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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πορεία προς μία νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο
2011-2020
(2010/2108(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο αναφοράς της Επιτροπής: "Πορεία προς μία νέα ενεργειακή 
στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-2020", που δημοσιεύθηκε στις 7 Μαΐου 
2010,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 10ης Ιανουαρίου 2007 με τίτλο "Ενεργειακή Πολιτική για 
την Ευρώπη" (COM(2007)0001), και την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών της 13ης Νοεμβρίου 2008 με τίτλο "Δεύτερη επισκόπηση 
της ενεργειακής στρατηγικής - σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ενεργειακή ασφάλεια και 
αλληλεγγύη" μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα (COM(2008)0781),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τη δεύτερη 
επισκόπηση της ενεργειακής στρατηγικής1,

– έχοντας υπόψη την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια που αποτελείται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 713/2009 της 13ης Ιουλίου 2009 για την ίδρυση Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 714/2009 της 
13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές 
ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009 της 13ης Ιουλίου σχετικά με τους όρους 
πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005, την οδηγία 2009/72/ΕΚ της 13ης Ιουλίου 2009 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας και για 
την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ ("οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια" ή "ΟΗΕ"), 
καθώς και την οδηγία 2009/73/ΕΚ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς 
κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 
2003/55/ΕΚ ("οδηγία για το ΦΑ" ή "ΟΦΑ")2,

– έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων της ΕΕ για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, που 
αποτελείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις 
εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης 
προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα , 
την οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 
2003/30/ΕΚ, την οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

                                               
1 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2009)0038
2 ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 1
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της 23ης Απριλίου 2009 για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση 
και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου 
της Κοινότητας, την οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 με την οποία τροποποιούνται η οδηγία 98/70/ΕΚ 
όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής 
καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και η οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου 
όσον αφορά την προδιαγραφή των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στα πλοία 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας και καταργείται η οδηγία 93/12/ΕΟΚ, την οδηγία 2009/31/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με 
την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ,
2008/1/ΕΚ, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, καθώς και από την απόφαση αριθ. 
406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 
2009 περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών 
αυτών μέχρι το 20201,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την πορεία προς 
μια κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική για την ενέργεια2,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τον Ενεργειακό Χάρτη (ΣΕΧ) της 17ης Δεκεμβρίου 1994 
ο οποίος θεσπίζει το νομικό πλαίσιο για τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της ενέργειας 
καθώς και το σχέδιο Πρωτοκόλλου Διαμετακόμισης,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 663/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της 
οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα 
στον τομέα της ενέργειας (Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα για την Ανάκαμψη)3,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2010 σχετικά με τη 
θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση 
κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας (τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009) (COM(2010)0283),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών της 4ης Μαΐου 2010 σχετικά με την υλοποίηση των διευρωπαϊκών δικτύων 
ενέργειας την περίοδο 2007-2009 (COM(2010)0203),

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας 
εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ (COM(2009)0363 
τελικό) (έκθεση Vidal-Quadras),

                                               
1 ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 1
2 ΕΕ C 219E, 28.8.2008, σ.206
3 ΕΕ L 200 της 31.07.2009, σ. 31
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– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με σχέδιο δράσης για την 
ενεργειακή απόδοση: Αξιοποίηση του δυναμικού (COM(2006)0545),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο της 25ης Ιουνίου 2010 για την πρόοδο όσον αφορά τα μέτρα διασφάλισης 
του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια και τις επενδύσεις σε υποδομή
(COM(2010)0330),

– έχοντας υπόψη το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2010 με τίτλο
"Πορεία προς μία νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-2020"1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση 
και τις ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (οδηγία για τις ενεργειακές υπηρεσίες)2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας 
βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 92/62/ΕΟΚ ("οδηγία ΣΘΗ")3,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 194 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (A7-0000/2010),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας σηματοδοτεί μία νέα περίοδο για την 
Ένωση που απαιτεί την προσαρμογή των στόχων και των στρατηγικών μας προκειμένου 
να εφαρμοσθεί πλήρως η Συνθήκη,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ανεπαρκούς εφαρμογής 
της ενεργειακής νομοθεσίας και των ενεργειακών στρατηγικών στο σύνολό τους, γεγονός 
το οποίο επιτάσσει ενίσχυση του ηγετικού ρόλου της Επιτροπής για τη γεφύρωση του 
κενού αυτού,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι εξαρτημένη σε μεγάλο βαθμό 
από τις εισαγωγές πηγών ενέργειας από τρίτες χώρες, ιδίως όσον αφορά τα ορυκτά 
καύσιμα,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας και 
ιδίως σε νέες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και δίκτυα εντός της προσεχούς 
δεκαετίας, πράγμα το οποίο θα διαμορφώσει το ενεργειακό μείγμα μακροπρόθεσμα και 

                                               
1 9744/10
2 ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 64
3 ΕΕ L 52 της 21.2.2004, σ. 50
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θα καταστήσει απαραίτητη μία νέα διαφοροποίηση χρηματοδοτικών μέσων,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας είναι υψηλής εντάσεως 
κεφάλαιο και ότι είναι απαραίτητη η θέσπιση ενός σταθερού και μακροπρόθεσμου 
ρυθμιστικού πλαισίου το οποίο συνεπώς θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις να λάβουν υγιείς 
περιβαλλοντικά και οικονομικά επενδυτικές αποφάσεις,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενεργειακές υποδομές πρέπει να χρηματοδοτούνται πρωτίστως 
από την τιμολόγηση της ενέργειας· ότι ωστόσο μπορεί επίσης να απαιτηθεί 
χρηματοδότηση από την ΕΕ όταν οι αγορές από μόνες τους αδυνατούν να 
χρηματοδοτήσουν τέτοιες επενδύσεις, ιδίως στις ελάχιστα ανεπτυγμένες περιοχές,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ύφεση που ακολούθησε την χρηματοπιστωτική 
κρίση έχει επιβραδύνει τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας· φρονεί, ωστόσο, ότι η 
κρίση μπορεί επίσης να αποτελέσει ευκαιρία για μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αειφόρος και δυναμική οικονομία πρέπει να αγωνίζεται για 
την αποδέσμευση της οικονομικής ανάπτυξης από την κατανάλωση ενέργειας, ιδίως με 
την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ανά μονάδα προϊόντος,

Εισαγωγή: μία στρατηγική που διασφαλίζει την πλήρη εφαρμογή της Συνθήκης της 
Λισαβόνας

1. χαιρετίζει το έγγραφο αναφοράς της Επιτροπής "Πορεία προς μία νέα ενεργειακή 
στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-2020" ως ένα πρώτο βήμα προς την 
κατεύθυνση μιας συνεκτικής ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής 
της ΕΕ για το 2020·

2. πιστεύει ότι κάθε μελλοντική στρατηγική πρέπει να επιδιώκει την εκπλήρωση των στόχων 
της Συνθήκης της Λισαβόνας που συνίστανται στην εγκαθίδρυση μιας ενιαίας αγοράς 
ενέργειας, στην ασφάλεια του εφοδιασμού, στην ενεργειακή απόδοση και τις 
εξοικονομήσεις ενέργειας καθώς και στην προώθηση των ενεργειακών δικτύων με 
αποτέλεσμα τη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας και την αύξηση της 
εγχώριας παραγωγής ενέργειας·

3. υπογραμμίζει ότι η προτεινόμενη στρατηγική πρέπει να εφαρμοσθεί, πρωτίστως, με 
πνεύμα αλληλεγγύης και ευθύνης, στο πλαίσιο της οποίας κανένα κράτος μέλος δεν θα 
αφεθεί να υστερήσει ή να απομονωθεί, όλα δε τα κράτη μέλη θα λάβουν μέτρα για να 
διασφαλίσουν την αμοιβαία ασφάλεια της Ένωσης· τονίζει τη σημασία της θέσπισης ενός 
ειδικού κεφαλαίου για την ενέργεια (άρθρο 194 ΣΛΕΕ) το οποίο διασφαλίζει μια ευρέα 
νομική βάση για τη δράση της Ένωσης στηριζόμενη στην κοινοτική μέθοδο·

4. τονίζει με έμφαση ότι η Ένωση, για την επίτευξη των στόχων αυτών, χρειάζεται ένα 
μακροπρόθεσμο όραμα για την ενεργειακή πολιτική, συνοδευόμενο από ακριβή και 
συνεκτικά βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης·

Διασφάλιση της λειτουργίας της αγοράς ενέργειας
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5. τονίζει ότι η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ενέργειας αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπλήρωση των στόχων πολιτικής της ΕΕ· πιστεύει ότι 
αυτό πρέπει να βασίζεται σε ένα σαφές νομικό πλαίσιο, στην αυστηρή εφαρμογή της 
νομοθεσίας και, ενδεχομένως, στην παραπομπή μεγαλύτερου αριθμού κρατών μελών στο 
ΔΕΚ από την Επιτροπή σε περίπτωση παραβίασης των Συνθηκών·

6. υπογραμμίζει με έμφαση την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας της 
ΕΕ στον τομέα της ενέργειας και της εκπλήρωσης των ενεργειακών στόχων της ΕΕ· 
υπογραμμίζει την ανάγκη ταχείας εφαρμογής των ρυθμίσεων της τρίτης δέσμης μέτρων 
για την ενέργεια·

7. καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση που τα κράτη μέλη αδρανήσουν, να εξετάσει ως 
ύστατο μέτρο την εκ νέου υποβολή των ισχυουσών οδηγιών υπό μορφή κανονισμών 
προκειμένου να διασφαλίσει πλήρη και άμεση εφαρμογή σε ολόκληρη την ενιαία αγορά·

8. πιστεύει ότι ο ρόλος των ρυθμιστικών αρχών στον τομέα της αγοράς ενέργειας και η 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και της Επιτροπής πρέπει να 
ενισχυθεί ιδίως όσον αφορά τις αγορές λιανικής και χονδρικής· σημειώνει ότι εφόσον οι 
αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των Εθνικών Ρυθμιστικών 
Αρχών Ενέργειας (ACER) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς (ENTSO) αποδειχθούν ανεπαρκείς για τη δημιουργία πιο ολοκληρωμένων 
περιφερειακών και ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας, θα καταστεί ενδεχομένως απαραίτητη 
η τροποποίηση της εντολής τους·

9. τονίζει την ανάγκη αύξησης της διαφάνειας στις αγορές χονδρικής· χαιρετίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την ανακοίνωση της Επιτροπής για την υποβολή πρότασης σχετικά με τη 
διαφάνεια και την ακεραιότητα των αγορών εμπορίας ενέργειας·

10. υπενθυμίζει την τομεακή έρευνα της Επιτροπής του 2005· ζητεί την πραγματοποίηση μιας 
δεύτερης τομεακής έρευνας στον τομέα της ενέργειας το 2012·

11. ζητεί από την Επιτροπή να οργανώσει μια ετήσια συνάντηση κορυφής με εκπροσώπους 
των επιτροπών ενέργειας των εθνικών κοινοβουλίων και των βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σε σχέση με τις ενεργειακές πολιτικές της ΕΕ, τη νομοθεσία και άλλα 
συναφή ζητήματα προκειμένου να διασφαλισθεί μια καλύτερη αμοιβαία κατανόηση·

Στήριξη των σύγχρονων ολοκληρωμένων δικτύων

12. τονίζει με έμφαση ότι κάθε καθυστέρηση στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου δικτύου 
ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την ΕΕ θέτει σε κίνδυνο τις φιλοδοξίες της ΕΕ να 
επιτύχει το στόχο της χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ποσοστό 20% 
έως το 2020 καθώς και τους στόχους για την ενεργειακή απόδοση· χαιρετίζει συνεπώς την 
κεντρική επιδίωξη ενεργειακής στρατηγικής για τις υποδομές για την προώθηση 
σύγχρονων και ολοκληρωμένων δικτύων σε ολόκληρη την ΕΕ·

13. τονίζει ότι μόνο ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο ενέργειας που δεν περιορίζεται στα σύνορα 
των κρατών μελών θα καταστήσει δυνατή την τελική ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας·
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14. πιστεύει ότι τα σχέδια TYNDP για τη συνένωση των δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος και 
φυσικού αερίου της ΕΕ πρέπει να εφαρμοσθούν και να ολοκληρωθούν έως το2020·
υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης των διασυνδέσεων των δικτύων φυσικού αερίου και 
των εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου, πράγμα το οποίο θα έχει ως 
αποτέλεσμα τον τερματισμό της απομόνωσης των αγορών ορισμένων κρατών μελών·

15. πιστεύει ότι το τρέχον πρόγραμμα για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας (TEN-E) ήταν 
ανεπαρκές και δεν συνέβαλε σημαντικά στην πραγματοποίηση της διασύνδεσης μεταξύ 
των κρατών μελών· φρονεί ότι η προτεινόμενη δέσμη μέτρων για τις ενεργειακές 
υποδομές και η αντικατάσταση του TEN-E πρέπει συνεπώς:

α) να αξιολογήσει το πρόβλημα της χορήγησης αδειών για τις ενεργειακές υποδομές 
και να άρει την γραφειοκρατία·

β) να θεσπίσει προγράμματα προτεραιότητας και κριτήρια για τον καθορισμό των 
απαραίτητων επενδύσεων για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

γ) να προτείνει σαφή κριτήρια και κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη μέλη σχετικά 
με την κρατική και ενωσιακή χρηματοδότηση των ενεργειακών υποδομών·

δ) να επεκτείνει τη χρηματοδοτική στήριξη στη φάση εφαρμογής των έργων·

ε) να αναπτύξει ένα διασυνοριακό πρότυπο επιμερισμού των δαπανών, ιδίως όσον 
αφορά τη συντονισμένη ανάπτυξη υποδομών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

16. πιστεύει ότι οι νέες δημοσιονομικές προοπτικές οφείλουν να αντανακλούν τις πολιτικές 
προτεραιότητες της ΕΕ όπως αυτές εκτίθενται στη στρατηγική για το 2020, πράγμα που 
υποδηλώνει ότι ένα υψηλότερο ποσοστό του προϋπολογισμού πρέπει να διατίθεται για 
την ενεργειακή πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών·

17. πιστεύει ότι τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα (όπως για παράδειγμα διευκολύνσεις 
επιμερισμού των κινδύνων και δανειοδοτικά προγράμματα κρατικών τραπεζών) μπορεί 
να αποτελέσουν ένα σημαντικό μέσο για τη στήριξη των επενδύσεων στις υποδομές 
ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να προχωρήσει με 
ταχείς ρυθμούς στην αντικατάσταση των παραδοσιακών δανείων από τα προγράμματα 
αυτά· προσυπογράφει την πρόταση να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια του 
προϋπολογισμού της ΕΕ ως δανειακές εγγυήσεις προκειμένου να ενθαρρυνθούν ιδιωτικές 
επενδύσεις και επενδύσεις στο πλαίσιο της ΣΔΙΤ·

18. τονίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη χρειάζονται πρόσθετη στήριξη από την Ένωση για τις 
υποδομές, την οποία δεν μπορούν να παράσχουν από μόνες τους οι αγορές, 
συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης των παλαιών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, των ηλεκτρικών δικτύων και των δικτύων εφοδιασμού·

19. προτείνει τη σύσταση μηχανισμών συντονισμού για να διασφαλισθεί ότι τα εθνικά 
προγράμματα ανάπτυξης των ηλεκτρικών δικτύων είναι σύμφωνα με το δεκαετές σχέδιο 
ανάπτυξης των δικτύων·

20. τονίζει ότι, με βάση τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για τα ευφυή δίκτυα, η 
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Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για τα 
ευφυή δίκτυα, με κοινές προδιαγραφές για την ανάπτυξή τους σε ολόκληρη την ΕΕ· 
υποστηρίζει τα πιλοτικά σχέδια για τη γενικευμένη εισαγωγή ευφυών μετρητών·

21. καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει μια αξιολόγηση επιπτώσεων όσον αφορά το 
μέλλον της παγκόσμιας και της ενωσιακής αγοράς φυσικού αερίου, η οποία θα 
περιλαμβάνει τις επιπτώσεις των έργων υποδομής για το φυσικό αέριο που έχουν ήδη 
σχεδιασθεί (π.χ. Nabucco), των νέων εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου, τις 
επιπτώσεις του σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην αγορά φυσικού αερίου των ΗΠΑ (και 
ιδίως στις ανάγκες εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου) καθώς και τις επιπτώσεις 
από την ενδεχόμενη ανάπτυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ στη μελλοντική 
ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο και στις τιμές πριν από το τέλος του χρόνου·

Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του δυναμικού ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ
22. η ενεργειακή απόδοση και οι εξοικονομήσεις ενέργειας πρέπει να αποτελέσουν βασική 

προτεραιότητα κάθε μελλοντικής στρατηγικής, δεδομένου ότι αποτελούν μία 
αποτελεσματική από πλευράς κόστους λύση για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης 
της ΕΕ, συμβάλλοντας στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στην καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής, αντισταθμίζουν την αύξηση των τιμών της ενέργειας και προωθούν 
μια οικονομία που χρησιμοποιεί αποδοτικά τις πηγές ενέργειας·

23. χαιρετίζει την αναθεώρηση του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση· καλεί την 
Επιτροπή να λάβει υπόψη της τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

24. πιστεύει ότι η προσπάθεια για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης πρέπει να 
εστιάζεται στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής, της μεταφοράς, της διανομής και του εφοδιασμού παράλληλα με τη 
βιομηχανική και οικιακή κατανάλωση·

25. υποστηρίζει, ως μέσο για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της ΕΕ, την 
εισαγωγή περαιτέρω μηχανισμών μη φορολογικού χαρακτήρα στην αγορά για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης·

26. καλεί τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε μία κοινή μέθοδο για τη μέτρηση της 
ενεργειακής απόδοσης και των στόχων εξοικονόμησης των κρατών μελών και για την 
παρακολούθηση της  προόδου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων αυτών· τονίζει ότι 
δεσμευτικοί νομικοί στόχοι μπορούν να τεθούν αφού προηγουμένως υπάρξει συμφωνία 
σε μία κοινή μέθοδο·

27. υποστηρίζει μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και μια αποκεντρωμένη προσέγγιση στον 
τομέα της ενεργειακής πολιτικής και της ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης 
της πρωτοβουλίας για τις ευφυείς πόλεις·

28. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο αύξησης της 
απόδοσης κατά τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντός της ΕΕ επιδιώκοντας ένα 
σύστημα κοινό σε ολόκληρη την ΕΕ κινήτρων υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
τα οποία θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ειδικών μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
εκείνες τις περιοχές της ΕΕ όπου είναι περισσότερο αποδοτικές από πλευράς κόστους, 
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μειώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος· πιστεύει ότι 
μεσοπρόθεσμα θα  μπορούσαν να δημιουργηθούν περιφερειακές αγορές ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας·

29. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τα αντίστοιχα σχέδια δράσης των κρατών μελών για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει ενδεχομένως μέτρα για να 
βοηθήσει ορισμένα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα σχέδιά τους· καλεί την Επιτροπή να 
κάνει χρήση των μηχανισμών συνεργασίας που προβλέπει η οδηγία για να βοηθήσει τα 
κράτη μέλη που την χρειάζονται·

Κατοχύρωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού

30. πιστεύει ότι η Επιτροπή, σε συντονισμό με την  EΥΕΔ, πρέπει να διασφαλίσει ότι η 
Ένωση έχει μία φωνή σε θέματα ενέργειας·

31. πιστεύει ότι όλοι οι εξωτερικοί αγωγοί και τα άλλα ενεργειακά δίκτυα που εισέρχονται 
στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διέπονται από διαφανείς συμφωνίες 
και να υπόκεινται στους κανόνες της εσωτερικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων σχετικά με την πρόσβαση τρίτων και τις ρήτρες προορισμού· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι σημερινοί και οι μελλοντικοί αγωγοί και οι εμπορικές 
συμφωνίες θα σεβασθούν το ευρωπαϊκό ενεργειακό κεκτημένο και, ενδεχομένως, να 
λάβει μέτρα·

32. ζητεί να συμμετάσχουν στην κοινότητα ενέργειας περισσότερες γειτονικές χώρες της ΕΕ· 
υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει και να επιβάλλει την έγκαιρη και 
αυστηρή εφαρμογή των ενεργειακών κανόνων από τα κράτη μέλη της ΕΕ, ιδίως με τη 
διάθεση των κονδυλίων της ΕΕ υπό τον όρο της εφαρμογής των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη Συνθήκη·

33. πιστεύει ότι το κεφάλαιο για την ενέργεια που αφορά την πολιτική και τεχνολογική 
συνεργασία σε κάθε συμφωνία με τα γειτονικά κράτη πρέπει να εφαρμοσθεί με 
αυστηρότητα, ιδίως με την ενίσχυση των προγραμμάτων για την ενεργειακή απόδοση και 
τους κανόνες για την εσωτερική αγορά·

34. χαιρετίζει την επιστροφή της Ρωσίας στις συνεδριάσεις της διάσκεψης για τον ενεργειακό 
χάρτη· καλεί την Επιτροπή να εργασθεί για την επέκταση της συμφωνίας σε περισσότερες 
χώρες και, στο πλαίσιο της διάσκεψης για τον ενεργειακό χάρτη, να εργασθεί για την 
επίτευξη μιας συμφωνίας που θα οδηγήσει στην πλήρη επικύρωση της Συνθήκης και των 
πρωτοκόλλων της από τη Ρωσία· τονίζει ότι η ενέργεια πρέπει να αποτελεί κομβικό 
στοιχείο της συμφωνίας μετά τη ΣΕΣΣ με τη Ρωσία και ότι η συμφωνία πρέπει να 
αποτελεί τη βάση των επιμέρους σχέσεων των κρατών μελών με τη Ρωσία·

35. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο κανονισμός για την ασφάλεια του εφοδιασμού 
με φυσικό αέριο και ιδίως οι μηχανισμοί έγκαιρης προειδοποίησης θα εφαρμοσθούν 
πλήρως μετά την έναρξη ισχύος του·

36. καλεί την Επιτροπή και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη να προχωρήσουν στην εφαρμογή 
του σχεδίου της ΕΕ για τον αγωγό Nabucco, το οποίο θα ενισχύσει σημαντικά την 
ασφάλεια του εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φυσικό αέριο· ζητεί να πληρωθεί 
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το ταχύτερο δυνατόν η θέση του συντονιστή της ΕΕ για τον αγωγό Nabucco που 
παραμένει κενή·

37. ζητεί την πραγματοποίηση ενός ειδικού διαλόγου για την ενέργεια με τις χώρες της 
περιοχής της Κασπίας και χαιρετίζει τις εργασίες σχετικά με τη συνεργασία για την 
ανάπτυξη της Κασπίας·

38. ζητεί την προώθηση των πρωτοβουλιών DESERTEC και του μεσογειακού προγράμματος 
ηλιακής ενέργειας με την υποστήριξη αποκεντρωμένων μονάδων παραγωγής ηλιακής 
ενέργειας στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής και τη διασύνδεσή του με τα δίκτυα·

39. πιστεύει ότι θα ήταν επωφελής η θέσπιση ελάχιστων κανόνων της ΕΕ για την 
αδειοδότηση και την πιστοποίηση του σχεδιασμού νέων μονάδων παραγωγής πυρηνικής 
ενέργειας·

40. ενθαρρύνει και υποστηρίζει την κατασκευή εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού 
αερίου, ιδίως στις χώρες που είναι περισσότερο ευάλωτες στις διακοπές του εφοδιασμού 
με φυσικό αέριο·

Προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτομίας στον τομέα της ενέργειας

41. ζητεί τη στενή παρακολούθηση της εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών 
Τεχνολογιών (σχέδιο SET) και την εξακρίβωση των εμποδίων για την κινητοποίηση 
ιδιωτικών επενδύσεων·

42. υποστηρίζει την ανάπτυξη αποτελεσματικών από πλευράς κόστους νέων τεχνολογιών για 
την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης υδρογόνου και 
άλλων κυψελών καυσίμου, πράγμα το οποίο θα επέτρεπε την αύξηση του μεριδίου των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

43. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και να υποστηρίξει οικονομικά πιλοτικά προγράμματα 
στην ΕΕ για την αξιοποίηση μη συμβατικών εγχώριων πηγών ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένου του σχιστολιθικού φυσικού αερίου· καλεί την Επιτροπή να 
συνδράμει τα κράτη μέλη να διεξάγουν γεωλογικές μελέτες για να διαπιστωθεί το επίπεδο 
των διαθέσιμων πόρων στην Ένωση και ζητεί αυτό να συμπεριληφθεί στη 
μακροπρόθεσμη στρατηγική της Ένωσης·

44. πιστεύει ότι μεσοπρόθεσμα, οι συμβατικές και μη συμβατικές πηγές φυσικού αερίου 
αποτελούν τον ταχύτερο και ευκολότερο τρόπο μείωσης των εκπομπών άνθρακα πριν από 
τη μετάβαση σε μία οικονομία που δεν βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα και ζητεί συνεπώς 
οι πρωτοβουλίες SET σχετικά με τη δέσμευση και την αποθήκευση του άνθρακα (CCS) 
να εστιάσουν την προσοχή τους σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που 
λειτουργούν με φυσικό αέριο και σε άλλες εκπομπές βιοκαυσίμων·

45. όπως αναφέρει η δεύτερη επισκόπηση για την ενέργεια, ο άνθρακας εξακολουθεί να 
αποτελεί μια βασική εγχώρια πηγή ενέργειας και ως εκ τούτου η Ένωση πρέπει να 
συνεχίσει την έρευνα για τις καθαρές τεχνολογίες άνθρακα όπως η αεριοποίηση και η 
υγροποίηση του άνθρακα·
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46. υποστηρίζει την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής 
για τη διασφάλιση των απαραίτητων κινήτρων για μια αειφόρο αγορά βιομάζας, 
λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τα ζητήματα της βιοποικιλότητας και της παραγωγής 
τροφίμων·

47. πιστεύει ότι η έρευνα και η ανάπτυξη για καινοτομίες στις ενεργειακές τεχνολογίες πρέπει 
να αποτελεί βασική προτεραιότητα του νέου 8ου προγράμματος πλαίσιο έρευνας και 
ανάπτυξης και ότι συνεπώς πρέπει να υπάρξει σημαντική αύξηση των πόρων που 
διατίθενται στα υποπρογράμματα αυτά·

48. υπενθυμίζει ότι η έρευνα στον τομέα της ενέργειας πρέπει να συμβάλλει όχι μόνο στη 
μείωση των αερίων θερμοκηπίου και την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού αλλά 
και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων· για το λόγο 
αυτό πιστεύει ότι η συμφωνία για την τυποποίηση με τους στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ 
(όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Ρωσία και οι ΗΠΑ) όσον αφορά τις νέες ενεργειακές 
τεχνολογίες, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι οι ευρωπαϊκές καινοτομίες είναι πλήρως εμπορεύσιμες στη διεθνή 
αγορά·

Τα οφέλη για τους καταναλωτές και τους πολίτες στο επίκεντρο της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ

49. πιστεύει ότι οι ευφυείς  μετρήσεις και τα ενεργειακά έργα εν γένει απαιτούν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης προκειμένου να εκτεθούν στους πολίτες τα οφέλη τους· τονίζει ότι η 
ενημέρωση της κοινωνίας για τα οφέλη των ευφυών μετρητών έχει μεγάλη σπουδαιότητα 
για την επιτυχία τους·

50. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει την εφαρμογή της τρίτης δέσμης μέτρων για την 
εσωτερική αγορά και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο όσον αφορά τα 
εθνικά μέτρα για την πρόληψη της ενεργειακής φτώχειας και υπενθυμίζει στα κράτη μέλη 
τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας·

51. υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις στον τομέα της ενέργειας τις υποχρεώσεις που έχουν 
αναλάβει στο πλαίσιο της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια να καθιερώσουν σαφείς 
και κατανοητούς λογαριασμούς ενέργειας· πιστεύει ότι το πρότυπο των λογαριασμών του 
φόρουμ των πολιτών για την ενέργεια που έχει συγκροτήσει η Επιτροπή πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ως βάση για την τυποποίηση των λογαριασμών ενέργειας σε ολόκληρη 
την Ένωση·

52. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει στον τομέα της ενέργειας πολλές προκλήσεις. Η 
προσπάθεια της Ευρώπης για ένα ενεργειακό μέλλον είναι επίπονη. Η ΕΕ εξαρτάται όλο και 
περισσότερο από τις εισαγωγές ενέργειας από τρίτες χώρες. Έχουμε ένα ενεργειακό σύστημα 
που απαιτεί μεγάλες επενδύσεις ενώ η Ευρώπη εξακολουθεί να υφίσταται τις συνέπειες της 
οικονομικής κρίσης. Επιπλέον δεν έχουμε κατορθώσει να εφαρμόσουμε τη δική μας 
ενεργειακή νομοθεσία.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας υπήρξε το πρώτο βήμα προκειμένου να δοθεί απάντηση στα 
προβλήματα αυτά, παρέχοντας στην Ένωση μια δέσμη σαφών στόχων: μια ενιαία εσωτερική 
αγορά ενέργειας με εύρυθμη λειτουργία, ασφάλεια του εφοδιασμού, ενεργειακή απόδοση και 
την προώθηση ενεργειακών δικτύων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Ένωση 
διαθέτει συνεπώς πλέον ένα σταθερό νομικό πλαίσιο και μία σταθερή νομική βάση (άρθρο 
194 της ΣΛΕΕ) για να λάβει μέτρα στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής.

Η Συνθήκη εγκαινιάζει μια νέα περίοδο για την Ένωση. Είναι πλέον καιρός να
προσαρμόσουμε τους στόχους μας και τις στρατηγικές μας προκειμένου να εφαρμόσουμε 
πλήρως τη Συνθήκη. Για το λόγο αυτό η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πιστεύει 
ότι για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 194 καθώς και των στόχων 20-20-20 της δέσμης 
μέτρων για το κλίμα απαιτείται στρατηγική καθοδήγηση και νέα ενεργειακή στρατηγική. Η 
δράση της ΕΕ μπορεί να ενισχυθεί σε διάφορα σημεία. Ένα από αυτά αποτελεί η βελτίωση 
της διάθεσης των πόρων του προϋπολογισμού της ΕΕ για τις πολιτικές της ΕΕ στον τομέα της 
ενέργειας και του κλίματος. Ένας άλλος είναι η θέσπιση περισσότερο αποδοτικών από 
πλευράς κόστους μεθόδων υποστήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των 
πανευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας καθώς και η ανάπτυξη συστημάτων ενέργειας που 
στηρίζονται λιγότερο στον άνθρακα. Έχει ζωτική σημασία η ανάπτυξη μεγαλύτερης 
συνέργειας μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής διάστασης της ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι υπάρχει σαφής πολιτική βούληση για την ανάπτυξη 
μεγαλύτερης δράσης στους τομείς των πολιτικών για την ενέργεια σε επίπεδο ΕΕ.

Η εισηγήτρια συμφωνεί απόλυτα με την Επιτροπή ότι το σημερινό στάδιο εφαρμογής της
ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ενέργεια είναι συνολικά ανεπαρκές, ακόμη και σε σχέση με 
την παλαιότερη νομοθεσία όπως η δεύτερη δέσμη μέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας 
που εγκρίθηκε το 2003. Επιπλέον η Επιτροπή έχει απόλυτο δίκιο να εστιάζει την προσοχή της 
στην εφαρμογή πολιτικών που έχουν συμφωνηθεί από το 2007. Σωστά επίσης επισημαίνεται 
ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα, τα μέτρα αυτά δεν θα είναι αξιόπιστα ή αποτελεσματικά, 
εάν η ισχύουσα νομοθεσία και τα υφιστάμενα προγράμματα δεν εφαρμοσθούν πλήρως.

Στρατηγικοί στόχοι. Η νέα δράση στον τομέα της ενέργειας πρέπει να παραμείνει πιστή 
στους τρεις κυρίαρχους σήμερα στόχους της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας:
1. Ο πρώτος στόχος έγκειται στη μετάβαση σε ένα σύστημα ενέργειας που βασίζεται 

λιγότερο στον άνθρακα (αντικείμενο της πρώτης επισκόπησης της ενεργειακής 
στρατηγικής και της δέσμης μέτρων για το κλίμα της Επιτροπής).

2. Ο δεύτερος στόχος έγκειται στο να διασφαλισθεί η ασφάλεια του ενεργειακού
εφοδιασμού για όλους (στο επίκεντρο της δεύτερης επισκόπησης της ενεργειακής 
στρατηγικής της Επιτροπής του 2008) καθώς μεταβαίνουμε σε ένα ενεργειακό σύστημα 
και μία οικονομία μειωμένης χρήσης άνθρακα.
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3. Και ο τρίτος στόχος έγκειται στο να διασφαλισθεί ότι οι δύο πρώτοι στόχοι ενισχύουν την 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και παρέχουν ενέργεια σε όλους τους καταναλωτές σε λογικές 
τιμές.

Ο πρώτος στόχος αφορά τη μείωση των εκπομπών με ειδικότερους στόχους όσον αφορά το 
μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των βιοκαυσίμων στο μείγμα του ενεργειακού 
εφοδιασμού. Ωστόσο είναι δυσχερές και μη επιθυμητό να είναι κανείς εξίσου ακριβής όσον 
αφορά άλλες συνιστώσες του ενεργειακού μείγματος (πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό αέριο, 
πυρηνική ενέργεια). Η δυσκολία οφείλεται στο γεγονός ότι οι τιμές των ενεργειακών αυτών 
πηγών υφίστανται διακυμάνσεις στις παγκόσμιες αγορές βασικών προϊόντων με αποτέλεσμα 
η χρήση τους να ποικίλει. Ανεπιθύμητο επειδή το μερίδιο των ορυκτών καυσίμων πρέπει να 
καθορίζεται από το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δεν πρέπει και δεν μπορεί 
να θεσπίζεται εκ των προτέρων. Είναι εύλογο να τίθεται ένας στόχος για το μερίδιο των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ανεξάρτητα από το είδος της ανανεώσιμης ενέργειας που θα 
χρησιμοποιηθεί) στο συνολικό ενεργειακό μείγμα προκειμένου να αντισταθμίζεται η 
αυξανόμενη εξάρτηση από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων και να επιτευχθούν οι στόχοι για 
τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Ωστόσο για να είμαστε ειλικρινείς, το 
ενεργειακό μείγμα πρέπει να επαφίεται στους παράγοντες της αγοράς και τις επιχειρήσεις που 
θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τους δικούς τους υπολογισμούς βάσει σαφών πολιτικών 
κινήτρων και κυρώσεων που έχει θεσπίσει η ΕΕ.

Μακροπρόθεσμα, ο πρώτος στόχος της επίτευξης μιας οικονομίας με χαμηλή κατανάλωση 
άνθρακα θα εξυπηρετήσει το δεύτερο στόχο της ενεργειακής ασφάλειας, μειώνοντας τις 
ανάγκες της Ευρώπης σε εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Συγχρόνως η προσοχή 
πρέπει επίσης να επικεντρωθεί στην ανταγωνιστικότητα και το λογικό κόστος της ενέργειας 
για τις επιχειρήσεις και την ιδιωτική κατανάλωση στην ΕΕ.

Κονδύλια του προϋπολογισμού της ΕΕ: Μία μεγάλη παράλειψη της τρέχουσας πολιτικής 
της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας έγκειται στην αδυναμία να κατευθυνθούν τα κονδύλια της 
ΕΕ σε ένα τομέα ο οποίος, παρά την ύφεση, εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πρώτιστες 
προτεραιότητες για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τους πολίτες. Κατά την άποψη της 
Επιτροπής, τα ενεργειακά συστήματα της ΕΕ χρειάζονται επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ 
σε ενεργειακά δίκτυα, μονάδες παραγωγής και μεταφοράς και καθαρές τεχνολογίες. Αυτό 
πρέπει να αποτελεί κομβικό ζήτημα της μελλοντικής ενεργειακής στρατηγικής.

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η Ευρώπη πρέπει πλέον να αποκτήσει τα μέσα για να εφαρμόσει 
τους δεδηλωμένους στόχους πολιτικής της συμπεριλαμβανομένων των στόχων 20-20-20 και 
των άρθρων της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια. Η νέα 
ενεργειακή στρατηγική πρέπει να υποστηρίξει τη διάθεση μεγαλύτερων πόρων από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ για την πολιτική στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος, αρχής 
γενομένης με τις δημοσιονομικές προοπτικές μετά το 2013.

Παραδοσιακά, η συμβολή της Ευρώπης στην ενεργειακή πολιτική υπήρξε περισσότερο 
ρυθμιστική και λιγότερο οικονομική (με εξαίρεση τη χρηματοδότηση για έρευνα και 
ανάπτυξη). Το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρώπης επικέντρωσε την προσοχή του στα 
ενεργειακά δίκτυα και τα ενεργειακά προϊόντα. Οι τρεις διαδοχικές δέσμες της νομοθεσίας 
της ΕΕ για την εσωτερική αγορά ενέργειας αποσκοπούσαν στο σύνολό τους στην άρση των 
διακρίσεων στα ηλεκτρικά δίκτυα και τους αγωγούς φυσικού αερίου και στη μετατροπή των 
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φορέων λειτουργίας συστημάτων μεταφοράς σε γενικούς μεταφορείς ενέργειας σε ολόκληρη 
την Ευρώπη. Το θεωρητικό επιχείρημα ήταν ότι αν δοθούν στους εν λόγω φορείς τα 
κατάλληλα κίνητρα αυτοί και οι χρήστες τους θα χρηματοδοτούσαν ολόκληρη την 
απαραίτητη υποδομή των δικτύων. Ωστόσο καθίσταται σαφές ότι αυτό δεν συμβαίνει με 
αρκετή ταχύτητα για τη δημιουργία των νέων συνδέσεων των δικτύων που απαιτούνται για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε απόμακρες περιοχές ή για τα ευφυή δίκτυα προκειμένου 
να υπάρξει μεγαλύτερη διαδραστικότητα μεταξύ παραγωγών και πελατών και καλύτερη 
διαχείριση της ενεργειακής ζήτησης. Όπως προειδοποιεί η Επιτροπή η αγορά από μόνη της 
δεν θα προσφέρει όλες τις επενδύσεις στις υποδομές, ιδίως όταν η διασυνοριακή φύση 
ορισμένων δικτύων περιπλέκει την κατανομή του κόστους μεταξύ κρατών μελών.

Η εισηγήτρια φρονεί ότι η Επιτροπή πρέπει να συμβάλει στις επενδύσεις για τις υποδομές. 
Πρέπει να αναπτύξει στρατηγικές υποδομές σε ολόκληρη την ΕΕ που προάγουν την 
ολοκλήρωση της ΕΕ και τις περιφερειακές αγορές ενέργειας και αυξάνουν τη δυνατότητα 
απορρόφησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωστόσο, σε σύγκριση με τις ανάγκες της 
Ευρώπης για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας ακόμη και ο συνολικός προϋπολογισμός 
της ΕΕ είναι μικρός. Μια λογική συμβολή του προϋπολογισμού στην πολιτική για την 
ενέργεια και το κλίμα θα είχε εν τούτοις ως αποτέλεσμα:

 Να ευθυγραμμισθούν οι προτεραιότητες του προϋπολογισμού της ΕΕ με τις 
προτεραιότητες της πολιτικής της.

 Να δοθεί βοήθεια στα νέα κράτη μέλη στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη που 
έχουν μεγάλες δυνατότητες μείωσης των εκπομπών και παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές.

 Να υπάρξει παρέμβαση και να δοθούν κίνητρα όταν οι μηχανισμοί της αγοράς δεν 
επαρκούν για την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της ΕΕ.

Δεδομένου ότι οι πόροι του προϋπολογισμού της ΕΕ είναι σχετικά περιορισμένοι, η 
εισηγήτρια πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να αναζητήσει τρόπους αξιοποίησης του 
προϋπολογισμού της ΕΕ κατά τρόπο ώστε να προκληθούν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. 
Ένας τέτοιος τρόπος θα μπορούσε να είναι η χρήση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την 
εγγύηση δανείων προκειμένου να ενθαρρυνθούν ιδιωτικές επενδύσεις και επενδύσεις στο 
πλαίσιο της ΣΔΙΤ όπως εφαρμόσθηκε με τα ενεργειακά κεφάλαια στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού σχεδίου οικονομικής ανάκαμψης. Οι εν λόγω διευκολύνσεις επιμερισμού του 
κινδύνου και τα δανειακά προγράμματα από κρατικές τράπεζες θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν ένα εργαλείο για τη στήριξη των επενδύσεων στις ενεργειακές υποδομές και θα 
μπορούσαν σταδιακά να αντικαταστήσουν τις παραδοσιακές δανειοδοτήσεις κατά ένα 
καινοτόμο τρόπο.

Αποτελεσματικότερη από πλευράς κόστους στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: 
Ορισμένα εθνικά προγράμματα χρηματοδοτικής στήριξης είναι πολύ μεγαλύτερα από τη 
συνολική προσπάθεια της ΕΕ. Ένας τρόπος, ωστόσο, για να δοθεί μεγαλύτερη στήριξη στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα ήταν η συνένωση των μεγάλων αυτών χρηματοδοτήσεων σε 
ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα. Για το σκοπό αυτό, η νέα ενεργειακή στρατηγική θα πρέπει 
να εξετάσει την επάνοδο στην αρχική πρόταση της Επιτροπής για ένα πανευρωπαϊκό 
σύστημα εμπορίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή σε εγγυήσεις προέλευσης. Αυτό θα 
δημιουργούσε οικονομίες κλίμακας σε ολόκληρη την Ευρώπη και θα κατεύθυνε τις 
επενδύσεις εκεί που θα είχαν την καλύτερη απόδοση. Μεσοπρόθεσμα, η Ευρώπη θα 



PE445.675v01-00 16/17 PR\823053EL.doc

EL

μπορούσε να εργασθεί προς την κατεύθυνση της δημιουργίας περιφερειακών αγορών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εν αναμονή της δημιουργίας μιας πανευρωπαϊκής αγοράς 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ενεργειακή απόδοση: Πολλοί φορείς θεωρούν ότι η νέα ενεργειακή στρατηγική αποτελεί 
ευκαιρία για την ενίσχυση του μη δεσμευτικού στόχου του σχεδίου 20-20-20 που έγκειται 
στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% έως το 2020. Η εισηγήτρια πιστεύει
ωστόσο ότι η εφαρμογή κάθε νομικά δεσμευτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης θα είναι 
δύσκολη, αλλά αντιθέτως πρέπει να δοθεί έμφαση σε αποτελεσματικές από πλευράς κόστους 
δράσεις για την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας της ΕΕ. Η
Επιτροπή ορθώς ασκεί πίεση στα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα εθνικά τους σχέδια δράσης 
για την ενεργειακή απόδοση που υπεβλήθησαν το 2008, τα οποία, σύμφωνα με την Επιτροπή, 
παρουσιάζουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης.

Καινοτομία. Η ΕΕ πρέπει αναμφίβολα να καταβάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να 
συνενώσει και να μεγιστοποιήσει τις προσπάθειες των 27 κρατών μελών της στον τομέα της 
έρευνας και ανάπτυξης. Η ΕΕ μπορεί να επιτύχει αυτό με τρείς τρόπους – συγκεντρώνοντας
και συντονίζοντας τις ερευνητικές προσπάθειες (όπως πράττει με τις πρωτοβουλίες για τη 
βιομηχανική ενέργεια), θεσπίζοντας τεχνικά και νομικά πρότυπα για νέες τεχνικές (όπως έχει 
κάνει με τη δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα) και παρέχοντας χρηματοδότηση (όπως 
πράττει μέσω του ερευνητικού προγράμματος πλαίσιο). Ωστόσο, η Επιτροπή στο στρατηγικό
της σχέδιο για τις ενεργειακές τεχνολογίες υποστηρίζει ότι οι δημόσιες και ιδιωτικές 
επενδύσεις στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα πρέπει να αυξηθούν από 3 δισ.
ευρώ έως 8 δισ. ευρώ κατ’ έτος από σήμερα έως το 2020. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι πρέπει να 
βρούμε ένα νέο τρόπο να ενθαρρύνουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις στο σχέδιο SET και 
συγχρόνως να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην ενέργεια στο 8ο πρόγραμμα πλαίσιο.

Εξωτερική ενεργειακή πολιτική. Το έγγραφο της Επιτροπής καταγράφει το μεγάλο αριθμό 
των συζητήσεων που πραγματοποιεί η ΕΕ στον τομέα της ενέργειας με διεθνείς οργανισμούς, 
εταίρους τρίτων χωρών και προμηθευτές. Ωστόσο οι σημαντικότερες εξωτερικές 
πρωτοβουλίες, υπό το κρίσιμο πρίσμα της ενεργειακής ασφάλειας, είναι εκείνες που 
επικεντρώνονται:

 στην επέκταση των κανόνων της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ σε γειτονικές 
χώρες. 

 στη διαφοροποίηση των πηγών και των διαδρομών των ενεργειακών εισαγωγών. 

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι το πρώτο πρέπει να επιτευχθεί με την επέκταση της κοινότητας 
ενέργειας και μία ισχυρή σχέση με τη Ρωσία στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης για τον 
ενεργειακό χάρτη και των διαπραγματεύσεων για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας με τη Ρωσία. Πρέπει να απευθυνθούν συγχαρητήρια στη Μολδαβία για την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών επικύρωσης και την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας της για το 
φυσικό αέριο με το κεκτημένο της ΕΕ και την προσχώρηση στην κοινότητα ενέργειας το 
Μάιο του 2010. Σε ανάλογες υποχρεώσεις πρέπει να ανταποκριθεί και η Ουκρανία που 
προσχώρησε υπό όρο το Δεκέμβριο του 2009 και οφείλει ακόμη να διασφαλίσει τη 
συμμόρφωση της νομοθεσίας της για το φυσικό αέριο με το κεκτημένο της ΕΕ.

Το δεύτερο σημείο πρέπει να υποστηριχθεί με την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων 
υγροποιημένου φυσικού αερίου που θα μπορούν να μεταφέρουν φυσικό αέριο στην Ευρώπη 
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απ' όλες τις περιοχές του κόσμου. Οι σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου μπορούν να 
προσθέσουν νέες πηγές και νέες διελεύσεις για τις εισαγωγές φυσικού αερίου. Η ανάπτυξη 
του νοτίου διαδρόμου με έργα όπως ο αγωγός Nabucco μπορούν να προσφέρουν στην 
Ευρώπη νέες πηγές καθώς και νέες διόδους για τις εισαγωγές φυσικού αερίου. Η εισηγήτρια 
συγχαίρει την Επιτροπή για την προσπάθειά της να επινοήσει με δημιουργικό τρόπο 
δυνητικούς μηχανισμούς τόνωσης της αγοραστικής δύναμης της ΕΕ και να εξετάσει νέα μέσα 
όπως η εταιρεία για την ανάπτυξη της Κασπίας ως ένα τρόπο συγκέντρωσης της ζήτησης 
ενέργειας στην Ευρώπη προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι παραγωγοί της κεντρικής Ασίας να 
πωλήσουν φυσικό αέριο στην Ευρώπη.

Με πιθανή εξαίρεση τον αγωγό του Nabucco, η εισηγήτρια πιστεύει ότι η χρηματοδότηση για 
την ενίσχυση της Ευρώπης να αντιμετωπίζει τις εξωτερικές ενεργειακές κρίσεις είναι, κατά 
γενικό κανόνα, καλύτερα να διατίθεται εντός και όχι εκτός της ΕΕ. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι οι νέες διασυνοριακές διασυνδέσεις και η αποθήκευση φυσικού αερίου εντός της 
ΕΕ αποτελούν διαρκή ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών της Ευρώπης και πρακτική 
έκφραση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της ενέργειας. Η τρέχουσα 
αναθεώρηση του κανονισμού για την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο θα συμβάλει 
στη διαδικασία αυτή. Ωστόσο οι εργασίες για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αγοράς 
φυσικού αερίου πρέπει να συνεχιστεί κατά την περίοδο που καλύπτει η νέα ενεργειακή 
στρατηγική. Η εισηγήτρια ευελπιστεί συνεπώς ότι η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει μια 
συνέργεια μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών πτυχών της ενέργειας,


