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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:

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε 
μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050»· 
τονίζει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η τρέχουσα οικονομική κρίση·

2. υπενθυμίζει ότι η μονομερής δράση δεν αρκεί για τη μείωση των εκπομπών και ότι 
απαιτείται ευρεία συμμετοχή και των χωρών εκτός της ΕΕ·

3. ζητεί μεγαλύτερη συνοχή με κοινοτικές πολιτικές και προγράμματα για την επίτευξη των 
στόχων του χάρτη πορείας·

4. επιθυμεί να καθοριστούν δεσμευτικοί τομεακοί στόχοι και ένα ρεαλιστικό 
χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και παροχής κινήτρων για τις 
ιδιωτικές επενδύσεις·

5. θεωρεί ότι η επίτευξη των στόχων μέχρι το 2050 θα φέρει στην ΕΕ ασφάλεια ενεργειακού 
εφοδιασμού και μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης·

6. υπενθυμίζει ότι ο στόχος της ενεργειακής απόδοσης 20% (EE) θα  επιτευχθεί δύσκολα 
έως  το 2020· ζητεί περισσότερους πόρους, ιδιαίτερα για την αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης των κτιρίων, σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ·

7. τονίζει τη σημασία της Ε&Α για την ανάπτυξη τεχνολογιών με χαμηλή εκπομπή άνθρακα 
και ζητεί τουλάχιστο το διπλασιασμό των κονδυλίων για ερευνητικές δραστηριότητες 
στον τομέα της ενέργειας έως το 2020 8. υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιλαμβανομένων των καινοτόμων, και την επείγουσα 
ανάγκη για αποτελεσματικότερες λύσεις για την αποθήκευση και την αύξηση της 
απόδοσής τους·9. καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν περισσότερους πόρους στις 
ενεργειακές υποδομές, ιδίως στα δίκτυα και τους «έξυπνους μετρητές» και, στις 
περιφερειακές διασυνδέσεις, μέσω της εγκαινίασης ενός επενδυτικού σχεδίου βασισμένου 
στη δέσμη μέτρων για τις ενεργειακές υποδομές της ΕΕ·

10. ζητεί να διασφαλιστεί η εφαρμογή του άρθρου 10, παράγραφος 3, της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και 
ειδικότερα οι επενδύσεις στην Ε&Α, και ζητεί να αποστέλλεται έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.


