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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. επιδοκιμάζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη δημιουργία μιας ανθεκτικής 

Ενεργειακής Ένωσης και ζητεί την άμεση υλοποίησή της· ζητεί επίσης να καταβληθούν 

προσπάθειες για την αναθεώρηση και αύξηση των στόχων για την ενέργεια και το κλίμα, 

εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους Ευρωπαίους και μη 

Ευρωπαίους παραγωγούς ενέργειας, μεταξύ άλλων μέσω της ευρείας εφαρμογής ενός 

αναθεωρημένου συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (ΣΕΔΕ)· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν τα μέτρα που θα διασφαλίσουν ίσους όρους 

ανταγωνισμού μεταξύ παραγωγών της ΕΕ και από τρίτες χώρες, με στόχο ιδίως τη 

διασφάλιση των υψηλότερων δυνατών προτύπων ασφαλείας και περιβαλλοντικών 

προτύπων 

2. τονίζει ότι μια γνήσια κοινή εξωτερική ενεργειακή πολιτική της ΕΕ πρέπει να συμβαδίζει 

με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειάς της· ζητεί στο πλαίσιο αυτό να 

εξασφαλισθεί καλύτερος συντονισμός μεταξύ της Αντιπροέδρου/Ύπατης Εκπροσώπου 

(ΑΠ/ΥΕ) και των αρμόδιων Επιτρόπων με σκοπό την ενίσχυση της συνοχής των 

πολιτικών της ΕΕ για την εξωτερική ενεργειακή ασφάλεια· καλεί την Επιτροπή να 

δημιουργήσει μια ισχυρότερη ομάδα υπό την ηγεσία της ΑΠ/ΥΕ, όπου θα διορίζεται 

επικεφαλής αρμόδιος για τον συντονισμό τέτοιου είδους πολιτικών· 

3. επισημαίνει ότι οι φιλόδοξοι δεσμευτικοί εθνικοί και ενωσιακοί στόχοι για την ενέργεια 

και το κλίμα που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας θα συνέβαλαν σημαντικά στην εξασφάλιση του τεχνολογικού προβαδίσματος 

της ΕΕ στους τομείς αυτούς· 

4. τονίζει ότι η ενέργεια δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο άσκησης πολιτικής 

πίεσης εντός ή μεταξύ των κρατών μελών ούτε στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας ή 

της εξωτερικής πολιτικής· 

5. τονίζει ότι ο επαρκής, ασφαλής, σταθερός και οικονομικά προσιτός ενεργειακός 

εφοδιασμός είναι δυνατό να επιτευχθεί μόνο αν η ενεργειακή, η εμπορική και η 

εξωτερική πολιτική συμβαδίζουν, κάτι που σημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει επίσης να 

πλαισιώσει την ενεργειακή πολιτική της στο πεδίο των στόχων εξωτερικής πολιτικής και 

των στρατηγικών συμφερόντων της, ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις της με τρίτες χώρες, 

και να εξασφαλίσει τη συνοχή της με τις πολιτικές για την ανάπτυξη, την ασφάλεια και το 

εμπόριο σε ολόκληρο το φάσμα της εξωτερικής πολιτικής· θεωρεί ότι η ΕΕ μπορεί να 

μειώσει την εξάρτησή της από συγκεκριμένους εξωτερικούς προμηθευτές και καύσιμα, 

συμβάλλοντας έτσι σε μακροχρόνια ενεργειακή ασφάλεια μέσω μεγιστοποίησης της 

χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δίδοντας μεγαλύτερη προτεραιότητα σε 

περιβαλλοντικά βιώσιμα καύσιμα και τεχνολογίες· 

6. τονίζει ότι είναι αναγκαίο η ΕΕ και τα κράτη μέλη της να τηρήσουν ομόφωνη στάση σε 

διεθνές επίπεδο, να αντισταθούν στις διαιρετικές τακτικές που εφαρμόζει η Ρωσική 

Ομοσπονδία και να αποτρέψουν την πολιτική πίεση που ασκείται μέσω του αποκλεισμού 
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των οδών ενεργειακού εφοδιασμού· προειδοποιεί, ωστόσο, για τους κινδύνους που 

εγκυμονεί μια διπλωματική προσέγγιση που αγνοεί σκόπιμα τις καταχρήσεις και την 

προώθηση της βίας από ορισμένα καθεστώτα σε χώρες-προμηθευτές ενέργειας· 

υπενθυμίζει, ως εκ τούτου, ότι μια αποτελεσματική και συνεκτική εξωτερική πολιτική της 

Ένωσης πρέπει να βασίζεται στις βασικές αρχές και αξίες της δημοκρατίας, των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας· 

7. υπογραμμίζει τη σημασία της πλήρους αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών στον 

τομέα της ενεργειακής ασφάλειας· 

8. σημειώνει ότι η απόδοση προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, καθώς και η διαφοροποίηση, όπου αρμόζει, των ενεργειακών πηγών και 

των οδών εφοδιασμού, θα μειώσουν τις συνολικές ενεργειακές ανάγκες και εισαγωγές 

μας, και ότι η μεγαλύτερη στήριξη της έρευνας και ανάπτυξης που σχετίζονται με την 

ενέργεια, με σεβασμό της αρχής της τεχνολογικής ουδετερότητας, αποτελεί βασικό 

στοιχείο για μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση προς μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές 

άνθρακα και ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα για την ενίσχυση του τεχνολογικού 

προβαδίσματος της ΕΕ· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να στηριχθεί η τεχνολογία 

αποθήκευσης και μετατροπής ενέργειας με σκοπό την προστασία από τις ασταθείς τιμές 

της ενέργειας παγκοσμίως και τις διακοπές του διεθνούς ενεργειακού εφοδιασμού· 

9. καλεί την Επιτροπή και την ΑΠ/ΥΕ να θεσπίσουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την 

εξωτερική διάσταση της Ενεργειακής Ένωσης, το οποίο θα εστιάζει συγκεκριμένα στην 

προώθηση στρατηγικών εταιρικών σχέσεων με τρίτες χώρες παραγωγής και 

διαμετακόμισης ενέργειας, ιδίως στην ευρωπαϊκή γειτονία και σε σχέση με τις πολιτικές 

διεύρυνσης, με βάση κοινές αξίες· το πλαίσιο αυτό πρέπει να λαμβάνει υπόψη την 

τρέχουσα κατάσταση της περιφερειακής συνεργασίας και τον σχεδιασμό και την 

ανάπτυξη μεγάλων στρατηγικών έργων υποδομών και την ταχεία κινητοποίηση 

κεφαλαίων για τα υφιστάμενα, συμπεριλαμβανομένης της εύρεσης εναλλακτικών οδών 

και προμηθευτών ενέργειας για τα κράτη μέλη που αυτή τη στιγμή εξαρτώνται από έναν 

μόνο προμηθευτή και εκείνα που έχουν χαρακτηριστεί ενεργειακές νησίδες· επισημαίνει 

τη σημασία της ενεργειακής συνεργασίας με χώρες της νότιας Μεσογείου και της 

ανατολικής εταιρικής σχέσης και θεωρεί ότι θα πρέπει να καταλαμβάνει σημαντική θέση 

κατά την επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας που βρίσκεται σε εξέλιξη· 

τονίζει ότι η επέκταση των ενεργειακών υποδομών καθώς και της νομοθεσίας για την 

ενεργειακή διακυβέρνηση ώστε να περιλαμβάνουν και την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή 

Κοινότητα, θα συμβάλει στη μεγαλύτερη σταθερότητα και σε ένα βελτιωμένο επενδυτικό 

περιβάλλον στην άμεση γειτονία της ΕΕ· 

10. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ασκεί πίεση για τη δημιουργία ενός συστήματος 

ανταλλαγής ενέργειας μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, υπό το πρίσμα των τρεχουσών και 

μελλοντικών εξελίξεων στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της αδειοδότησης 

συστημάτων ηλεκτροδότησης, όπως οι συνδέσεις υψηλής τάσης, με στόχο την ανάπτυξη 

ενός παγκόσμιου δικτύου μερισμού ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· 

11. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ολοκληρωμένη στρατηγική για τη διαφοροποίηση του 

ενεργειακού εφοδιασμού· τονίζει τη σημασία των χαμηλών σε διοξείδιο του άνθρακα 

εγχώριων πηγών για χώρες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές ενέργειας, 

και ιδίως από έναν μόνο προμηθευτή· 
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12. τονίζει ότι η μελλοντική Ενεργειακή Ένωση θα πρέπει να βάλει τέλος σε τυχόν 

ενεργειακή απομόνωση κρατών μελών και περιφερειών και να στηρίξει τις πλέον 

ευάλωτες χώρες ώστε να διαφοροποιήσουν τις πηγές και τις οδούς εφοδιασμού τους κατά 

προτεραιότητα· 

13. καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τη δημιουργία αμοιβαίων ενεργειακών διασυνδέσεων 

μεταξύ των κρατών μελών, που θα συμβάλουν στη μείωση της εξάρτησης από 

προμηθευτές ενέργειας εκτός της ΕΕ· 

14. καλεί την Επιτροπή να ορίσει τις διαθέσιμες επιλογές για την κοινή διαπραγμάτευση των 

ενεργειακών συμβάσεων με τους εξωτερικούς προμηθευτές, η οποία πρέπει πάντοτε να 

τηρεί και να προάγει τις βασικές αξίες της ΕΕ, ήτοι τον σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, και την προστασία της κοινωνίας, του περιβάλλοντος 

και των καταναλωτών· ζητεί ισχυρότερο ρόλο της Επιτροπής κατά την επαλήθευση της 

συμβατότητας των διακυβερνητικών συμφωνιών και των μεγάλων εμπορικών συμβάσεων 

με το ευρωπαϊκό δίκαιο και τον αντίκτυπό τους στην ενεργειακή ασφάλεια, 

συμπεριλαμβανομένης της εκ των προτέρων αξιολόγησης και της συμμετοχής στις 

διαπραγματεύσεις· υπογραμμίζει ότι η βιώσιμη κατανάλωση πόρων καθώς και μια 

οικονομία με χαμηλές εκπομπές θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της Ενεργειακής 

Ένωσης και ότι αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις πολιτικές της ΕΕ και στις 

πρωτοπόρες προσπάθειες της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· τονίζει 

ότι η διαπραγμάτευση με μία φωνή με τρίτες χώρες πρέπει να αποτελεί τη βάση της 

Ενεργειακής Ένωσης· καλεί στο πλαίσιο αυτό την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

εισαγάγουν εθελοντικά έναν μηχανισμό κοινής διαπραγμάτευσης ώστε να ενισχυθεί το 

συλλογικό διαπραγματευτικό δυναμικό της ΕΕ, οδηγώντας σε μια διαπραγματευτική θέση 

της ΕΕ· 

15. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μια ομάδα υψηλού επιπέδου για την εξέταση της 

ενεργειακής ασφάλειας, της εξωτερικής πολιτικής και της Ενεργειακής Ένωσης, με 

ισχυρή εκπροσώπηση και συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 

ενδιαφερόμενων από την κοινωνία των πολιτών, με σκοπό την ανάπτυξη αξιόπιστων 

μακροπρόθεσμων σεναρίων προσφοράς και ζήτησης καθώς και συνεργασίας με 

εξωτερικούς εταίρους, ιδίως στο πεδίο της ανάπτυξης ικανοτήτων και ανταλλαγής 

τεχνολογίας αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση 

και της σχέσης μεταξύ ενέργειας και ανθρώπινων δικαιωμάτων· 

16. καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει τον στόχο να αφιερωθεί χωριστό κεφάλαιο για την 

ενέργεια στη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (ΤΤΙΡ)· 

17. θεωρεί ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών ως βασική αρχή για την εγγύηση της 

ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτει και τα 

συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας· 
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