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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. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ, πέρα από την πολιτική για 
την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, πρέπει να εναρμονιστεί και με τις άλλες 
πολιτικές προτεραιότητας της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών στους 
τομείς ασφάλειας, εξωτερικών υποθέσεων και γειτονίας, εμπορίου και ανάπτυξης, καθώς 
και τη συνεκτικότητα και την αξιοπιστία της εξωτερικής της πολιτικής· ζητεί να υπάρξει  
μεγαλύτερη ευθυγράμμιση με άμεσο αποτέλεσμα τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας της ενεργειακής της πολιτικής καθώς και τη συνεκτικότητα και την 
αξιοπιστία της εξωτερικής της πολιτικής· τονίζει ότι οι προσπάθειες για την επίτευξη της 
ενεργειακής ανεξαρτησίας της ΕΕ είναι προς όφελος της ενίσχυσης της σημασίας της ΕΕ 
ως παγκόσμιου παράγοντα·

2. υπενθυμίζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να 
θέτει ως κύριους στόχους τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και τη μείωση της 
τεράστιας ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα·

3. υπογραμμίζει ότι η πολιτική στον τομέα της ενέργειας της ΕΕ πρέπει να αποσκοπεί σε 
μεγαλύτερο βαθμό ανεξαρτησίας, επιδιώκοντας μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, 
προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στρεφόμενη σε πηγές με χαμηλότερες 
εκπομπές αερίων, και να εντείνει αντί να υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης· 
καλεί, για το σκοπό αυτό, την Επιτροπή να προετοιμάσει πρωτοβουλίες για την 
περίπτωση αποτυχίας επίτευξης συμφωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο για την προστασία του 
κλίματος και να παρουσιάσει πρόσθετη εκτίμηση με προτάσεις για συνιστώμενες δράσεις 
που θα μπορούσαν να αποτρέψουν τον κίνδυνο της διαρροής άνθρακα που προκαλείται 
από την αναδιάταξη της παραγωγής εκτός ΕΕ, ιδίως αξιολογώντας επιπρόσθετα σενάρια 
σε περίπτωση περιορισμένης ή μηδενικής περαιτέρω παγκόσμιας δράσης σχετικά με τη 
μείωση των εκπομπών άνθρακα· υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ πρέπει να 
είναι ισορροπημένη ώστε να διασφαλίζει την εφαρμογή των μέτρων που θα εγγυώνται ην 
πρόσβαση στους τερις πυλώνες της ασφαλούς, βιώσιμης και ανταγωνιστικής ενέργειας·

4. τονίζει τις εξελίξεις στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές, συμπεριλαμβανομένου του 
ενισχυμένου ρόλου του φυσικού αερίου από μη συμβατικές πηγές ενέργειας και των νέων 
τεχνολογιών, των μεταβαλλόμενων προτύπων προσφοράς και ζήτησης καθώς και της 
ανάδυσης νέων χωρών παραγωγής και διαμετακόμισης, στοιχεία τα οποία πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη για τη διαμόρφωση της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ·

5. υπογραμμίζει ότι η Συνθήκη για την ΕΕ ζητεί αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, η 
οποία θα πρέπει να αποτελεί μέρος τόσο της καθημερινής εργασίας όσο και της 
διαχείρισης των κρίσεων της εσωτερικής και εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής· ζητεί από 
την Επιτροπή να δώσει σαφή ορισμό στην «ενεργειακή αλληλεγγύη» προκειμένου να 
εξασφαλίσει ότι θα τηρείται από όλα τα κράτη μέλη·

6. καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να 
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καθορίσουν στρατηγικές προτεραιότητες στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής για την 
ενέργεια, λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια ενεργειακή εξάρτηση της ηπείρου, και 
ταυτόχρονα να παρέμβουν ενεργά με τη συμπερίληψη σημαντικών εταίρων στον διάλογο, 
όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι πέντε χώρες BRICS, για την προστασία του κλίματος· 
υπογραμμίζει συγκεκριμένα την ανάγκη εμβάθυνσης του διαλόγου για ενεργειακά θέματα 
στρατηγικής σημασίας και κοινού ενδιαφέροντος, ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα 
των ενεργειακών πολιτικών καθώς και σε ερευνητικό επίπεδο στο πλαίσιο σχετικών 
φόρουμ, όπως το Συμβούλιο Ενέργειας ΗΠΑ-ΕΕ·

7. τονίζει ότι η πολιτική της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
αντιβαίνει στις βασικές αρχές στις οποίες έχει θεμελιωθεί η ΕΕ, και ιδίως στη δημοκρατία 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα· προς αυτή την κατεύθυνση, ζητεί από την Επιτροπή, στο 
πλαίσιο των ενεργειακών της σχέσεων, να ευνοεί τις χώρες παραγωγής και 
διαμετακόμισης που συμμερίζονται και στηρίζουν τις ίδιες αξίες· 

8. 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 δικαιικός χώρος που θα βασίζεται σε αρχές 
και σε κανόνες που απορρέουν από το κεκτημένο της εσωτερικής αγοράς· επισημαίνει τη 
σημασία της περαιτέρω επέκτασης της Ενεργειακής Κοινότητας, ιδίως σε χώρες της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, της Κεντρικής Ασίας και της Μεσογείου, καθώς και της 
δημιουργίας νομικών μηχανισμών ελέγχου για την αντιμετώπιση της ελλιπούς εφαρμογής 
του κεκτημένου· καλεί την Ένωση να επιδείξει αλληλεγγύη έναντι των εταίρων της που 
συμμετέχουν στην ενεργειακή κοινότητα· καταδικάζει, σε σχέση με αυτό, τις πρόσφατες 
απειλές της Ρωσικής Ομοσπονδίας έναντι της Μολδαβίας·

9. υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την αναδυόμενη σημασία της έρευνας για κοιτάσματα 
πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Μεσόγειο και στην Αρκτική· πιστεύει ότι υπάρχει 
επείγουσα ανάγκη για χάραξη πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της θαλάσσιας γεώτρησης 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της οριοθέτησης των 
αποκλειστικών οικονομικών ζωνών (EEZ) των κρατών μελών της ΕΕ και των σχετικών 
τρίτων χωρών, σύμφωνα με τη Σύμβαση UNCLOS, την οποία έχουν προσυπογράψει όλα 
τα κράτη μέλη και η ΕΕ καθαυτή·

10. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να διατηρήσει ένα υψηλό πολιτικό προφίλ κατά τη διαδικασία 
παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης για γεωτρήσεις και την οριοθέτηση των 
αποκλειστικών οικονομικών ζωνών, ώστε να αποτρέψει τυχόν προστριβές με τρίτες 
χώρες· υπογραμμίζει ότι η ενέργεια πρέπει να χρησιμοποιείται ως κινητήρια δύναμη για 
ειρήνη, συνεργασία και σταθερότητα·

11. 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 τις τιμές και το 
κόστος συναλλαγής και να θεσπίσει κίνητρα για τους συμμετέχοντες στην αγορά 
προκειμένου να ανταγωνίζονται με κριτήριο τις τιμές και την ποιότητα·

12. υπενθυμίζει ότι οι στρατηγικές εταιρικές σχέσεις της Ένωσης με χώρες παραγωγούς 
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καθώς και με διαμετακομιστικές χώρες, ειδικότερα δε με τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Γειτονίας (ENP), απαιτούν κατάλληλα εργαλεία, προβλεψιμότητα, 
σταθερότητα και μακροπρόθεσμες επενδύσεις που θα συνάδουν πλήρως με τη νομοθεσία 
περί εσωτερικής αγοράς ενέργειας· υπενθυμίζει τη σημασία της ταχείας ολοκλήρωσης 
των ενεργειακών διασυνδέσεων με τις γειτονικές χώρες για την ενίσχυση των σχέσεων με 
τις χώρες αυτές· υπογραμμίζει ότι για το σκοπό αυτό οι στόχοι της Ένωσης για το κλίμα 
θα πρέπει να συμβαδίζουν με τα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των 
μακροπρόθεσμων επενδύσεων για υποδομές, και να προσανατολίζονται προς 
διαφοροποιημένες οδούς εφοδιασμού αυξάνοντας την ενεργειακή ασφάλεια της Ένωσης, 
όπως ο Νότιος Διάδρομος και ο αγωγός Nabucco και η εν δυνάμει σύνδεσή του με τις 
χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης·

13. τονίζει τη σημασία της διαφάνειας, της δημοκρατικής εποπτείας και της συμμετοχής της 
κοινωνίας των πολιτών στις σχέσεις με τρίτες χώρες στον τομέα της ενέργειας·

14. εφιστά την προσοχή στην πολύπλοκη σχέση μεταξύ του ενεργειακού και του 
επισιτιστικού εφοδιασμού αφενός και των εξελίξεων στον τομέα της ασφάλειας 
αφετέρου, ιδιαίτερα όσον αφορά τα μη βιώσιμα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς τα οποία 
μπορεί να συνεπάγονται δυσμενείς κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις 
αναπτυσσόμενες χώρες· συνιστά, κατά συνέπεια, την πραγματοποίηση περαιτέρω 
επενδύσεων και την περαιτέρω ανάπτυξη βιώσιμων προηγμένων βιοκαυσίμων από 
γεωργικά απόβλητα και φύκια·

15. είναι πεπεισμένο ότι, όσον αφορά τα έργα υποδομής στρατηγικής σημασίας που 
επηρεάζουν την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού για την ΕΕ στο σύνολό της, το 
Συμβούλιο θα πρέπει να αναθέσει στην Επιτροπή εντολή για τη διεξαγωγή 
διαπραγματεύσεων και ότι η ανάθεση μιας τέτοιας εντολής πρέπει επίσης να εξεταστεί σε 
περίπτωση που θεωρηθεί ότι άλλες διακυβερνητικές συμφωνίες έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στους μακροπρόθεσμους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, ιδίως 
στην ανεξαρτησία της στον τομέα της ενέργειας· επικροτεί προς αυτή την κατεύθυνση την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις των οποίων ηγείται η Επιτροπή 
σχετικά με τη σύναψη συνθήκης μεταξύ της ΕΕ, του Αζερμπαϊτζάν και του 
Τουρκμενιστάν με σκοπό τη δημιουργία ενός συστήματος αγωγών που θα διασχίζει την 
Κασπία·

16. επικροτεί τη δημιουργία ενός μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών για διακυβερνητικές 
συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών σχετικά με την 
ενεργειακή πολιτική, δεδομένου ότι ο εν λόγω μηχανισμός θα αποσκοπεί στην ενίσχυση 
της πολιτικής της διαφάνειας, της συνεργασίας και της αποτελεσματικότητας σε 
ολόκληρη την ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να επιδείξουν μεγαλύτερη φιλοδοξία 
διασφαλίζοντας ότι δεν θα τεθούν σε ισχύ συμφωνίες που αντίκεινται στη νομοθεσία περί 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας· πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να 
εξετάσει σχέδια συμφωνιών όσον αφορά τη συμβατότητά τους με την εν λόγω νομοθεσία 
και να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις όπου αυτό κριθεί σκόπιμο· πιστεύει ότι ο 
μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών αποτελεί ένα πρώτο βήμα για περαιτέρω 
συντονισμό της αγοράς ενέργειας εκτός ΕΕ, που έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη 
των στόχων του ενεργειακού χάρτη πορείας 2020·
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17. ζητεί ο ενεργειακός οδικός χάρτης ΕΕ - Ρωσίας να βασίζεται στις αρχές του αμοιβαίου 
σεβασμού και της αμοιβαιότητας, με παράλληλη τήρηση των κανόνων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας και των ρυθμίσεων της 
τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια· καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει στην 
εφαρμογή και εκτέλεση με αποτελεσματικό τρόπο των κανόνων ανταγωνισμού και 
εσωτερικής αγοράς της ΕΕ έναντι όλων των επιχειρήσεων του τομέα της ενέργειας που 
δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Ένωσης· χαιρετίζει σχετικά την πρόσφατη 
έρευνα για συμπεριφορά που δεν συνάδει με τους κανόνες περί ανταγωνισμού εκ μέρους 
της Gazprom, και εκφράζει τη λύπη του για το διάταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας που 
εγκρίθηκε με πολιτικά κίνητρα, το οποίο δεν επιτρέπει τη συνεργασία ρωσικών 
επιχειρήσεων του τομέα της ενέργειας με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ· επιμένει ότι κάθε 
επιχείρηση στον ενεργειακό τομέα οφείλει να συνεργάζεται πλήρως με τις ερευνητικές 
αρχές· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για το εν λόγω διάταγμα 
και να διασφαλίσει ότι οι έρευνες μπορούν να προχωρήσουν·

18. τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισης της αναμενόμενης αύξησης των εισαγωγών φυσικού 
αερίου από τρίτες χώρες στην ΕΕ τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα· 
επαναλαμβάνει ότι για ορισμένες περιφέρειες και κράτη μέλη, η εν λόγω πρόκληση 
συνδέεται στενά με την εξάρτησή τους, όσον αφορά τις εισαγωγές φυσικού αερίου και 
πετρελαίου, από μόνο μία τρίτη χώρα· αναγνωρίζει ότι για την αντιμετώπιση της εν λόγω 
πρόκλησης απαιτούνται, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση του ρόλου των εγχώριων ενεργειακών 
πόρων, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και 
της ασφάλειας του εφοδιασμού, και η ανάληψη δράσεων που θα αποσκοπούν στη 
διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των προμηθευτών, των οδών και των πηγών 
ενέργειας· αναγνωρίζει ότι ως στρατηγικός στόχος προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει 
να τεθεί η κατασκευή του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου και η κάλυψη του 10-20% 
περίπου των αναγκών της ΕΕ σε φυσικό αέριο το 2020 μέσω της εν λόγω οδού 
εφοδιασμού, ώστε όλες οι ευρωπαϊκές περιφέρειες να έχουν φυσική πρόσβαση σε δύο 
τουλάχιστον διαφορετικές πηγές φυσικού αερίου·

19. επισημαίνει τη σημασία της ευρείας συνεργασίας στην περιοχή της Αρκτικής, ιδίως 
μεταξύ χωρών του ευρωατλαντικού χώρου· καλεί ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
υποβάλει συνολική εκτίμηση όσον αφορά τα οφέλη και τους κινδύνους της εμπλοκής της 
ΕΕ στην Αρκτική, όπου συμπεριλαμβάνεται και η ανάλυση του περιβαλλοντικού 
κινδύνου, λόγω  των εξαιρετικά ευαίσθητων και αναντικατάστατων περιοχών, ιδίως στην 
Άπω Αρκτική·

20. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την ένταξη της λεγόμενης «ρήτρας ενεργειακής 
ασφάλειας» στις εμπορικές συμφωνίες, στις συμφωνίες σύνδεσης και στις συμφωνίες 
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·

21. ζητεί στενότερη συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου, της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ έτσι 
ώστε να ομιλούν και να δρουν από κοινού για θέματα που αφορούν την εξωτερική 
πολιτική στον τομέα της ενέργειας· τονίζει την ανάγκη σύστασης ενός επιτελείου για την 
ενεργειακή πολιτική εντός της ΕΥΕΔ και συμμετοχής των αντιπροσωπειών της ΕΕ 
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επιτόπου στην άσκηση ενεργειακής διπλωματίας· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να 
ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τις εξελίξεις στον εν λόγω τομέα. 
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