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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. υποστηρίζει σθεναρά τον στόχο χάραξης μίας ολοκληρωμένης και αειφόρου κοινής
ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής και υπογραμμίζει ότι αυτή πρέπει να
συμπεριλαμβάνει ένα συνεκτικό, στρατηγικό και επικεντρωμένο εξωτερικό τμήμα, όπως 
τονίζεται στο έγγραφο της Επιτροπής και του ΓΓ/ΥΕ του Συμβουλίου σχετικά με μία 
«Εξωτερική πολιτική για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Ευρώπης στον τομέα 
της ενέργειας»·

2. υπενθυμίζει ότι η παγκόσμια οικονομική και πολιτική τάξη υπόκειται σε σημαντικές
αλλαγές, οι οποίες, σε συνδυασμό με μια ραγδαία αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης σε 
ενέργεια και των τιμών του αργού πετρελαίου, θα οδηγήσει σε μία κατάσταση κατά την 
οποία η ενεργειακή αγορά θα καθορίζεται από τα στρατηγικά συμφέροντα των κύριων 
παγκόσμιων παραγόντων και η γεωπολιτική ισορροπία δυνάμεων θα επηρεάζεται από 
διαμάχες στον τομέα της ενέργειας·

3. υπενθυμίζει ότι σημαντικό μέρος των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου και αερίου 
είναι συγκεντρωμένο σε ασταθείς περιοχές και σε κράτη με αυταρχικά καθεστώτα· τονίζει 
ότι η μειωμένη προβλεψιμότητα του πολιτικού περιβάλλοντος και οι κακές επιδόσεις των 
εν λόγω κυβερνήσεων σε θέματα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενισχύουν 
τον κίνδυνο κακομεταχείρισης των ξένων επενδυτών και των καταναλωτών ενέργειας και 
παρακωλύουν την ανάπτυξη ειλικρινών και μακρόπνοων σχέσεων· επισημαίνει ότι η ΕΕ 
και οι ενεργειακοί προμηθευτές της είναι τμήμα της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας, στο 
πλαίσιο της οποίας είναι σε μεγάλο βαθμό αλληλεξαρτημένοι·

4. τονίζει ότι η σημερινή τρωτότητα και η υψηλή ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ από χώρες με 
αυταρχικά καθεστώτα υπονομεύουν σημαντικά την ανάπτυξη μιας αξιόπιστης, 
αποτελεσματικής και συνεπούς κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, 
ειδικότερα όσον αφορά τον σεβασμό, την στήριξη και την προαγωγή των θεμελιακών 
αξιών της ΕΕ·

5. θεωρεί ότι η εξάρτηση της ΕΕ από περιορισμένο αριθμό παραγωγών ενέργειας και οδών 
εφοδιασμού συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τη σταθερότητα και την ευημερία της· εκφράζει 
την ανησυχία του για το ότι μειώνεται, ως εκ τούτου, η δυνατότητα της ΕΕ να προωθεί 
αποτελεσματικά την τήρηση των διεθνών κανόνων, να επιφέρει σταθεροποίηση στην 
παγκόσμια τάξη και να ενθαρρύνει το κράτος δικαίου σε χώρες παραγωγής ενέργειας·

6. πιστεύει ότι η εξασφάλιση προβλεψιμότητας στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά και η 
εγγύηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού δεν αποτελεί μόνον ζήτημα 
οικονομικού ή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος αλλά, καταρχάς και πρωτίστως, ζήτημα 
στρατηγικής σημασίας με σοβαρές πολιτικές επιπτώσεις·

7. θεωρεί ζωτικής σημασίας η κοινή ενεργειακή πολιτική που θα θεσπισθεί από την ΕΕ να
αυξήσει την ισχύ και την αξιοπιστία της ως παγκόσμιου παράγοντα, να της επιτρέψει να 
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συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς, να 
διασφαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό της, με εφαρμογή της αρχής της αμοιβαιότητας 
στις σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες, να προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη και να ενισχύσει 
την αυτονομία της· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να 
καταστεί δυνατή η υλοποίηση μιας τέτοιας κοινής πολιτικής·

8. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να προβεί σε στρατηγική ενεργειακή ανασκόπηση 
της ΕΕ· ζητεί, ωστόσο, να μην οδηγήσει σε ένα σχέδιο δράσης αλλά σε μία 
ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή ενεργειακή στρατηγική με συγκεκριμένους στόχους, 
υποχρεώσεις και δράσεις που θα εγγυώνται την εφαρμογή κοινών μέτρων, θα ενισχύουν 
την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών καθώς και μεταξύ της ΕΕ και του υπόλοιπου 
κόσμου, και θα διασφαλίζουν τη συνεκτική δράση ολόκληρης της ΕΕ στις εξωτερικές 
σχέσεις της στον τομέα της ενέργειας και στις εσωτερικές ενεργειακές πολιτικές των 
κρατών μελών·

9. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να κινήσουν, μετά την πρώτη στρατηγική 
ενεργειακή ανασκόπηση, μια ταχεία πολιτική διαδικασία για την προετοιμασία της 
ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής ως πρώτο βήμα προς μία πλήρως αποτελεσματική 
κοινή ενεργειακή πολιτική· ζητεί να ληφθούν δεόντως υπόψη οι θέσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

10. υπογραμμίζει την ανάγκη να μειωθεί η εξάρτηση της ΕΕ από το πετρέλαιο και το αέριο·
χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να ορίσει έναν γενικό στρατηγικό στόχο για ένα 
ελάχιστο ποσοστό ενέργειας που θα προέρχεται από ασφαλείς και χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα πηγές ενέργειας στη σύνθεση του μείγματος ενεργειών της ΕΕ· σημειώνει ότι 
ένας τέτοιος στόχος πρέπει να αποτελεί τμήμα της ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής·
υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα ενδεικτικό και στοχοθετημένο χρονοδιάγραμμα για τη 
μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ κατά τις επερχόμενες δεκαετίες· 

11. θεωρεί ότι, δεδομένου ότι η ενεργειακή αυτάρκεια της ΕΕ είναι ανέφικτη αυτή τη στιγμή, 
η ενεργειακή στρατηγική της ΕΕ πρέπει να στηριχτεί σε συνδυασμό της διαφοροποίησης 
των πηγών, των προμηθευτών και των διαδρομών εφοδιασμού ενέργειας, καθώς και σε 
διεθνικές επενδύσεις, έτσι ώστε να ενισχυθεί -λαμβάνοντας υπόψη τις παγκόσμιες 
αλληλεξαρτήσεις- η σταθερότητα και η προβλεψιμότητα της παγκόσμιας ενεργειακής 
αγοράς· 

12. τονίζει ότι ένας από τους θεμελιώδεις πυλώνες της στρατηγικής πρέπει να είναι η κοινή 
κατανόηση όσον αφορά την ανάπτυξη των υποδομών εφοδιασμού της ΕΕ σε πετρέλαιο 
και φυσικό αέριο, που θα εξασφαλίζει τον συντονισμό των στρατηγικών αποφάσεων που 
λαμβάνονται από τα κράτη μέλη· τάσσεται υπέρ της διαφοροποίησης της γεωγραφικής 
προέλευσης του εφοδιασμού και των οδών διέλευσης·

13. επισημαίνει ότι η ενίσχυση των διασυνδέσεων μεταξύ των εθνικών υποδομών 
ηλεκτρισμού και αερίου ενισχύει τη δυνατότητα της ΕΕ να αντιμετωπίζει καταστάσεις 
εκτάκτου ανάγκης· ζητεί από την Επιτροπή να εμβαθύνει και να διευρύνει την ανάλυσή 
της και την αξιολόγηση της ευπάθειας του ενεργειακού εφοδιασμού κρατών μελών και 
περιφερειών, έτσι ώστε μια τέτοια ανάλυση να χρησιμεύσει στη συνέχεια ως βάση για ένα 
σχέδιο συγκεκριμένων και ταχέων μέτρων για την άρση των τεχνικών εμποδίων στην 
ενεργειακή ροή στην ΕΕ·
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14. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα πρόγραμμα σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη 
για τη στήριξη της κατασκευής εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου, οι οποίες 
είναι απαραίτητες για την εγγύηση της ενεργειακής ασφάλειας σε περίπτωση διακοπής 
του εφοδιασμού·

15. συνιστά τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στην πρόληψη διακοπών του 
ενεργειακού εφοδιασμού και σε περιπτώσεις κρίσεων ενεργειακού εφοδιασμού· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για αποτελεσματικό, ολοκληρωμένο μηχανισμό έκτακτης 
ανάγκης της ΕΕ·

16. χαιρετίζει το σχέδιο της συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα ως ουσιαστική συμβολή 
στη σταθεροποίηση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στο άνοιγμα των ενεργειακών 
αγορών και στην ασφάλεια των οδών διέλευσης στην Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να 
καταρτίσει σχέδιο για τη σταδιακή επέκταση της ενεργειακής κοινότητας στη Νορβηγία 
και την Τουρκία, καθώς και σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή 
Πολιτική Γειτονίας·

17. προτρέπει την ΕΕ να συμμετάσχει ενεργά σε στενό διάλογο με όλες τις χώρες υψηλής 
κατανάλωσης πετρελαίου και αερίου, ειδικότερα τις ΗΠΑ αλλά και την Ιαπωνία, την 
Κίνα και την Ινδία, προκειμένου να εδραιωθεί μια σταθερή και προβλέψιμη παγκόσμια 
ενεργειακή αγορά, που θα βασίζεται στους κανόνες της αγοράς· καλεί την ΕΕ να 
επιδιώξει να συμπεριλάβει στους κανονισμούς του ΠΟΕ διατάξεις που διέπουν την 
ενέργεια, επιτρέποντας στον οργανισμό αυτό να καταστεί διεθνής διαμεσολαβητής ικανός 
να διευθετεί αντιδικίες σχετικά με την παράδοση και διανομή ενέργειας· θεωρεί ότι η 
ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ θα συνεισφέρει στη διαφάνεια και τον εφοδιασμό των 
συμβάσεων εφοδιασμού και σε βελτιωμένο κλίμα για επενδύσεις·

18. προτρέπει την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στο πρόβλημα της ενεργειακής 
ασφάλειας κατά τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία και την Ουκρανία·

19. θεωρεί ότι είναι ζωτικό να συνεχίσει η ΕΕ να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον παγκόσμιο 
αγώνα εναντίον της κλιματικής αλλαγής και να προσπαθεί για την επίτευξη των στόχων 
του Κυότο· θεωρεί απαραίτητο οι προσπάθειες της ΕΕ για την ανάπτυξη ανανεώσιμων 
και καθαρών ενεργειακών πόρων και τεχνολογιών και οι τεχνολογίες για εξοικονόμηση 
ενέργειας και ενεργειακή απόδοση να ενσωματωθούν σε όλα τα επίπεδα των εξωτερικών 
σχέσεων, σύμφωνα με το παγκόσμιο πρόγραμμα δράσης για την αειφόρο ανάπτυξη που 
συμφωνήθηκε στο Johannesburg το 2002;

20. υπογραμμίζει την ανάγκη σύναψης σχέσεων με τις κύριες χώρες προμήθειας ενέργειας
στη βάση ενός διαφανούς, αμοιβαία επωφελούς στρατηγικού πλαισίου· στηρίζει τον
διάλογο ΕΕ-Ρωσίας στον οποίο λαμβάνονται υπόψη οι απαραίτητες επενδύσεις στις 
ρωσικές και τις ευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, υπό τον όρο ότι το κράτος δικαίου και 
οι κανόνες της αγοράς γίνονται σεβαστοί και από τις δύο πλευρές, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται τόσο η ασφάλεια του εφοδιασμού όσο και η ασφάλεια της ζήτησης· τονίζει
ότι είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα αυτού του διαλόγου
μέσω μιας συνεκτικής πολιτικής, που θα βασίζεται στον στενό συντονισμό των δράσεων
των κρατών μελών και στην ανάπτυξη μιας πραγματικά γνήσιας εταιρικής σχέσης 
βασισμένης σε κοινές αξίες· 
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21. αντιλαμβάνεται την αμοιβαιότητα της πρόσβασης στην αγορά και την τήρηση των 
κανόνων της αγοράς ως θεμελιώδεις αρχές της ενεργειακής συνεργασίας· για τον λόγο 
αυτό, είναι της άποψης ότι η αμοιβαιότητα πρόσβασης δεν δύναται να εφαρμοσθεί σε μια 
κατάσταση όπου η ενεργειακή αγορά της Ρωσίας υπόκειται στον έλεγχο ενός κρατικού
μονοπωλίου που λειτουργεί ως όργανο των κρατικών συμφερόντων· καλεί, στο πλαίσιο 
αυτό, τη Ρωσία να ανταποκριθεί στη δέσμευσή της για άνοιγμα, διαφάνεια και θεμιτό 
ανταγωνισμό και να επικυρώσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τη συνθήκη για τον 
Χάρτη Ενέργειας του 1991· θεωρεί περαιτέρω ότι οι ενεργειακές σχέσεις μεταξύ ΕΕ και 
Ρωσίας πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ανανεωμένης Συμφωνίας Εταιρικής 
Σχέσης και Συνεργασίας.
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