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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 ΕΕ για 
λόγους προβλεψιμότητας στους τομείς της βιομηχανίας και της κοινωνίας· 

2. τονίζει τη ζωτική σημασία της έγκαιρης, σωστής και πλήρους εφαρμογής της ισχύουσας 
νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών εργασιών που απαιτούνται στο 
πλαίσιο της τρίτης δέσμης μέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας, προκειμένου να 
επιτευχθεί ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή εσωτερική ενεργειακή αγορά 
έως το 2014·

3. θεωρεί ότι χρειάζεται μια ανοιχτή, διαφανής, ενοποιημένη και ανταγωνιστική εσωτερική 
αγορά ενέργειας στην ΕΕ, ούτως ώστε να επιτευχθούν ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας, 
ασφάλεια εφοδιασμού, βιωσιμότητα και αποδοτική χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας 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·

4. θεωρεί ότι η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 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 πρόκειται για μια 
ευκαιρία για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στην αγορά ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας· 

5. υπογραμμίζει ότι τα έργα δέσμευσης, μεταφοράς και αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα παράγουν επικίνδυνα απόβλητα που πρέπει να αποθηκεύονται· θεωρεί ότι η 
Επιτροπή στηρίζεται υπερβολικά σε αυτήν την τεχνολογία· ζητεί από την Επιτροπή να 
εκπονήσει ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που αποκομίσθηκαν από 
τη χρήση χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ πειραματικών τεχνολογιών δέσμευσης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα για σταθμούς παραγωγής ενέργειας με καύση 
άνθρακα·

6. 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·

7. εφιστά την προσοχή στην Ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη, η οποία αναγνωρίζει τη 
δυνητική 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 
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μπορούν, ενδεχομένως, να επιτύχουν τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους σε 
βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα·

8. 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·

9. θεωρεί ότι πρέπει να διασαφηνιστεί τι μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ενεργειακής και της 
κοινωνικής πολιτικής αντίστοιχα· είναι της άποψης ότι το ζήτημα της φτώχιας μπορεί να 
διευθετηθεί καλύτερα μέσω της κοινωνικής πολιτικής και όχι μέσω της ρύθμισης των 
τιμών ενέργειας.


