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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει την εσωτερική αγορά ενέργειας στη βάση μιας κοινής 
θέσης της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών για την 
ενεργειακή πολιτική, σεβόμενη το δικαίωμα των κρατών μελών να εφαρμόζουν το δικό 
τους ενεργειακό μείγμα, σεβόμενα τις ενωσιακές επιταγές της αειφορίας, της 
ανταγωνιστικότητας, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της προστασίας του κλίματος 
με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και, κυρίως, της ασφάλειας του εφοδιασμού 
μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας με γειτονικές χώρες·

2. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επιδείξουν αλληλεγγύη όσον αφορά την αντιμετώπιση των 
ενεργειακών προκλήσεων του 21ου αιώνα, τροφοδοτώντας έτσι με θετική ενέργεια τις 
δράσεις της Ένωσης που βασίζονται στο άρθρο 194 ΣΛΕΕ·

3. υπογραμμίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ της ενεργειακής 
στρατηγικής της ΕΕ και των εξωτερικών σχέσεων με στρατηγικούς προμηθευτές 
ενέργειας, προκειμένου στις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες να δίνεται μεγαλύτερη 
σημασία στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την ενεργειακή απόδοση,να 
διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη πρόσβαση της ΕΕ σε πρώτες ύλες και να εξασφαλισθούν 
δυνατότητες ανάπτυξης προς όφελος και των δύο πλευρών·

4. θεωρεί ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα πρέπει να προωθηθεί σε διεθνές επίπεδο και να 
γίνει παγκόσμια προτεραιότητακαι ότι, επομένως, πρέπει να ενσωματωθεί στη μελλοντική 
στρατηγική της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ καθώς και στις πολιτικές ανάπτυξης και 
διεθνούς εμπορίου·

5. ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει σχέδια ηλιακής, αιολικής ενέργειας ή 
βιοενέργειας σε κράτη εκτός της ΕΕ· πιστεύει ότι ο αποκεντρωμένος εφοδιασμός σε 
ενέργεια θα αυξήσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού· για τον λόγο αυτόν θα 
πρέπει επίσης να συνδεθούν τα διαπεριφερειακά δίκτυα ενέργειας· πιστεύει ότι
πρωτοβουλίες όπως π.χ. η DESERTEC θα πρέπει να αναπτυχθούν και να διαμορφωθούν 
με τέτοιο τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζουν τα συμφέροντα τόσο της ΕΕ όσο και των 
κρατών εκτός της ΕΕ·

6. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει, μέσω εμπορικών συμφωνιών, την έγκριση συμβατών με 
τη νομοθεσία της ΕΕ κανόνων ασφάλειας και ενεργειακής αποδοτικότητας για την 
παραγωγή, τη μεταφορά, τη διάβαση, την αποθήκευση και την επεξεργασία / διύλιση των 
εισαγωγών και εξαγωγών ενέργειας, καθώς και να προτείνει, σε επίπεδο ΠΟΕ, παγκόσμια 
πρότυπα για την προώθηση του ανοικτού και δίκαιου εμπορίου ασφαλών και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών·

7. θεωρεί ότι η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, των οδών εφοδιασμού και των 
υποδομών, καθώς και η διασύνδεση των δικτύων πετρελαίου και αερίου με τα ευφυή 
δίκτυα, αποτελούν καθοριστικά στοιχεία για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια και 
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βιωσιμότητα των πηγών ενέργειας με προορισμό την ΕΕ και τρίτες χώρες· υπενθυμίζει ότι 
οι εν λόγω πολιτικές συμβάλλουν επίσης αποφασιστικά στην προώθηση νέων 
τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της ενέργειας, καθώς και στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας εντός της ΕΕ και σε τρίτες χώρες·

8. υπογραμμίζει την ανάγκη αξιοποίησης του καινοτόμου δυναμικού των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων και δημοσίων υπηρεσιών στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και των σχετικών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών ενεργειακής 
αποδοτικότητας και των προηγμένων ΤΠΕ, προκειμένου να προωθηθεί, μέσω εμπορικών 
συμφωνιών, η σταδιακή μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
διασφαλίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο νέες ευκαιρίες για την πώληση των ευρωπαϊκών 
προϊόντων και της τεχνογνωσίας στον εν λόγω τομέα, ή για τη μεταφορά της 
τεχνογνωσίας αυτής οπουδήποτε χρειάζεται·

9. επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει η αύξηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων της ΕΕ 
και της διάθεσης κεφαλαίων, όπως αυτά των άμεσων ξένων επενδύσεων της ΕΕ, για την 
κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών υποδομών στην ΕΕ και στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως μέσω συμπράξεων και κοινοπραξιών μεταξύ του δημοσίου 
και του ιδιωτικού τομέα, ή συμπράξεων μεταξύ δημόσιων οργανισμών, όπου αυτό μπορεί 
να συμβεί, ενθαρρύνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη μεταφορά τεχνολογιών και τη 
διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος στις εν λόγω χώρες·

10. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσει τον βαθμό διαφάνειας της αγοράς στο 
διεθνές εμπόριο ενέργειας· επαναλαμβάνει ότι η κατάχρηση και χειραγώγηση της αγοράς 
θα πρέπει να αποφευχθεί μέσω διεθνών κανόνων·

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της κυβέρνησης του Ισημερινού με την 
οποία εγκαταλείπει την εκμετάλλευση του κοιτάσματος πετρελαίου Yasuni στο δάσος του 
Αμαζονίου, προκειμένου να σώσει το περιβάλλον και να μειώσει την εξάρτησή του από 
την εξαγωγή ορυκτών πηγών ενέργειας και θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει όχι 
μόνο αυτήν αλλά και άλλες παρόμοιες προσπάθειες.
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