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Ευρωπαϊκό πρόγραµµα για την αλλαγή του κλίµατος  

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής µε 
θέµα την ενεργοποίηση της πρώτης φάσης του ευρωπαϊκού προγράµµατος για την αλλαγή 
του κλίµατος (COM(2001) 580 - C5-0164/2002 - 2002/2072(COS)) 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

− έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2001)580 – C5-0164/2002), 

− έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΚ, σύµφωνα µε τα οποία οι 
απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να ενταχθούν στις κοινοτικές 
πολιτικές υπέρ διαφόρων τοµέων µε σκοπό µία από περιβαλλοντικής απόψεως βιώσιµη 
οικονοµική ανάπτυξη, 

− έχοντας υπόψη το άρθρο 174, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΚ, 

− έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο του Κυότο που προσαρτάται στη Σύµβαση Πλαίσιο των 
Ηνωµένων Εθνών για τις Κλιµατικές Μεταβολές (UNFCCC) από τον ∆εκέµβριο 1997, 

− έχοντας υπόψη την επικύρωση του Πρωτοκόλλου του Κυότο από την ΕΚ στις 4 Μαρτίου 
2002, 

− έχοντας υπόψη το έκτο πρόγραµµα δράσεως υπέρ του περιβάλλοντος1, 

− έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Γκαίτεµποργκ της 
15ης και 16ης Ιουνίου 2001 

− έχοντας υπόψη το έκτο πρόγραµµα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας2, 

− έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής µε θέµα τις πολιτικές και τα µέτρα της ΕΕ 
για τη µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου: Προς ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για 
την Αλλαγή του Κλίµατος (ECCP) (COM(2000)  88), 

− έχοντας υπόψη το άρθρο 47, παράγραφος 1, του Κανονισµού του, 

− έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και 
Πολιτικής των Καταναλωτών και τη γνωµοδότηση της Επιτροπής Βιοµηχανίας, 
Εξωτερικού Εµπορίου, Έρευνας και Ενέργειας (A5-0237/2002), 

A. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα αέρια φαινοµένου θερµοκηπίου στην Ευρώπη εκλύονται σε 
υψηλό βαθµό και ότι οι µειώσεις που επήλθαν στη διάρκεια της δεκαετίας 1990 µπορούν 
κατά µεγάλο τµήµα να αποδοθούν σε µεµονωµένα αποτελέσµατα σε ολίγα κράτη µέλη· 
ότι σύµφωνα µε τις προγνώσεις των κρατών µελών και της Επιτροπής η πολιτική και τα 
µέτρα που εφαρµόζονται σήµερα δεν επαρκούν για να επιτευχθεί µείωση του συνόλου 

                                                 
1  ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1. 
2  ΕΕ L 232 της 29.8.2002, σ. 1. 



των εκλυοµένων αερίων φαινοµένου θερµοκηπίου στην ΕΕ, όπως έχει δεσµευθεί να 
πράξει η ΕΕ στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κυότο, 

Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα κοινά και συντονισµένα µέτρα σε κοινοτικό επίπεδο θα 
αποτελέσουν χρήσιµο συµπλήρωµα των στρατηγικών σε εθνική κλίµακα που πρέπει να 
υλοποιήσουν τα κράτη µέλη προκειµένου να τηρήσουν τις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει 
έκαστο στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κυότο βάσει της συµφωνίας περί κατανοµής 
των µειώσεων και να συµβάλουν ώστε οι µειώσεις των αερίων φαινοµένου θερµοκηπίου 
να επέλθουν κατά τρόπον οικονοµικώς αποτελεσµατικό, 

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής, διότι η συνεργασία µε το ευρωπαϊκό 
πρόγραµµα σχετικά µε τις κλιµατικές αλλαγές είναι απαραίτητη για να µπορέσει η ΕΕ να 
εκπληρώσει τις απαιτήσεις του Πρωτοκόλλου του Κυότο· 

2. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή υποστηρίζει τις δηλώσεις των αρχηγών κρατών και 
κυβερνήσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Γκαίτεµποργκ και τονίζει ότι 
ο στόχος της µείωσης των εκποµπών αερίων φαινοµένου  θερµοκηπίου κατά 8% από το 
επίπεδο του 1990 είναι ελάχιστος και όχι µέγιστος· 

3. εκφράζει τη λύπη του, διότι η Επιτροπή δεν ανέπτυξε επαρκώς τον λόγο για τον οποίο η 
ανακοίνωσή της πραγµατεύεται µόνον 12 από 42 δυνατά µέτρα σε επίπεδο ΕΕ, µολονότι 
τα 12 υπό συζήτηση µέτρα ουδόλως θα επαρκέσουν για να επιτευχθεί η απαιτούµενη 
µείωση εκλύσεων κατά 8%· 

4. φρονεί ότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την Αλλαγή του Κλίµατος (ECCP) είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικό για την περιβαλλοντική και τη βιοµηχανική πολιτική και 
υπογραµµίζει ότι, παρά τα µέτρα που έχουν προταθεί σε κοινοτικό επίπεδο, εξακολουθεί 
να ισχύει η αρχή της εθνικής ευθύνης για την επίτευξη του στόχου της προστασίας του 
κλίµατος και ότι, για τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να διατηρηθούν τα εθνικά 
περιθώρια δράσης και κάθε κράτος µέλος να συµµορφώνεται µε τις ποσοστώσεις που του 
αντιστοιχούν µε βάση τη συµφωνηµένη κατανοµή βαρών· 

5. προτρέπει την Επιτροπή να εκπονήσει, για την περίοδο µετά την ανάληψη δεσµεύσεων 
στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κυότο, σχέδιο που να δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην 
έρευνα και την ανάπτυξη, εστιαζόµενο στον τοµέα της ενεργείας και των µη ρυπογόνων 
διεργασιών· τούτο θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ για να επιτευχθεί µείωση, τόσο σε 
ευρωπαϊκό, όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο· 

6. φρονεί ότι, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές του Πρωτοκόλλου του Κυότο, θα 
πρέπει να εφαρµόζονται κατά προτεραιότητα τα µέτρα που διασφαλίζουν την µεγαλύτερη 
αποδοτικότητα κόστους· 

7. εκφράζει τη λύπη του, διότι αυτή η πρώτη φάση του προγράµµατος για την αλλαγή του 
κλίµατος δεν περιλαµβάνει µέτρα στο πλαίσιο της αγροτικής πολιτικής και τονίζει ότι η 
προβληµατική του φαινοµένου θερµοκηπίου πρέπει να περιλαµβάνεται στην εν εξελίξει 
αποτίµηση της κοινής αγροτικής πολιτικής, ιδίως όσον αφορά το µεθάνιο και το διοξείδιο 
του αζώτου· 

8. εκφράζει τη λύπη του, διότι, ενώ η Επιτροπή έχει υποβάλει πρόταση µεγάλης εµβελείας 
σχετικά µε την εµπορία εκλύσεων αερίων φαινοµένου θερµοκηπίου για ορισµένους 
τοµείς της βιοµηχανίας και για την παραγωγή ενεργείας, αυτή η µάλλον φιλόδοξη 



πρόταση δεν συνοδεύεται από περιεκτική στρατηγική, συγκεκριµένα στα πεδία των 
µεταφορών και των ιδιωτικών νοικοκυριών, µολονότι στα πεδία αυτά απαιτείται 
επειγόντως η ανάληψη δράσεως· 

9. υπογραµµίζει ότι η κλιµατική πολιτική είναι παγκόσµια και επισηµαίνει την ανάγκη, 
µεταξύ άλλων διεθνών εταίρων, να συµπεριληφθούν τα αναπτυσσόµενα κράτη, τα 
υποψήφια προς ένταξη κράτη και η Ρωσία· εκφράζει την ανησυχία του, διότι η Επιτροπή 
εξετάζει δράσεις προς προαγωγή των συλλεκτών, ενώ, αντιθέτως, µόνον οι µειώσεις των 
εκλύσεων συνιστούν κατάλληλο στόχο· 

Ζητήµατα οριζόντιου χαρακτήρα 

10. παροτρύνει την Επιτροπή να ενθαρρύνει πλέον ενεργώς τα κράτη µέλη προκειµένου να 
µεταφέρουν στο εσωτερικό τους δίκαιο και να εφαρµόσουν την οδηγία 96/61/ΕΚ σχετικά 
µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρυπάνσεως1 (οδηγία IPPC) και να 
αναπτύξουν στρατηγικές σε εθνικό επίπεδο προς τήρηση των προδιαγραφών για 
αποτελεσµατική χρήση της ενεργείας όσον αφορά τις άδειες IPPC· 

11. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να ασχοληθεί κατά προτεραιότητα µε τις οριακές τιµές 
εκλύσεων που καθορίζονται εφαρµόζοντας τη βέλτιστη διαθέσιµη τεχνολογία και 
παροτρύνει την Επιτροπή να ενηµερώσει επίσης τα τεχνικά έγγραφα παραποµπής άλλων 
τοµέων, επί παραδείγµατι του τοµέα του αλουµινίου, κίνηση που µπορεί επίσης να έχει 
σηµαντικό αποτέλεσµα στις µειώσεις των εκλύσεων αερίων φαινοµένου θερµοκηπίου 
στα υποψήφια προς ένταξη κράτη όταν θα προσχωρήσουν στην ΕΕ· 

12. θεωρεί ότι οι µηχανισµοί για από κοινού υλοποίηση (JI) και για καθαρή ανάπτυξη 
(CDM) µπορεί να αποτελέσουν αποτελεσµατικούς, εν συγκρίσει προς το κόστος τους, 
τρόπους προς µείωση των εκλύσεων αερίων φαινοµένου θερµοκηπίου και να συµβάλουν 
ταυτοχρόνως στη βιώσιµη ανάπτυξη και τη µεταφορά τεχνολογίας· υπογραµµίζει ότι, 
συναφώς, προσοχή πρέπει να δοθεί στις ανανεώσιµες πηγές ενεργείας και στην 
αποτελεσµατική χρήση της ενεργείας, σηµεία τα οποία θα πρέπει να συµπληρώνουν τα 
εθνικά µέτρα στο πλαίσιο της ΕΕ, µε τα οποία πρέπει να πραγµατοποιηθεί η πλειονότητα 
των µειώσεων· 

13. υπενθυµίζει ότι ο µηχανισµός παρακολούθησης εκποµπών βάσει της αποφάσεως 
1999/296/ΕΚ2 δεν έχει πάντοτε λειτουργήσει στην πράξη και φρονεί ότι έχει σηµασία για 
την αξιοπιστία της ΕΕ η σχεδιαζόµενη ανασκόπηση του µηχανισµού να οδηγήσει σε 
αυστηρότερη στάση, στην οποία η παράλειψη γνωστοποιήσεως να µπορεί να 
συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων·  

14. επισηµαίνει ότι η καταγραφή και ο έλεγχος των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου πρέπει να 
γίνονται µε το χαµηλότερο δυνατό διοικητικό κόστος· 

15. ζητεί την ενίσχυση της έρευνας για την επίτευξη καλύτερων διαδικασιών µέτρησης· 

16. θεωρεί ότι µέσα όπως η εµπορία δικαιωµάτων εκποµπών και η φορολογία της ενεργείας 
πρέπει να συντονίζονται, ώστε οι σχέσεις τιµών µε τον χρόνο να καταλήγουν στο να 
κοστίζουν οι εκλύσεις χαµηλού επιπέδου σε διοξείδιο του άνθρακα ολιγότερο από ό,τι οι 
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2  ΕΕ L 117 της 5.5.1999, σ. 35. 



υψηλού επιπέδου, ενώ, ταυτοχρόνως, να οδηγούνται σταδιακά προς κατάργηση οι 
επιδοτήσεις που αντιστρατεύονται την επιδιωκόµενη µείωση των εκλύσεων, π.χ. οι 
ενισχύσεις στη βιοµηχανία άνθρακα· ζητεί, ως εκ τούτου, οι τοµείς που δεν 
περιλαµβάνονται στην εµπορία εκλύσεων να αποτελέσουν αντικείµενο επιβολής ενός 
ουδέτερου από απόψεως προσόδων και ανταγωνισµού τέλους, που να σχετίζεται µε τους 
ρύπους και να είναι συντονισµένο και εναρµονισµένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 

Ενέργεια 

17. υπογραµµίζει ότι η κλιµατική πολιτική πρέπει να αποτελεί µία των κυρίων αρχών της 
µελλοντικής ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ και ότι η ευρύτερη χρήση της συνδυασµένης 
παραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενεργείας –από κοινού µε άλλα µέτρα για να 
προωθηθεί η αποτελεσµατική χρήση της ενεργείας σε επίπεδο τόσο προσφοράς όσο και 
ζητήσεως– είναι αποφασιστικής σηµασίας προς προώθηση της βιώσιµης εξοικονοµήσεως 
ενεργείας· 

18. χαιρετίζει την ιδέα να υποβληθεί πρόταση για ενίσχυση των µέτρων της Κοινότητας προς 
προώθηση της εφαρµογής της συνδυασµένης παραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής 
ενεργείας και χαιρετίζει συγκεκριµένα την πρόθεση της Επιτροπής να υποστηρίξει µόνον 
αποτελεσµατικές µονάδες· ζητεί περαιτέρω να υποβληθεί άνευ χρονοτριβής πρόταση 
µεγάλης εµβελείας που να εµπεριέχει δεσµευτικούς στόχους, ζητεί όµως, ταυτοχρόνως, 
να δοθεί διεθνώς αναγνωρισµένος ορισµός της συνδυασµένης παραγωγής ηλεκτρικής και 
θερµικής ενεργείας· επισηµαίνει επίσης ότι χρειάζεται να επέλθει ενσωµάτωση του 
περιβαλλοντικού κόστους, να υπάρξουν σαφείς κανόνες για τη σύνδεση στο δίκτυο και 
πώληση του ηλεκτρισµού συνδυασµένης παραγωγής ώστε να αξιοποιούνται οι 
εφαρµόσιµες τεχνολογίες· 

19. ζητεί να εγκριθεί το ταχύτερο δυνατό οδηγία για την προώθηση της συνδυασµένης 
παραγωγής θερµικής και ηλεκτρικής ενεργείας, στο πλαίσιο της οποίας θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση χαµηλού κόστους και υψηλής αποδοτικότητας· 

20. θεωρεί ότι αντίστοιχη χρονική προτεραιότητα µε την οδηγία περί συνδυασµένης 
παραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενεργείας, πρέπει επίσης να δοθεί σε οδηγία για την 
προώθηση της παραγωγής θερµότητας από βιοκαύσιµα· η οδηγία αυτή πρέπει να 
περιλαµβάνει τα βιοκαύσιµα δασικής και αγροτικής προελεύσεως, τα βιοκαύσιµα από 
την οπωροκαλλιέργεια, από τους κήπους και τη διαχείριση των δηµοσίων αλσών όπως 
και από τα βιοµηχανικά κατάλοιπα και από τη διαλογή αποβλήτων· 

21. επισηµαίνει ότι χρειάζεται επειγόντως να θεσπισθούν ελάχιστες απαιτήσεις 
αποτελεσµατικότητας για εργαλεία τελικής χρήσεως, προκειµένου να εξαφανισθούν από 
την αγορά τα ολιγότερο αποτελεσµατικά εργαλεία· τονίζει ότι στον συγκεκριµένο τοµέα 
είναι δυνατή η εξοικονόµηση ενεργείας χωρίς απώλεια ανέσεως και ότι σε πολλές 
περιπτώσεις το σχετικό κόστος αποσβέννυται εντός ολίγων µηνών ή ετών· καλεί 
εποµένως την Επιτροπή να υποβάλει, εντός του 2002 σχετική πρόταση, ορίζοντας 
µάλιστα σηµαντικές απαιτήσεις· 

22. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει το συντοµότερο δυνατό πρόταση για 
την έκδοση οδηγίας µε θέµα τη διαχείριση της ενεργειακής ζητήσεως· θεωρεί, εντούτοις, 
ότι η πρόταση είναι αφηρηµένη και ασαφής, καλεί δε την Επιτροπή να καταστήσει σαφές 
σε τί αποσκοπεί η νοµοθεσία αυτή· 



23. αποδοκιµάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει προτείνει οδηγία µε θέµα την 
αποτελεσµατικότερη χρήση της ενεργείας στις διαδικασίες προµηθειών του δηµοσίου, 
αλλά επιδοκιµάζει την πρόθεση της Επιτροπής να δώσει στον δηµόσιο τοµέα 
κατευθύνσεις σχετικά µε την προσφορά τεχνολογίας ενεργειακής αποδοτικότητας· καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει τον αντίκτυπο τέτοιων κατευθυντηρίων γραµµών στην άρση 
των εµποδίων που τίθενται στην κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε την αποτελεσµατική 
χρήση της ενεργείας στις διαδικασίες προµηθειών του δηµοσίου, τόσο επί του παρόντος 
όσο και στο µέλλον, και προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση οδηγίας για 
αποδοτική δηµόσια προµήθεια ενέργειας· 

24. επικρίνει το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την ενεργοποίηση της 
πρώτης φάσης του προγράµµατος ECCP δεν περιέχει καµία απολύτως πρόταση για τη 
βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των υφισταµένων κατοικιών και κτιρίων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· επισηµαίνει ότι είναι σηµαντικό να διατηρηθεί η έµφαση που δίνει 
η πρόταση στα νέα και στα υφιστάµενα είδη κτιρίων, διότι άλλως η πλειονότητα των 
κτιρίων στην ΕΕ θα µείνει ανεπηρέαστη· επισηµαίνει ότι η αρχική πρόταση οδηγίας 
επιτρέπει µάλιστα πολύ ευρείες εξαιρέσεις για τύπους κτιρίων, όπως βιοµηχανικά, 
ιστορικά ή προσωρινά κτίρια· 

25. επιβεβαιώνει ότι είναι σηµαντικό να υπάρχει κοινή παρακολούθηση και συντονισµός σε 
κοινοτικό επίπεδο των εκστρατειών για περισσότερη πληροφόρηση σχετικά µε την 
αποτελεσµατική χρήση της ενεργείας, τόσο σε επίπεδο κρατών µελών, όσο και σε τοπικό 
επίπεδο, αλλά τα κράτη µέλη θα ορίζουν πώς πραγµατοποιούνται οι εκστρατείες· 
εκφράζει ταυτοχρόνως τη λύπη του, διότι η Επιτροπή δεν περιλαµβάνει τον τοµέα των 
µεταφορών στην εκστρατεία προς ευαισθητοποίηση του κοινού και την εκστρατεία 
ενάρξεως των δράσεων, δεδοµένου ότι οι ταξιδιωτικές µας συνήθειες και η χρήση των 
ιδιωτικών οχηµάτων πρέπει να αποτελούν αντικείµενο εκστρατείας για τη µείωση της 
καταναλώσεως ενεργείας· 

26. κρίνει σκόπιµη την επίτευξη περαιτέρω προόδου στο ζήτηµα της εναρµόνισης της 
φορολόγησης της ενέργειας στην ΕΕ· 

Μεταφορές 

27. θεωρεί θετικό ότι η Επιτροπή χρησιµοποιεί τα αποτελέσµατα από το λευκό βιβλίο για 
κοινή πολιτική µεταφορών, διότι τούτο µειώνει τον κίνδυνο διαφορετικές γενικές 
διευθύνσεις να προτείνουν αµοιβαίως αντικρουόµενα µέτρα· 

28. χαιρετίζει το γεγονός ότι το έκτο κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον1 καλεί 
την Επιτροπή να υποβάλει, µέχρι τέλους του έτους 2002, ανακοίνωση σχετικά µε 
ποσοτικούς περιβαλλοντικούς στόχους για βιώσιµο σύστηµα µεταφορών στο πλαίσιο του 
στόχου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για µείωση των εκποµπών αερίων φαινοµένου 
θερµοκηπίου κατά 8%· 

29. τονίζει την ανάγκη να περιληφθούν όλα τα οχήµατα µε κινητήρα στην κοινοτική 
στρατηγική περί µειώσεως των εκποµπών CO2, ζητεί δε, κατά συνέπειαν, από την 
Επιτροπή να προτείνει νοµοθεσία προς περιορισµό των εκποµπών CO2 από τα ελαφρά 
και βαρέα εµπορικά οχήµατα και να αρχίσει συνοµιλίες µε την αυτοκινητοβιοµηχανία µε 
σκοπό την επί εθελοντικής βάσεως ανάληψη δεσµεύσεως προς µείωση των εκλύσεων 

                                                 
1  βλ. άρθρο 5, παράγραφος 2, σηµείο iii, στοιχείο δ. 



CO2 και από τα όλο και πιο δηµοφιλή ελαφρά φορτηγά οχήµατα και τα ελαφρά εµπορικά 
οχήµατα· 

30. θεωρεί αποφασιστικής σηµασίας το να συµβάλει και ο τοµέας των µεταφορών στην κατά 
8% µείωση των εκποµπών CO2, την οποία ορίζει ως στόχο το Πρωτόκολλο του Κυότο, 
και, ως εκ τούτου, θεωρεί ότι η επί εθελοντικής βάσεως συµφωνία της Ενώσεως 
Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων περί εκποµπών CO2 πρέπει να αναθεωρηθεί 
βάσει των αποτελεσµάτων παρακολουθήσεως από την έκθεση 2003· 

31. υπογραµµίζει την ανάγκη οι µεταφορές να είναι όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερες 
από πλευράς ενεργείας και, εποµένως, το περιβαλλοντικό κόστος να ενσωµατωθεί σε 
όλους τους τρόπους µεταφορών, ώστε να µπορεί να υφίσταται ανταγωνισµός επί ίσης 
βάσεως και να επέλθει µεταβολή στις περί µεταφορών συνήθειες· ο δηµόσιος τοµέας 
πρέπει µε επενδύσεις να ενθαρρύνει τους τρόπους µεταφορών που σέβονται τις αρχές της 
βιωσιµότητας και της προστασίας του κλίµατος· 

32. υποστηρίζει όλα τα προτεινόµενα µέτρα µε τα οποία είναι δυνατό να επιτευχθεί ισόρροπη 
σχέση µεταξύ των διαφόρων τρόπων µεταφοράς, να βελτιωθεί η σηµερινή χρήση των 
υποδοµών και να καταστεί δυνατή η πιο ισόρροπη χρέωση της χρήσης του οδικού 
δικτύου· 

33. τονίζει τη σηµασία της άρσης των εµποδίων που τίθενται στην αλλαγή τρόπων 
µεταφοράς προς επίτευξη χαµηλότερων εκλύσεων, καθώς και στην ενθάρρυνση των 
συνδυασµένων µεταφορών µέσω ενισχύσεων· 

34. υπογραµµίζει ότι τα καύσιµα και οι τεχνολογίες χαµηλών ή µηδενικών εκλύσεων πρέπει 
να ευνοούνται µε οικονοµικά µέτρα στο πλαίσιο της αγοράς· θεωρεί θετικό το να 
προταθεί ενιαία φορολόγηση των καυσίµων, µε την προϋπόθεση να καθοριστοούν 
ελάχιστα επίπεδα, ώστε να µη χρειασθεί τα κράτη µέλη να µειώσουν τα επίπεδά τους και 
να µη στερηθούν ένα µέσο που τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται στις κοινοτικές 
υποχρεώσεις που τους αναλογούν· 

35. τονίζει ότι η σχετικώς διστακτική προσέγγιση της Επιτροπής και η διστακτική στάση του 
Συµβουλίου σχετικά µε τη φορολογική εναρµόνιση στις µεταφορές και η έλλειψη 
περιεκτικών νοµοθετικών µέσων στην περίπτωση της ταυτόχρονης έγκρισης της οδηγίας 
περί εµπορίας πιστοποιητικών εκλύσεως αερίων φαινοµένου θερµοκηπίου θα µπορούσε 
να οδηγήσει σε ανεπιθύµητες στρεβλώσεις π.χ. ανάµεσα στις σιδηροδροµικές και τις δια 
φορτηγών οχηµάτων µεταφορές· ζητεί, ως εκ τούτου, την παρουσίαση και την έγκριση, 
το ταχύτερο δυνατόν, αποτελεσµατικών µηχανισµών ελέγχου στον τοµέα των 
µεταφορών· 

36. θεωρεί ότι η πρόταση προς προώθηση της χρήσεως βιοκαυσίµων στον τοµέα των 
µεταφορών είναι µεγάλης σηµασίας και ότι είναι εύλογο το αίτηµα για χρήση βιολογικών 
καυσίµων στις µεταφορές· επισηµαίνει, ωστόσο, ότι το συγκεκριµένο κόστος 
εξοικονόµησης εκποµπών CO2, το οποίο ανέρχεται σε 100 περίπου ευρώ ανά τόννο CO2, 
είναι ιδιαίτερα υψηλό· ζητεί, συνεπώς, τη στήριξη ιδίως περιβαλλοντικώς 
αποτελεσµατικών βιοκαυσίµων και την προώθηση τεχνολογικών καινοτοµιών στο 
συγκεκριµένο πεδίο· 

Βιοµηχανία 



37. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για οδηγία πλαίσιο περί 
φθοριωµένων αερίων, πρόταση που να αποσκοπεί σε µείωση εκλύσεων σε όλους τους 
τοµείς, µέσω του περιορισµού και της επιτηρήσεως των εν λόγω αερίων και µέσω της 
ελαττώσεως της εµπορίας και της χρήσεως σε ορισµένες εφαρµογές· θεωρεί την 
επικείµενη µείωση των εκποµπών φθοριούχων αερίων και τη βελτίωση της 
παρακολούθησης µέτρα κατάλληλα από άποψη αποδοτικότητας κόστους και 
περιβαλλοντικής αποτελεσµατικότητας· 

38. θεωρεί ότι είναι σηµαντικό η πρόταση να καλύπτει όλους τους τοµείς εφαρµογής και ότι 
οι προσπάθειες που αφορούν τους στόχους για τη στοιβάδα του όζοντος και το κλίµα 
πρέπει να συντονίζονται στο πλαίσιο του έργου που επιτελεί η ΕΕ όσον αφορά την 
ψύξη/προστασία του κλίµατος και τη στήριξη της νέα τεχνολογίας·  

Προσεχής φάση 

39. ζητεί να εφαρµοσθούν το ταχύτερο δυνατόν τα µέτρα, τα οποία µνηµονεύει η Επιτροπή 
στην ανακοίνωσή της, και τα περαιτέρω µέτρα που προσδιορίσθηκαν στο Ευρωπαϊκό 
Πρόγραµµα Προστασίας του Κλίµατος να µετατραπούν το ταχύτερο δυνατόν σε 
συγκεκριµένες νοµοθετικές πρωτοβουλίες· στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να εξετάζονται 
ταχύτερα όσα µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, µπορούν να 
αναληφθούν προσφορότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά προτεραιότητα εκείνα που 
επιτρέπουν ταχεία εφαρµογή, και τα οποία είναι ιδιαιτέρως αποδοτικά ως προς το κόστος 
τους· 

40. παροτρύνει την Επιτροπή να κρατεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πλήρως ενήµερο ως προς 
την πρόοδο που επιτελείται από το πρόγραµµα για την αλλαγή του κλίµατος, όσον αφορά 
τον προσδιορισµό ειδικών στρατηγικών και µέτρων, και ως προς τα µέτρα που 
ευρίσκονται υπό συζήτηση, την καλεί δε να λάβει υπόψη τις προτάσεις που διατυπώνει το 
Κοινοβούλιο·  

ο 

ο ο 

41. αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και την 
Επιτροπή. 
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