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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:

Ανάλυση του στόχου του 20% σήμερα

1. τονίζει ότι η οικονομική κρίση έχει επιφέρει τεράστια μείωση στις δυνατότητες 
βιομηχανικής παραγωγής, κάμψη της οικονομικής ανάπτυξης και μετακίνηση του 
εργατικού δυναμικού· επισημαίνει ότι κάθε μείωση του ΑΕγχΠ θα πρέπει καθαυτή να 
εκλαμβάνεται ως κόστος που διακυβεύει το επενδυτικό δυναμικό της βιομηχανίας· 
εφιστά την προσοχή στον κίνδυνο να συναχθεί το γενικό συμπέρασμα ότι η οικονομική 
κρίση κατέστησε φθηνότερη τη μείωση των εκπομπών αερίων·

2. σημειώνει ότι σύμφωνα με πληροφορίες από διάφορους κλάδους της βιομηχανίας, 
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·

3. συμφωνεί με την υπόθεση της Επιτροπής και του Διεθνή Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) 
ότι η καθυστέρηση επενδύσεων σε ενεργειακές τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
θα οδηγούσε μετέπειτα σε αυξημένο κόστος· θεωρεί ότι, προκειμένου να επιτύχει τον 
μακροπρόθεσμο στόχο του 2050, ο οποίος επιβεβαιώθηκε εκ νέου από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο στις 4 Φεβρουαρίου 2011, η ΕΕ οφείλει να επιταχύνει τις προσπάθειές της 
εφόσον επιτύχει τον στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων κατά 20% το 2020· 
χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την πρόθεση της Επιτροπής να χαράξει πορείες για την 
επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων κατά τον πλέον οικονομικά αποδοτικό τρόπο·

4. εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι η ΕΕ δεν αναμένεται να καταφέρει να 
εκπληρώσεις τους στόχους μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% σε σύγκριση 
με τις προβλέψεις για το 2020, λόγω της έλλειψης αφοσιωμένης και φιλόδοξης στάσης εκ 
μέρους των κρατών μελών·

5. χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΕΕ αναμένεται να επιτύχει τους στόχους της ως προς τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2020·

6. τονίζει τον σημαντικό ρόλο των ευφυών δικτύων και των ευφυών μετρητών για την 
ενσωμάτωση της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· χαιρετίζει το έργο της 
ειδικής ομάδας για τους ευφυείς μετρητές και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατόν μια σειρά συστάσεων·

7. σημειώνει ότι η επίσπευση των διαδικασιών έγκρισης νέων έργων υποδομών συνιστά 
προϋπόθεση για την έγκαιρη επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων για την ενέργεια και το 
κλίμα·

8. επισημαίνει ότι ο στόχος για δαπάνες έρευνας στο 3% του ΑΕγχΠ αποτελείται από ένα 
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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 τεχνολογιών φιλικών προς το κλίμα·

9. 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 κερδίζουν 
συγκριτικά πλεονεκτήματα· τονίζει ότι οι εν λόγω χώρες, επειδή διαθέτουν απεριόριστες 
και κατά συνέπεια φθηνότερες εκπομπές CO2, μπορεί να είναι λιγότερο πρόθυμες να 
συμμετάσχουν σε μια πολυμερή συμφωνία για την αλλαγή του κλίματος·

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

10. ζητεί την εφαρμογή μιας γενικής αρχής σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να λαμβάνονται 
πρώτα τα πιο οικονομικά αποδοτικά μέτρα για τη μείωση των εκπομπών·

11. ζητεί να καταστεί η ενεργειακή απόδοση μία από τις προτεραιότητες των μελλοντικών 
μέτρων της πολιτικής για το κλίμα· αναγνωρίζει ότι η επίτευξη του στόχου της ΕΕ για 
ενεργειακή απόδοση στο 20% έως το 2020 θα της δώσει τη δυνατότητα να επιτύχει τις 
δεσμεύσεις της για μείωση των εκπομπών αερίων το 2020 κατά πέραν του 20%· θεωρεί 
ότι σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής, αυτό το επίπεδο μείωσης 
εξακολουθεί να κινείται οικονομικά αποδοτικά προς τον μακροπρόθεσμο στόχο μείωσης 
κατά 80-95%·

12. καλεί την Επιτροπή να πράξει τα δέοντα ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή από 
τα κράτη μέλη των δεσμεύσεών τους για εξοικονόμηση ενέργειας, είτε με τη θέσπιση 
προϋπόθεσης ότι τα εθνικά σχέδια δράσης για την ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να 
εγκρίνονται από την Επιτροπή είτε μέσω περαιτέρω μέτρων·

13. τονίζει ότι, σε πολλούς τομείς, η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση 
παρέχουν τις οικονομικά αποδοτικότερες δυνατότητες για περαιτέρω μειώσεις· εφιστά 
την προσοχή στο αναξιοποίητο δυναμικό στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης των 
κτιρίων, ιδίως δε των υφιστάμενων κτιρίων, στον τομέα των μεταφορών, στις δημόσιες 
συμβάσεις και στην παραγωγή, στον μετασχηματισμό και στη μεταφορά ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της τηλεθέρμανσης· επαναλαμβάνει ότι, σε αυτούς τους τομείς, η 
λήψη συγκεκριμένων μέτρων είναι ουσιώδους σημασίας και εφιστά την προσοχή στις 
συναφείς προτάσεις της έκθεσης Bendtsen· συνηγορεί υπέρ της εφαρμογής μέτρων 
εξοικονόμησης ενέργειας πρωτίστως σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

14. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει εντοπίσει επενδυτικές ανάγκες ύψους 
1 τρισεκατομμυρίου ευρώ για την αναβάθμιση της ενεργειακής υποδομής της ΕΕ 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 όσο και για την ουσιαστική μείωση της έντασης άνθρακα του 
ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος·
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15. ζητεί την πιο ευέλικτη εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας εκπομπών, ώστε 
να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και τα τρέχοντα 
δεδομένα παραγωγής, αντί να στηρίζεται το σύστημα αποκλειστικά σε ιστορικά 
δεδομένα· είναι πεπεισμένη ότι οι κανόνες κατανομής θα πρέπει αφενός να διασφαλίζουν 
τη μακροπρόθεσμη επενδυτική ασφάλεια και αφετέρου να προβλέπουν μηχανισμούς 
ευελιξίας για το ενδεχόμενο περιόδων οικονομικής ύφεσης (π.χ. για την αποφυγή 
υπέρμετρων κατανομών)·

16. εφιστά την προσοχή στην ολοένα και μεγαλύτερη σημασία των τεχνολογιών δέσμευσης 
και αποθήκευσης άνθρακα (ΔΑΑ) για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 
όχι μόνο για τον τομέα της ενέργειας· δηλώνει ότι, σύμφωνα με τον οδικό χάρτη του 
ΔΟΕ για τη ΔΑΑ, το 2030 το ήμισυ των έργων ΔΑΑ θα αφορούν τον τομέα της 
βιομηχανικής παραγωγής1;

17. 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·

Παράλληλα οφέλη και επιπτώσεις

18. 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 
2020· σημειώνει ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να μειωθεί η εξάρτηση της ΕΕ από 
τις εισαγωγές ενέργειας έως και κατά 56%·

19. σημειώνει ότι ένας αυστηρότερος στόχος μείωσης του ΣΕΕ θα επέφερε περαιτέρω 
αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που θα προβλημάτιζε ιδιαίτερα τις 
βιομηχανίες της ΕΕ και τους καταναλωτές·

20. σημειώνει ότι, από άποψη διεθνούς ανταγωνιστικότητας, 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· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να αναλύσει εάν μια μονομερής κίνηση εκ 
μέρους της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά πέραν του 20% 
θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κίνητρο για τις υπόλοιπες χώρες όσον αφορά τη 
σύναψη διεθνούς συμφωνίας·
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21. 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·

22. εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι ήδη σημειώνεται μετατόπιση της 
καινοτομίας σε βιώσιμες τεχνολογίες από την Ευρώπη σε άλλα μέρη του κόσμου· 
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 κόσμου για την ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Εκτίμηση του κινδύνου διαρροής άνθρακα

23. δηλώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΣΕΕ, η βιομηχανία θα έπρεπε να μειώσει τις 
εκπομπές CO2 κατά 168 εκατομμύρια τόνους έως το 2020· επισημαίνει ότι, δυνάμει των 
προτεινόμενων διατάξεων συγκριτικής αναφοράς, σημαντικό μερίδιο των 
πιστοποιητικών εκπομπών θα εξακολουθεί να πρέπει να αγοράζεται από τη βιομηχανία, 
προκαλώντας σημαντικό κόστος για τις εταιρείες της ΕΕ το οποίο δεν θα επιβαρύνει τους 
διεθνείς ανταγωνιστές τους·

24. 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 

25. σημειώνει ότι οι προβλέψεις για την αγορά διοξειδίου του άνθρακα του 2020 ποικίλουν 
σημαντικά, από 55 ευρώ ανά τόνο CO2 όπως αναφέρεται στους υπολογισμούς της 
Επιτροπής, έως 67 ευρώ ανά τόνο CO2, βάσει σεναρίου περί εγχώριων μειώσεων κατά 
30%· ως εκ τούτου θεωρεί τις προβλέψεις της Επιτροπής στο πλαίσιο της εκτίμησης του 
κινδύνου διαρροής άνθρακα σχετικά αισιόδοξες και αναξιόπιστες·

Περαιτέρω ευκαιρίες και προκλήσεις

26. θεωρεί ότι μπορούν να ληφθούν μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αυξήσεις στο 
κόστος εργασίας και ενέργειας λόγω των πολιτικών της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή δεν 
θα οδηγήσουν σε κοινωνικό ντάμπινγκ ή διαρροή άνθρακα· διατείνεται, ως εκ τούτου, 
ότι και άλλες ανεπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να δεσμευθούν ότι θα 
καταβάλλουν τις δέουσες ή παρόμοιες προσπάθειες 

27. 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· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει άμεσα κατευθυντήριες γραμμές για την 
αντιστάθμιση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας·
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28. εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι οι εισαγωγές από χώρες με μικρότερους 
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· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει εάν αυτές οι τάσεις 
συνεχίστηκαν στο πλαίσιο του ΣΕΕ και εάν ενδέχεται να αυξηθούν κατά το τρίτο στάδιο 
εφαρμογής (20/30%)· θεωρεί ότι τα μέτρα αντιστάθμισης αυτών των τάσεων 
κατανάλωσης άνθρακα, εφόσον είναι δίκαια και σύμμορφα προς τους κανόνες του ΠΟΕ, 
θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ να συμμετάσχουν σε 
μια διεθνή συμφωνία·

29. Καλεί την Επιτροπή να λάβει τα ακόλουθα πρακτικά μέτρα:
 να αξιολογήσει τις επιπτώσεις των πολιτικών εγχώριας μείωσης των εκπομπών στην 

απασχόληση, μεταξύ άλλων στις ευκαιρίες εργασίας, στις ανάγκες επανακατάρτισης 
και αύξησης των δεξιοτήτων, καθώς και στις απαιτήσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης·

 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 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·
 να θεσπίσει καινοτόμους μηχανισμούς χρηματοδότησης (όπως τα ανανεώσιμα 

συστήματα)·
 να διαθέσει πρόσθετους πόρους για τα κράτη μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης για μέτρα σε τομείς που δεν εμπίπτουν στο ΣΕΕ (κατασκευές, μεταφορές, 
γεωργία)·

 να δώσει προτεραιότητα στην κλιματική αλλαγή και στην ενέργεια στο όγδοο 
πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα.


