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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υποστηρίζει την προσέγγιση της Επιτροπής στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής, η 
οποία εκκινεί από την αρχή ότι προϋπόθεση για την οικονομική ανταγωνιστικότητα είναι 
ένα σταθερό και αξιόπιστο ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο σέβεται τους μηχανισμούς της 
αγοράς·

2. υποστηρίζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής, η 
οποία λαμβάνει υπόψη κατά τρόπο ισόρροπο τους στόχους της ασφάλειας του 
ενεργειακού ανεφοδιασμού, της ανταγωνιστικότητας και του σεβασμού του 
περιβάλλοντος·

3. υπογραμμίζει ότι η δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς της ΕΕ στον ενεργειακό τομέα, 
που συμπεριλαμβάνει τη δυνατότητα διεύρυνσης με τη συμπερίληψη τρίτων χωρών, 
συνιστά σημαντική συμβολή στην ασφάλεια του εφοδιασμού·

4. καλεί τα κράτη μέλη να μην αναζητήσουν λύσεις για υποτιθέμενα εθνικά συμφέροντα 
στον τομέα της ασφάλειας του εφοδιασμού που θα αποβαίνουν εις βάρος μιας 
λειτουργικής ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς·

5. υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σπουδαιότητα αποτελεσματικών ρυθμιστικών δομών και την 
παροχή κατάλληλων αρμοδιοτήτων στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τις αρχές 
ανταγωνισμού προς αποφυγήν δεσπόζουσας θέσης στην αγορά και προκειμένου να 
υπάρξει μια λειτουργική εσωτερική αγορά για τη διασφάλιση προσιτών τιμών ενέργειας· 
τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την υποστήριξή του προς την τομεακή έρευνα της Επιτροπής 
και την καλεί να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για τη συνεπή αντιμετώπιση 
παραβάσεων του δικαίου ανταγωνισμού·

6. επισημαίνει ότι το σημερινό φορολογικό βάρος αντιστοιχεί σε σημαντικό ποσοστό των 
δαπανών για την ενέργεια και υπογραμμίζει ως εκ τούτου ότι η ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας θα πρέπει να υποστηρίζεται με την εφαρμογή στόχων 
ενεργειακής πολιτικής –όπως η βελτίωση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας ή η 
προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας- και συνεπώς θα πρέπει να επιλέγονται 
μηχανισμοί θετικών κινήτρων, όπως π.χ. οι «πράσινοι φόροι».

7. θεωρεί καθοριστικής σπουδαιότητας τον στόχο για τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από 
εισαγόμενο πετρέλαιο προκειμένου να μετριασθεί ο αντίκτυπος υψηλότερων διεθνών 
τιμών ενέργειας στην οικονομία της ΕΕ και τους πολίτες της·

8. ζητεί την εφαρμογή δίκαιων κανόνων του ανταγωνισμού στον ενεργειακό τομέα ως μέσον 
για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας·

9. εκτιμά ως κατάλληλο, να αναβληθεί η διεύρυνση του ρυθμιστικού πλαισίου και ότι, αντ’ 
αυτού, πρέπει να επιταχυνθεί η εφαρμογή των υφιστάμενων ευρωπαϊκών προδιαγραφών 
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στα κράτη μέλη· πιστεύει, ότι περαιτέρω ρυθμιστικά μέτρα δεν θα πρέπει να εξετάζονται 
παρά μόνο εάν οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί στην υφιστάμενη νομοθεσία στον τομέα της 
εσωτερικής αγοράς αποδεχθούν μη λειτουργικοί στην πράξη·

10. καθιστά σαφές, ότι η δημιουργία νέων θεσμικών δομών σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δεν θα είναι κατάλληλη, εφόσον αυτή συνδέεται με την ύπαρξη
επικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων και νέας γραφειοκρατίας, ή εφόσον τα καθήκοντα αυτών 
των νέων δομών μπορούν να αναληφθούν από τα θεσμικά όργανα των κρατών μελών ή 
ήδη υφιστάμενα δίκτυα· ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να διαδραματίσει 
ενεργό ρόλο βελτιστοποιώντας το δυναμικό παρόμοιων δομών·

11. καθιστά σαφές, ότι θεωρεί την αυξημένη υποστήριξη για έρευνα και ανάπτυξη σχετικά με 
τη χρήση ανταγωνιστικών, φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, σε βάση που δεν θα 
πραγματοποιεί διακρίσεις και που θα είναι ανοικτή σε τεχνολογικές λύσεις, ως ουσιώδη 
συμβολή στην εξασφάλιση ασφαλούς ενεργειακού εφοδιασμού και προσιτών τιμών στον 
τομέα της ενέργειας·

12. πιστεύει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη βελτίωσης των επενδυτικών συνθηκών σχετικά με 
το δυναμικό των εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής και της υποδομής στην προμήθεια 
ενέργειας μέσω απλοποιημένων και μη γραφειοκρατικών διαδικασιών έγκρισης καθώς 
και απλουστευμένων νομικών διαδικασιών· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι 
αποκεντρωμένες υποδομές ενέργειας και παραγωγή ενέργειας μπορεί να συμβάλουν σε 
βελτιωμένη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και ότι θα πρέπει να προωθηθούν
κατά τη διατύπωση των στρατηγικών ενεργειακής πολιτικής·

13. προειδοποιεί κατά του κρατικά ελεγχόμενου περιορισμού των προμηθειών που 
δημιουργείται από διακρίσεις σε βάρος μεμονωμένων ενεργειακών φορέων· επισημαίνει 
επίσης τις δυσμενείς συνέπειες μιας πρακτικής τέτοιου είδους για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού, τις τιμές ενέργειας και την ανταγωνιστικότητα·

14. επιδοκιμάζει τη συμπερίληψη των στόχων της ενεργειακής πολιτικής στη διατύπωση των 
κριτηρίων για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων, εάν είναι εφικτό για την αναθέτουσα 
αρχή, λογικό για τον εκάστοτε προσφέροντα και εάν δεν αποτελεί αθέμιτη παρέμβαση 
στον ανταγωνισμό·

15. αναφέρει ότι η ανωμαλία που παρατηρήθηκε κατά τον παρελθόντα χειμώνα στην αγορά 
ενέργειας του φυσικού αερίου σε πολλά κράτη μέλη, έχει ήδη ως αποτέλεσμα την 
μετεγκατάσταση επιχειρήσεων στον κλάδο των βιομηχανιών υψηλής έντασης ενέργειας· 
θεωρεί ότι είναι απαραίτητο σε αυτό το πλαίσιο να εξετάσει τις ευκαιρίες για την 
προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και να αντιμετωπίσει το 
ενδεχόμενο να ασχοληθεί με αυτό το θέμα κατά προτεραιότητα με σκοπό να εξασφαλίσει 
τη σωστή λειτουργία τόσο των υφιστάμενων όσο και των μελλοντικών διασυνδέσεων· 
επισημαίνει ότι για μια πλήρως λειτουργούσα αγορά και την παροχή αμοιβαίας βοήθειας
στην περίπτωση διαταραχής του εφοδιασμού, είναι απαραίτητο να υπάρξει ιδιαίτερη 
προσοχή στον καθορισμό κριτηρίων μεταξύ των κρατών μελών, πράγμα το οποίο μπορεί 
να έχει επιπτώσεις στις δαπάνες·
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