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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή 
ενέργεια – Πράσινη Βίβλος
(2006/2113 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής – Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, 
ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια (COM (2006)0105),

– έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου σχετικά με 
τις εξωτερικές πτυχές της ενεργειακής πολιτικής,

– έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 8 Μαρτίου 2005 
για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους 
όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου1,

– έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Οκτωβρίου 2005 
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τον καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής 
συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας και περί 
τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2236/95 του Συμβουλίου2,

– έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 13 Δεκεμβρίου 
2005 για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες, και την 
κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του Συμβουλίου3,

– έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 4 Απριλίου 2006 
για την έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον 
καθορισμό προσανατολισμών σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της 
ενέργειας και την κατάργηση της απόφασης 96/391/ΕΚ και της απόφασης αριθ. 
1229/2003/ΕΚ4,

– έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε στις 18 Μαΐου 2006 σχετικά με την πρόταση 
απόφασης του Συμβουλίου περί της υπογραφής από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της 
συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα5,

– έχοντας υπόψη τη θέση του της 16ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με την πρόταση 
κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέση σε εφαρμογή του πρωτοκόλλου αριθ. 9, το οποίο 
προσαρτάται στην πράξη περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της 
Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της 
Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά µε τον 
πυρηνικό σταθμό Bohunice V1 της Σλοβακίας6,

  
1 ΕΕ C 320E της 15.12.2005, σελ. 14.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν εκείνη την ημερομηνία, P6_TA(2005)0403.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν εκείνη την ημερομηνία, P6_TA(2005)0496.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν εκείνη την ημερομηνία, P6_TA(2006)0118.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν εκείνη την ημερομηνία, P6_TA(2006)0219.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν εκείνη την ημερομηνία, P6_TA(2005)0429.
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με τη χρησιμοποίηση 
των οικονομικών πόρων που προορίζονται για τον παροπλισμό των πυρηνικών σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής1,

– έχοντας υπόψη τη θέση του της 14ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με την πρόταση οδηγίας 
του Συμβουλίου περί υποχρεώσεως διατηρήσεως ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων 
αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη (κωδικοποιημένη 
έκδοση)2,

– έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Ιουλίου 2005 
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
μέτρων διασφάλισης του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό και περί επενδύσεων υποδομής3,

– έχοντας υπόψη τη θέση του της 5ης Ιουλίου 2006 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του 
Συμβουλίου σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών 
αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου4,

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2006 που περιέχει συστάσεις προς 
την Επιτροπή σχετικά με τη θέρμανση και την ψύξη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας5

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με το μερίδιο της 
ανανεώσιμης ενεργείας της ΕΕ και προτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαρτίου 2006 για την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την ενεργειακή απόδοση 
ή περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα - Πράσινη Βίβλος8,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων της 23ης 
και 24ης Μαρτίου 2006 σχετικά με την έγκριση της Πράσινης Βίβλου για μια Ενεργειακή 
Πολιτική για την Ευρώπη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και της 15ης και 16ης Ιουνίου 
2006 σχετικά με το κοινό έγγραφο της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου για τις 
εξωτερικές πτυχές της ενεργειακής ασφάλειας,

– έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας ακρόασης που οργάνωσε η Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας για το θέμα αυτό στις 12 Σεπτεμβρίου 2006,

– έχοντας υπόψη στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, προβλέπεται ότι
στον τομέα της ενέργειας η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συντρέχουσα αρμοδιότητα με τα 
κράτη μέλη,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

  
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν εκείνη την ημερομηνία, P6_TA(2005)0432.
2 ΕΕ C 226E της 15.9.2005, σελ.22.
3 ΕΕ C 157E της 6.7.2006, σελ.61.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν εκείνη την ημερομηνία, P6_TA(2006)0300.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν εκείνη την ημερομηνία, P6_TA(2006)0058
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν εκείνη την ημερομηνία, P6_TA(2005)0365.
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν εκείνη την ημερομηνία, P6_TA(2006)0110.
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν εκείνη την ημερομηνία, P6_TA(2006)0243.
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– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της 
Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της 
Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
(A6-0000/2006),

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για 
αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια, αλλά υπογραμμίζει το γεγονός ότι εμείς οι 
Ευρωπαίοι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα ριζικά νέο πλαίσιο όσον 
αφορά την ενέργεια, το οποίο καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής
ενεργειακής πολιτικής που θα διασφαλίζει την οικονομικά προσιτή ενέργεια η οποία θα 
παράγεται όσο το δυνατόν περισσότερο από εγχώριους πόρους, προστατεύοντας 
παράλληλα το περιβάλλον και καταπολεμώντας την κλιματική αλλαγή· πιστεύει ότι η 
ενέργεια θα πρέπει να παρέχεται μέσω ανοικτών και δίκαιων αγορών, οι οποίες, ωστόσο, 
πρέπει να αντικατοπτρίζουν την ανάγκη να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε ένα 
παγκόσμιο περιβάλλον·

Αειφορία
Κλιματική αλλαγή
2. αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί σοβαρά προβλήματα που απαιτούν άμεση 

κοινοτική δράση και πιστεύει ότι έως το 2050 το συντριπτικό ποσοστό της κοινοτικής
ενέργειας πρέπει να προέρχεται από πηγές που δεν περιέχουν άνθρακα και ότι πρέπει, 
για τον λόγο αυτόν, να καταρτιστεί ένας σαφής χάρτης πορείας για την επίτευξη του εν 
λόγω στόχου:
α. οι ηγέτες της ΕΕ θα πρέπει να συμφωνήσουν εντός του επόμενου έτους για έναν

δεσμευτικό στόχο όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών CΟ2 έως το 2020 και για 
έναν ενδεικτικό στόχο για τη μείωση των εκπομπών CO2 έως το 2050 στο πλαίσιο 
του στόχου για τους 2oC. Η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει μια αναθεώρηση του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών (ΣΕΕ), περιλαμβανομένης της πλήρους 
δημοπράτησης των μονάδων ΣΕΕ από το 2012 και της διάθεσης των ποσών που θα 
συγκεντρωθούν στην κοινοτική Ε&Α για την ενέργεια και σε μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης·

β. το ΣΕΕ θα πρέπει να επεκταθεί σε διεθνές επίπεδο και να λειτουργήσει για περίοδο 
20 ετών·

γ. το ΣΕΕ πρέπει να συμπεριλάβει πρόσθετους ενεργοβόρους τομείς, όπως οι 
αερομεταφορές και οι εμπορευματικές μεταφορές, αφού διενεργηθεί εκτίμηση των 
επιπτώσεων·

δ. πρέπει να υποβληθεί μια νομοθετική πρόταση που στόχο με στόχο να απλουστευθεί 
και να καταστεί διαφανής η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται σήμερα στο ΣΕΕ·

Έρευνα και ανάπτυξη
3. ενθαρρύνει τα κράτη να καταρτίσουν μια στρατηγική για τη συνδυασμένη αξιοποίηση 

των εθνικών κονδυλίων τους για την έρευνα σε κοινοτικό επίπεδο, πέρα από το έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την επίδειξη (ΠΠ7)·
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4. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ενεργειακό έλεγχο των υφιστάμενων τεχνολογικών 
πλατφόρμων·

5. ζητεί ένα μέρος των κονδυλίων του ΠΠ7 για την ενέργεια να διατεθεί στην ανάλυση της 
κοινωνικής και οικονομικής συμπεριφοράς σε σχέση με την ενέργεια, και να 
συνδυαστούν τα κονδύλια αυτά με το ΠΑΚ και την ΕΤΕπ·

Ασφάλεια εφοδιασμού
Ενεργειακή απόδοση
6. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναγάγουν την ενεργειακή απόδοση σε 

προτεραιότητα της ΕΕ, ως την πιο οικονομική μέθοδο μείωσης της ενεργειακής ζήτησης·
ζητεί την έγκαιρη εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών στον τομέα αυτόν και καλεί την 
Επιτροπή να εφαρμόσει τα προηγούμενα σχετικά ψηφίσματά του·

7. καλεί τον πρόεδρο της Επιτροπής να διοργανώσει μια διάσκεψη με τις 30 μεγαλύτερες
πόλεις της ΕΕ και να εγκαινιάσει πρωτοβουλίες συγκριτικής αξιολόγησης για τη μείωση 
της κατανάλωσης ενέργειας στις αστικές περιοχές σε συνδυασμό με μια στρατηγική για 
τον πολεοδομικό σχεδιασμό· πιστεύει ότι πρέπει να καταβληθούν σοβαρές προσπάθειες 
για την αύξηση της ενέργειας από τη συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας, ενέργειας και 
ψύξης και την αστική θέρμανση·

8. ζητεί από την Επιτροπή να ερευνήσει περαιτέρω την ευφυή μέτρηση και χρέωση·

9. τάσσεται υπέρ της μετάβασης προς τους ενεργειακά αποδοτικότερους και καθαρούς
τρόπους μεταφοράς, η οποία θα επιτευχθεί κυρίως μέσω νέας νομοθεσίας και 
φορολογικών κινήτρων σε εθνικό επίπεδο, περιλαμβανομένης της θέσπισης δεσμευτικής 
νομοθεσίας στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας· επιπροσθέτως, συνιστά την 
ανάπτυξη μιας στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών από τις αερομεταφορές και τα 
πλοία·

Σύνθεση ενεργειακών πηγών
10. πιστεύει ότι η διαφοροποίηση των ενεργειακών πόρων θα συμβάλει στην ασφάλεια του 

εφοδιασμού·
11. προτείνει τη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου σταθερού πλαισίου πολιτικής από την 

ΕΕ, προσφέροντας στους επενδυτές σαφείς κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τους 
τομείς στους οποίους θα έπρεπε να επενδύσει η αγορά· πιστεύει ότι το πλαίσιο αυτό θα 
πρέπει να περιλαμβάνει έναν κοινοτικό στόχο για την ενεργειακή απόδοση που θα 
προβλέπει τουλάχιστον 20% ποσοστό βελτίωσης έως το 2020, δεσμευτικούς τομεακούς 
στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να ανέλθει σε 25% το 
μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στην πρωτογενή ενέργεια έως το 2020, και μια 
προβλέψιμη τιμή για το CO2· θεωρεί, περαιτέρω, ότι πρέπει να θεσπιστεί ένας 
ενδεικτικός στόχος για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών σε 50% έως 
το 2040·

12. συμμερίζεται την άποψη ότι είναι απαραίτητο να εκπονείται μια στρατηγική ενεργειακή 
ανασκόπηση (Strategic Energy Review – SER), που θα συμπληρώνει το έργο του 
προτεινόμενου Παρατηρητηρίου Ενεργειακού Εφοδιασμού –το οποίο δεν θα πρέπει να 
αποτελεί ανεξάρτητο φορέα– και ότι η SER θα πρέπει να περιλαμβάνει στρατηγική 
ανάλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ΕΕ στον ενεργειακό τομέα·
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13. ενθαρρύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τη SER για την ανάπτυξη μιας φόρμουλας
που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να αναλύουν τα θετικά και τα αρνητικά των διαφόρων 
επιλογών πολιτικής όσον αφορά το περιβάλλον, την ασφάλεια του εφοδιασμού, την 
ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και να συμβάλουν κατ’ αυτόν 
τον τρόπο στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων· ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει 
μια λεπτομερή μελέτη για τις επιδοτήσεις και το κόστος όλων των ενεργειακών πηγών, 
περιλαμβανομένης και της εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους·

14. τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει μια συστηματική προσέγγιση της 
παραγωγής, της διανομής και της κατανάλωσης βιοκαυσίμων, ιδίως εκείνων που 
χρησιμοποιούνται στις μεταφορές, και εμμένει επίσης στην ανάγκη θέσπισης 
δεσμευτικών στόχων σε αυτόν τον τομέα·

15. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει μεσοπρόθεσμα τον σημαντικό ρόλο των ορυκτών 
καυσίμων και την καλεί να εκπονήσει περαιτέρω μελέτες σχετικά με τη μείωση της
έντασης άνθρακα και να ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη μιας οικονομικής μεθόδου 
δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα σε σχέση με τον γαιάνθρακα, το πετρέλαιο 
και το φυσικό αέριο· εμμένει δε στην άποψη ότι έως το 2020 θα πρέπει να λειτουργούν 
δέκα μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις επίδειξης στην ΕΕ·

16. καλεί την Επιτροπή να επανασχεδιάσει τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, τα οποία θα 
έπρεπε να διασφαλίζουν τη δίκαιη πρόσβαση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα 
δίκτυα ηλεκτροδότησης· θεωρεί ότι οι εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας ανοικτής 
θαλάσσης πρέπει να ενσωματωθούν αρχικά σε ένα περιφερειακό δίκτυο 
ηλεκτροδότησης και στη συνέχεια στο διευρωπαϊκό δίκτυο ενέργειας·

17. καλεί την Επιτροπή να δώσει μια πιο ευέλικτη ερμηνεία των δημόσιων αγαθών όπως 
προκύπτει από την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία όταν οι εξελίξεις στον τομέα 
της ενέργειας μπορούν να οδηγήσουν σε εξοικονόμηση άνθρακα·

18. παραδέχεται ότι η πυρηνική ενέργεια παραμένει επίμαχο ζήτημα και οιαδήποτε απόφαση 
για την ανάπτυξή της θα παραμείνει αρμοδιότητα των κρατών μελών·

Εξωτερικές πτυχές
19. πιστεύει ότι ένας δομημένος διάλογος σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η ΕΕ θα 

μπορεί να ομιλεί με μία φωνή στις τρίτες χώρες θα ενισχύσει την ικανότητα της ΕΕ να 
διαπραγματεύεται με τις χώρες που παράγουν και καταναλώνουν ενέργεια· πιστεύει 
επίσης ότι στις διαπραγματεύσεις αυτές πρέπει να συμμετέχει ένας Ύπατος Εκπρόσωπος 
για θέματα ενέργειας·

20. καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας με τα κοινοτικά θεσμικά 
όργανα, να καταρτίσουν έναν κατάλογο των τομέων προτεραιότητας όπου έχει 
επιτευχθεί συμφωνία σε ό,τι αφορά την εξωτερική ενεργειακή πολιτική,
περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, τους στόχους για την κλιματική αλλαγή, τους στόχους 
για την ενεργειακή αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας, την ανάπτυξη 
ανανεώσιμων τεχνολογιών, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον κοινωνικό διάλογο·

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τον πραγματικό 
κίνδυνο ανεπάρκειας του εφοδιασμού φυσικού αερίου από τη Ρωσία μετά το 2010 λόγω 
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της έλλειψης επενδύσεων, των υπερβολικών διαρροών και της σπατάλης ενέργειας στη 
ρωσική εγχώρια αγορά· τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να καταστήσουν σαφές ότι οι 
επενδύσεις που απαιτούνται είναι απίθανο να πραγματοποιηθούν χωρίς καλύτερη 
ασφάλεια για τις επενδύσεις, η οποία μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με την επικύρωση 
της συνθήκης για τον χάρτη της ενέργειας·

Ενιαία αγορά ενέργειας και ανταγωνιστικότητα
22. καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι το σημερινό μοντέλο της κοινοτικής 

ενεργειακής αγοράς δεν λειτουργεί ορθά και ότι για την αντιμετώπιση της νέας 
ενεργειακής πραγματικότητας δεν μπορούμε να βασιστούμε εξ ολοκλήρου σε λύσεις που 
καθοδηγούνται από την αγορά· πιστεύει ότι χρειάζεται ένα σαφές πολιτικό πλαίσιο για 
τη επίτευξη υψηλού βαθμού ενεργειακής ανεξαρτησίας, μακροπρόθεσμης σταθερότητας, 
αποδοτικότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας του εφοδιασμού· φρονεί 
ότι πρέπει να οριστούν καλύτερα οι ευθύνες των κυβερνήσεων, των ρυθμιστικών αρχών
και των παραγόντων της αγοράς, προκειμένου να διαμορφωθεί μια αγορά που θα 
λειτουργεί εύρυθμα·

23. συγχαίρει την Επιτροπή για την έρευνα που διενήργησε στον τομέα της ενέργειας· καλεί 
την Επιτροπή να προχωρήσει στη λήψη μέτρων επιβολής, περιλαμβανομένων και των 
προστίμων, σε βάρος των εταιρειών που παραβαίνουν τους κανόνες του ανταγωνισμού·

24. ενθαρρύνει την Επιτροπή να κινηθεί κατά των κρατών μελών που προστατεύουν με 
αθέμιτους τρόπους τις μεγάλες εθνικές εταιρείες παραγωγής ενέργειας ή επιχειρούν να 
εμποδίσουν συγχωνεύσεις και εξαγορές·

25. φρονεί ότι η ιδιαίτερη φύση της ενεργειακής πολιτικής πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο 
πλαίσιο της πολιτικής για τον ανταγωνισμό, των ρυθμιστικών μέτρων και των 
προσπαθειών που έχουν ως στόχο την καλύτερη επιβολή των κανόνων της εσωτερικής 
αγοράς·

26. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες σε βάρος των εταιρειών που έχουν 
μακροπρόθεσμες προϋπάρχουσες συμβάσεις οι οποίες αποκλείουν τις αγορές και 
ενεργούν κατά παράβαση των κανόνων της Συνθήκης ΕΚ·

27. καλεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συγκεντρώσεων στην εφοδιάζουσα ενεργειακή αγορά·

28. προτείνει τη σημαντική ενίσχυση των εξουσιών των ρυθμιστικών αρχών των κρατών 
μελών, ενδεχομένως μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων για τη διαφάνεια και τη 
δημοσιοποίηση καθώς και ελάχιστων δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών, μεταξύ 
άλλων και για την ανεξαρτησία, τη διαδικασία διορισμού των ρυθμιστικών αρχών, τη 
διαφάνεια και τη λογοδοσία· θεωρεί ότι στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να 
ανατεθεί και ο ρόλος της συμβουλευτικής αρωγής των αρχών ανταγωνισμού των κρατών 
μελών, η διασφάλιση της προβλεπόμενης από τον νόμο υποχρέωσης των εταιρειών 
ενέργειας να παρέχουν συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας στους καταναλωτές 
και η θέσπιση μιας ελάχιστης απαίτησης επενδύσεων·

29. ζητεί από τα κράτη μέλη να εκχωρήσουν εξουσίες στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, 
κατόπιν συμφωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αποκτήσουν τα εργαλεία που 
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χρειάζονται για να επιτύχουν πρόοδο όσον αφορά τη διασυνοριακή μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, περιλαμβανομένης της ισότιμης πρόσβασης 
στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, των δασμών για τη μεταφορά ενέργειας, της κατανομής
ικανότητας, της , της σύναψης συμβάσεων για τη διαχείριση της συμφόρησης και της 
λειτουργίας των δικτύων, καθώς και ενός σαφούς χρονοδιαγράμματος για τις υποβολές 
προσφορών στην ενεργειακή αγορά· θεωρεί ότι εάν αυτό δεν επιτευχθεί εντός διετίας, η 
Επιτροπή πρέπει να κινηθεί προς τη συγκρότηση μιας ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής 
για τις διασυνοριακές ενεργειακές συνδέσεις·

30. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει νομοθεσία που θα διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη 
οφείλουν να αποφασίζουν για την εκχώρηση άδειας κατασκευής στα σύνορα εντός 
διαστήματος τεσσάρων ετών και ότι, εάν δεν δίδεται αρνητική απάντηση έως τα τέλη 
του διαστήματος αυτού, η άδεια κατασκευής να θεωρείται εκχωρηθείσα·

31. καλεί την Επιτροπή να αναγάγει σε προτεραιότητα τη διαμόρφωση μιας εύρυθμης
περιφερειακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2008 και να ορίσει μια δεύτερη 
ημερομηνία για τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και ενός 
ενιαίου ευρωπαϊκού δικτύου ηλεκτροδότησης·

32. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μια τρίτη δέσμη προτάσεων για την πλήρη 
ανάπτυξη των δυνατοτήτων της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, στην
οποία πρέπει να περιλαμβάνεται και ο πλήρης διαχωρισμός του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος των δικτύων ενέργειας·

33. καλεί τα κράτη μέλη να προχωρήσουν στον νομικό διαχωρισμό και να τηρήσουν τους 
όρους τόσο της οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια, όσο και της οδηγίας για το φυσικό 
αέριο·

34. πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να προτείνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το 
φυσικό αέριο, που θα λαμβάνει υπόψη την ανάγκη μείωσης της κατανάλωσης φυσικού 
αερίου, τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού και τη βελτίωση των υποδομών του φυσικού 
αερίου, την ανάγκη ορισμένων κρατών να αντιστρέψουν την κατεύθυνση της ροής του 
φυσικού αερίου και να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της αποθήκευσης και των 
αποθεμάτων·

Ενεργειακή ένδεια και δικαιώματα του καταναλωτή
35. πιστεύει ότι οι καταναλωτές πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο κάθε μελλοντικής 

ενεργειακής πολιτικής και ότι η ενεργειακή ένδεια πρέπει να λαμβάνεται σαφέστερα 
υπόψη στις προτάσεις της Επιτροπής·

36. καλεί τη ΓΔ Ενέργειας και Μεταφορών να αξιολογήσει τα σχέδια των κρατών μελών για 
τα διαρθρωτικά ταμεία σε σχέση με την ικανότητα και την αποφασιστικότητα που 
διαθέτουν για την αντιμετώπιση των ενεργειακών ζητημάτων·

37. ζητεί από τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας των κρατών μελών να διασφαλίσουν την 
τήρηση των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας, με έμφαση στους ευάλωτους και 
φτωχούς καταναλωτές, στους οποίους πρέπει να προσφέρονται μειωμένες τιμές ή 
στήριξη·

38. καλεί τα κράτη μέλη να συγκροτήσουν έκαστο έναν κεντρικό φορέα προστασίας των 
καταναλωτών στον τομέα της ενέργειας, καθήκον του οποίου θα είναι, μεταξύ άλλων, να 
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διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές θα έχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με 
τις τιμές και τις διάφορες επιλογές, εύκολη μέθοδο αλλαγής φορέων παροχής ενέργειας 
και συστηματική πρόσβαση στις ρυθμιστικές αρχές κάθε κράτους μέλους·

°

° °
39. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή.


