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ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ
σύμφωνα με το άρθρο 116 του Κανονισμού

των βουλευτών Zita Gurmai, Anders Wijkman, Vittorio Prodi, Umberto 
Guidoni και Claude Turmes

σχετικά με την καθιέρωση μιας πράσινης οικονομίας υδρογόνου και μία τρίτη 
βιομηχανική επανάσταση στην Ευρώπη μέσω μιας εταιρικής σχέσης με 
περιφέρειες και πόλεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών που έχουν αναλάβει δέσμευση προς τούτο
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Γραπτή δήλωση σχετικά με την καθιέρωση μιας πράσινης οικονομίας υδρογόνου και μία τρίτη 
βιομηχανική επανάσταση στην Ευρώπη μέσω μιας εταιρικής σχέσης με περιφέρειες και πόλεις, 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που έχουν αναλάβει δέσμευση 
προς τούτο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 116 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θερμοκρασία του πλανήτη και το κόστος των ορυκτών καυσίμων 
αυξάνονται και παραπέμποντας στην συζήτηση με θέμα το μέλλον της ενεργειακής πολιτικής και 
την αλλαγή του κλίματος, συζήτηση τη διεξαγωγή της οποίας έχουν κινήσει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και η Επιτροπή,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία θεώρηση για την ενέργεια στην εποχή μετά τη χρήση τόσο ορυκτών 
όσο και πυρηνικών καυσίμων πρέπει να αποτελεί το επόμενο σημαντικό έργο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 5 βασικοί παράγοντες για ανεξαρτησία στον τομέα της ενέργειας είναι: 
μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης, μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν αύξηση 
της θερμοκρασίας του πλανήτη, βελτιστοποίηση της εισαγωγής των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, καθιέρωση της τεχνολογίας των κυψελών καυσίμου υδρογόνου 
για την αποθήκευση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και δημιουργία έξυπνων ηλεκτρικών δικτύων 
για την διανομή της ενέργειας, 

1. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ:

- να επιδιώξουν αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης έως το 2020,

- να μειώσουν τα αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά 30% έως το 2020 
(εν συγκρίσει προς τα επίπεδα του 1990),

- να παράγουν το 33% του ηλεκτρισμού και το 25% της συνολικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας έως το 2020,

- να θεσπίσουν τεχνολογία αποθήκευσης κυψελών καυσίμου υδρογόνου, και άλλες τεχνολογίες 
αποθήκευσης, για την χρήση τους σε φορητές και στατικές εφαρμογές καθώς και στις 
μεταφορές και να δημιουργήσουν μία αποκεντρωμένη, εκ των κάτω προς τα άνω υποδομή 
υδρογόνου έως το 2025 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ,

- να καταστήσουν τα ηλεκτρικά δίκτυα έξυπνα και ανεξάρτητα έως το 2025 ώστε οι περιφέρειες, 
οι πόλεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι πολίτες να μπορούν να παράγουν και να 
μοιράζονται την ενέργεια έχοντας την ίδια ανοιχτή πρόσβαση όπως συμβαίνει επί του 
παρόντος με το διαδίκτυο;

2. αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση συνοδευόμενη από τα ονόματα των 
υπογραφόντων στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη.


