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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. χαιρετίζει μια κοινή εξωτερική ενεργειακή πολιτική της ΕΕ που στοχεύει στη διασφάλιση 
ασφαλούς, βιώσιμης και ανταγωνιστικής παροχής ενέργειας σε επιχειρήσεις και πολίτες
και στη μείωση της εξάρτησης ορισμένων περιοχών της ΕΕ από προμηθευτές ενέργειας 
τρίτων χωρών, καθώς και στη θέσπιση μιας ενεργειακής οικονομίας βασιζόμενης στην 
υψηλή ενεργειακή απόδοση και στη στροφή προς περιβαλλοντικά φιλικές ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας το ταχύτερο δυνατόν· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η πολιτική 
της στο πεδίο της ενέργειας και οι συνεργατικές της δραστηριότητες σε αυτόν τον τομέα 
είναι συνεπείς με την κοινή πολιτική προσέγγιση της ΕΕ, όπως αυτή παρουσιάζεται στον 
χάρτη πορείας για το 2050·

2. ζητεί μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των πολιτικών εμπορίου και ενέργειας της ΕΕ 
σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»· υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης 
δομών παγκόσμιας διακυβέρνησης για τις πρώτες ύλες, προκειμένου να μειωθούν οι 
διεθνείς εντάσεις στον εν λόγω τομέα, και επαινεί το παράδειγμα του Διεθνούς Φόρουμ 
Ενέργειας (IEF) ως προς αυτό· θεωρεί βασική προτεραιότητα τη σύναψη συμβάσεων με 
τους στρατηγικούς εμπορικούς εταίρους μας για τη μακροπρόθεσμη παροχή ενέργειας και 
πρώτων υλών σε δίκαιες τιμές· καλεί, συνεπώς, την ΕΕ να υιοθετήσει μια συνεκτική
στρατηγική της ΕΕ όσον αφορά τη σύναψη συμβάσεων ενεργειακού εφοδιασμού με τους 
συγκεκριμένους εταίρους·

3. χαιρετίζει τη δημιουργία ενός μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών για τις ενεργειακές 
συμβάσεις μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών προκειμένου να επιτευχθούν συνεπείς 
εξωτερικές δράσεις στον τομέα της ενέργειας και να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον αφορά 
τις εισαγωγές ενέργειας προς την ΕΕ· σημειώνει ότι πολλές ενεργειακές συμβάσεις 
περιλαμβάνουν επενδυτικές παραμέτρους, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η 
Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ ενεργειακών συμβάσεων και 
επενδυτικών συμβάσεων, ιδίως δε το ότι λαμβάνονται υπόψη οι εξουσίες και οι συστάσεις 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη μελλοντική επενδυτική πολιτική· τονίζει ότι, κατά το 
συντονισμό των διακυβερνητικών συμβάσεων, η Επιτροπή πρέπει να διαδραματίσει έναν
ενεργό και ενισχυτικό ρόλο ώστε να εξασφαλίσει την υλοποίηση όλων των υποχρεώσεων 
που έχουν καθοριστεί· πριν υπογράψουν ενεργειακές συμβάσεις, τα κράτη μέλη οφείλουν 
να διαβιβάζουν αυτές τις κατόπιν διαπραγμάτευσης διακυβερνητικές συμβάσεις προς 
έγκριση στην Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι συμβάσεις αυτές είναι 
συμβατές με το δίκαιο της Ένωσης, και ιδίως με τις ρυθμίσεις που αφορούν το εμπόριο, 
τις επενδύσεις και την εσωτερική αγορά ενέργειας, καθώς και με τους μακροπρόθεσμους 
στόχους των πολιτικών της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα·

4. παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει σε όλες τις σχετικές εμπορικές συμφωνίες της, 
μεταξύ δε άλλων και στο πλαίσιο του ΠΟΕ, την υιοθέτηση των αρχών της Πρωτοβουλίας 
Διαφάνειας των Εξορυκτικών Βιομηχανιών και των διεθνών προτύπων σχετικά με τη 
διακυβέρνηση των ενεργειακών αγορών, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής εξάλειψης 
των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα με ποσοτικούς στόχους·
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5. υπογραμμίζει την ανάγκη του ΣΕΚ να ενθαρρύνει τη συνεργασία ως προς τα ρυθμιστικά 
καθεστώτα, την έρευνα βιώσιμης ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, την έρευνα για 
τη σύντηξη και την πυρηνική ασφάλεια, μεταξύ άλλων, και ζητεί τακτικό διάλογο με τη 
Ρωσία και με άλλους εταίρους σε θέματα ενέργειας για την ανάπτυξη και την καλύτερη 
εφαρμογή των διεθνών κανόνων για ασφαλή, προστατευμένη και αποδοτική παραγωγή, 
μετάδοση, μεταφορά, αποθήκευση και επεξεργασία ενέργειας, καθώς και διμερές εμπόριο 
στις νέες ενεργειακές τεχνολογίες και προϊόντα, όπως τα βιοκαύσιμα·

6. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ δεσμεύτηκε να μειώσει κατά 20% τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
έως το 2020 και ότι είναι ζωτικής σημασίας η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης σε 
συνεργασία με τους εταίρους μας εκτός των συνόρων της ΕΕ προκειμένου να επιτευχθεί ο 
εν λόγω στόχος· εκτιμά ότι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης συνιστά πηγή ανάπτυξης 
και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να τονώσει την 
Ε&Α και την καινοτομία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τεχνολογιών
καθώς επίσης και να προωθήσει την ορθολογική χρήση της ενέργειας· τονίζει ότι είναι 
αναγκαίο να προωθήσει η Επιτροπή τη συνεργασία και τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις
με χώρες σε μετάβαση προς βιώσιμη οικονομία στους τομείς της καινοτομίας και της 
Ε&Α, της ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας, της εφαρμογής 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και της αποθήκευσης ενέργειας, των 
ευφυών δικτύων και της εξισορρόπησης ενεργειακών συστημάτων, καθώς και να 
διαπραγματευτεί την πρόσβαση στην αγορά συναφών ευρωπαϊκών προϊόντων και 
υπηρεσιών, προωθώντας ταυτόχρονα τη σταδιακή στροφή προς μια βιώσιμη οικονομία με 
χαμηλή κατανάλωση άνθρακα μέσω της σύναψης εμπορικών συμφωνιών, παραδείγματος 
χάριν με προμηθευτές ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, με τις ελάχιστες δυνατές 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου·

7. σύμφωνα με τον Αναπτυξιακό Στόχο της Χιλιετίας για τη διασφάλιση της πρόσβασης 
όλων στην ενέργεια, επιβεβαιώνει τη σημασία να αυξηθούν οι ξένες άμεσες επενδύσεις 
της ΕΕ στην κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό ενεργειακών υποδομών και στην 
ενεργειακή αποδοτικότητα σε αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω της ικανότητας παραγωγής 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της στήριξης για τη δημιουργία κατάλληλων 
νομοθετικών πλαισίων ώστε να βοηθηθεί η διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος 
των χωρών αυτών, ενισχύοντας ταυτόχρονα την προστασία των ευρωπαϊκών επενδύσεων 
στις χώρες αυτές με τα κατάλληλα νομικά μέσα·

8. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος της ΕΕ 
για την τιμαριθμική αναπροσαρμογή του φυσικού αερίου με βάση τις τιμές του φυσικού 
αερίου στην αγορά, προκειμένου να δώσει σε όλες τις επιχειρήσεις εμπορίας φυσικού 
αερίου της ΕΕ τη δυνατότητα πιο δίκαιων και προβλέψιμων συναλλαγών με προμηθευτές 
φυσικού αερίου του εξωτερικού, ανεξάρτητα από τις τιμές του πετρελαίου, και να 
προαγάγει περαιτέρω τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά φυσικού αερίου της ΕΕ.
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