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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό 
ορίζοντα το έτος 2030

(2013/2135 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής «Πλαίσιο για τις πολιτικές που 
αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030» 
(CΟΜ(2013)0169),

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα 
άρθρα 191, 192 και 194,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της 
ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, 

– έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό 
σύστημα μεταφορών» (COM (2011)0144) και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τον οδικό χάρτη για έναν Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό 
σύστημα μεταφορών1,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Χάρτης πορείας για τη 
μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών 
το 2050» (COM(2011)0112) και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης 
Μαρτίου 2012 σχετικά με τον χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική 
οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 20502,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Χάρτης πορείας για μια 
αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» (COM (2011) 0571) και το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Μαΐου 2012 σχετικά με μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τις επιπτώσεις των 
δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου και σχιστολιθικού πετρελαίου 
στο περιβάλλον4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 
                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 15.12.2011, P7_TA(2011)0584.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 15.3.2012, P7_TA(2012)0086.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 24.5.2012, P7_TA(2012)0223.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 21.11.2012, P7_TA(2012)0443.
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σχετικά με τις βιομηχανικές, ενεργειακές και άλλες πτυχές του σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου και πετρελαίου1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τη Διάσκεψη για 
την αλλαγή του κλίματος, στην Ντόχα του Κατάρ (COP 18)2,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 
2050» (COM(2011)0885) και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης 
Μαρτίου 2013 σχετικά με τον Ενεργειακό Χάρτη Πορείας για το 2050, ένα μέλλον με 
ενέργεια3,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές: 
σημαντικός παράγοντας στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας» (COM(2012)0271) και το 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 σχετικά με τις σημερινές 
προκλήσεις και ευκαιρίες όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ευρωπαϊκή 
εσωτερική αγορά ενέργειας4,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Για την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας » (COM(2012)0663) και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2013 για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς ενέργειας5,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Η κατάσταση της ευρωπαϊκής αγοράς 
δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα το 2012» (COM(2012)0652),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» (COM(2013)0216),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας 
και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 
σύμφωνα με το άρθρο 51 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0000/2013),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια του εφοδιασμού, η ανταγωνιστικότητα και οι στόχοι 
για το κλίμα είναι υψίστης σημασίας για την ΕΕ, συνδέονται άρρηκτα και πρέπει να 
αντιμετωπίζονται και να εξετάζονται σε ισότιμη βάση·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό αναγνωρίζεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η οποία ορίζει ότι οι στόχοι της πολιτικής της Ένωσης 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 21.11.2012, P7_TA(2012)0444.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 22.11.2012, P7_TA(2012)0452.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 14.3.2013, P7_TA(2013)0088.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 21.5.2013, P7_TA(2013)0201.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 10.9.2013, P7_TA(2013)0344.
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στον τομέα της ενέργειας περιλαμβάνουν τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας, την 
ασφάλεια του εφοδιασμού, την ενεργειακή απόδοση, την εξοικονόμηση ενέργειας, τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις διασυνδέσεις·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα δεσμεύτηκε να περιορίσει την 
υπερθέρμανση του πλανήτη στους 2° C κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα, στη διάσκεψη 
κορυφής της Κοπεγχάγης το 2009·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία της Eurostat καταδεικνύουν ότι η ΕΕ έχει μειώσει τις 
οικείες εκπομπές CO2 κατά 16,97 % μεταξύ του 1990 και του 2011, και βρίσκεται σε 
καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου της για το 2020 στον τομέα αυτόν·

E. λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις του ΔΟΕ ότι η ΕΕ είναι υπεύθυνη μόνο για το 11 % 
των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ότι το ποσοστό αναμένεται να 
μειωθεί στο μέλλον, κατά συνέπεια, ακόμη και αν έχει περιορισμένη ικανότητα στη 
μείωση των παγκόσμιων εκπομπών μέσω μονομερούς δράσης, μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο ειδικότερα όσον αφορά την επίτευξη δεσμευτικής συμφωνίας στο Παρίσι 
το 2015 και ότι ως, εκ τούτου, η ΕΕ πρέπει να καθορίσει σαφή θέση·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδυτές και οι βιομηχανίες χρειάζονται ένα σαφές και 
μακροπρόθεσμο πλαίσιο για την πολιτική της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, με 
υψηλότερα επίπεδα βεβαιότητας προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι μακροπρόθεσμες 
ιδιωτικές επενδύσεις και να μειωθεί ο κίνδυνος που συνδέεται με αυτές·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον ενεργειακό χάρτη 
πορείας για το 2050, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναφέρει ότι η 
ενεργειακή απόδοση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι ενεργειακές υποδομές είναι 
αναμφιβόλως θετικές επιλογές και ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κατάλληλες πολιτικές 
και μέσα ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διέθεσε 573 δισεκατομμύρια ευρώ για εισαγόμενα ορυκτά 
καύσιμα το 2011, ενώ η εξάρτησή της από τις εισαγωγές στον τομέα της ενέργειας 
αναμένεται να αυξηθεί·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μελέτες καταδεικνύουν ότι η αναβάθμιση των δικτύων είναι ο 
καλύτερος τρόπος για τη βελτίωση της εσωτερικής αγοράς, τη μείωση του ενεργειακού 
κόστους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας·

Στόχοι

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με ένα πλαίσιο για τις πολιτικές που 
αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 και αναμένει από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά με ρεαλιστικές αλλά φιλόδοξες 
απαντήσεις·

2. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει πολύπλευρη προσέγγιση, της οποίας η απόδοση και 
η αποτελεσματικότητα από πλευράς κόστους θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω συντονισμένων 
και συνεκτικών πολιτικών που αντιμετωπίζουν επί ίσοις όροις θέματα όπως η 
ανταγωνιστικότητα, η ενεργειακή ασφάλεια και οι κλιματικοί στόχοι (π.χ. μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή 
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απόδοση)·

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε επίπεδο 
ΕΕ και να θέσει φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους για τις πολιτικές της ΕΕ για το 
2030 που θα λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, διεθνείς 
και τεχνολογικές συνθήκες, καθώς και να καθιερώσει ένα σαφές, σταθερό, 
μακροπρόθεσμο και οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο για τις βιομηχανίες και τους 
επενδυτές·

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα στήριξης, εάν χρησιμοποιηθούν καλύτερα, θα 
αποτελέσουν κατάλληλο εργαλείο παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και την ενεργειακή απόδοση· θεωρεί σημαντικό τον ρόλο της 
Επιτροπής στην παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω·

5. επισημαίνει ότι ορισμένες ΑΠΕ θα πρέπει πλέον να θεωρούνται ώριμες πηγές ενέργειας 
και οι επιδοτήσεις τους θα πρέπει, συνεπώς, να καταργηθούν σταδιακά κατά χρονική 
σειρά προκειμένου να γίνει ανακατανομή των εν λόγω επιδοτήσεων στα προγράμματα 
έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) και στις ΑΠΕ που δεν είναι ακόμη οικονομικά αποδοτικές· 
καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τις επιπτώσεις της κατά προτεραιότητα κατανομής των 
ΑΠΕ στο γενικό ενεργειακό κόστος·

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας θα 
διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
στον τομέα της ενέργειας·

7. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω μεθόδους και εργαλεία για τον 
υπολογισμό και την παρακολούθηση της προόδου τα οποία θα συμβάλλουν στην 
εκπόνηση πιο συνεκτικής προσέγγισης της ΕΕ ως προς την ενεργειακή απόδοση· πιστεύει 
ότι οι βιομηχανίες της ΕΕ πρέπει να βοηθηθούν περισσότερο για την περαιτέρω μείωση 
της ενεργειακής τους έντασης·

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων της ΕΕ για 
το κλίμα και την ενέργεια, το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσει με τον καλύτερο 
τρόπο την κύρια λειτουργία του, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην οικονομική ύφεση και στην 
οικονομική ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι ο κύριος στόχος του ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι η μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και όχι η παροχή επαρκών κινήτρων στους 
επενδυτές για επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, δεδομένου ότι η 
παροχή κινήτρων πρέπει να θεωρείται μόνο ως δευτερεύων στόχος και όχι ως βάση 
αξιολόγησης για το εάν το σύστημα λειτουργεί όπως θα έπρεπε·

9. επισημαίνει ότι η ΕΕ χρειάζεται ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για το 2030 που θα 
ενθαρρύνει τις επενδύσεις και τη μακροπρόθεσμη απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα στους τομείς εκτός ΣΕΔΕ· ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επανεξετάσουν τους στόχους εκτός ΣΕΔΕ, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία 
των κρατών μελών να καθορίζουν τον δικό τους τρόπο όσον αφορά την εκπλήρωση των 
οικείων στόχων επιμερισμού προσπαθειών·

10. θεωρεί σημαντικό τον ρόλο της συμπαραγωγής στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
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στο μέλλον·

Συνοχή των μέσων άσκησης πολιτικής

11. ζητεί από τα κράτη μέλη καλύτερη συνεργασία και αλληλεπίδραση σε επίπεδο ΕΕ με 
στόχο τη μεγαλύτερη συνέπεια των εθνικών μέτρων·

12. υπενθυμίζει ότι ένα σαφές, συνεκτικό και συνεπές πλαίσιο σε επίπεδο πολιτικής και 
κανονισμών είναι βασικός παράγοντας που θα συμβάλει στην τόνωση των αναγκαίων 
επενδύσεων στις αναμφιβόλως θετικές τεχνολογίες όπως ορίζονται στον ενεργειακό 
χάρτη πορείας για το 2050, κατά οικονομικά αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο·

13. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στόχων για το κλίμα 
και την ενέργεια προκειμένου να επιτευχθούν οι πλέον αποτελεσματικές πολιτικές σε 
επίπεδο ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τα εθνικά ΑΕγχΠ και αφετέρου την ικανότητα 
κάθε κράτους μέλους·

14. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να βελτιώσουν 
τη συνεργασία τους προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η απόδοση της επέκτασης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο ως διαμεσολαβητής για τον συντονισμό, την οικονομική στήριξη και την 
κατάρτιση κατάλληλων αναλύσεων όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το 
δυναμικό των κρατών μελών·

15. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ανάλυση για το πώς μπορούν να αναπτυχθούν οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με βιώσιμο τρόπο, συνεκτιμώντας τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, τις πτυχές που σχετίζονται με την εξάρτηση από τις πρώτες ύλες και τον 
κύκλο ζωής και, κυρίως, πώς μπορούν να υποστηριχθούν οι σταθερές πηγές ανανεώσιμης 
ενέργειας, όπως η υδροηλεκτρική ενέργεια, η βιομάζα ή η γεωθερμική ενέργεια·

16. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν το πρόγραμμα εργασιών 
για την απόδοση των πόρων όσο το δυνατόν πληρέστερα σε όλες τις λοιπές πολιτικές·

17. ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει την εξέλιξη της εξοικονόμησης ενέργειας στην ΕΕ·

18. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μια ευπρόσιτη ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τη 
«βέλτιστη πρακτική» στον τομέα της απόδοσης των πόρων·

Ενεργειακή ασφάλεια

19. υπογραμμίζει τη σημασία χάραξης στρατηγικής για την ενέργεια η οποία θα 
επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της οικονομικής και 
βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στις 
κοινωνικές πτυχές και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, αφενός μέσω μέτρων όπως η 
διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού, των προμηθευτών και των πηγών και αφετέρου 
μέσω της αυξημένης ανάπτυξης των ΑΠΕ·

20. τονίζει ότι, με την επίτευξη της ασφάλειας του εφοδιασμού, τα κράτη μέλη πρέπει να 
είναι σε θέση να επωφεληθούν από το σύνολο των εγχώριων ενεργειακών τους πόρων σε 
συνάφεια με πολιτικές που εγγυώνται την ασφαλή και βιώσιμη εξερεύνηση, εξόρυξη και 
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χρήση των πόρων αυτών·

21. τονίζει ότι, καθώς η ΕΕ επιδιώκει τον στόχο της που αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, η 
έμφαση πρέπει να μετατοπιστεί προς ένα μοντέλο ενεργειακής αλληλεξάρτησης μεταξύ 
των κρατών μελών, εξασφαλίζοντας την ταχεία ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας της ΕΕ· πιστεύει επίσης ότι η ολοκλήρωση των υπερδικτυακών υποδομών της 
ΕΕ, με τη σύνδεση βορρά, νότου, ανατολής και δύσης, θα επιτρέψει στην ΕΕ να 
χρησιμοποιήσει με τον βέλτιστο τρόπο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κάθε κράτους 
μέλους, ζητεί δε περαιτέρω στήριξη για την αποκεντρωμένη και μικρής κλίμακας 
παραγωγή ενέργειας και για έξυπνες ενεργειακές υποδομές σε όλα τα κράτη μέλη· τονίζει, 
ως εκ τούτου, την ανάγκη για καλό συντονισμό μεταξύ των πολιτικών των κρατών μελών 
και για κοινή δράση, αλληλεγγύη και διαφάνεια λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις 
στο πλαίσιο της εθνικής ενεργειακής πολιτικής μπορούν να επηρεάσουν άλλα κράτη 
μέλη· υποστηρίζει ότι θα ήταν σκόπιμο να καθορισθεί εάν και με ποιον τρόπο θα 
μπορούσαν να αξιοποιηθούν η εμπειρία και οι εγκαταστάσεις του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) κατά την εκτέλεση των 
παραπάνω καθηκόντων·

22. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά ενέργειας 
παραμένει ένα από τα κύρια εμπόδια στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς· υπογραμμίζει 
τη σημασία της εξάλειψης των εναπομενόντων κωλυμάτων των υποδομών και των 
περιπτώσεων ανεπάρκειας της αγοράς, καθώς και τη σημασία της διασφάλισης ότι δεν θα 
δημιουργηθούν νέα εμπόδια στην ολοκλήρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και
φυσικού αερίου·

23. τονίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές ενέργειας –ιδιώτες, ΜΜΕ και βιομηχανία– βρίσκονται 
στο επίκεντρο της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και θα πρέπει να επωφελούνται από 
χαμηλότερες τιμές ενέργειας, να προστατεύονται δεόντως και να ενημερώνονται 
επακριβώς με την εξασφάλιση της εύκολης πρόσβασης σε πληροφορίες· για τον σκοπό 
αυτόν, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιτύχουν επειγόντως την ολοκλήρωση 
της εσωτερικής αγοράς, την ασφάλεια του εφοδιασμού και τη διασύνδεση των δικτύων 
όπως ορίζει το άρθρο 194 της ΣΛΕΕ·

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, πρέπει να 
υπάρχει επαρκής ικανότητα ανταπόκρισης στη ζήτηση σε περιόδους αιχμής και σε 
περιόδους (πολιτικών ή τεχνολογικών) δυσχερειών, ενώ η εν λόγω πλεονάζουσα ή 
εφεδρική ικανότητα πρέπει να διασφαλίζεται και να διατηρείται· επισημαίνει την ανάγκη 
για αποθήκευση και μεγαλύτερη ευελιξία του δικτύου ως απάντηση στη διακοπή 
ορισμένων ΑΠΕ·

25. παρατηρεί ότι ορισμένα κράτη μέλη, τα οποία αποτελούν ενεργειακές νησίδες, είναι 
ακόμη εντελώς απομονωμένα από τα ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας και συνεχίζουν να πληρώνουν ακριβότερα την ενέργεια, κάτι που επηρεάζει 
δυσμενώς την ανταγωνιστικότητά τους· επισημαίνει ότι χωρίς σημαντικές επενδύσεις στις 
υποδομές, η δέσμευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ότι έως το 2015 κανένα κράτος 
μέλος δεν θα πρέπει να παραμείνει απομονωμένο από τα δίκτυα της ΕΕ, δεν είναι δυνατόν 
να εκπληρωθεί όσον αφορά αυτά τα κράτη μέλη· τάσσεται, εν προκειμένω, υπέρ της 
ταχείας ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

26. ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τις δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας στην ΕΕ 
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και τις διάφορες πιθανές τεχνολογίες στον τομέα αυτόν·

27. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και η κατασκευή 
νέων, έξυπνων και ευέλικτων υποδομών για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και 
αποθήκευση ενέργειας είναι απαραίτητα για μια σταθερή, ικανοποιητικά ολοκληρωμένη 
και καλά συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, τονίζει δε ότι οι επενδύσεις μεγάλης κλίμακας θα 
πρέπει να συμβαδίζουν με τις επενδύσεις σε περιφερειακά ή ακόμη και τοπικά δίκτυα·

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της ΕΕ

28. πιστεύει ότι μια ανοιχτή και διαφανής εσωτερική αγορά, όπου όλες οι εταιρείες της ΕΕ 
και των τρίτων χωρών θα τηρούν το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της ενέργειας, 
μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των προμηθευτών 
ενέργειας της ΕΕ έναντι των εξωτερικών ανταγωνιστών·

29. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη για την ανάλυση νέων και οικονομικά 
αποδοτικών σχεδίων της αγοράς, με στόχο αφενός την εξασφάλιση λογικών τιμών 
ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές και αφετέρου την πρόληψη της διαρροής 
άνθρακα· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να παρουσιάσει το ταχύτερο δυνατόν μια 
επιπρόσθετη εκτίμηση και προτάσεις για περαιτέρω δράσεις που θα μπορούσαν να 
αποτρέψουν τον κίνδυνο της διαρροής άνθρακα που προκαλείται από τη μετεγκατάσταση 
μονάδων παραγωγής εκτός ΕΕ, εστιάζοντας ιδίως σε επιπρόσθετα σενάρια σε περίπτωση 
περιορισμένης ή μηδενικής περαιτέρω παγκόσμιας δράσης σχετικά με τη μείωση των 
εκπομπών άνθρακα·

30. επισημαίνει ότι οι κυριότεροι ανταγωνιστές της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά δίνουν μεγάλη 
έμφαση στις τεχνολογικές εξελίξεις, την καινοτομία και τη βελτίωση των βιομηχανικών
διεργασιών· παρατηρεί επίσης ότι οι οικονομίες τους αναπτύσσονται με πολύ ταχύτερο 
ρυθμό από ό,τι στην ΕΕ· καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ΕΕ θα πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα στην Ε&Α και την καινοτομία·

31. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει έναν τρόπο μέτρησης της ανταγωνιστικότητας μεταξύ 
της ΕΕ και των κύριων ανταγωνιστών της, η οποία θα μπορούσε, για παράδειγμα, να 
βασίζεται σε δημοσιονομικές πολιτικές, στην Ε&Α, στην καινοτομία, στις βιομηχανικές 
τιμές ενέργειας και σε κανονιστικές επιβαρύνσεις·

32. υπογραμμίζει με έμφαση ότι οποιαδήποτε μελλοντική πολιτική της ΕΕ πρέπει να 
αντιμετωπίζει τα συγκριτικά ισχυρά και ασθενή σημεία της οικονομίας της, ιδίως όσον 
αφορά τη σύναψη, από πλευράς ΕΕ, οποιασδήποτε συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, 
ιδίως υπό το πρίσμα της προβλεπόμενης συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με τις ΗΠΑ, 
όπου οι τιμές της ενέργειας έχουν μειωθεί σημαντικά, ενώ οι προσπάθειες για μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με την πρόοδο που έχει ήδη 
επιτευχθεί στην ΕΕ·

Αναγνώριση των διαφορετικών ικανοτήτων των κρατών μελών

33. χαιρετίζει τις παρατηρήσεις της Επιτροπής ότι οι στόχοι της ΕΕ για το κλίμα και την 
ενέργεια έχουν διαφορετικές επιπτώσεις σε κάθε κράτος μέλος και τους πολίτες του, και 
ότι αυτό δικαιολογεί τις εργασίες σε μια πιο δίκαιη βάση επιμερισμού των προσπαθειών, 
λαμβάνοντας υπόψη το ΑΕγχΠ της χώρας, τα επιτεύγματα όσον αφορά τη μείωση των 
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εκπομπών από το 1990, τις εκπομπές ανά κάτοικο, τις οικονομικές δυνατότητες και το 
δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης·

34. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 194 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη είναι οι τελικοί 
αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά το ενεργειακό τους μείγμα και θα πρέπει 
να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν διαφορετικές προσεγγίσεις όσον 
αφορά τεχνολογίες και πηγές ενέργειας που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και 
αποδεκτές σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο·

35. επισημαίνει ότι η κύρια τάση των προγραμματισμένων δράσεων θα πρέπει να 
επικεντρωθεί στην υλοποίηση σεναρίων δράσης που θα λαμβάνουν υπόψη τις 
υπάρχουσες δυνατότητες στα κράτη μέλη, τις προοπτικές για την ανάπτυξη οικονομικά 
αποδοτικών νέων τεχνολογιών, καθώς και τις παγκόσμιες επιπτώσεις που θα επιφέρει η 
εφαρμογή της προτεινόμενης πολιτικής, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα να 
προτείνονται στόχοι μείωσης τα επόμενα έτη·

36. επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε κεφάλαια, ακόμη και στους τομείς βαριάς βιομηχανίας, 
αποτελεί συχνά εμπόδιο για επενδύσεις σε καθαρότερες τεχνολογίες· ως εκ τούτου, ζητεί 
από την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα ίδρυσης ταμείου που θα συμβάλλει στην 
ενίσχυση των επενδύσεων και το οποίο θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί με ένα μέρος 
των εσόδων του ΣΕΔΕ·

Η ΕΕ σε διεθνές επίπεδο

37. επισημαίνει ότι, επί του παρόντος, ορισμένες αναδυόμενες και ανεπτυγμένες χώρες 
συμμετέχουν σε διαφοροποιημένες πολιτικές για το κλίμα και επενδύσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής οικείων συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου· 

38. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό για την ΕΕ να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο και για τα 
κράτη μέλη να μιλούν ομόφωνα, προκειμένου να καθοριστεί μια ισχυρή και κοινή θέση 
υπεράσπισης κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στο Παρίσι το 2015, με στόχο τη 
σύναψη νέας παγκόσμιας δεσμευτικής συμφωνίας για το κλίμα·

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


