) και τη Στρατηγική Εκτίμηση Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΣΕΠΕ)·

3. τονίζει ότι μέτρα που αφορούν τον ενεργειακό εφοδιασμό και την πρόσβαση στην 
ενέργεια πρέπει να καθοριστούν σε ένα πλαίσιο αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών 
και ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεισφέρει σε μια παγκόσμια αλλαγή πολιτικής προς την 
κατεύθυνση της ενεργειακής απόδοσης και να εξασφαλίσει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
σε συμφωνία με το χρονοδιάγραμμα που έθεσε η οδηγία 2009/28/ΕΚ· καλεί τα κράτη 
μέλη να υποβάλουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010 τα εθνικά σχέδια δράσης τους σύμφωνα με 
τα πρότυπα και τις παραμέτρους που έχει καθορίσει η ΕΕ· 

4. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν το ύψος της 
χρηματοδοτικής τους συνεισφοράς στην τεχνολογική συνεργασία με εταίρους, για να 
ενισχύσουν τόσο τις ιδιωτικές όσο και τις δημόσιες επενδύσεις, ιδίως σε σχέση με τα 
προσεχή εθνικά σχέδια δράσης τους για την ενεργειακή απόδοση και τα σχέδια δράσης 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής που 
υπόσχεται την ουσιαστική αύξηση πόρων για την έρευνα σχετικά με την ενέργεια, ώστε 
να αναπτυχθεί οικονομία βιώσιμης ενέργειας·

5. αναγνωρίζει ότι η αλλαγή του κλίματος, που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη και θα μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους 
σοβαρής διατάραξης των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων· θεωρεί ότι
μέτρα οικονομικής προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένης μιας μετατόπισης προς την 
κατεύθυνση πιο βιώσιμης βιομηχανικής παραγωγής, καθιστούν, παράλληλα, αναγκαία τη 
διάθεση επαρκών πόρων για μέτρα προσαρμογής και μετριασμού και θεωρεί επίσης ότι 
τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να περιορισθούν στη χρήση εσόδων από το σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, αλλά απαιτούν τη διάθεση πρόσθετων, 
καινοτόμων πόρων, τόσο από δημόσιες όσο και από ιδιωτικές πηγές· 

6. θεωρεί ότι (και σε σχέση με τις αποφάσεις προσαρμογής) οι επιπτώσεις σε έναν τομέα θα 
έχουν συχνά συνέπειες και σε άλλους τομείς και καλεί επομένως την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη αυτές τις αλληλεξαρτήσεις κατά την εφαρμογή μέτρων προσαρμογής·

7. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την ενίσχυση των δημοσίων πόρων που προορίζονται για 
τη διεθνή συνεργασία στο προσεχές 8ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (ΠΠ8) 

α.  τόσο με ανεπτυγμένα κράτη, για να ενισχυθεί η διάδοση τεχνολογιών ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας,
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β. όσο και με αναπτυσσόμενα κράτη, για να υποστηρίξει τον αγώνα τους κατά της 
αλλαγής του κλίματος, η οποία πλήττει τις πλέον ευάλωτες περιοχές τους· 

8. υπογραμμίζει ότι πρέπει να αυξηθούν οι απαραίτητοι χρηματοδοτικοί πόροι για την 
έρευνα και ανάπτυξη που αφορούν την αλλαγή του κλίματος, σε σχέση με την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής που πρόκειται να συμφωνηθεί με τα κράτη μέλη για ένα 
ολοκληρωμένο και παγκόσμιο σύστημα περιβαλλοντικών πληροφοριών, με σκοπό τη 
βελτίωση της διαθεσιμότητας στοιχείων που αφορούν τις περιβαλλοντικές αλλαγές· 
τονίζει επίσης άλλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν υπόψη όπως είναι η σημαντική 
ενίσχυση της χρηματοδότησης για το μετριασμό και την προσαρμογή σχετικά με έργα 
και προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης·

9. τονίζει σε αυτό το πλαίσιο τη μεγάλη σημασία πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο για την 
ενεργό συμμετοχή στον αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος και καταδεικνύει το 
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν η ανταλλαγή πληροφοριών για τις βέλτιστες 
πρακτικές και οι κατάλληλες εκστρατείες πληροφόρησης, σε συντονισμό με τις 
ευρύτερες πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από τις εθνικές αρχές και την ΕΕ.


