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Ενεργειακή πολιτική: γενικές αρχές

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στον τομέα της ενέργειας περιλαμβάνουν
ζητήματα όπως η αυξανόμενη εξάρτηση από τις εισαγωγές ενεργειακών πόρων, η
περιορισμένη διαφοροποίηση, οι υψηλές και ασταθείς τιμές των ενέργειας, η διογκούμενη
παγκόσμια ενεργειακή ζήτηση, οι κίνδυνοι ασφάλειας για τις χώρες παραγωγής και
διαμετακόμισης, οι αυξανόμενες απειλές της αλλαγής του κλίματος, η βραδεία πρόοδος στον
τομέα της ενεργειακής απόδοσης, οι προκλήσεις που συνεπάγεται η αύξηση του μεριδίου των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και η ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια, περαιτέρω
ολοκλήρωση και διασύνδεση στις αγορές ενέργειας. Στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής
ενεργειακής πολιτικής βρίσκεται μια σειρά από μέτρα που αποσκοπούν στην επίτευξη μιας
ολοκληρωμένης αγοράς ενέργειας, στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και στην
βιωσιμότητα του τομέα της ενέργειας.

Νομική βάση

Άρθρο 194 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣλΕΕ).
Ειδικές διατάξεις:
— Ασφάλεια εφοδιασμού: Άρθρο 122 της ΣΛΕΕ·

— Ενεργειακά δίκτυα: Άρθρα 170-172 της ΣΛΕΕ·

— Άνθρακας: Το πρωτόκολλο 37 αποσαφηνίζει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις από την
εκπνοή της Συνθήκης ΕΚΑΧ το 2002·

— Πυρηνική ενέργεια: Η Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής
Ενέργειας (Συνθήκη Ευρατόμ) λειτουργεί ως νομική βάση για τις περισσότερες
ευρωπαϊκές ενέργειες στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας.

Λοιπές διατάξεις που επηρεάζουν την ενεργειακή πολιτική:
— Εσωτερική αγορά ενέργειας: Άρθρο 114 της ΣΛΕΕ·

— Εξωτερική ενεργειακή πολιτική: Άρθρα 216-218 ΣΛΕΕ.

Στόχοι

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ επιδιώκει κυρίως:
— να διασφαλίζει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας,

— να διασφαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ένωσης,

— να προωθεί την ενεργειακή αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και την
ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και

— την προώθηση της διασύνδεσης των δικτύων.
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Το άρθρο 194 καθιστά ορισμένους τομείς της ενεργειακής πολιτικής τομείς συντρέχουσας
αρμοδιότητας και σηματοδοτεί τη μετάβαση προς μια κοινή ενεργειακή πολιτική. Εντούτοις,
κάθε κράτος μέλος διατηρεί το δικαίωμά του «να καθορίζει τους όρους εκμετάλλευσης των
ενεργειακών του πόρων, την επιλογή του μεταξύ διαφόρων ενεργειακών πηγών και τη γενική
διάρθρωση του ενεργειακού του εφοδιασμού» (άρθρο 194 παράγραφος 2).

Επιτεύγματα

Α. Γενικό πλαίσιο πολιτικής
Κινητήρια δύναμη της σημερινής πολιτικής ατζέντας είναι η ολοκληρωμένη πολιτική για
την προστασία του κλίματος και την ενέργεια, η οποία έλαβε τη στήριξη του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου τον Μάρτιο του 2007 και η οποία προσπαθεί να επιτύχει τα εξής έως το 2020:
— μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% τουλάχιστον, σε σχέση με το

1990·

— αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ενεργειακή κατανάλωση
σε 20% και

— βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20%.

Η πράσινη βίβλος με τίτλο «Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με
χρονικό ορίζοντα το έτος 2030» (COM(2013)0169), η οποία δίνει το έναυσμα για να ξεκινήσουν
οι συζητήσεις για τους στόχους και τις πολιτικές που χρειαζόμαστε μετά το 2020, δημοσιεύτηκε
από την Επιτροπή στις 27 Μαρτίου 2013.
Διαφορετικά σενάρια μακράς πνοής περιγράφονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο
«Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050» (COM(2011)0885), η οποία αντικατοπτρίζει τις
προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζει η ΕΕ στον μακρύ δρόμο για την απαλλαγή από
τις ανθρακούχες εκπομπές.
Β. Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας
Στις 4 Φεβρουαρίου 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε επί ενός φιλόδοξου στόχου
σχετικά με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας έως το 2014 και σχετικά
με την διασφάλιση ότι δεν θα υπάρχουν «ενεργειακές νησίδες» στην ΕΕ. Ο στόχος αυτός
επιβεβαιώθηκε εκ νέου από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2014. Η τρίτη δέσμη
μέτρων για την ενέργεια, ο κανονισμός σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις
διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 347/2013) και ο κανονισμός για
την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας (κανονισμός (ΕΕ) αριθ.
1227/2011) είναι μερικά από τα κύρια νομοθετικά εργαλεία που αποσκοπούν στην καλύτερη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας (βλ. επίσης θεματολογικό δελτίο 5.7.2 σχετικά με
την εσωτερική αγορά ενέργειας).
Γ. Ενίσχυση των εξωτερικών σχέσεων στον τομέα της ενέργειας
Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Σχετικά με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού
και τη διεθνή συνεργασία — Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ: η συνεργασία με τους πέραν των
συνόρων μας εταίρους» (COM(2011) 539) εγκρίθηκε στις 7 Σεπτέμβριο του 2011 με στόχο
την προώθηση της περαιτέρω διασυνοριακής συνεργασίας της ΕΕ με τις γειτονικές της χώρες
και τη δημιουργία ευρύτερου κανονιστικού χώρου, μέσω τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών
σχετικά με διακυβερνητικές συμφωνίες και συνεργασίας στους τομείς του ανταγωνισμού, της
ασφάλειας, της πρόσβασης στο δίκτυο και της ασφάλειας του εφοδιασμού. Κατόπιν τούτου,
η απόφαση θέσπισης μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις διακυβερνητικές

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2013)0169
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0885
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.7.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0539
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συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας (T7-0343/2012)
εγκρίθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2012.
Δ. Βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού
Δεδομένης της καθοριστικής σημασίας του αερίου και του πετρελαίου για την ασφάλεια
του εφοδιασμού στην ΕΕ, η ΕΕ έλαβε σειρά μέτρων για να εξασφαλίσει τη διεξαγωγή
εκτιμήσεων κινδύνου και την ανάπτυξη κατάλληλων προληπτικών σχεδίων δράσης και
σχεδίων έκτακτης ανάγκης. Ο κανονισμός (ΕΕ) 994/2010 σχετικά με μέτρα για την ασφάλεια
του εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας του Συμβουλίου 2004/67/ΕΚ
εγκρίθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2010 με στόχο την ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και
αντιμετώπισης κρίσεων. Η οδηγία 2009/119/ΕΚ επιβάλλει στα κράτη μέλη τη διατήρηση
ελάχιστων αποθεμάτων πετρελαίου που να αντιστοιχούν σε 90 ημέρες μέσων ημερήσιων
καθαρών εισαγωγών ή σε 61 ημέρες μέσης ημερήσιας εγχώριας κατανάλωσης, αναλόγως του
ποια ποσότητα είναι μεγαλύτερη.
Εν συνεχεία της κρίσης στην Ουκρανία, τον Μάρτιο του 2014, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε
από την Επιτροπή να παρουσιάσει, μέχρι τον Ιούνιο του 2014, ολοκληρωμένο σχέδιο μείωσης
της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ.
Ε. Ώθηση στην ενεργειακή απόδοση
Ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης είναι η οδηγία
2012/27/ΕΕ της 25ης Οκτωβρίου 2012, η οποία έχει στόχο να επαναφέρει τα κράτη μέλη στον
σωστό δρόμο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του 2020. Ορισμένα άλλα σημαντικά
μέσα πολιτικής περιλαμβάνουν την σήμανση των προϊόντων και μέτρα για την βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (βλ. επίσης θεματολογικό δελτίο 5.7.3 για την ενεργειακή
απόδοση).
ΣΤ. Βέλτιστη χρήση των εγχώριων πηγών ενέργειας της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των
ανανεώσιμων)
Μία από τις προτεραιότητες επί των οποίων υπήρξε συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του
Μαΐου 2013 ήταν η ενίσχυση της διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης
και η ανάπτυξη εγχώριων πηγών ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του
εφοδιασμού και να μειωθεί η εξωτερική ενεργειακή εξάρτηση. Όσον αφορά τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, η οδηγία 2009/28/ΕΚ, της 23ης Απριλίου 2009, εισήγαγε στόχο 20% ο οποίος
πρέπει να υλοποιηθεί μέχρι το 2020 (βλ. επίσης θεματολογικό δελτίο 5.7.4 για τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας).
Ζ. Έργα έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης
1. Ορίζων 2020
Το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» εφαρμόζεται κατά την περίοδο 2014-2020 και συνιστά το κύριο
εργαλείο της ΕΕ για την προαγωγή της έρευνας στον τομέα της ενέργειας. Πόροι ύψους 5 931
εκατομμυρίων ευρώ έχουν δεσμευτεί για να υποστηριχθούν η ανάπτυξη καθαρής, ασφαλούς
και αποδοτικής ενέργειας και η βιώσιμη ανάπτυξη.
2. Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακής Τεχνολογίας (σχέδιο ΣΕΤ)
Το Σχέδιο ΣΕΤ, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 22 Νοεμβρίου 2007, έχει ως
στόχο να επιταχύνει τη διάθεση στην αγορά και την καθιέρωση τεχνολογιών χαμηλών
εκπομπών άνθρακα και αποδοτικότερων ενεργειακών τεχνολογιών. Στο πλαίσιο του σχεδίου
προωθήθηκαν μέτρα για να βοηθηθεί η ΕΕ να αναπτύξει τις τεχνολογίες που χρειάζεται
για να ανταποκριθεί στους στόχους πολιτικής της και, ταυτόχρονα, για να εξασφαλίσει
ότι οι επιχειρήσεις της θα μπορέσουν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που παρουσιάζει

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2012)0343
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.7.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.7.4.pdf
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μια νέα προσέγγιση στον τομέα της ενέργειας. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής με
τίτλο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (Σχέδιο
ΣΕΤ)» (COM(2009)0519) αξιολογείται η υλοποίηση του σχεδίου ΣΕΤ και συνάγεται ότι
πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο σθεναρότερης επέμβασης σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να
επιτευχθούν τα σχέδια για την ανάπτυξη ευρέος φάσματος τεχνολογιών.
3. Μελλοντική στρατηγική στον τομέα των ενεργειακών τεχνολογιών
Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενεργειακές τεχνολογίες και
καινοτομία» (COM(2013)0253), η οποία δημοσιεύτηκε στις 2 Μαΐου 2013, καθορίζει εκείνη τη
στρατηγική που θα επιτρέψει στην ΕΕ να αποκτήσει τεχνολογία παγκόσμιας κλάσης και έναν
τομέα καινοτομίας ικανό να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αναμένονται ως το 2020 αλλά
και έπειτα.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε ανέκαθεν υπέρμαχο μιας κοινής ενεργειακής πολιτικής
ικανής να δώσει απαντήσεις σε ζητήματα ανταγωνιστικότητας, ασφάλειας και αειφορίας.
Επανειλημμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει από τα κράτη μέλη να επιδείξουν
συνοχή, αποφασιστικότητα, συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ τους για να μπορέσουν να
αντιμετωπίσουν τις σημερινές και τις μελλοντικές προκλήσεις στην εσωτερική αγορά της ΕΕ,
όπως επίσης έχει ζητήσει πολιτική δέσμευση εκ μέρους όλων των κρατών μελών της ΕΕ
και έντονο πνεύμα πρωτοβουλίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να σημειωθεί
πρόοδος στην πορεία προς την επίτευξη των στόχων του 2020.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκαθεν κατέβαλε προσπάθειες για μεγαλύτερη ολοκλήρωση
της αγοράς ενέργειας και για την έγκριση φιλόδοξων και νομικά δεσμευτικών στόχων για
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και τη μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου. Από την άποψη αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται υπέρ της
υιοθέτησης ισχυρότερων δεσμεύσεων όσον αφορά τους στόχους της ΕΕ, υπογραμμίζοντας ότι
η νέα ενεργειακή πολιτική πρέπει να υποστηρίζει τον μακροπρόθεσμο στόχο για μείωση των
αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ κατά 80-95% έως το 2050.
Υποστηρίζει επίσης τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και των οδών μεταφοράς, και πιο
συγκεκριμένα την ανάπτυξη ενός νοτίου αγωγού φυσικού αερίου, μια διευρυμένη συνεργασία
με τις χώρες της Κασπίας Θάλασσας και τονίζει, γενικότερα, πόσο σημαντικές είναι οι
διασυνδέσεις αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στη νοτιοανατολική Ευρώπη κατά μήκος ενός
άξονα Βορρά-Νότου για την κατασκευή περισσότερων διασυνδέσεων, τη διαφοροποίηση των
εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και την ανάπτυξη αγωγών, ούτως ώστε
να ανοίξει, με τον τρόπο αυτό, η εσωτερική αγορά.
Δεδομένης της αυξανόμενης εξάρτησης της Ευρώπης από ορυκτά καύσιμα, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο επιδοκίμασε το Σχέδιο ΣΕΤ, όντας πεπεισμένο ότι μπορεί αυτό να συνεισφέρει
σημαντικά στην βιωσιμότητα και την ασφάλεια του εφοδιασμού και να αποδειχθεί απολύτως
απαραίτητο στην προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ σχετικά με την ενέργεια
και το κλίμα για το 2020. Υπογραμμίζοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η έρευνα
στη διασφάλιση του εφοδιασμού με ενέργεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέδειξε την
ανάγκη κοινών προσπαθειών στον τομέα των νέων ενεργειακών τεχνολογιών, τόσο για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο και για τις βιώσιμες τεχνολογίες ορυκτών καυσίμων, καθώς
και επιπρόσθετης δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης προκειμένου να εξασφαλιστεί η
επιτυχής υλοποίηση του σχεδίου.
Πρόσφατα σημαντικά ψηφίσματα:

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0519
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2013)0253
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— 15 Δεκεμβρίου 2015: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με τίτλο «Η
πορεία προς μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση». σε απάντηση στην ανακοίνωση της
Επιτροπής επί του θέματος. Το Κοινοβούλιο έλαβε υπό σημείωση τους πέντε πυλώνες της
Ενεργειακής Ένωσης που εξέθεσε η Επιτροπή και τόνισε ότι οι πολιτικές που ασκούνται
στο πλαίσιο αυτών των πυλώνων πρέπει πάντοτε να συμβάλλουν στην αύξηση της
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές,
στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της οικονομίας και στη διαθεσιμότητα οικονομικά
προσιτών και ανταγωνιστικών τιμών ενέργειας· επανέλαβε ότι η ενέργεια είναι δημόσιο
κοινωνικό αγαθό και, ως εκ τούτου, η ΕΕ θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο την προσοχή
της στο θέμα της ενεργειακής πενίας και να προωθήσει συγκεκριμένα μέτρα για την
αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού·

— της 5ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα
και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 (T7-0094/2014)·

— της 10ης Σεπτεμβρίου 2013, για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας
(T7-0344/2013)·

— της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με τις σημερινές προκλήσεις και ευκαιρίες όσον
αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας
(T7-0201/2013)·

— της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ασφάλεια των υπεράκτιων
δραστηριοτήτων αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού
αερίου (T7-0200/2013)·

— της 14ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τον Ενεργειακό Χάρτη Πορείας για το 2050, ένα
μέλλον με ενέργεια (T7-0088/2013)·

— της 12ης Μαρτίου 2013, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις
διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/
ΕΚ (T7-0061/2013)·

— της 11ης Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση
των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ (T7-0306/2012)·

— της 12ης Ιουνίου 2012, σχετικά με την ανάπτυξη συνεργασίας στον τομέα της ενεργειακής
πολιτικής με εταίρους εκτός των συνόρων μας: μια στρατηγική προσέγγιση για έναν
ασφαλή, αειφόρο και ανταγωνιστικό ενεργειακό εφοδιασμό (T7-0238/2012).

Dagmara Stoerring
05/2017
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