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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πρόταση της Επιτροπής ασχολείται με δύο τομείς πολιτικής και συγκεκριμένα με την 
οικονομία και την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού. Το επιχείρημα για άμεση ανάληψη 
δράσης είναι η ανταπόκριση στην έκκληση του Συμβουλίου προς την Επιτροπή να υποβάλει 
έναν κατάλογο1 συγκεκριμένων προγραμμάτων προκειμένου να δοθούν κίνητρα για την 
ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ανάγκη εξασφάλισης 
της δέουσας γεωγραφικής ισορροπίας όσο και την ικανότητα ταχείας εφαρμογής.

Παράλληλα με τη χρηματοπιστωτική κρίση και την παγκόσμια ύφεση, η Ευρώπη υπέστη τις 
συνέπειες των τεραστίων και ανεξέλεγκτων διακυμάνσεων της τιμής του αργού πετρελαίου, 
καθώς και σοβαρές και επανειλημμένες περικοπές του εφοδιασμού φυσικού αερίου από τη 
Ρωσσία . Έχει επίσης εντοπισθεί η σαφής ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι παρά τις πτωτικές 
τάσεις, οι επενδύσεις για την ανάπτυξη και την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας θα συνεχισθούν με ρυθμό ανάλογο των προσδοκιών.

Ως εκ τούτου η πρόταση της Επιτροπής για επενδύσεις διαρθρώνεται σε τρείς πυλώνες και 
συγκεκριμένα:

* Διασύνδεση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου,

* Δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα,

* Υπεράκτιες εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας.

Η παρούσα πρόταση προβλέπει επομένως διαδικασίες και μεθόδους παροχής χρηματοδοτικής 
συνδρομής για την τόνωση των επενδύσεων με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 
ευρωπαϊκού ενεργειακού δικτύου ικανού να εξασφαλίσει καλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού 
ενισχύοντας ταυτόχρονα την πολιτική της ΕΕ σε σχέση με τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου. Η ιδέα της δημιουργίας ενός πανευρωπαϊκού αλληλοσυνδεόμενου ενεργειακού 
δικτύου δεν είναι νέα. Η ΕΕ χρηματοδοτεί ήδη προγράμματα υποδομής στον τομέα της 
μετάδοσης ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Ετήσιος 
προϋπολογισμός ύψους 25 περίπου εκατ. ευρώ διατίθεται για την υποστήριξη μελετών 
σκοπιμότητας. Τα περισσότερα από τα προγράμματα έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα ή έχουν 
επίδραση σε διάφορα κράτη μέλη. Η παρούσα πρόταση πρέπει να θεωρείται 
συμπληρωματική του σχεδίου αυτού εντασσόμενη πλήρως στις τρέχουσες πολιτικές της ΕΕ 
στον τομέα της ενέργειας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ 
ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ

Ο έλεγχος των εκπομπών άνθρακα και η ανάπτυξη εναλλακτικών ανανεώσιμων ενεργειακών 
πόρων αποτελούν το επίκεντρο όλων των ευρωπαϊκών πολιτικών. Χωρίς ρεαλιστικά, άμεσα 
και αποτελεσματικά μέτρα, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, Ένωση δεν θα μπορέσει να 

                                               
1 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 11/12/2008
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θίξει τους δεδηλωμένους στόχους μείωσης των εκπομπών έως το 2020 ή να εξασφαλίσει 
δεσπόζουσα ανταγωνιστική θέση για τον ενεργειακό της τομέα σε περιπτώσεις αναταράξεων 
στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας. Μια πρόχειρη ματιά στην κατανομή των πηγών 
ενέργεια στο σύνολο της ΕΕ, δείχνει σαφώς ότι στο ορατό μέλλον, ο άνθρακας και τα 
παράγωγά του θα εξακολουθήσουν να είναι οι κυριότερες πηγές ενέργειας για την παραγωγή 
ηλεκτρισμού και χάλυβα. Ο άνθρακας που τροφοδοτεί σήμερα μονάδες παραγωγής ενέργειας 
ευθύνεται για το 20% των εκπομπών της ΕΕ και η ευρωπαϊκή ενεργειακή βιομηχανία είναι 
έτοιμη να κατασκευάσει 40 ακόμη μονάδες παραγωγής ενέργειας τροφοδοτούμενες με 
άνθρακα κατά την προσεχή πενταετία1. Σε σχέση με την πιθανότητα αυτή, η τεχνολογία 
αποθήκευσης του άνθρακα δεν αποτελεί απλώς μια δυνατότητα αλλά είναι μια ρεαλιστική και 
απόλυτη αναγκαιότητα.

Η ανάπτυξη βεβαίως τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας σε βιώσιμη βάση όπως η αιολική και 
η ηλιακή πρέπει όχι μόνο να συνεχισθεί αλλά και να επιταχυνθεί, πρέπει δε να τύχουν γενικής 
ενθάρρυνσης τα προγράμματα εκεί να που έχουν εντοπισθεί ως έχοντα τις μεγαλύτερες 
πιθανότητες επιτυχούς εφαρμογής βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Καλό θα ήταν ωστόσο 
να ξεκινάμε από την προϋπόθεση ότι οι τεχνολογίες αυτές θα είναι σε θέση να ικανοποιήσουν 
όλες τις ενεργειακές ανάγκες της ΕΕ εντός του προδιαγεγραμμένου χρονοδιαγράμματος. Η 
ΕΕ πρέπει να επωφεληθεί του πλήρους φάσματος των τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας. Η 
πρόταση της Επιτροπής  αποτελεί μια άμεση απάντηση στην ανάγκη ικανοποίησης των 
αναγκών προσαρμογής και συντονισμού της ενεργειακής πολιτικής για την αντιμετώπιση της 
σημερινής συγκυρίας.

Οι οικονομικές και δημοσιονομικές συνθήκες σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο πόρρω 
απέχουν από το να οδηγήσουν σε αύξηση των επενδύσεων σε προγράμματα ενεργειακής 
έρευνας και υποδομής. Η εξασφάλιση ωστόσο στο μέλλον της ασφάλειας ενεργειακού 
εφοδιασμού  για το σύνολο της ΕΕ απαιτεί ένα γενικό επίπεδο εθνικών αποθεμάτων καθώς 
και τη δυνατότητα διάθεσης πόρων σε τόπους και περιφέρειες που για οποιονδήποτε λόγο 
αντιμετωπίζουν προβλήματα εφοδιασμού ή διαθεσιμότητας. Υπό αυτό το πρίσμα και 
προκειμένου να αποφεύγονται οι ενεργειακές ανεπάρκειες που ορισμένα κράτη μέλη έχουν 
κατ' επανάληψη αντιμετωπίσει πρόσφατα, απαιτούνται επειγόντως ενέργειες για την 
υποστήριξη των επενδύσεων στον τομέα των ενεργειακών διασυνδέσεων.

Αναλαμβάνοντας επομένως την πρωτοβουλία αυτή, η ΕΕ όχι μόνο επιταχύνει την ανάπτυξη 
προγραμμάτων που συνδέονται με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού αλλά και 
δημιουργεί ή διατηρεί θέσεις εργασίας σε μια άκρως ειδικευμένη και τεχνολογικώς 
προηγμένη βιομηχανία η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες.

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ

Ως ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς, πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα, η ΕΕ 
είναι βασικός παράγων στο πλαίσιο της διεθνούς ενεργειακής αγοράς2, η εξάρτησή της όμως 
από τις εισαγωγές θα παρουσιάσει εκθετική αύξηση κατά την επόμενη εικοσαετία. Η 
Επιτροπή έχει υπολογίσει3 ότι εάν δεν ληφθούν μέτρα η ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ θα 
αυξηθεί από το 50% του 2000 σε 70% το 2030. Οι κύριοι προμηθευτές φυσικού αερίου στην 

                                               
1 Πηγή Δράση για το Κλίμα
2 Πηγή, EurActiv
3 Πράσινη Βίβλος για τον ενεργειακό εφοδιασμό του Νοεμβρίου 2000
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ΕΕ είναι η Ρωσσία με 30%, η Αλγερία με 25% και η Νορβηγία με 25% ενώ η εξάρτηση από 
ρωσσικές πηγές προβλέπεται να ανέλθει σε ποσοστό έως 80% έως το 2030. Γοα ιστορικούς 
και γεωγραφικούς λόγους, τα κράτη μέλη που ανήκαν στο παρελθόν στη σοβιετική σφαίρα 
επιρροής είναι τα πλέον ευάλωτα σε ασυνέπειες ως προς τον τρόπο με τον οποίο η Ρωσσία 
διαχειρίζεται τις συμβατικές της ρυθμίσεις1.

Αν και η ανασφάλεια εφοδιασμού απετέλεσε αντικείμενο των πρωτοσέλιδων σε όλη την 
Ευρώπη, η εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή 
αναμένεται να διπλασιασθεί  κατά την προσεχή εικοσαετία ενώ το 66% των αναγκών της σε 
άνθρακα θα καλύπτεται από τις εισαγωγές. Οπωσδήποτε, όπως τονίζει η Επιτροπή στην 
πράσινη Βίβλο σχετικά με τον βιώσιμο, ανταγωνιστικό και ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό 
για την Ευρώπη, η ύπαρξη 27 ξεχωριστών εθνικών ενεργειακών πολιτικών διαπραγμάτευσης 
με εξωτερικούς προμηθευτές ενέργειας αποβαίνει σε βάρος της οικονομίας και το επιχείρημα 
υπέρ μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής στον τομέα της ενέργειας καθίσταται όλο και πιο 
επιτακτικό στο σημερινό έκτακτο δημοσιονομικό και οικονομικό κλίμα.

Ασφαλώς, με τα άνευ προηγουμένου επίπεδα κυβερνητικών δαπανών που παρατήθηκαν στο 
πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας κατά τους τελευταίους μήνες είναι σημαντική η ακριβής 
στοχοθέτηση της διαθέσιμης χρηματοδότησης για τα έργα εκείνα που έχουν τη δυνατότητα 
να εξασφαλίσουν τη βέλτιστη ασφάλεια τόσο σε επίπεδο εφοδιασμού όσο και σε επίπεδο 
βιωσιμότητας και μείωσης των εκπομπών άνθρακα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Η Επιτροπή αναφέρει2 ότι προκειμένου οι επιπτώσεις στην οικονομική κρίση να είναι άμεσες, 
απαιτείται να απαριθμούνται τα έργα τα οποία μπορούν να λάβουν άμεση χρηματοδοτική 
συνδρομή. Η επιλογή των έργων που απαριθμούνται από την Επιτροπή, από κοινού με τις 
σχετικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό είναι εξ ορισμού θέμα εξαιρετικά τεχνικό. 
Προφανώς το Κοινοβούλιο μπορεί να υποβάλει τροπολογίες στον κατάλογο των έργων οι 
περισσότερες όμως εξ αυτών θα έπρεπε να βασίζονται στην εκ νέου συμπερίληψη των έργων 
που για διάφορους λόγους δεν επελέγησαν είτε από την Επιτροπή είτε από τα οικεία κράτη 
μέλη. Κατά τη γνώμη της εισηγήτριας μια τέτοια προσέγγιση θα ήταν αντιπαραγωγική 
δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, το ουσιώδες είναι η ταχύτητα. Το ίδιο ισχύει σε μεγάλο 
βαθμό για τα ποσά που έχουν προβλεφθεί για το κάθε έργο. Χωρίς τις λεπτομερείς τεχνικές 
πληροφορίες που χρειάζονται προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσο τα προτεινόμενα ποσά 
είναι τα κατάλληλα, η αξίωση μεταβολής των ποσών αυτών είναι ανεδαφική.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, του επείγοντος χαρακτήρα των θεμάτων αυτών καθώς και των 
καταφανών οφελών για την ευρωπαϊκή οικονομία όπως ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού και μείωση των εκπομπών άνθρακα που θα προέκυπταν από την ταχεία 
εφαρμογή της πρότασης κανονισμού, η συντάκτρια γνωμοδότησης συνιστά θερμά την 
έγκριση της πρότασης χωρίς τροπολογίες.

                                               
1 Βλ. επιπτώσεις σε Βουλγαρία, Ουγγαρία και Ρουμανία κατά τους χειμώνες του 2006 και του 2009
2 Βλ. COM(2009)0035, σε. 7
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******

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την έγκριση της πρότασης της 
Επιτροπής.
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