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Πρόταση ψηφίσµατος (άρθρο 157, παράγραφος 4, του Κανονισµού) για την 

αντικατάσταση της µη νοµοθετικής πρότασης ψηφίσµατος A7–0033/2012 

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τον χάρτη πορείας για τη µετάβαση 

σε µία οικονοµία χαµηλών ανθρακούχων εκποµπών το 2050 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Χάρτης πορείας για τη 

µετάβαση σε µια ανταγωνιστική οικονοµία χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών 

το 2050» (COM(2011)0112) και τα συνοδευτικά έγγραφα εργασίας (SEC(2011)0288) και 

(SEC(2011)0289), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής "Πρόοδος ως προς την επίτευξη των 

στόχων του Κιότο" (COM(2011)0624) και το συνοδευτικό έγγραφο (SEC(2011)1151), 

– έχοντας υπόψη τη δέσµη µέτρων της ΕΕ για το κλίµα και την ενέργεια, 

– έχοντας υπόψη τις προτάσεις αναδιατύπωσης και τροποποίησης της οδηγίας για τις 

αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων (MiFID1)
1
 και της οδηγίας για τις καταχρηστικές 

πρακτικές στην αγορά (MAD)
2
που σχετίζονται µε τα επίπεδα εκποµπών για το σχέδιο 

ΣΕΕ της ΕΕ, 

– έχοντας υπόψη τα από 23 Οκτωβρίου 2011 συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, 

– έχοντας υπόψη την έκβαση των διαπραγµατεύσεων στους κόλπους της Επιτροπής 

Προγραµµάτων (ΕΠ) της Σύµβασης-Πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών για τις Κλιµατικές 

Μεταβολές (UNFCCC), υπό την επωνυµία "Πρωτόκολλο του Ντέρµπαν", 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισµού του, 

A. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ των 15 έχει ήδη υπερβεί τον στόχο της για τον περιορισµό 

των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κυότο· ότι ο 

                                                 
1 COM(2011) 0656 και COM(2011) 0652 
2 COM (2011)0651. 
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πλέον επείγων µονοµερής στόχος µείωσης που έχει ορισθεί από την δέσµη µέτρων της ΕΕ 

για το κλίµα και την ενέργεια πρόκειται σύντοµα να επιτευχθεί και θα µπορούσε ακόµη 

και να ξεπεραστεί· 

Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχουν 

δηλώσει τη φιλοδοξία τους να εξασφαλίσουν µειώσεις των εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου κατά 80-95% έως το 2050· 

Γ. Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη το αδιέξοδο των διαπραγµατεύσεων στους κόλπους της 

Επιτροπής Προγραµµάτων (ΕΠ) της Σύµβασης-Πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών για τις 

Κλιµατικές Μεταβολές (UNFCCC), δεδοµένου ότι αρκετές µεγάλες οικονοµίες έχουν ήδη 

δηλώσει (όπως η Ιαπωνία, και η Ρωσία) ή αποφασίσει (όπως ο Καναδάς) ότι δεν 

προτίθενται να προσυπογράψουν µια δεύτερη περίοδο δέσµευσης ενόψει ενός 

πρωτοκόλλου «Κυότο ΙΙ», και ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες δεν έχουν επικυρώσει ούτε την 

πρώτη περίοδο δέσµευσης· λαµβάνοντας υπόψη ότι µπροστά σε ένα τέτοιο αδιέξοδο η 

Επιτροπή υποστηρίζει ότι συνιστά στρατηγικό λάθος να προχωρήσει µονοµερώς· 

∆. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η δέσµη µέτρων της ΕΕ για το κλίµα και την ενέργεια 

υιοθετήθηκε µε τη διαβεβαίωση ότι και οι άλλες χώρες µε µεγάλες εκποµπές θα 

αναλάµβαναν ανάλογες δεσµεύσεις, όµως κάτι τέτοιο δεν συνέβη και ενδεχοµένως δεν θα 

συµβεί τουλάχιστον πριν από το 2020· 

E. λαµβάνοντας υπόψη ότι κατά την περίοδο από της ενάρξεως ισχύος της δέσµης µέτρων 

της ΕΕ για το κλίµα και την ενέργεια, η εξέλιξη του ΑΕΠ της ΕΕ είναι περίπου στάσιµη, 

ώστε οι συνέπειες της κρίσης του 2008 δεν έχουν ακόµη απορροφηθεί, ενώ αντιθέτως οι 

αναδυόµενες οικονοµίες καταγράφουν ισχυρή αν όχι ορµητική ανάπτυξη· επισηµαίνοντας 

ότι κατά την ίδια περίοδο η τιµή της ενέργειας στην ΕΕ αυξάνεται περισσότερο από 

αλλού· 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η βιοµηχανία πρέπει να έχει µια σαφή εικόνα σχετικά µε την 

οικονοµική και βιοµηχανική στρατηγική της ΕΕ, προκειµένου να πραγµατοποιεί 

µακροπρόθεσµες επενδύσεις· 

∆ιεθνής διάσταση και στρατηγικό πλαίσιο 

1. -1. υπογραµµίζει ότι η ΕΕ καλείται πλέον να αναλάβει δράση σε ένα πλαίσιο όπου οι 

κανόνες του παιχνιδιού δεν είναι πλέον ίδιοι για όλους και βρίσκεται σε µια κατάσταση 

κατά την οποία υφίσταται κυριολεκτικά ένα «κλιµατικό ντάµπινγκ», το οποίο τείνει να 

προστεθεί στα υπόλοιπα είδη ντάµπινγκ που υφίσταται ήδη· 

2. διαπιστώνει ότι, υπ' αυτές τις συνθήκες, η σχετική µε το κλίµα νοµοθεσία της ΕΕ 

αποδεικνύεται παράγων επιβράδυνσης της οικονοµικής ανάκαµψης της Ένωσης· 

3. συµφωνεί πλήρως µε την άποψη ότι στο εξής οποιοδήποτε περαιτέρω βήµα γίνει 

µονοµερώς αποτελεί στρατηγικό σφάλµα· ως εκ τούτου, δεν προσυπογράφει τον χάρτη 

πορείας της Επιτροπής προς µια ανταγωνιστική οικονοµία χαµηλών επιπέδων 

ανθρακούχων εκποµπών για το 2050, εφόσον τον θεωρεί: 

 α) πρώιµο κίνδυνο, που θα µπορούσε να οδηγήσει την ΕΕ σε οριστική ήττα στην κούρσα 

της ανταγωνιστικότητας στην παγκόσµια αγορά· 
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 β) µη έγκυρη βάση για να προταθούν νοµοθετικές και άλλες πρωτοβουλίες οικονοµικής 

πολιτικής και πολιτικής για το κλίµα, δεδοµένου ότι βασίζεται σε µια εκτίµηση των 

επιπτώσεων που δεν συνάδει µε τα πρόσφατα σενάρια του ενεργειακού µείγµατος στην 

ΕΕ· 

 γ) ελάχιστα αληθοφανή ως προς τον καθορισµό ορισµένων τοµεακών στόχων (κυρίως τις 

µηδενικές εκποµπές στους τοµείς της ενέργειας, των κατοικιών και στον τριτογενή 

τοµέα)· 

4. καλεί την Επιτροπή να µην υποβάλει περαιτέρω νοµοθετικές προτάσεις για το κλίµα, 

αλλά να "παγώσει" την εφαρµογή της δέσµης µέτρων της ΕΕ για το κλίµα και την 

ενέργεια, άλλως να περιοριστεί το πολύ στην εφαρµογή της ήδη ισχύουσας νοµοθεσίας, 

στα πλαίσια του «στόχου 20-20-20»· καλεί επίσης την Επιτροπή να φροντίσει για τη 

διατήρηση ενός συνεκτικού και σταθερού νοµοθετικού πλαισίου, ώστε να µην 

υπονοµευθούν οι µεγάλες, µακροπρόθεσµες επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει από τη 

βιοµηχανία· 

5. επισηµαίνει ότι η παγκόσµια ανάπτυξη και εφαρµογή τεχνολογιών χαµηλών επιπέδων 

ανθρακούχων εκποµπών αυξάνεται ραγδαία και ότι η µελλοντική ανταγωνιστικότητα της 

Ευρώπης θα εξαρτηθεί από την αύξηση των επιπέδων επενδύσεών της στον συγκεκριµένο 

τοµέα, κυρίως όµως από την εφαρµογή µέτρων προστασίας της «πράσινης» παραγωγής 

της σε σχέση µε χώρες όπως η Κίνα, που φέρουν τη βασική ευθύνη για τις εκποµπές 

αερίων του θερµοκηπίου· 

Το σύστηµα εµπορίας εκποµπών 

6. αναγνωρίζει ότι το σύστηµα εµπορίας εκποµπών της ΕΕ (ΣΕΕ) αποτελεί προς το παρόν το 

βασικό µέσο µείωσης των βιοµηχανικών εκποµπών και προώθησης των επενδύσεων σε 

τεχνολογίες χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών· 

7. επισηµαίνει ότι το ΣΕΕ είναι ένα ευέλικτο εργαλείο για την επίτευξη συγκεκριµένων 

στόχων πολιτικής που αφορούν κατά κύριο λόγο τους επαγγελµατίες που 

δραστηριοποιούνται στους τοµείς που εµπίπτουν σε αυτό το σύστηµα· καλεί συνεπώς την 

Επιτροπή να εγκρίνει µέτρα προ της ενάρξεως της τρίτης φάσης, κατάλληλα να 

εξασφαλίσουν την λειτουργία της ως είχε αρχικώς προβλεφθεί· 

8. µε αυτήν την έννοια, τονίζει ότι η αναταξινόµηση των µονάδων εκποµπής του 

συστήµατος εµπορίας εκποµπών της ΕΕ, ως χρηµατοπιστωτικών εργαλείων, η οποία 

περιλαµβάνεται στην πρόταση για την αναθεώρηση της MiFID, θα δηµιουργήσει νέες 

ανάγκες εποπτείας των αγορών προκειµένου να αποφευχθεί η παραγωγή τοξικών 

χρηµατοπιστωτικών τίτλων ιδιαιτέρως κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως έχει ήδη συµβεί 

σε άλλους τοµείς της αγοράς· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να θεσπιστούν τα αναγκαία 

προληπτικά µέτρα προκειµένου να αποτραπεί ένα τέτοιο ενδεχόµενο· ως εκ τούτου, 

προτρέπει την Επιτροπή να αναθεωρήσει την πρότασή της, έτσι ώστε το σύστηµα ΕΕΣ να 

διαφυλαχθεί από τις επιπτώσεις της κερδοσκοπίας που έχει καθαρά χρηµατοπιστωτικό 

χαρακτήρα 

9. διατηρεί µεγάλες επιφυλάξεις όσον αφορά τις επανειληµµένες προτάσεις "παγώµατος" 

των ποσοστώσεων των εκποµπών ("set aside"), οι οποίες αποσκοπούν στην τεχνητή 

αύξηση της τιµής αγοράς τους, δεδοµένου ότι: 
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 α) ελλείψει τροποποίησης των ήδη εγκριθέντων για το 2020 στόχων, η οποία άλλωστε 

είχε αποκλεισθεί κατ' επανάληψιν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο, η τροποποίηση εκ των υστέρων µε κατευθυνόµενο τρόπο του οργάνου αυτού 

της αγοράς, µε σκοπό να προκαθορίζεται η τιµή του CO2, ή να επιβάλλεται εκ των 

πραγµάτων ένας φόρος, ισοδυναµεί µε απόρριψη του ίδιου του συστήµατος· 

 β) η τεχνητή αυτή αύξηση της  ποσόστωσης του CO2 θα απέβαινε χωρίς αµφιβολία υπέρ 

των χρηµατοοικονοµικών φορέων της εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών διοξειδίου του 

άνθρακα, ήτοι υπέρ των φορέων της οικονοµικής και κερδοσκοπικής νοοτροπίας οι οποίοι 

κυρίως ευθύνονται για την σηµερινή κρίση της παγκόσµιας οικονοµίας (η άµεση είσοδος 

των τραπεζών στο σύστηµα εµπορίας εκποµπών της ΕΕ αποτελεί απτή ένδειξη)· 

 γ) πέραν του κόστους που αντιστοιχεί στο έλλειµµα των δωρεάν ποσοστώσεων, θα 

αυξανόταν ανεξέλεγκτα το κόστος προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τις επιχειρήσεις 

λόγω της µετακύλισης στον λογαριασµό της πρόσθετης επιβάρυνσης του κόστους που 

αφορούν το CO2, κόστος το οποίο επιβαρύνει τις εταιρείες που παράγουν ηλεκτρική 

ενέργεια· 

 δ) πρόκειται περί ενός µέτρου το οποίο, ενώ παρέχει κίνητρα για την διαρροή των 

εκποµπών άνθρακα, θα είχε παραδόξως ως αποτέλεσµα την αύξηση των συνολικών 

εκποµπών· 

∆ιαρροή άνθρακα 

10. καλεί την Επιτροπή να δηµοσιεύσει λεπτοµέρειες σχετικά µε την πραγµατική συνεισφορά 

της ΕΕ στη µείωση των παγκόσµιων εκποµπών CO2 από το 1990, λαµβάνοντας υπόψη 

την εκ µέρους της κατανάλωση προϊόντων τα οποία πλέον κατασκευάζονται αλλού· 

11. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει µια ανάλυση των τοµέων για τους οποίους η ελεύθερη 

κατανοµή δικαιωµάτων δεν επιτυγχάνει να αποτρέψει τη διαρροή άνθρακα· 

12. αναγνωρίζει ότι οι ισχύοντες κανόνες για την αποτροπή διαρροής άνθρακα 

αποδεικνύονται τελικά αναποτελεσµατικοί στο σύνολό τους· παρατηρεί πράγµατι ότι 

ακριβώς στους πλέον εκτεθειµένους τοµείς στο φαινόµενο αυτό, εξακολουθούν να 

κλείνουν επιχειρήσεις στην ΕΕ λόγω του πρόσθετου έµµεσου κόστους που δηµιουργεί το 

σύστηµα εµπορίας εκποµπών της ΕΕ (ΣΕΕ) και το οποίο δεν αντισταθµίζεται δεόντως· 

13. εκτιµά, ως προς το «κλιµατικού ντάµπινγκ» που υφίσταται η ΕΕ, ότι µόνον η επιβολή 

ενός «φόρου άνθρακα» στα σύνορά της θα µπορούσε να αποτρέψει αποτελεσµατικά την 

διαρροή εκποµπών άνθρακα· καλεί επίσης τα κράτη µέλη να αντισταθµίσουν έως και 

100% τις πρόσθετες έµµεσες δαπάνες που βαρύνουν τους πλέον εκτεθειµένους τοµείς· 

Ενεργειακή απόδοση 

14. καλεί την Επιτροπή να αποσύρει την πρόταση οδηγίας που έχει υποβάλει σχετικά µε την 

ενεργειακή απόδοση
1
 και να την αναδιατυπώσει κατά τρόπο ώστε να µην παρεµβαίνει στο 

δικαίωµα κάθε κράτους µέλους να καθορίζει τους όρους εκµετάλλευσης των ενεργειακών 

του πόρων, την επιλογή µεταξύ διαφόρων ενεργειακών πηγών και τη γενικότερη 

                                                 
1 COM (2011)0370. 
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διάρθρωση του ενεργειακού του εφοδιασµού
1
· ζητεί µια τέτοια πρόταση να µην θέτει σε 

καµία περίπτωση δεσµευτικούς στόχους  

15. επικαλείται την αρχή σύµφωνα µε την οποία η εξοικονόµηση ενέργειας δεν οδηγεί στην 

ενεργειακή απόδοση, αλλά το αντίστροφο· ζητεί το γεγονός αυτό να ληφθεί υπόψη κατά 

τον σχεδιασµό νοµοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση 

Έρευνα και Ανάπτυξη 

16. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020» δίνει 

προτεραιότητα στην ανάγκη να αναπτυχθούν τεχνολογίες για την τόνωση της 

ανταγωνιστικότητας της ΕΕ· 

Τεχνολογία 

17. ζητεί από την Επιτροπή να εγγυηθεί την ουδετερότητα των τεχνολογικών επιλογών, ώστε 

να καταστεί δυνατή η δοκιµή και η εφαρµογή των πλέον κατάλληλων τεχνολογιών 

µείωσης των εκποµπών για κάθε τοµέα και για κάθε γεωγραφική περιοχή· 

18. τονίζει ότι η τεχνολογία δέσµευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) 

βρίσκεται ακόµα σε πολύ πειραµατικό επίπεδο και ότι οι πραγµατικές δυνατότητές της 

για µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και η περιβαλλοντική 

ασφάλεια και βιωσιµότητα που προσφέρει, δεν έχουν ακόµα αποδειχθεί· 

19. επισηµαίνει πάντως ότι προκειµένου να επιτευχθούν σοι στόχοι του χάρτη πορείας. η 

Επιτροπή επιδεικνύει υπερβολική αισιοδοξία ως προς την τεχνολογία αυτή, αναθέτοντάς 

την έναν ρόλο σωτηρίας µε αποτέλεσµα να τίθεται εν αµφιβόλω η πειστικότητα 

ολόκληρης της ανακοίνωσης· 

 

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

20. παροτρύνει την Επιτροπή να προχωρήσει σε µια νέα και επικαιροποιηµένη αξιολόγηση 

των επιπτώσεων, προσαρµοσµένη στα τελευταία σενάρια σχετικά µε το ενεργειακό 

µείγµα στην ΕΕ, υπό το πρίσµα των σχεδίων εγκατάλειψης της πυρηνικής ενέργειας, τα 

οποία αρκετά κράτη µέλη υιοθετούν µετά το ατύχηµα στη Φουκουσίµα· 

Μεταφορές 

21. επικροτεί την πρόοδο πέραν πάσας προσδοκίας η οποία έχει σηµειωθεί από τους 

κατασκευαστές οχηµάτων για την µείωση των εκποµπών CO2 των επιβατικών 

αυτοκινήτων και τονίζει τη σηµασία της βελτίωσης της αποδοτικότητας των καυσίµων, 

των ελαστικών και της αεροδυναµικής· συνιστά στην Επιτροπή, σε περίπτωση που στο 

µέλλον προτείνει τον προσδιορισµό αυστηρότερων ορίων του µέσου όρου εκποµπών CO2 

για τα καινούρια οχήµατα, τα µέτρα αυτά να παραµείνουν οπωσδήποτε εφικτά από 

βιοµηχανική άποψη και οικονοµικώς βιώσιµα, λαµβανοµένων υπόψη των εξελίξεων στην 

                                                 
1 Άρθρο 192, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της ΣΛΕΕ. 
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τεχνολογία και στην αγορά· 

Γεωργία 

22. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να µην παρέχουν κίνητρα για την 

χρησιµοποίηση αγροτικών γαιών για χρήσεις ή παραγωγικές δραστηριότητες που δεν 

έχουν σκοπούς διατροφής και καλεί την Επιτροπή να διαφυλάξει και να ανακτήσει τις 

εγκαταλελειµµένες περιοχές· 

23. προειδοποιεί την Επιτροπή ότι ο οικολογικός προσανατολισµός ("greening"), όπως 

παρουσιάζεται στις νοµοθετικές προτάσεις της µελλοντικής ΚΑΠ 2014-2020, δεν θα είναι 

ούτε αποτελεσµατικός ούτε αποδοτικός σε πραγµατικούς όρους για τους αγρότες· καλεί 

συνεπώς την Επιτροπή να αξιολογήσει, προτού λάβει αποφάσεις, την εδαφική 

κατάσταση, λαµβάνοντας υπόψη τις γειτονικές ή/και όµορες επεκτάσεις των αγροτικών 

γαιών  

24. συνιστά εν προκειµένω να θεωρήσει τις ενισχύσεις οικολογικού προσανατολισµού 

("greening") στο πλαίσιο της µελλοντικής ΚΑΠ ως ενισχύσεις χωριστές από τις άµεσες 

ή/και προαιρετικές ενισχύσεις εν σχέσει προς αυτές· 

Απασχόληση 

25. προειδοποιεί ότι η συνεχιζόµενη τεράστια απώλεια του βιοµηχανικού ιστού και της 

αντίστοιχης απασχόλησης λόγω του «κλιµατικού ντάµπινγκ» δύσκολα θα αντισταθµιστεί 

πλήρως από τα νέα «πράσινα επαγγέλµατα» και βεβαίως ούτε σύντοµα ούτε αυτόµατα· 

26. φοβάται ότι το κοινωνικό κόστος του «κλιµατικού ντάµπινγκ» θα αποδειχθεί πλέον 

δυσβάσταχτο για τα κράτη µέλη, εφόσον συνεχιστεί η παρούσα φάση της άσκησης 

ισχυρής πίεσης εκ µέρους των αγορών στη σταθερότητα των προϋπολογισµών τους· για 

τον λόγο αυτό, ζητά από την Επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα και απαραίτητα µέτρα 

αντιντάµπινγκ· 

27. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και στην 

Επιτροπή. 

Or. it 

 

 


