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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. Επιβεβαιώνει ότι ο ευάλωτος χαρακτήρας των κοινωνιών και των οικονομιών μας
επιδεινώνεται λόγω παραγόντων όπως η κλιματική αλλαγή, η εξάρτηση από τα ορυκτά 
καύσιμα και οι αυξανόμενες δαπάνες για την ενέργεια· 

2. Επισημαίνει περαιτέρω τις δυνατότητες του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
για την μείωση του φαινομένου των εκπομπών του θερμοκηπίου και της ρύπανσης, τη 
χρησιμοποίηση γηγενών ενεργειακών πόρων, και την επίτευξη των στόχων της 
Λισαβόνας·   

3. Χαιρετίζει το πόρισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2006 για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά είναι πεπεισμένο ότι ο στόχος του 20% για 
ανανεώσιμες ενέργειες έως το 2020 θα μπορούσε να είναι πιο φιλόδοξος·

4. Ανησυχεί για την έλλειψη νομικά δεσμευτικών στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας γενικά και στους τομείς της θέρμανσης και της ψύξης καθώς και τη σχετικά
ανεπαρκή νομοθεσία για την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα των 
μεταφορών σε επίπεδο ΕΕ·

5. Υπογραμμίζει τη σημασία της αλλαγής των καταναλωτικών μας προτύπων προκειμένου
να χρησιμοποιηθεί με μεγαλύτερη σύνεση η ενέργεια και να επιδιωχθεί η εξοικονόμησή 
της όπου αυτό είναι δυνατό· 

6. Υπενθυμίζει ότι, όσον αφορά τα βιοκαύσιμα, πρέπει να επιδιωχθεί μια σωστή ισορροπία 
μεταξύ παραγωγής τροφίμων και ενέργειας, 

7. Επισημαίνει την ανάγκη να πραγματοποιηθούν σημαντικές επενδύσεις στους τομείς της
έρευνας και της ανάπτυξης προκειμένου να ενισχυθούν οι ικανότητες πραγματοποίησης 
καινοτομιών της ΕΕ στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
υφιστάμενες τεχνολογικές πλατφόρμες· 

8. Τονίζει ότι. για την καλύτερη προώθηση της ανανεώσιμης ενέργειας, θα πρέπει να
υπερκερασθούν τα υφιστάμενα εμπόδια της αγοράς· καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή
και τα κράτη μέλη να συμβάλουν στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος αγοράς·

9. Ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενισχύσουν τη συνεργασία με
περιφερειακές και τοπικές αρχές κατά τρόπον ώστε να ενταθεί η προώθηση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά αναγνωρίζει ότι πρέπει να βασίζεται στην υψηλή 
επικουρικότητα και θεωρεί ότι στη δράση αυτή πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι
γεωγραφικές, κλιματικές και οικονομικές συνθήκες· 
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10. Καλεί την Επιτροπή να προβλέψει τη διάθεση Πράσινων Πιστοποιητικών για τους
παραγωγούς συνθετικού αερίου και υδρογόνου όμοιων με εκείνα του τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας·

11. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αφιερώσουν μεγαλύτερη προσπάθεια στην
μετατροπή της βιομάζας σε αέριο, εφόσον η βιομάζα μπορεί να αποτελέσει την πρώτη 
ύλη για την παραγωγή συνθετικών υγρών καυσίμων (GTL) για τη χρήση σε οχήματα.


