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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 

Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 

τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. τονίζει ότι μια συνεκτική ενεργειακή πολιτική πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της συνολικής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες 

και καλύτερες συνέργειες για να εναρμονιστούν οι ενεργειακοί στόχοι με μια αξιόπιστη 

εξωτερική πολιτική· υπενθυμίζει ότι η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας αποτελεί 

ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· υπογραμμίζει ότι η ενεργειακή 

ασφάλεια αφορά την ΕΕ στο σύνολό της παρά τα διαφορετικά επίπεδα ευπάθειας των 

επιμέρους κρατών μελών· καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της 

Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΥΕ/ΑΕ) και την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να συντονίσουν στενά τα σχετικά μέσα της 

εξωτερικής πολιτικής και τους μηχανισμούς των κρατών μελών και των θεσμικών 

οργάνων της ΕΕ· 

2. θεωρεί ότι, δεδομένης της υψηλής εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές ενέργειας και της 

σημερινής δεσπόζουσας θέσης από ένα και μόνο προμηθευτή φυσικού αερίου, είναι 

επείγον να διαφοροποιηθούν οι ενεργειακές πηγές εφοδιασμού και οι ενεργειακές οδοί 

και να ενισχυθεί η ικανότητα της ΕΕ ώστε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις δυνητικές 

κρίσεις εφοδιασμού με αέριο και να δείχνει αντοχή στις πιέσεις τρίτων χωρών, όταν η 

ενέργεια χρησιμοποιείται ως πολιτικό εργαλείο· υπογραμμίζει ότι έχει καίρια σημασία να 

ενισχυθεί ριζικά η ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ μέσα από τη μείωση της εξάρτησής της 

από τη Ρωσία και την αύξηση της ανθεκτικότητάς της σε εξωτερικές πιέσεις· πιστεύει ότι, 

στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί αυξημένη διοικητική και 

χρηματοδοτική στήριξη σε υπάρχοντα και εναλλακτικά έργα υποδομών στον τομέα του 

ενεργειακού εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης νέων οδών εφοδιασμού 

από τις χώρες της περιοχής της Κασπίας, της Μέσης Ανατολής, της Μεσογείου και της 

Κεντρικής Ασίας· 

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της Επιτροπής να αναπτύξει μια 

Ενεργειακή Ένωση και ζητεί την ταχεία εφαρμογή της· υπενθυμίζει ότι μια πλήρως 

αναπτυγμένη Ενεργειακή Ένωση μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν συμβαδίζουν ενέργεια 

και εξωτερική πολιτική· υπογραμμίζει, ειδικότερα, την ανάγκη για την ΕΕ και τα κράτη 

μέλη της να αναπτύξουν μια κοινή ενεργειακή πολιτική με βάση την αλληλεγγύη, ώστε να 

ομιλούν με μια φωνή και να ενεργούν από κοινού σε διεθνές επίπεδο, και να αναπτύξουν 

μια συνεκτική ενεργειακή διπλωματία· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις επιλογές 

για καθιέρωση μηχανισμών εθελούσιας συγκέντρωσης της ζήτησης που θα μπορούσαν να 

αυξήσουν τη διαπραγματευτική δύναμη της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την 

απόφαση σχετικά με την καθιέρωση μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά 

τις διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της 

ενέργειας, προκειμένου να ενισχυθούν οι διατάξεις της και να διασφαλισθούν η 

συμβατότητα με τη νομοθεσία για την εσωτερική αγορά ενέργειας και ένας ενισχυμένος 

ρόλος για την Επιτροπή  

4. ζητεί να τονιστεί ιδιαίτερα η ενεργειακή ασφάλεια στο πλαίσιο της πολιτικής διεύρυνσης, 
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καθώς και στο πλαίσιο της εν εξελίξει αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας 

(ΕΠΓ)· τονίζει, επιπλέον, ότι η Ενεργειακή Κοινότητα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως 

μέσο μεταρρύθμισης και στενότερης ενσωμάτωσης των γειτονικών χωρών της ΕΕ στην 

ενωσιακή αγορά ενέργειας· θεωρεί ότι η εγκαθίδρυση ενός κοινού νομικού χώρου ο 

οποίος θα βασίζεται σε κανόνες και αρχές της εσωτερικής αγοράς ενέργειας που άπτονται 

του κεκτημένου θα ενισχύσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και της 

ενεργειακής διαμετακόμισης· θεωρεί ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί κριτική αποτίμηση 

των έργων κατασκευής αγωγών στην περιοχή μας και να ακολουθηθεί μια στρατηγική 

προσέγγιση, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την τρέχουσα πολιτική κατάσταση· 

5. επαναλαμβάνει ότι η ενεργειακή συνεργασία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αξίες 

της ΕΕ, όπως ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η δημοκρατία και το κράτος 

δικαίου, και πρέπει να προάγει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στις χώρες 

εταίρους, καθώς και την εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας· καλεί όλους τους 

παράγοντες της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ να στηρίξουν την ανάπτυξη των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης σε όλες τις επαφές με 

τρίτες χώρες και να υποστηρίξουν τις διεθνείς προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής 

αλλαγής· καλεί την ΑΠ/ΥΕ και την Επιτροπή να διασφαλίσουν την αυστηρή εποπτεία της 

πυρηνικής υποδομής εντός της ΕΕ από οντότητες εκτός ΕΕ και να παρακολουθούν εκ του 

σύνεγγυς τα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας στις γειτονικές χώρες της ΕΕ, καθώς και τη 

διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων που παράγονται στην Ευρώπη, ως δυνητική 

πρόκληση στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής· 

6. εκφράζει την ανησυχία του για τις επαναλαμβανόμενες ανακοινώσεις της Ρωσίας, 

σύμφωνα με τις οποίες πρόκειται να σταματήσει ο εφοδιασμός της Ουκρανίας με φυσικό 

αέριο, και καλεί όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας, την οποία προώθησε ο 

πρώην αρμόδιος για θέματα ενέργειας Επίτροπος κ. Günther Oettinger, να καταλήξουν σε 

μια αποδεκτή λύση· 

7. τονίζει ότι, προκειμένου να αυξήσει η ΕΕ την ασφάλεια του εφοδιασμού της, πρέπει η 

εξάρτησή της από τις εισαγωγές να μειωθεί μέσω της μετάβασης σε μια αειφόρο και 

απαλλαγμένη από τον άνθρακα οικονομία, που θα βασίζεται στην εφαρμογή δεσμευτικών 

και φιλόδοξων στόχων για την τόνωση τόσο της ενεργειακής απόδοσης όσο και της 

ενεργειακής παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και μέσω της 

δημιουργίας μιας ευφυούς, σύγχρονης και συνδεδεμένης υποδομής· ζητεί, στο πλαίσιο 

αυτό, την πλήρη αξιοποίηση των υφιστάμενων γραμμών διασύνδεσης και την 

πραγματοποίηση νέων υποδομών μεταξύ κρατών μελών, και τονίζει τη σημασία της 

Διευκόλυνσης "Συνδέοντας την Ευρώπη" για τη μείωση του κατακερματισμού της 

ενεργειακής αγοράς της ΕΕ· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τον άμεσο συντονισμό των 

συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας των κρατών της Βαλτικής με τα ευρωπαϊκά 

ηπειρωτικά δίκτυα. 
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