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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050, ένα μέλλον με ενέργεια
(2012/2103 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 
2050» και τα συνοδευτικά έγγραφα εργασίας (COM(2011)0885),

– έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον αντίκτυπο των φωτοβολταϊκών 
εγκαταστάσεων στους βοσκότοπους (B7-0186/2012),

– έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατασκευή μονάδων παραγωγής 
παλιρροϊκής ενέργειας (Β7-0192/2012), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Ιουνίου 20121, σχετικά με την ενεργό 
συνεργασία με τους εταίρους πέρα από τα σύνορά μας στον τομέα της ενεργειακής 
πολιτικής: μια στρατηγική προσέγγιση για έναν ασφαλή, αειφόρο και ανταγωνιστικό 
ενεργειακό εφοδιασμό,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Μαρτίου 2012, σχετικά με τον χάρτη πορείας 
για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών το 2050 (2011/2095(INI))2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και 
της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0000/2012),

Στόχοι του ενεργειακού χάρτη πορείας της ΕΕ για το 2050

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκομίζουν τα κράτη μέλη από τη μεταξύ τους συνεργασία 
για έναν μετασχηματισμό του ενεργειακού συστήματος, ο οποίος πρέπει να ξεκινήσει 
τώρα· εγκρίνει, ως εκ τούτου, τον ενεργειακό χάρτη της Επιτροπής για το 2050 ως βάση 
για την υποβολή νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών για την ενεργειακή πολιτική, με 
σκοπό την ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για το 2030, το οποίο θα περιλαμβάνει 
ορόσημα και στόχους· επισημαίνει ότι ο προσδιορισμός των ενεργειακών στόχων για το 
2050 προϋποθέτει πανευρωπαϊκή διακυβέρνηση· επιδιώκει, σύμφωνα με το πνεύμα της 
Ένωσης, μια στρατηγική που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να συνεργάζονται και να μην 
νιώθουν ότι καταπιέζονται από τον χάρτη πορείας·

2. επισημαίνει ότι οι προτεινόμενες στρατηγικές για το 2030 και το 2050 δεν έχουν 
ντετερμινιστικό χαρακτήρα, αλλά αποτελούν βάση για εποικοδομητικό διάλογο επί 
θεμάτων που σχετίζονται με τη βιομηχανία, την έρευνα και την ενέργεια· 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0238.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0086.
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3. υπογραμμίζει τη σημασία της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ εν μέσω της 
χρηματοοικονομικής κρίσης· τονίζει τον ρόλο που θα μπορούσε δυνητικά να 
διαδραματίσει η ενέργεια στην προώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 
στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να προτείνει στρατηγικές για την περίοδο μετά το 2020 και 
να παρουσιάσει ένα πλαίσιο πολιτικής έως το 2030 για την ευρωπαϊκή ενεργειακή 
πολιτική· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειές τους 
να επιτύχουν τους ισχύοντες στόχους για το 2020 στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής 
της ΕΕ·

4. τονίζει ότι ένα σαφές κανονιστικό πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής θα δώσει ώθηση στις 
απαραίτητες επενδύσεις για ενεργειακές επενδύσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών· 
υπογραμμίζει τη σημασία μιας ενεργειακής στρατηγικής που επικεντρώνεται στην 
αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας και της οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η διαφοροποίηση των οδών και των πηγών εφοδιασμού, και της 
ενεργειακής απόδοσης·

5. υπενθυμίζει ότι εμπίπτει στη δικαιοδοσία κάθε κράτους μέλους να προσδιορίσει το δικό 
του ενεργειακό μείγμα· αναγνωρίζει ότι ο ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050 
συμπληρώνει τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές προσπάθειες εκσυγχρονισμού του 
ενεργειακού εφοδιασμού· αναγνωρίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να συνεργαστούν τα 
κράτη μέλη πάνω σε κοινούς στόχους, καθώς και τον σημαντικό ρόλο που πρέπει να 
διαδραματίσει η ΕΕ· προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συνεχίσουν να 
προσανατολίζονται σε επιλογές που μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου της 
ΕΕ για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές με οικονομικά αποδοτικό, ασφαλή και 
βιώσιμο τρόπο, και να συνεχίσουν τις προσπάθειες για πλήρη αξιοποίηση της 
δυνατότητας για οικονομικά αποδοτική εξοικονόμηση ενέργειας, υποστηριζόμενα, μεταξύ 
άλλων, από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· ταυτόχρονα αναγνωρίζει τα 
πλεονεκτήματα της ανάπτυξης μιας συντονισμένης και, όπου ενδείκνυται, κοινής 
ευρωπαϊκής προσέγγισης·

6. αναγνωρίζει τα συμπεράσματα του ενεργειακού χάρτη πορείας, σύμφωνα με τα οποία η 
μετάβαση του ενεργειακού τομέα σε ενωσιακή κλίμακα είναι εφικτή από τεχνική και 
οικονομική άποψη, και θα μπορούσε μακροπρόθεσμα, υπό ορισμένες παραδοχές, να είναι 
λιγότερο δαπανηρή από μια συνέχιση των υφιστάμενων πρακτικών·

Βασικά στοιχεία μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής

7. αναγνωρίζει τα συμπεράσματα του ενεργειακού χάρτη πορείας για το 2050 σύμφωνα με 
τα οποία υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των δράσεων που προβλέπονται στα σενάρια που 
παρουσιάζονται αναλυτικά, έτσι ώστε να μετασχηματιστεί το ενεργειακό σύστημα της 
ΕΕ, ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη πορεία που έχει επιλεγεί για την επίτευξη ενός 
ενεργειακού συστήματος με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές για το 2050· πιστεύει ότι η 
ανανεώσιμη ενέργεια, η ενεργειακή απόδοση και η ενεργειακή υποδομή αποτελούν 
ασφαλείς επιλογές·

8. αναγνωρίζει ότι ένα υψηλότερο μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πέρα από το 2020 
αποτελεί βασική πτυχή ενός πιο βιώσιμου ενεργειακού συστήματος· αναγνωρίζει, 
επιπλέον, ότι όλα τα σενάρια απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, τα οποία 
εξετάζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, προϋποθέτουν αυξημένο μερίδιο 
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ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ, της τάξης του 30% 
περίπου της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης το 2030·

9. τονίζει ότι η βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας θα 
διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στον μετασχηματισμό του ενεργειακού συστήματος, 
και ότι η επίτευξη των στόχων για το 2020 αποτελεί σημαντική βάση για περαιτέρω 
πρόοδο έως το 2050· από αυτήν την άποψη, συστήνει την ένταξη της ενεργειακής 
απόδοσης στα εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα των κρατών μελών·

10. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για νέα, έξυπνη και ευέλικτη υποδομή – που θα 
περιλαμβάνει ευφυή δίκτυα και ευφυή συστήματα μέτρησης – και απολύτως ενοποιημένο 
προγραμματισμό των δικτύων ώστε, μεταξύ άλλων, να ενοποιηθούν οι τοπικές και οι πιο 
απομακρυσμένες πηγές ανανεώσιμης ενέργειας σε όλη την ΕΕ, όπως έχει αποδειχθεί 
απαραίτητο· τονίζει, επιπλέον, την επιτακτική ανάγκη δημιουργίας μηχανισμών που θα 
επιτρέπουν τη χρηματοδότηση έργων υποδομής κοινού συμφέροντος στην ΕΕ·

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

11. τονίζει ότι μια πιο ευρωπαϊκή προσέγγιση της πολιτικής για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας είναι κεντρικής σημασίας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα· ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να συνεργαστούν για να βελτιστοποιήσουν την οικονομική αποδοτικότητα 
της επέκτασης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για να εξασφαλίσουν ότι οι 
επενδύσεις θα γίνουν εκεί όπου θα είναι πιο παραγωγικές και αποδοτικές, λαμβάνοντας 
υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των κρατών μελών· στο πλαίσιο αυτό, 
υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής ως διαμεσολαβητή· επισημαίνει ότι, 
μακροπρόθεσμα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μετατοπιστούν στο επίκεντρο του 
ενεργειακού μείγματος στην Ευρώπη καθώς θα προχωρούν από την ανάπτυξη της 
τεχνολογίας στη μαζική παραγωγή και εξάπλωση, από συστήματα μικρής κλίμακας σε 
συστήματα μεγαλύτερης κλίμακας – ενσωματώνοντας τοπικές και περισσότερο 
απομακρυσμένες πηγές – και θα μετατραπούν από επιδοτούμενες σε ανταγωνιστικές· 
τονίζει ότι ο μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί να 
γίνουν αλλαγές στην πολιτική, με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης της 
αγοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη για σταδιακή αποκλιμάκωση των καθεστώτων 
στήριξης, καθώς ωριμάζουν οι τεχνολογίες και οι αλυσίδες ανεφοδιασμού και επιλύονται 
οι αστοχίες της αγοράς·

Υποδομές και εσωτερική ενεργειακή αγορά

12. τονίζει ότι, καθώς τα κράτη μέλη επιδιώκουν τον στόχο της ενεργειακής ασφάλειας και 
της ενεργειακής εξάρτησης, πρέπει να δοθεί έμφαση σε ένα μοντέλο ενεργειακής 
αλληλεξάρτησης, διασφαλίζοντας την άμεση ολοκλήρωση της εσωτερικής ενεργειακής 
αγοράς της ΕΕ και της υποδομής υπερδικτύου της ΕΕ που θα ενώνει τον Βορρά με το 
Νότο και την Ανατολή με τη Δύση· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι 
οι εξελίξεις στην πολιτική και στο κανονιστικό πλαίσιο στα κράτη μέλη θα εξαλείψουν τα 
εναπομένοντα σημεία συμφόρησης και δεν θα δημιουργήσουν νέα εμπόδια στην 
ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο ή στην ολοκλήρωση της ενεργειακής αγοράς· 
τονίζει, επιπλέον, ότι οι αποφάσεις ενεργειακής πολιτικής που λαμβάνονται σε κάθε 
εθνικό σύστημα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις επιπτώσεις που ενδεχομένως να 
έχουν τέτοιου είδους αποφάσεις σε άλλα κράτη μέλη·
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13. τονίζει την ανάγκη για μια πλήρως ενοποιημένη αγορά έως το 2014· επισημαίνει τη 
σημασία της πλήρους εφαρμογής της νομοθεσίας για την εσωτερική ενεργειακή αγορά σε 
όλα τα κράτη μέλη και την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι κανένα κράτος μέλος ή 
περιφέρεια δεν θα απομονωθεί από τα ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρισμού και αερίου μετά το 
2015, ούτε θα δει να διακυβεύεται η ενεργειακή του ασφάλεια εξαιτίας της έλλειψης 
κατάλληλων συνδέσεων· τονίζει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη ο κοινωνικός αντίκτυπος, 
ενώ παράλληλα να διασφαλιστεί ότι οι τιμές της ενέργειας αντανακλούν καλύτερα το 
κόστος·

14. υπογραμμίζει τις νέες προκλήσεις, όπως η ανάγκη ύπαρξης ευέλικτων πόρων στο 
σύστημα ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. ευέλικτη παραγωγή, αποθήκευση, διαχείριση ζήτησης), 
καθώς αυξάνεται η συμβολή της μεταβλητής παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές· τονίζει 
την ανάγκη ύπαρξης επαρκών δυνατοτήτων για ασφάλεια του εφοδιασμού ηλεκτρικής 
ενέργειας· σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει ότι οι πολιτικές εξελίξεις στα κράτη μέλη δεν 
πρέπει να δημιουργούν νέα εμπόδια στην ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή 
φυσικού αερίου·

15. ανησυχεί λόγω των καθυστερήσεων που επηρεάζουν την ολοκλήρωση του Νότιου 
Διαδρόμου· τονίζει ότι η ανάγκη επίτευξης ενεργειακής ασφάλειας μέσω της ενεργειακής 
διαφοροποίησης επικεντρώνεται στο δυναμικό ενός συμπληρωματικού διαδρόμου 
μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου στην ανατολική Μεσόγειο, που θα 
λειτουργήσει ως ευέλικτη πηγή ενέργειας και ως κίνητρο αύξησης του ανταγωνισμού 
εντός της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της ΕΕ·

16. υπενθυμίζει ότι οι αγορές πρέπει να εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν τον κύριο ρόλο 
στη χρηματοδότηση επενδύσεων για ενεργειακές υποδομές, αναγνωρίζοντας παράλληλα 
ότι υπάρχουν ορισμένα έργα που ίσως να απαιτούν περιορισμένη δημόσια στήριξη για 
ενίσχυση της ιδιωτικής χρηματοδότησης· τονίζει ότι κάθε συνεισφορά προερχόμενη από 
δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να βασίζεται σε σαφή, διαφανή κριτήρια, δεν πρέπει να 
στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα συμφέροντα των 
καταναλωτών·

17. υπογραμμίζει τον ρόλο μιας μονοαπευθυντικής προσέγγισης στη συμπλήρωση των 
στόχων απλοποίησης της ΕΕ για μείωση της γραφειοκρατίας, ώστε να επιταχυνθούν οι 
διαδικασίες χορήγησης και έκδοσης αδειών και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος που 
υφίστανται εταιρείες που ζητούν αδειοδότηση σχετικά με την ανάπτυξη ενεργειακών 
υποδομών, ενώ παράλληλα πρέπει να διασφαλίζεται ο σεβασμός για τους εφαρμοστέους 
κανόνες και κανονισμούς· καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τις σχετικές 
διαδικασίες τους·

18. παροτρύνει τα κράτη μέλη και τη διεθνή κοινότητα να συντηρούν εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ικανά να παράγουν εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό στους τομείς της ενεργειακής 
ασφάλειας, της προστασίας και της διαχείρισης αποβλήτων·

Ο ρόλος συγκεκριμένων πηγών ενέργειας

19. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το φυσικό αέριο θα έχει ζωτική σημασία για τον 
μετασχηματισμό του ενεργειακού συστήματος, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει έναν 
γρήγορο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο μείωσης της εξάρτησης από άλλα πιο ρυπογόνα 
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ορυκτά καύσιμα, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου·

20. αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο του φυσικού αερίου τόσο στη μετάβαση σε ένα 
ενεργειακό σύστημα χαμηλού επιπέδου ανθρακούχων εκπομπών και ως ευέλικτη 
εφεδρική μορφή ενέργειας, όσο και στη δυνατότητα εξισορρόπησης εκεί όπου 
σημειώνεται διακύμανση του εφοδιασμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

21. πιστεύει ότι το μη συμβατικό φυσικό αέριο θα διαδραματίσει ρόλο στο μέλλον του 
ενεργειακού μείγματος της ΕΕ, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν 
υπόψη τους τις εξελίξεις γύρω από το μη συμβατικό φυσικό αέριο κατά τη διαμόρφωση 
μελλοντικών σεναρίων ενεργειακών προοπτικών·

22. υπογραμμίζει τη σημασία της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) 
για την πορεία προς το 2050 και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές· τονίζει ότι 
η CCS πρέπει να είναι έτοιμη έως το 2030, αν θέλουμε τα ορυκτά καύσιμα να 
διατηρήσουν τη σπουδαιότητά τους στο ενεργειακό μείγμα· υπογραμμίζει ότι η CCS είναι 
επίσης σημαντική εναλλακτική επιλογή για την απαλλαγή αρκετών βαριών βιομηχανιών 
από τις ανθρακούχες εκπομπές και, σε συνδυασμό με τη βιομάζα, ενδέχεται να αποφέρει 
«αρνητικές» τιμές διοξειδίου του άνθρακα·

23. επισημαίνει ότι η βέλτιστη, ασφαλής και βιώσιμη χρήση των εγχώριων ενεργειακών 
πόρων και η ανταγωνιστικότητα της υποδομής που είναι απαραίτητη για τον σταθερό 
εφοδιασμό με εγχώρια ή εισαγόμενη ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διύλισης, 
μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας·

Παγκόσμιες προκλήσεις στον τομέα της ενέργειας

24. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ λειτουργεί μέσα σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον, υπενθυμίζει όμως 
τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου Μεταφορών, Τηελπικοινωνιών και Ενέργειας του 
Νοεμβρίου του 2011 σχετικά με την ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ, την ανάγκη ευρύτερης και πιο συντονισμένης προσέγγισης στις διεθνείς 
ενεργειακές σχέσεις προκειμένου η ΕΕ να απαντήσει στις παγκόσμιες ενεργειακές 
προκλήσεις και την κλιματική αλλαγή και να αντιμετωπίσει προβλήματα που έχουν να 
κάνουν με την ανταγωνιστικότητα και τη διαρροή άνθρακα, να διατηρήσει και να 
προωθήσει τα υψηλότερα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας, εξασφαλίζοντας παράλληλα τον 
ασφαλή και διαφοροποιημένο ενεργειακό εφοδιασμό·

25. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ μέσα από 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας και να μειωθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγές· 
υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την αναδυόμενη σημασία της έρευνας για κοιτάσματα 
πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Μεσόγειο και στην Αρκτική· πιστεύει ότι υπάρχει 
επείγουσα ανάγκη για χάραξη πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της θαλάσσιας γεώτρησης 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της οριοθέτησης των 
αποκλειστικών οικονομικών ζωνών (EEZ) των κρατών μελών της ΕΕ και των σχετικών 
τρίτων χωρών, σύμφωνα με τη Σύμβαση UNCLOS, την οποία έχουν προσυπογράψει όλα 
τα κράτη μέλη και η ΕΕ καθαυτή·

26. τονίζει ότι η παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης για γεωτρήσεις και η οριοθέτηση 
των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών θα μετατραπεί σε πηγή προστριβών με τρίτες 
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χώρες, και ότι η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει υψηλό πολιτικό προφίλ στο θέμα αυτό· 
υπογραμμίζει ότι η ενέργεια πρέπει να χρησιμοποιείται ως κινητήρια δύναμη για ειρήνη, 
συνεργασία και σταθερότητα·

27. επισημαίνει τη σημασία της ευρείας συνεργασίας στην περιοχή της Αρκτικής, ιδίως 
μεταξύ χωρών του ευρωατλαντικού χώρου· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
εκπονήσει ολιστική αξιολόγηση των οφελών και των κινδύνων που συνεπάγεται η 
συμμετοχή της ΕΕ στην Αρκτική·

28. υπογραμμίζει τη σημασία ενίσχυσης της συνεργασίας και του διαλόγου με άλλους 
στρατηγικούς ενεργειακούς εταίρους· τονίζει τη σημασία να μιλά η ΕΕ με μία φωνή 
έναντι τρίτων όσον αφορά θέματα ενέργειας· τονίζει τον ρόλο της Επιτροπής στον 
συντονισμό και τη στήριξη των δράσεων των κρατών μελών·

Σύστημα εμπορίας εκπομπών (ΣΕΕ)

29. αναγνωρίζει ότι το ΣΕΕ αποτελεί το βασικό – αν και όχι το μοναδικό – μέσο μείωσης των 
βιομηχανικών εκπομπών και προώθησης των επενδύσεων σε τεχνολογίες χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών· επισημαίνει ότι είναι αναγκαία η περαιτέρω βελτίωση 
του ΣΕΕ· επισημαίνει ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στο ΣΕΕ απαιτούν προσεκτική 
αξιολόγηση του αντίκτυπου στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και στην 
ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων βιομηχανιών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διευκολύνουν την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων εκ μέρους των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών·

30. καλεί την ΕΕ να εξακολουθήσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για την παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα· είναι της άποψης ότι η 
διπλωματία για το κλίμα θα πρέπει να τεθεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να γνωρίζει τις συνέπειες μιας 
αποτυχίας σύναψης μιας παγκόσμιας συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή·

Έρευνα, νέες τεχνολογίες και εναλλακτικά καύσιμα

31. πιστεύει ότι οι τιμές διαδραματίζουν καίριο ρόλο στις συναφείς με την ενέργεια 
επενδύσεις και στην παραγωγή ενέργειας· σημειώνει ότι οι διαφορετικές πολιτικές που 
εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για να προωθήσουν την ανανεώσιμη ενέργεια παρουσιάζουν 
τόσο επιτυχίες όσο και προβλήματα· είναι της άποψης ότι οι πρόσφατες σχετικά υψηλές 
τιμές ορυκτών καυσίμων προάγουν την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η προώθηση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλές τιμές ενέργειας·

32. πιστεύει ότι, ενώ τα τελευταία χρόνια οι λογαριασμοί κατανάλωσης ενέργειας στην 
Ευρώπη έχουν αυξηθεί, η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει σε μια «έξυπνη» προσέγγιση της 
ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας, που βασίζεται στην κοινή 
λογική· πιστεύει, παρόλα αυτά, ότι ο ρόλος των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθίσταται όλο και πιο σημαντικός για την ενέργεια· επισημαίνει, 
στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο των ευφυών συστημάτων μέτρησης στην παροχή στους 
καταναλωτές στοιχείων σχετικών με την κατανάλωση ενέργειας στα νοικοκυριά και στις 
επιχειρήσεις·
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33. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και οι 
ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένωση 
Καινοτομίας» θέτουν σε προτεραιότητα την ανάγκη για ανάπτυξη κάθε είδους 
τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ, να προωθηθούν οι ευκαιρίες για θέσεις εργασίας και να 
υπάρξει αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών·

34. τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη εκ μέρους της βιομηχανίας ως 
προς τη χρήση του φυσικού αερίου στους τομείς της ναυτιλίας και των αεροπορικών 
μεταφορών·

35. υποστηρίζει την περαιτέρω έρευνα για συστήματα ψύξης και θέρμανσης με στόχο την 
υλοποίηση της φιλόδοξης πολιτικής της ΕΕ· καλεί τις δημόσιες αρχές να εκπονήσουν 
εκτίμηση περιφερειακού αντίκτυπου όσον αφορά το υπέδαφος, προκειμένου να 
βελτιστοποιήσουν την κατανομή πόρων μεταξύ γεωθερμικής ενέργειας, σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου και άλλων υπόγειων πόρων, μεγιστοποιώντας με τον τρόπο αυτόν τα 
οφέλη για την κοινωνία·

36. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.


