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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. δέχεται με ικανοποίηση τα πορίσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των 
Βρυξελλών (8/9 Μαρτίου 2007), όπου αναφέρεται σαφώς ότι οι προκλήσεις της 
κλιματικής αλλαγής πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και επειγόντως·

2. τονίζει ότι η παραγωγή και χρήση ενέργειας συνιστούν τις βασικές πηγές εκπομπής 
αερίων του θερμοκηπίου και ότι απαιτείται ολοκληρωμένη προσέγγιση του 
περιβάλλοντος και της ενέργειας προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι μιας βιώσιμης 
ενεργειακής πολιτικής για την Ευρώπη, ήτοι:
- η επιδίωξη περιβαλλοντικών στόχων και η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, 

ως έχει ήδη τονίσει το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 20071·
- η ενίσχυση της ασφάλειας όσον αφορά την προμήθεια ενέργειας και η συγκράτηση

της αύξησης της τιμής της ενέργειας·
- η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών και γειτονικών οικονομιών·

3. υπενθυμίζει τη σημασία της ολοκληρωμένης προσέγγισης, η οποία αποτελεί βασικό 
στοιχείο για να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών 
πτυχών της ενεργειακής πολιτικής, καθώς και μεταξύ της ενεργειακής πολιτικής και των 
λοιπών σχετικών πολιτικών·

4. υπενθυμίζει την ανάγκη να επιτευχθεί μεγαλύτερη διασύνδεση και ολοκλήρωση στην 
εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος, με στόχο μια 
αποτελεσματική και κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική ενεργειακή πολιτική·

5. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη σημαντική αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως την αποτελεσματικότερη 
πολιτική·

6. καλεί την ΕΕ να αρχίσει μια κοινή διεθνή δράση προκειμένου να μειωθεί η μη βιώσιμη 
ανάπτυξη της ενεργειακής ζήτησης και να πραγματοποιηθεί η μετάβαση προς μια 
οικονομία με μικρή κατανάλωση άνθρακος· η δράση αυτή θα πρέπει να συμβάλει στην 
επίτευξη των κάτωθι στόχων:
- τον ορισμό εξαιρετικά φιλόδοξων ποσοτικών στόχων σε κάθε σχετικό τομέα όσον 

αφορά την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες ενέργειες και τη χρήση 
βιοκαυσίμων, γεγονός που θα επέτρεπε στην ΕΕ να βρεθεί στην πρωτοπορία της 
καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος και να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης όσον 
αφορά την ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον και προηγμένων ενεργειακών 
τεχνολογιών·

- την υποστήριξη της ανάπτυξης και χρησιμοποίησης ανανεώσιμων ενεργειών (αιολική, 
ηλιακή, γεωθερμική, υδραυλγική, βιομάζα) στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, με 

  
1 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2007)0038.
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αποτέλεσμα τη δίκαιη μεταφορά τεχνολογιών και την επίτευξη ωφελειών από 
απόψεως ηγετικής θέσης όσον αφορά την ανάπτυξη διεθνών αγορών·

7. καλεί την ΕΕ να αρχίσει ειδικό διάλογο με τις αναπτυσσόμενες χώρες επί ενεργειακών 
θεμάτων και να χρησιμοποιήσει κοινοτικά μέσα (όπως το πρόσφατα εγκριθέν Παγκόσμιο 
Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) για να βρει 
πρόσθετους οικονομικούς πόρους προς ενίσχυση των αποκεντρωμένων ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, της προσβασιμότητας της ενέργειας και της βιωσιμότητας σε αυτές τις 
περιοχές, καθώς και της ενεργειακής υποδομής κοινού συμφέροντος.


