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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, ως αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει ικανοποίηση για την ανακοίνωση της Επιτροπής και υπογραμμίζει την ανάγκη 
για συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής· θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας να υπάρξει 
συμφωνία όσον αφορά την κατεύθυνση της μακροπρόθεσμης πολιτικής της Ένωσης, 
μόλις υλοποιηθούν οι στόχοι της στρατηγικής "Ευρώπη 2020", για λόγους 
προβλεψιμότητας στον τομέα της βιομηχανίας και σε σχέση με τους καταναλωτές·

2. τονίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να εξασφαλίσουν 
έγκαιρα σωστή και πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, περιλαμβανομένων του 
κανονιστικού έργου που απαιτεί η τρίτη δέσμη μέτρων για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας και των κανόνων θεμιτού ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις του τομέα της 
ενέργειας που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Ένωσης, προκειμένου να 
επιτευχθεί ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή εσωτερική ενεργειακή αγορά 
έως το 2014· καλεί την Επιτροπή και τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών 
Αρχών Ενέργειας (ACER) να παρακολουθούν αυστηρότερα την εφαρμογή κανόνων σε 
εθνικό επίπεδο και να καταρτίσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα·

3. τονίζει τη σημασία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και υπογραμμίζει ότι πρέπει ακόμη 
να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες για να μειωθεί η εξάρτηση όσον αφορά την 
ενέργεια από τρίτες χώρες και να διασφαλισθεί στην ΕΕ το 2050 μεγαλύτερη αυτάρκεια 
και παραγωγή ενέργειας για αυτοκατανάλωση· ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
τις κατευθυντήριες γραμμές για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο στον Τομέα της Ενέργειας και να 
εξασφαλίσουν δυνατότητες διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας σε επίπεδο ΕΕ·

4. θεωρεί ότι χρειάζεται μια ανοιχτή, διαφανής, ενοποιημένη, εναρμονισμένη και 
ανταγωνιστική εσωτερική αγορά ενέργειας προκειμένου να επιτευχθούν ανταγωνιστικές 
τιμές ενέργειας, ασφάλεια εφοδιασμού, βιωσιμότητα και αποδοτική χρήση της ενέργειας 
από ανανεώσιμες και μη συμβατικές πηγές σε μεγάλη κλίμακα, και ότι η ολοκλήρωση 
αυτής της αγοράς εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση για όλα τα κράτη μέλη·
χαιρετίζει την ελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας ως απαραίτητο μέτρο για τη 
μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου για τους 
καταναλωτές, παράλληλα με την εξασφάλιση περισσότερης διαφάνειας και καλύτερης 
παρακολούθησης στις ενεργειακές αγορές, ώστε να διαμορφωθούν ανταγωνιστικές και 
δίκαιες για τους καταναλωτές τιμές· θεωρεί επίσης προς το σκοπό αυτό ότι έχει ουσιώδη 
σημασία να διασφαλισθεί η αποτελεσματική λειτουργία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, 
καθώς και ο συντονισμός τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

5. πιστεύει ότι η μετάβαση σε μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία χαμηλών επιπέδων 
εκπομπών άνθρακα αποτελεί ευκαιρία όχι μόνο για τη βιωσιμότητα, αλλά και για την 
ασφάλεια εφοδιασμού και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, και ότι η μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
στην αναπτυσσόμενη παγκόσμια αγορά ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών· τονίζει 
ότι τούτο αποτελεί ευκαιρία για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ οι οποίες δραστηριοποιούνται στην 
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αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ευκαιρία που δίνει εξαιρετική ώθηση στην 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και, ενδεχομένως, παρέχει κύρια 
πηγή δημιουργίας απασχόλησης·

6. υπογραμμίζει ότι η ενεργειακή απόδοση είναι ένας εξαιρετικά αποδοτικός τρόπος για να 
επιτύχει η Ευρώπη τους στόχους της όσον αφορά την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και 
την οικονομία· υπενθυμίζει το τεράστιο δυναμικό της ενεργειακής απόδοσης όσον αφορά 
τον περιορισμό της εξάρτησής μας από την εισαγωγή ενέργειας και την ανάκαμψη της 
οικονομίας· αναγνωρίζει ότι η στροφή προς τη μετάβαση σε μια ενεργειακά 
αποδοτικότερη οικονομία αναμένεται να επιταχύνει την εξάπλωση καινοτόμων 
τεχνολογικών λύσεων και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας στην 
Ένωση, δίνοντας ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και δημιουργώντας θέσεις εργασίας 
υψηλής ποιότητας σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση·

7. επισημαίνει την ανάγκη στήριξης της αποκεντρωμένης, μικρής κλίμακας παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας, περιλαμβανομένων των περιφερειακών και των τοπικών αρχών, 
ώστε να διευκολυνθεί η ένταξη τους στο δίκτυο, και θεωρεί ότι οι περιφερειακές και οι 
τοπικές αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν να απολαμβάνουν απλοποιημένη πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) όσον αφορά τη 
βιώσιμη ενέργεια·

8. επισημαίνει ότι το τρέχον σύστημα προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι 
οικονομικά μη αποδοτικό λόγω της ύπαρξης πολλών διαφορετικών προγραμμάτων στα 
διάφορα κράτη μέλη· ζητεί ένα σαφές πλαίσιο πολιτικής σε επίπεδο Ένωσης προκειμένου 
να προωθηθούν με στρατηγικό τρόπο οι οικονομικά αποδοτικές επενδύσεις σε πηγές 
ενέργειας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό 
και ενωσιακό επίπεδο·

9. υποστηρίζει ότι, αν και εναπόκειται στα κράτη μέλη, η επιλογή του ενεργειακού μίγματος 
θα πρέπει να επιτρέπει την επίτευξη των κοινών στόχων και, κατά περίπτωση, να 
αποτελεί αντικείμενο μιας συντονισμένης ευρωπαϊκής προσέγγισης, δεδομένου ότι 
διαφορετικά μπορεί να μην είναι δυνατή η επίτευξη των προτεινόμενων στόχων, ιδίως 
όταν αφορούν συνδυασμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· επισημαίνει ότι δεν θα είναι 
δυνατή η κατά προσέγγιση πρόβλεψη των επενδυτικών αναγκών στον τομέα των 
ενεργειακών υποδομών χωρίς εκτίμηση της πιθανής σύνθεσης του ενεργειακού μείγματος 
το 2030·

10. τονίζει τον ρόλο της ενέργειας στην προώθηση της ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να χαράξει στρατηγική για την περίοδο 
μετά το 2020 και να παρουσιάσει πλαίσιο πολιτικής έως το 2030 για μια ευρωπαϊκή 
ενεργειακή πολιτική που θα περιλαμβάνει έναν ενιαίο στόχο για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου ο οποίος θα είναι συμβατός με τους στόχους για απαλλαγή της 
ΕΕ από εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050 και θα στηρίζεται σε εκτίμηση των 
επιπτώσεων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειές 
τους να επιτύχουν τους ισχύοντες στόχους για το 2020 στον τομέα της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ·

11. θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία να εστιάσουν η Ένωση και τα κράτη μέλη την προσοχή 
τους στις επενδύσεις σε υποδομές με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και 
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τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού εφοδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πλέον 
αποτελεσματικός τρόπος ενθάρρυνσης τέτοιου είδους επενδύσεων σε μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα είναι ο συνδυασμός τους με ειδικά ρυθμιστικά και φορολογικά μέτρα και τις 
αναγκαίες εθνικές δημόσιες πολιτικές·

12. επισημαίνει ότι ο αντίκτυπος του δέσμευσης, μεταφοράς και αποθήκευσης άνθρακα 
(CCS) είναι ακόμη ασαφής· σημειώνει την έκθεση του Διεθνούς οργανισμού Ενέργειας με 
θέμα "Παγκόσμιες Ενεργειακές Προοπτικές του 2012", που προβάλλει το ρόλο της CCS 
σε μερικά σενάρια πολιτικής· αναγνωρίζει ότι το κοινό έχει εκφράσει ανησυχίες σε σχέση 
με την τεχνολογία αυτή και ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει ενδιάμεση έκθεση 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν από τη χρήση χρηματοδοτούμενων 
από την ΕΕ έργων επίδειξης για σταθμούς παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα·

13. δίνει έμφαση στο ρόλο των ευφυών δικτύων όσον αφορά τη δυνατότητα αμφίδρομης 
επικοινωνίας μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, και τονίζει ότι 
τα ευφυή δίκτυα μπορούν να επιτρέπουν στους καταναλωτές να παρακολουθούν και να 
προσαρμόζουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας· επισημαίνει ότι η σθεναρή προστασία των 
προσωπικών δεδομένων και τα προγράμματα εκπαίδευσης των καταναλωτών, όπως 
ενημερωτικές εκστρατείες στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, έχουν ουσιαστική σημασία, 
ιδίως εάν οι έξυπνοι μετρητές έχουν πραγματικό αντίκτυπο· τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θέτουν στη διάθεση των καταναλωτών τις σχετικές πληροφορίες μέσω 
ιστοτόπων και ότι όλοι οι σχετικοί φορείς, όπως κατασκευαστές, αρχιτέκτονες και 
προμηθευτές θερμότητας, ψύξης και εξοπλισμού ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε επικαιροποιημένη ενημέρωση και να συγκρίνουν τιμές και υπηρεσίες, ώστε 
να επιλέγουν, βάσει αυτών, τον πάροχο ενέργειας που ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες 
τους·

14. πιστεύει ότι ο ρόλος των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) πρέπει να 
προωθηθεί και ότι πρέπει να αναληφθεί ισχυρή δέσμευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον 
αφορά την καινοτομία και την έρευνα, δεδομένου ότι η ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογιών θα συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας και στην προσέλκυση 
επενδύσεων·

15. εφιστά την προσοχή στην ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη, η οποία αναγνωρίζει τη 
συμβολή της πυρηνικής ενέργειας στους τομείς της ανταγωνιστικότητας, της σχέσης 
κόστους-αποτελεσματικότητας, της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 
της ασφάλειας εφοδιασμού· τονίζει ότι οι τεχνολογίες πυρηνικής ενέργειας μπορούν, 
ενδεχομένως, να επιτύχουν τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους σε 
βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, εφόσον τηρούνται στο έπακρο οι 
απαιτήσεις ασφαλείας που εφαρμόζονται κατά τη λειτουργία τους, λαμβανομένου υπόψη 
ολόκληρου του κύκλου ζωής των έργων·

16. αναγνωρίζει ότι μέσα όπως η φορολόγηση της ενέργειας, οι φόροι για το διοξείδιο του 
άνθρακα και τα συστήματα εμπορίας εκπομπών αποτελούν βασικές κινητήριες δυνάμεις 
για την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, 
αλλά θεωρεί ότι τελικά οι καταναλωτές θα επιβαρυνθούν με αυξημένες τιμές ενέργειας·

17. τονίζει πόσο σημαντική είναι η μείωση της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης και η 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των μεταφορών, μεταξύ άλλων μέσω του 
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προγραμματισμού των μεταφορών και της ενίσχυσης των δημοσίων μέσων μαζικής 
μεταφοράς σε επίπεδο κρατών μελών· τονίζει επίσης ότι τα έργα αξιοποίησης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο του προγράμματος του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών και ενέργειας (ΔΕΔ-Μ και ΔΕΔ-Ε), πρέπει να επιταχυνθούν·

18. τονίζει ότι ο ρόλος των εθνικών στόχων για ενέργεια από βιοκαύσιμα και για άλλα 
ανανεώσιμα καύσιμα στον τομέα των μεταφορών είναι καίριας σημασίας όσον αφορά την 
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής· επισημαίνει ότι 
οι εν λόγω στόχοι παρέχουν ασφάλεια στους επενδυτές και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πόρων· υπογραμμίζει ωστόσο πόσο σημαντικό είναι να ενθαρρύνεται η 
χρήση βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς που παράγονται από απόβλητα, υπολείμματα και 
λοιπές μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες·

19. εκτιμά ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να 
καταρτίζουν σχέδια δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια και να λαμβάνουν μέτρα για την 
ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τα οφέλη της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές·

20. θεωρεί ότι πρέπει να διασαφηνιστεί τι μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ενεργειακής και της 
κοινωνικής πολιτικής αντίστοιχα· επισημαίνει ότι όλα τα σενάρια που προωθούν οι 
επιτροπές δείχνουν ότι το κόστος της ενέργειας και των μεταφορών θα αυξηθεί και θα 
ισοδυναμεί με αυξανόμενο μέρος των δαπανών που πραγματοποιούν οι καταναλωτές και 
οι ΜΜΕ· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν μέτρα για να εξασφαλισθεί 
οικονομικά προσιτή, προσβάσιμη και διαθέσιμη ενέργεια για όλους τους πολίτες και ιδίως 
για τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας·

21. θεωρεί ότι η διαπαιδαγώγηση στον τομέα της ενέργειας δεν είναι μόνο καθοριστικής 
σημασίας για την αλλαγή νοοτροπίας, αλλά επιπλέον αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο ενός 
νέου μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης· ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να διαθέσει τους 
πόρους που απαιτούνται για την διαπαιδαγώγηση στον τομέα της ενέργειας εντός του 
νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·

22. υποστηρίζει ότι η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, θα πρέπει να διοργανώνει 
περιοδικά εκστρατείες διαπαιδαγώγησης στον τομέα της ενέργειας στα ευρωπαϊκά, 
εθνικά, περιφερειακά και τοπικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων διαδραστικών 
εκστρατειών, ώστε όλοι οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι κλαδικές ενώσεις να έχουν 
πρόσβαση σε σαφή και κατανοητή ενημέρωση· αναγνωρίζει επίσης την ανάγκη 
διοργάνωσης ενημερωτικών εκστρατειών που θα απευθύνονται σε σχολεία και 
πανεπιστήμια, ώστε οι νεότερες γενιές να συμμετάσχουν στην αλλαγή νοοτροπίας·

23. αναγνωρίζει τη δέσμευση της Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου έως το 2050 κατά 80 με 95% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990·
υπογραμμίζει την ανάγκη επείγουσας ανάληψης δράσης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, 
διεθνές και παγκόσμιο επίπεδο για την κατάλληλη αντιμετώπιση του ζητήματος 
περιορισμού της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας στην επιφάνεια της γης σε επίπεδα 
κάτω των 2 βαθμών Κελσίου, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω επικίνδυνη αλλαγή 
του κλίματος·
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24. πιστεύει ότι η χρηματοπιστωτική κρίση θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία για τον 
μετασχηματισμό του αναπτυξιακού προτύπου της κοινωνίας προς μια οικονομία υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης, που θα βασίζεται πλήρως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
προσαρμόζεται στα κλιματικά φαινόμενα· υπογραμμίζει την ανάγκη να υποβάλει η 
Επιτροπή προτάσεις για μια δέσμη μέτρων όσον αφορά την ενέργεια και το κλίμα, για το 
2030, που να βασίζεται στους σημερινούς τρεις πυλώνες, δηλ. μείωση των αερίων του 
θερμοκηπίου, προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης·

25. τονίζει ότι πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στη χρήση της ενέργειας εάν θέλουμε η 
μετατροπή του ενεργειακού συστήματος να γίνει πραγματικότητα· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στη διαχείριση σε επίπεδο ζήτησης, 
προκειμένου να διασφαλισθεί, για τους τελικούς χρήστες, η ανάπτυξη τεχνολογιών και 
συστημάτων που επιτρέπουν την αλλαγή του ενεργειακού συστήματος με οικονομικά 
προσιτό και βιώσιμο κόστος για την κοινωνία·

26. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει μια πλήρη δέσμη βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων 
και μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων ενεργειακής πολιτικής που θα επιδιώκονται από 
την ΕΕ στις σχέσεις της με τους γείτονές προκειμένου να διαμορφωθεί ένας κοινός 
δικαιικός χώρος που θα βασίζεται σε αρχές και σε κανόνες που απορρέουν από το 
κεκτημένο της εσωτερικής αγοράς·
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