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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:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από τα μέσα του 21ου αιώνα, θα έχει αλλάξει ριζικά η 
σχέση μας με τις ενέργειες, τη διαθεσιμότητα και τον τρόπο χρήσης τους και ότι εάν 
θέλουμε να αντεπεξέλθουμε με επιτυχία στην παραπάνω αλλαγή σε αποδεκτό για την 
κοινωνία κόστος, είναι απαραίτητο να γίνουν εντατικότατες ερευνητικές προσπάθειες, οι
οποίες θα έχουν ταυτόχρονα ως στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών στην 
τεχνολογία,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης είναι ένα από τα μέτρα με 
καλύτερη σχέση κόστους/ωφέλειας όσον αφορά τη μείωση των αερίων που προκαλούν το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε δραστηριότητες έρευνας 
και ανάπτυξης των ενεργειακών τεχνολογιών είναι κεφαλαιώδους σημασίας και ότι οι 
ιδιωτικοί και δημόσιοι πόροι για την ενεργειακή έρευνα στην ΕΕ έχουν μειωθεί 
σημαντικά μετά την τελευταία πετρελαϊκή κρίση,

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής και την ενθαρρύνει να 
εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της για καλύτερο συντονισμό της έρευνας ενεργειακών 
τεχνολογιών στην Ευρώπη· σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζει το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό 
Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο ΣET) που υπέβαλε η Επιτροπή, όπως και τη 
διαδικασία διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη·

2. εκφράζει τη λύπη του διότι το Σχέδιο ΣET επικεντώνεται κυρίως στα μέτρα που 
προσανατολίζονται προς την προσφορά, ενώ παραλείπει μέτρα που στοχεύουν στη
μείωση της ενεργειακής ζήτησης, όπως μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας και την
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης·

3. χαιρετίζει τη θέσπιση των Ευρωπαϊκών Βιομηχανικών Πρωτοβουλιών (ΕΒΠ)· εκφράζει 
ωστόσο τη λύπη του διότι η Επιτροπή δεν έχει καθιερώσει σαφή ιεράρχηση τους·
αναμένει με ανυπομονησία την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά  με τη 
χρηματοδότηση του Σχεδίου ΣET·

4. πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να καθιερωθεί ιεράρχηση των ΕΒΠ και να εστιαστούν οι
προσπάθειες σε εκείνες τις πρωτοβουλίες που έχουν δυναμικό βραχυπρόθεσμης μείωσης
των εκπομπών, καθώς πρέπει να ληφθεί υπόψη ο στόχος μείωσης των εκπομπών
τουλάχιστον κατά 20% έως το 2020, χωρίς ωστόσο αυτό να αποβεί εις βάρος πιθανών 
μέτρων στήριξης άλλων τεχνολογιών που θα μπορούσαν να επιτύχουν τον εν λόγω στόχο 
σε πιο μακροπρόθεσμη προοπτική, στο πλαίσιο των δράσεων για την επίτευξη των 
στόχων που έχουν θεσπιστεί για το 2050·

5. ζητεί να ληφθεί υπόψη, κατά την ιεράρχηση των ΕΒΠ, ο κύκλος ζωής κάθε τεχνολογίας 
και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της· ζητεί  να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα μεταφοράς 
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αυτών των τεχνολογιών στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, ούτως ώστε να μειωθεί το 
τεχνολογικό χάσμα  με αυτές τις χώρες·

6. θεωρεί ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής δεν υπεισέρχεται ειδικά στο ζήτημα της 
ενεργειακής απόδοσης· πιστεύει ότι το ζήτημα αυτό θα έπρεπε να έχει σημαντικότερη 
θέση στην ανακοίνωση· προτρέπει την Επιτροπή να περιλάβει την ενεργειακή απόδοση 
στις ΕΒΠ·

7. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη της, κατά την ανάπτυξη των ΕΒΠ, τους 
κινδύνους μόλυνσης του περιβάλλοντος και τους κινδύνους για την δημόσια υγεία που 
εγκυμονεί η χρήση συγκεκριμένων τεχνολογιών, και πιο συγκεκριμένα τους κινδύνους 
που προέρχονται από τις διαρροές του άνθρακα και από την αποθήκευση ραδιενεργών 
αποβλήτων· ζητεί να ληφθούν υπόψη οι κοινωνικοί εταίροι, όσον αφορά το θέμα της
αποδοχής των νέων τεχνολογιών από την κοινή γνώμη·

8. θεωρεί ότι απαιτείται καλύτερη χρήση και παγκόσμια αύξηση των πόρων, τόσο των 
οικονομικών όσο και των ανθρωπίνων, ούτως ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη και η 
εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών του μέλλοντος· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους τουλάχιστον στον βαθμό που το είχαν πράξει για να 
ανταποκριθούν στις ενεργειακές κρίσεις της δεκαετίας του ογδόντα.


