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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, ως αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. θεωρεί ότι η ενεργειακή πολιτική πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο και σημαντικό μέρος 
της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πρέπει να αναπτυχθεί και να υλοποιηθεί σε 
συνδυασμό με άλλες πολιτικές που εμπεριέχουν εξωτερική διάσταση·

2. τονίζει ότι, δεδομένης της υψηλής εξάρτησης της Ένωσης από εισαγωγές ενέργειας, η 
αυξημένη διαφοροποίηση των πηγών ανεφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των νέων 
πηγών ενέργειας, και των οδών διαμετακόμισης, καθώς επίσης η ανάπτυξη της 
παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ, έχουν επείγοντα χαρακτήρα και 
αποτελούν βασικό στοιχείο στήριξης της πολιτικής εξωτερικής ασφάλειας, του 
στρατηγικού ρόλου και του ανεξάρτητου χαρακτήρα, της συνοχής, της αξιοπιστίας και 
της αποτελεσματικότητας της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης

3. εκφράζει την πεποίθηση ότι η αποτελεσματικότερη διαχείριση σε παγκόσμιο επίπεδο θα 
βελτίωνε τη συνεργασία με τις χώρες παραγωγής, διαμετακόμισης και κατανάλωσης· 
πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει, συνεπώς, να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη 
διεθνή διαχείριση της ενεργειακής πολιτικής προκειμένου να προωθήσει τις αρχές της 
διαφάνειας και της ισοτιμίας, να επιδιώξει τη βιωσιμότητα, να μειώσει το κόστος 
συναλλαγής και να θεσπίσει κίνητρα για τους συμμετέχοντες στην αγορά προκειμένου να 
ανταγωνιστούν με κριτήριο τις τιμές και την ποιότητα·

4. ζητεί στενότερο συντονισμό μεταξύ του Συμβουλίου, της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης προκειμένου να ακολουθούν μια κοινή στρατηγική όσον 
αφορά τα ζητήματα της κοινής εξωτερικής πολιτικής για την ενέργεια· τονίζει την ανάγκη 
σύστασης ενός επιτελείου για την ενεργειακή πολιτική εντός της ΕΥΕΔ προκειμένου να 
συμμετάσχουν οι αντιπροσωπείες της ΕΕ επιτόπου στην άσκηση ενεργειακής 
διπλωματίας·

5. τονίζει ότι η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση (ΕΥΕΔ) πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι όλες οι διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες που συνάπτει η Ένωση, 
ιδίως δε οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας οφείλουν να τηρούν πλήρως 
τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς· επισημαίνει ότι οι συμφωνίες αυτές πρέπει να 
εξασφαλίζουν αμοιβαιότητα, ίσους όρους ανταγωνισμού και διαφάνεια με στόχο τη 
διαμόρφωση ενός ασφαλούς νομικού περιβάλλοντος για τους επενδυτές της ΕΕ σε χώρες 
ενεργειακού εφοδιασμού και διαμετακόμισης·

6. τονίζει ότι η δημιουργία ενός μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών για τις 
διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών στον τομέα 
της ενεργειακής πολιτικής θα ενίσχυε σε πολύ μεγάλο βαθμό τη διαφάνεια, τον 
συντονισμό και την αποτελεσματικότητα της εν λόγω πολιτικής σε ολόκληρη την ΕΕ·

7. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την ένταξη της λεγόμενης «ρήτρας ενεργειακής 
ασφάλειας» στις εμπορικές συμφωνίες, στις συμφωνίες σύνδεσης και στις συμφωνίες 
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εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που συνάπτονται με τις χώρες παραγωγής και 
διαμετακόμισης, με την οποία θα θεσπίζεται κώδικας συμπεριφοράς και θα περιγράφονται 
ρητώς τα μέτρα που θα λαμβάνονται σε περίπτωση μονομερούς τροποποίησης των όρων 
της σύμβασης από έναν εκ των συμβαλλομένων εταίρων·

8. επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού και τη διεθνή συνεργασία με τίτλο «Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ: η 
συνεργασία με τους πέραν των συνόρων μας εταίρους» (COM(2011)0539)· θεωρεί, 
ωστόσο, ότι απαιτούνται επιπρόσθετα μέσα που θα βασίζονται στην αλληλεγγύη μεταξύ 
των κρατών μελών προκειμένου η ΕΕ να είναι σε θέση να προστατεύσει τα συμφέροντά 
της όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια και κατά τις διαπραγματεύσεις με εξωτερικούς 
εταίρους, ιδίως σε καταστάσεις κρίσης·

9. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εντοπίσουν φραγμούς στο εμπόριο και στις 
επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας στο πλαίσιο των σχέσεών τους με τρίτες χώρες και 
να αναλάβουν δράσεις, όπου κρίνεται απαραίτητο, για την εξάλειψή τους τόσο σε διμερές 
επίπεδο όσο και μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου·

10. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για μια συνδεδεμένη εσωτερική αγορά 
ενέργειας, ικανή να αντέχει σε εξωτερικές πιέσεις και απόπειρες εκμετάλλευσης του 
ενεργειακού εφοδιασμού και των τιμών ως μέσο για την άσκηση πίεσης σε θέματα 
εξωτερικής πολιτικής· ως εκ τούτου, τονίζει την ανάγκη να αυξηθούν οι πόροι για τα έργα 
διασύνδεσης των αγορών ενέργειας στην ΕΕ και ολοκλήρωσης των ευρωπαϊκών δικτύων 
υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου μέχρι το τέλος του 2015, ιδίως του 
σχεδίου διασύνδεσης της Βαλτικής, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της τρίτης δέσμης 
μέτρων της ΕΕ για την ενέργεια·

11. στηρίζει τα έργα διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού, ιδίως όσα αποσκοπούν 
στη δημιουργία νέων διαδρόμων μεταφοράς που διαφοροποιούν τις οδούς και τους 
προμηθευτές, όπως είναι ο αγωγός Nabucco, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, οι 
διασυνοριακές διασυνδέσεις και άλλα έργα υψηλής προτεραιότητας ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος·

12. ζητεί επίσης τη χάραξη μιας συντονισμένης, ενιαίας στρατηγικής πολιτικής της ΕΕ για 
την ανάδειξη νέων προμηθευτών ενέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση των 
συνθηκών ανταγωνισμού στην ΕΕ ώστε να δοθούν ευκαιρίες σε νέους προμηθευτές να 
εισέλθουν στην αγορά της ΕΕ·

13. υποστηρίζει τη χρήση μέσων όπως είναι ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης στις 
σχέσεις με τους προμηθευτές ενέργειας και τις χώρες διαμετακόμισης· είναι πεπεισμένο 
ότι απαιτείται περαιτέρω προώθηση της ιδέας του κοινού εφοδιασμού ενεργειακών 
πρώτων υλών από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του αυξανόμενου ανταγωνισμού για 
πόρους και των υφιστάμενων μονοπωλίων παραγωγής·

14. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει μια πλήρη δέσμη βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων 
και μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων ενεργειακής πολιτικής σε σχέση με τους γείτονές 
της προκειμένου να διαμορφωθεί ένας κοινός δικαιϊκός χώρος που θα βασίζεται σε αρχές 
και σε κανόνες που απορρέουν από το κεκτημένο της εσωτερικής αγοράς· τονίζει τη 
σημασία της περαιτέρω διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Κοινότητας και της 
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δημιουργίας νομικών μηχανισμών ελέγχου για την αντιμετώπιση μιας ελλιπούς 
εφαρμογής του κεκτημένου·

15. υπογραμμίζει την ανάγκη για στενότερες ενεργειακές σχέσεις, στρατηγική συνεργασία 
και πολιτικό διάλογο με τις χώρες της Μεσογείου, της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής, 
του Νότιου Καυκάσου, της Κεντρικής Ασίας και με τα παράκτια κράτη της Κασπίας και 
του Εύξεινου Πόντου με ολοκληρωμένο τρόπο, σε όλους τους ενεργειακούς τομείς, ιδίως 
με την ανάπτυξη ανταγωνιστικών ενεργειακών τεχνολογιών που θα είναι 
προσανατολισμένες στο μέλλον· και παροτρύνει την Ένωση να αναπτύξει περαιτέρω την 
εισαγωγή ηλιακής ενέργειας από την Νότια και Ανατολική Μεσόγειο· 

16. τονίζει ότι η κοινή ενεργειακή πολιτική της ΕΕ και οι στρατηγικοί στόχοι πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται κατάλληλα στις εξωτερικές της σχέσεις καθώς και στις περιφερειακές 
πολιτικές και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας·

17. υποστηρίζει τον πολιτικό και οικονομικό διάλογο με τις γειτονικές χώρες της ΕΕ σχετικά 
με την εκμετάλλευση των νέων πηγών ενέργειας·

18. ζητεί την εφαρμογή υφιστάμενων μηχανισμών και τη δημιουργία νέων, στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και της Συνέργειας του Εύξεινου Πόντου, προκειμένου 
να ενισχυθεί η συνεργασία και να επιτευχθεί μεγαλύτερη διαφάνεια και σταθερότητα του 
εφοδιασμού και της διαμετακόμισης·

19. τονίζει τη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρικής σχέσης Αφρικής-ΕΕ στον 
τομέα της ενέργειας που ξεκίνησε το 2010·

20. ζητεί την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης με τη Ρωσία μέσω της σύναψης 
νέας συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας· επισημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να 
συνάδει πλήρως με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς και με τις ρυθμίσεις της τρίτης 
δέσμης μέτρων για την ενέργεια της ΕΕ και να στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την 
αμοιβαιότητα· τονίζει ότι η Ρωσία έχει ήδη δεσμευθεί με το άρθρο 45 της συνθήκης για το 
Χάρτη της Ενέργειας· εκφράζει την πεποίθηση ότι η επικύρωση από τη Ρωσία της 
συνθήκης για το Χάρτη της Ενέργειας θα είναι αμοιβαία επωφελής για τις διμερείς 
ενεργειακές σχέσεις·

21. τάσσεται υπέρ του πολιτικού διαλόγου με τη Νορβηγία και τη Ρωσία σχετικά με τη 
διερεύνηση νέων πηγών ενέργειας στη Θάλασσα του Μπάρεντς, με βασική προϋπόθεση 
την προστασία του ευάλωτου περιβάλλοντος της Αρκτικής, και υπέρ της συνεργασίας με 
τη Νορβηγία για την εισαγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας με υποβρύχια καλώδια 
τροφοδοσίας μεγάλων αποστάσεων· ζητεί την ταχύτερη διαμόρφωση μιας στρατηγικής 
της Ένωσης για την Αρκτική·

22. θεωρεί ότι ο διάλογος σε θέματα εξωτερικής πολιτικής είναι αφενός απαραίτητος για την 
αποσύνδεση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση ενεργειακών πόρων 
και για την προώθηση περισσότερης προβλεψιμότητας στις ενεργειακές αγορές και, 
αφετέρου, ευνοεί τις πολιτικές σχέσεις· τονίζει τη σημασία του διαλόγου με αναδυόμενες 
οικονομίες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία, η Ινδονησία και η Νότιος Αφρική, 
παράλληλα με τις άλλες καίριας σημασίας καταναλώτριες χώρες όπως οι Ηνωμένες 
Πολιτείες και η Ιαπωνία· 
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23. διατυπώνει την άποψη ότι η ΕΕ πρέπει να προωθήσει την ανάπτυξη και εμβάθυνση της 
συνεργασίας στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής με τρίτες χώρες που μοιράζονται τις 
ίδιες αξίες και είναι πρόθυμες να προβούν σε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και να 
προάγουν τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ·

24. υπογραμμίζει την ανάγκη για εμβάθυνση του διαλόγου που αφορά στρατηγικά ενεργειακά 
ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, προώθηση της συνεργασίας για τις ενεργειακές 
πολιτικές και ενίσχυση της συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε θέματα ενέργειας, 
ιδίως στον τομέα των ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών παραγωγής και μεταφοράς· 
ζητεί τη θέσπιση μιας εταιρικής σχέσης για την ενεργειακή ασφάλεια με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, η οποία θα βασίζεται στην τρέχουσα συνεργασία στο πλαίσιο του Ενεργειακού 
Συμβουλίου ΗΠΑ-ΕΕ·

25. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να επιβάλλει τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα 
ασφαλείας των πυρηνικών σταθμών σε γειτονικές χώρες της ΕΕ χρησιμοποιώντας όλα τα 
διαθέσιμα μέσα και τις συνθήκες, όπως π.χ., τη σύμβαση για την αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο (σύμβαση του Espoo) και τη 
σύμβαση για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος 
(σύμβαση του Aarhus)· καλεί, αφενός, τις γειτονικές χώρες της ΕΕ να πραγματοποιήσουν 
τις εκτεταμένες δοκιμές αποχής της ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια και τους κινδύνους των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων και, αφετέρου, καλεί την Επιτροπή να παράσχει ενωσιακή 
τεχνική βοήθεια για το σκοπό αυτό·

26. επαναλαμβάνει ότι η συνεργασία σε θέματα ενέργειας στο πλαίσιο της εξωτερικής 
πολιτικής πρέπει να συμβάλει στην προώθηση και όχι στην υπονόμευση των θεμελιωδών 
αξιών της Ένωσης, όπως ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η δημοκρατία, η 
χρηστή διακυβέρνηση, η αρχή του κράτους δικαίου, ο κοινωνικός διάλογος, ο αμοιβαίος 
σεβασμός, η συνετή χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων, η καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής και η ευρεία προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και να προαγάγει 
την ειρήνη και να συνάδει με τις εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης·

27. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καταρτίσουν, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, έως το τέλος του 2013, έναν ακριβή οδικό χάρτη που θα 
βασίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού και τη διεθνή συνεργασία με τίτλο «Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ: η 
συνεργασία με τους πέραν των συνόρων μας εταίρους» (COM(2011)0539), με σκοπό τη 
διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής ενεργειακής εξωτερικής πολιτικής που θα 
περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιδιώξεις, 
στοχεύσεις και κατευθύνσεις, καθώς και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την 
εφαρμογή τους.
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