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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. υπογραμμίζει την παγκόσμια διάσταση των στόχων της αειφόρου χρησιμοποίησης της 
ενέργειας, του θεμιτού ανταγωνισμού, της δίκαιης πρόσβασης στους πόρους και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού και τη συνακόλουθη ανάγκη μιας πολυμερούς προσέγγισης 
στην ενεργειακή πολιτική, στα Ηνωμένα Έθνη και σε διεθνείς οργανισμούς, ιδίως στη 
ΔΟΕ, τον ΟΟΣΑ, τον ΠΟΕ, το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα· καλεί την Επιτροπή, 
το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να ταχθούν, στο πλαίσιο της εσωτερικής και εξωτερικής 
δράσης της ΕΕ και, ιδίως, των εν λόγω φορέων, υπέρ μιας παγκόσμιας ατζέντας και μίας 
κοινής στρατηγικής που θα έχει ως βάση τη συστηματική αξιολόγηση της παγκόσμιας 
κατάστασης όσον αφορά την ενέργεια και το κλίμα και θα στηρίζεται στην εξοικονόμηση 
ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, στη χρησιμοποίηση αποκεντρωμένων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην αποσύνδεση της ζήτησης ενέργειας από την 
οικονομική ανάπτυξη και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σε ολόκληρο τον 
κόσμο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν, στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη 
προσοχή στους τομείς της διαφοροποίησης, της αποκέντρωσης και της ενεργειακής 
απόδοσης· υποστηρίζει σθεναρά τον στόχο της ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης κοινής 
ευρωπαϊκής πολιτικής ενέργειας και τονίζει ότι θα πρέπει να διαθέτει μια συνεκτική, 
στρατηγική και στοχοθετημένη εξωτερική διάσταση, περιλαμβανομένης της εμπορικής 
πολιτικής· 

2. στηρίζει το προοδευτικό άνοιγμα των αγορών ως προς τις υπηρεσίες στον ενεργειακό 
τομέα, και ειδικότερα την πληρέστερη ένταξη του εμπορίου πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, στους κανόνες και στις πειθαρχίες του πολυμερούς εμπορικού συστήματος·

3. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο του διεθνούς εμπορικού συστήματος και των 
εμπορικών συμφωνιών στη δημιουργία ενός σταθερού και προβλέψιμου ρυθμιστικού 
πλαισίου για την αύξηση των επενδύσεων και τη διαμόρφωση του κατάλληλου 
περιβάλλοντος για νέες καινοτόμες ενεργειακές λύσεις·

4. επισημαίνει ότι το πεπερασμένο των παραδοσιακών πηγών ενέργειας, η πολύ μεγάλη και
αυξανόμενη κατανάλωση σε μεγάλες βιομηχανικές χώρες και σε ανερχόμενες οικονομίες 
θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω άνοδο των τιμών, γεγονός που ενδέχεται να 
έχει αρνητική επίδραση στο κόστος παραγωγής, την προστιθέμενη αξία, τις τιμές 
εξαγωγής και το εμπορικό ισοζύγιο· θεωρεί, ως εκ τούτου, αναγκαία την μετάβαση στον
ενεργειακό εφοδιασμό από ανανεώσιμες και άλλες εναλλακτικές πηγές ενέργειας, τη
μεταφορά ενέργειας με λιγότερες απώλειες, την πιο εντατική προώθηση της ανάπτυξης 
νέων τεχνολογιών και υποδομών ενέργειας·

5. υποστηρίζει την πιο εκτεταμένη παραγωγή και χρήση των βιοκαυσίμων, ιδίως εκείνων 
που προκύπτουν από τη βιομηχανική μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, και των 
βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ 
και την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης·
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6. θεωρεί ότι η εξοικονόμηση ενέργειας και οι συμβάσεις ενεργειακού εφοδιασμού θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν ρητά την παροχή μιας δέσμης στην οποία διάφορες πηγές 
ενέργειας θα πρέπει να συνδυάζονται σύμφωνα με κριτήρια αποδοτικότητας και 
εξοικονόμησης κόστους· 

7. είναι της γνώμης ότι η μη τήρηση και η μη επικύρωση του πρωτοκόλλου του Κιότο 
συνιστούν συγκριτικά μειονεκτήματα για την οικονομία της ΕΕ εξαιτίας της επίδρασής 
του στο κόστος παραγωγής και τον όγκο των συναλλαγών· ζητεί να ληφθούν υπόψη στα 
πλαίσια του ΠΟΕ οι συμφωνίες για την προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος· 
τονίζει την υποχρέωση εφαρμογής των διεθνών και ευρωπαϊκών κανόνων ασφάλειας 
κατασκευής και λειτουργίας των σταθμών παραγωγής πυρηνικής ενέργειας·

8. θεωρεί αναγκαίες τις σοβαρές προσπάθειες για ένα διεθνές καθεστώς προστασίας του 
κλίματος μετά το 2012·

9. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει στρατηγικές σχετικά με τη δυνατότητα δημιουργίας 
προστιθέμενης αξίας και επομένως θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, μέσω της εξαγωγής 
τεχνολογίας στον τομέα της ενεργειακής εξοικονόμησης και απόδοσης·

10. καλεί την Επιτροπή να ασκήσει πίεση στο πλαίσιο του ΠΟΕ για ειδικούς κανόνες για τη 
διαφάνεια της αγοράς ενέργειας, καθώς και για τις κρατικές ενισχύσεις και άλλα μέτρα 
που στρεβλώνουν το εμπόριο, προκειμένου να προωθήσει τον δίκαιο ανταγωνισμό· ζητεί 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν τη θέσπιση ενός μηχανισμού 
καθορισμού των τιμών σε παγκόσμιο επίπεδο και να υποβάλουν στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εκτίμηση για τη χρησιμότητα και τη σκοπιμότητα της δημιουργίας ενός 
Παγκόσμιου Συστήματος Παρακολούθησης της Αγοράς Ενέργειας· 

11. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει και να προωθήσει μια διεθνή συμφωνία για την 
ενεργειακή απόδοση·

12. διαπιστώνει ότι η έρευνα στον τομέα των ενεργειακών τεχνολογιών αποτελεί θεμέλιο 
λίθο για το άνοιγμα των εξαγωγικών αγορών· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
στηρίξει περαιτέρω την έρευνα όλων των πηγών ενέργειας (συμβατικής, πυρηνικής και 
ανανεώσιμης), ώστε η Ευρώπη να επιτύχει και το άνοιγμα των εξαγωγικών αγορών, πέρα 
από τη δυνατότητα της αυτόνομης χρήσης σε κάθε επιμέρους κράτος μέλος της ΕΕ·

13. θεωρεί ότι η εμπορία εκπομπών μπορεί να συμβάλει σε μια πιο συνειδητή συμπεριφορά 
σε θέματα ενέργειας εάν τα ανώτατα όρια εκπομπών αποτελέσουν πραγματικά κίνητρα 
εξοικονόμησης ενέργειας, εάν συμμετάσχουν όλοι οι σημαντικοί οικονομικοί χώροι και 
εάν μέσω της εμπορίας εκπομπών δεν προκληθούν στρεβλώσεις της αγοράς ή σαφείς 
διαρροές των εκπομπών·

14. θεωρεί ότι ο ενεργειακός χάρτης μπορεί να αποτελέσει πιθανή αφετηρία για την επίτευξη 
ενός ρυθμιστικού πλαισίου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις στον ενεργειακό 
τομέα·
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15. υποστηρίζει τα αιτήματα για αποσύνδεση των τιμών του φυσικού αερίου από την εξέλιξη 
των τιμών του αργού πετρελαίου·

16. υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να προωθηθεί ο αποκεντρωμένος ενεργειακός εφοδιασμός 
με βραχείες ενεργειακές αλυσίδες, ο οποίος θα στηρίζεται στη χρησιμοποίηση πόρων που 
είναι διαθέσιμοι επί τόπου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βιομάζας και της 
ανάπτυξης βιοκαυσίμων, προκειμένου να συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης από τις 
εισαγωγές και στην ελαχιστοποίηση των δαπανών παρέμβασης που έχουν ως κίνητρο την 
ενεργειακή πολιτική·

17. θεωρεί ότι το μέλλον της πυρηνικής ενέργειας πρέπει να συνδεθεί στενά με μια συμπαγή 
στρατηγική σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο για την ασφάλεια του πυρηνικού 
υλικού, τη ραδιολογική προστασία και κοινά προγράμματα Ε&Α για την αξιόπιστη 
διάθεση των πυρηνικών αποβλήτων·

18. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να παραμείνει βασικός παράγοντας σε πρωτοβουλίες όπως η 
Διεθνής Εταιρική Σχέση για την Οικονομία του Υδρογόνου ή ο Διεθνής Πειραματικός 
Θερμοπυρηνικός Αντιδραστήρας·

19. ζητεί να υποστηριχθεί περισσότερο, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες, η 
χρησιμοποίηση αειφόρων μορφών ενέργειας που είναι διαθέσιμες επί τόπου και 
αποκεντρωμένων ενεργειακών δικτύων, μεταξύ άλλων και με τη μεταφορά γνώσης και 
τεχνολογίας, διότι κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε 
ενέργεια, να γίνει εξοικονόμηση πόρων, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να μειωθεί η 
εξάρτηση και να υποστηριχθεί η δημιουργία λειτουργικών οικονομιών της αγοράς·

20. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη, να εμπλακούν, κατεπειγόντως, σε 
στενό διάλογο και συνεργασία με όλες τις μεγάλες χώρες καταναλωτές και παραγωγούς, 
ιδίως τις ΗΠΑ, την Ινδία, την Κίνα, την Ιαπωνία και το Συμβούλιο Συνεργασίας του 
Περσικού Κόλπου, προκειμένου να διαμορφώσουν αποτελεσματικά και συνεκτικά 
πλαίσια και εταιρικές σχέσεις, που θα συμβάλουν σε μια περισσότερο σταθερή, 
προβλέψιμη, διαφανή και άνευ διακρίσεων αγορά η οποία θα βασίζεται σε παγκόσμιους 
κανόνες·

21. επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει καταρχήν να απαιτεί τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις 
καθολικών υπηρεσιών, τόσο στις προσφορές της όσο και στις απαιτήσεις της σε σχέση 
με τις υπηρεσίες ενέργειας στο πλαίσιο συμφωνιών για τις υπηρεσίες σε διμερές και 
πολυμερές επίπεδο·

22. καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει την εφαρμογή του προγράμματος των Διευρωπαϊκών 
Δικτύων το οποίο στοχεύει στη βελτίωση των διασυνδέσεων μεταξύ της ΕΕ και των 
γειτονικών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, της MEDA και των περιοχών της 
Κασπίας Θάλασσας, επί τη βάσει κοινών στρατηγικών για την εκμετάλλευση των 
ενεργειακών πόρων και για την αξιολόγηση της υποδομής μεταφορών·

23. υπογραμμίζει την πολύτιμη συνεισφορά της χρήσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου 
(ΥΦΑ) στην επίτευξη των στόχων σχετικά με την ενέργεια και προτρέπει την Επιτροπή 
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να προωθήσει πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της επαρκούς ανάπτυξής της στην ΕΕ 
και σε τρίτες χώρες·

24. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η Ευρώπη δεν έχει αναπτύξει ακόμη πλήρως 
ανταγωνιστικές εσωτερικές αγορές ενέργειας και ότι βάσει των υφιστάμενων τάσεων η 
συγκέντρωση των ενεργειακών εισαγωγών της ΕΕ θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς επίσης 
ότι οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται μαζικά σε διεθνές επίπεδο· ζητεί, ως εκ τούτου, 
εντατική παρακολούθηση της διαδικασίας απορύθμισης στην ευρωπαϊκή αγορά 
ενέργειας· επισημαίνει, ωστόσο, την ανάγκη δημιουργίας ευνοϊκού πλαισίου για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

25. χαιρετίζει την τομεακή μελέτη της Επιτροπής για τις αγορές φυσικού αερίου και 
ηλεκτρισμού· επισημαίνει ότι η αυξημένη συγκέντρωση στον εσωτερική αγορά της ΕΕ 
μπορεί να επιτείνει τις υφιστάμενες στρεβλώσεις, ζητώντας ως εκ τούτου τη βελτίωση 
των ρυθμιστικών ικανοτήτων των κρατών μελών και της ΕΕ προκειμένου να 
διασφαλιστούν τα δικαιώματα των καταναλωτών και η συμμόρφωση με την ενεργειακή 
απόδοση της ΕΕ.
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