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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ενεργό συνεργασία με τους εταίρους πέρα από τα σύνορά μας στον τομέα 
της ενεργειακής πολιτικής: μια στρατηγική προσέγγιση για έναν ασφαλή, αειφόρο και 
ανταγωνιστικό ενεργειακό εφοδιασμό
(2011/0000 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών 
σχετικά με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τη διεθνή συνεργασία με τίτλο: 
«Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ: η συνεργασία με τους πέραν των συνόρων μας εταίρους» 
(COM(2011)0539),

– έχοντας υπόψη την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή για απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότηση μηχανισμού ανταλλαγής 
πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και 
τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας (COM (2011)0540),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της xxxx σχετικά με την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού και τη διεθνή συνεργασία – «Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ: η 
συνεργασία με τους πέραν των συνόρων μας εταίρους»,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την πορεία προς 
νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-20201,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Διεθνούς 
Εμπορίου (A7-0000/2011),

A. εκτιμώντας ότι οι τρέχουσες κοινές παγκόσμιες ενεργειακές προκλήσεις απαιτούν ενιαίες, 
αποτελεσματικές και δίκαιες δράσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή 
σκηνή, ιδίως δε ενισχύοντας την εξωτερική διάσταση της ενεργειακής πολιτικής της, 
αυξάνοντας τη διαφοροποίηση και εντείνοντας την ασφάλεια του εφοδιασμού·

B. εκτιμώντας ότι η εξάρτηση της ΕΕ από εισαγωγές ενέργειας ενδέχεται να αυξηθεί στη 
διάρκεια της προσεχούς δεκαετίας λόγω της εξάντλησης των εσωτερικών πόρων ορυκτών 
καυσίμων, παρά την αυξανόμενη σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την 
ενεργειακή απόδοση και την έρευνα σχετικά με τις ενεργειακές τεχνολογίες·

Γ. εκτιμώντας ότι σήμερα η ΕΕ, ως ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, εξαρτάται πολύ 
περισσότερο από τη συνεχή και αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας·

Δ. εκτιμώντας ότι η ΕΕ μετατρέπεται στον σημαντικότερο εισαγωγέα ορυκτών καυσίμων, 
γεγονός το οποίο, αφενός, δείχνει την αυξανόμενη εισαγωγική εξάρτηση και ευαισθησία 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0441.
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της ΕΕ έναντι εξωτερικών προμηθευτών, αλλά, αφετέρου, παρέχει στην ΕΕ μεγάλη ισχύ 
όντας σημαντικός αγοραστής στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές·

E. εκτιμώντας ότι οι κινήσεις επιθετικής εξαγοράς από αδιαφανείς ξένες οντότητες στην 
ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας συνιστούν απειλή που απαιτεί την αυστηρή εφαρμογή των 
κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να αποτραπεί μελλοντική διακοπή της παροχής αερίου αλλά και 
κρίσεις· 

ΣΤ. εκτιμώντας ότι οι προσπάθειες να εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός αποκλειστικά σε εθνικό 
επίπεδο έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς και δεν διασφαλίζουν τα μακροπρόθεσμα 
συμφέροντα όλων των κρατών μελών·

Ζ. εκτιμώντας ότι, παρόλο που η ανάγκη για ανάπτυξη υποδομών στον ενεργειακό τομέα 
έχει ευρέως αναγνωριστεί από την ΕΕ, εξακολουθεί να λείπει η απαιτούμενη προώθηση 
των επενδύσεων·

H. εκτιμώντας ότι θα ήταν επικίνδυνο να διατηρηθεί το τρέχον ετερογενές σύστημα 
εφοδιασμού και της εξάρτησης από εισαγωγές μεταξύ των κρατών μελών (δυτικά κράτη 
μέλη: κάνουν πολλές εισαγωγές, αλλά δεν εξαρτώνται πολύ από τη Ρωσία, ανατολικά 
κράτη μέλη: κάνουν σχετικά μικρές εισαγωγές, αλλά εξαρτώνται πολύ από τη Ρωσία), 
μόνο μια πλήρως ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, η λειτουργία της οποίας 
βασίζεται στην αλληλεγγύη, μπορεί να αντιμετωπίσει επαρκώς τις προκλήσεις της 
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού·

Θ. εκτιμώντας ότι η εξασφάλιση συνέπειας και συνοχής στις εξωτερικές ενεργειακές σχέσεις 
της ΕΕ με σημαντικούς παραγωγούς, χώρες διαμετακόμισης και κατανάλωσης έχει πολύ 
μεγάλη σημασία, κατά τις διαπραγματεύσεις με ισχυρούς προμηθευτές ενέργειας σε 
τρίτες χώρες, ο στρατηγικός και πολιτικός συντονισμός πάνω από το επίπεδο κράτους 
μέλους είναι ουσιώδης·

Εσωτερική αγορά ενέργειας – καλύτερος συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ

1. τονίζει την ανάγκη για καλό συντονισμό μεταξύ των πολιτικών των κρατών μελών και 
κοινή δράση στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας, διαφάνεια και πλήρη υλοποίηση της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

2. έχει τη γνώμη ότι μια πλήρως λειτουργούσα, διασυνδεδεμένη και ενοποιημένη ευρωπαϊκή 
εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί σημαντικό στοιχείο μιας επιτυχημένης ευρωπαϊκής 
εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής και το αντίστροφο και, για το λόγο αυτό, η εξωτερική 
ενεργειακή πολιτική της ΕΕ και οι διμερείς συμφωνίες των κρατών μελών πρέπει να 
συμμορφώνονται πλήρως με την ευρωπαϊκή νομοθεσία·

3. υπογραμμίζει ότι για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς η ενέργεια που 
εισάγεται στην Ένωση από τρίτες χώρες πρέπει να διέπεται πλήρως από τους κανόνες της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας και, επομένως, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου 
ρυθμιστικού συστήματος, η ΕΕ πρέπει να προσπαθήσει να πείσει τις χώρες που εξάγουν 
ενέργεια να δεχθούν τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ·
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4. επισημαίνει ότι η δύναμη που προκύπτει από την ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας πρέπει να αξιοποιείται πλήρως με συνδυασμό των μέσων, της 
εμπειρογνωμοσύνης και των δυνατοτήτων των κρατών μελών και της ΕΕ· ζητεί, 
επομένως, μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη συμμετοχή της ΕΕ στις 
διαπραγματεύσεις των συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών, καθώς 
αυτές οι συμφωνίες θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας της ΕΕ·

5. έχει τη γνώμη ότι ο βελτιωμένος συντονισμός μεταξύ των ίδιων των κρατών μελών και 
μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής πρέπει να επιτρέψει στα κράτη μέλη να 
επωφεληθούν πλήρως από την πολιτική και οικονομική βαρύτητα της Ένωσης· μέσα σε 
αυτά τα πλαίσια, επικροτεί την πρόταση απόφασης της Επιτροπής για συγκρότηση 
μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες 
μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας·

6. θεωρεί ότι η εφαρμογή μιας συνεπούς και συνεκτικής εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής 
της ΕΕ απαιτεί τακτικό συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής· καλεί 
την Επιτροπή να πραγματοποιεί τακτικές ανταλλαγές με τα κράτη μέλη, κυρίως μέσω της 
προτεινόμενης Στρατηγικής Ομάδας για τη Διεθνή Ενεργειακή Συνεργασία, σχετικά με 
προτεραιότητες και δραστηριότητες της εξωτερικής ενεργειακής στρατηγικής της ΕΕ και 
των κρατών μελών τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων·

7. εκτιμά ότι πρέπει να πραγματοποιούνται τακτικές συζητήσεις σχετικά με τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η εξωτερική ενεργειακή πολιτική της ΕΕ κατά τη διάρκεια επίσημων 
και άτυπων συνεδριάσεων των Υπουργών Ενέργειας στο Συμβούλιο με τη συμμετοχή του 
Ύπατου Εκπροσώπου, του Επιτρόπου και των σχετικών υπηρεσιών τους·

8. έχει τη γνώμη ότι, στην περίπτωση που ένα έργο υποδομής στρατηγικής σημασίας 
επηρεάζει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού για την ΕΕ στο σύνολό της, το 
Συμβούλιο πρέπει να εξετάσει την ανάθεση εντολής διαπραγμάτευσης στην Επιτροπή 
προκειμένου να διεξαγάγει τις διαπραγματεύσεις· η ανάθεση μιας τέτοιας εντολής πρέπει 
επίσης να εξετάζεται σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι άλλες διακυβερνητικές συμφωνίες 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους γενικούς στόχους της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ·

9. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα εργαλείο ανταλλαγής πληροφοριών προκειμένου να 
συλλέγονται και να καθίστανται διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με ενεργειακά προγράμματα 
και με έργα σε τρίτες χώρες των κρατών μελών και των διοικητικών και 
χρηματοπιστωτικών φορέων της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν, μέσα σε αυτά 
τα πλαίσια, τα σχετικά στοιχεία στην Επιτροπή·

10. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας συγκεντρώνοντας 
πληροφορίες και δεδομένα που διατίθενται από κράτη μέλη και διεθνείς οργανισμούς, 
όπως ο ΔΟΕ· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει, πριν από το τέλος του 2012, μια 
νομική πράξη για το σκοπό αυτό·

Διαφοροποίηση – ενισχυμένη ασφάλεια του ευρωπαϊκού ενεργειακού εφοδιασμού

11. επισημαίνει ότι η αυξανόμενη εξάρτηση της ΕΕ από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα μπορεί 
να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ανεξαρτησία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε 
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άλλους τομείς πολιτικής και ότι μόνο η διασύνδεση, η αλληλεξάρτηση και η αλληλεγγύη 
μεταξύ των κρατών μελών μπορεί να αντισταθμίσει αυτό το ανεπιθύμητο φαινόμενο·

12. τονίζει ότι πρέπει να επισπευστούν οι δράσεις για τη διαφοροποίηση προμηθευτών, οδών 
και πηγών ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, ιδίως αυτές που αποσκοπούν στη δημιουργία 
νέων διαδρόμων μεταφοράς φυσικού αερίου (ανατολικός διάδρομος, νότιος διάδρομος 
και λεκάνη της Μεσογείου), δημιουργώντας πραγματικό ανταγωνισμό μεταξύ των πηγών 
παροχής αερίου, αυξάνοντας το μερίδιο υγροποιημένου φυσικού αερίου της ΕΕ και 
βρίσκοντας νέους, απομακρυσμένους προμηθευτές (Αυστραλία, Καναδάς, ΗΠΑ, 
Λατινική Αμερική, Υποσαχάρια Αφρική, Κεντρική Ασία κ.λπ.), βελτιώνοντας τη 
διασύνδεση ενεργειακών δικτύων και συμπληρώνοντας τον ευρω-μεσογειακό δακτύλιο 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, εκσυγχρονίζοντας και αναβαθμίζοντας 
ταυτόχρονα το υφιστάμενο σύνολο σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με φυσικό αέριο, καθώς και τις υποδομές (δίκτυα 
και αγωγούς)· 

13. εκτιμά ότι με τη διάδοση νέων, μη συμβατικών ενεργειακών τεχνολογιών 
(πετρελαιοφόρος άμμος και σχιστολιθικό φυσικό αέριο από τον Καναδά, τις ΗΠΑ, την 
Αυστραλία, το Κατάρ, τη Βραζιλία, την Αργεντινή, ενεργειακή εξερεύνηση της Αρκτικής, 
περαιτέρω δραστηριότητες εκμετάλλευσης στο Ιράκ, τη Βενεζουέλα και χώρες της 
Αφρικής), με νέους παράγοντες, συνεργάτες και περιοχές να παρουσιάζονται ως πιθανοί 
μελλοντικοί προμηθευτές, η ΕΕ πρέπει, επίσης, να εστιάσει τις προσπάθειές της ώστε να 
επωφεληθεί πλήρως από αυτήν τη νέα κατάσταση και να αναπτύξει νέες ενεργειακές 
συνεργασίες προκειμένου να διαφοροποιήσει τους προμηθευτές της·

Αειφορία – ενισχυμένη συνεργασία με προμηθεύτριες χώρες 

14. έχει τη γνώμη ότι η αυξανόμενη συγκέντρωση αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων σε κατά 
κύριο λόγο ασταθείς και μη δημοκρατικές χώρες καθιστά την ΕΕ ευάλωτη και υπονομεύει 
έντονα την ανάπτυξη αξιόπιστης, αποτελεσματικής και συνεκτικής κοινής ευρωπαϊκής 
ενεργειακής πολιτικής·

15. επισημαίνει την ανάγκη για επέκταση των συνδέσεων, οικοδομώντας νέες διασυνδέσεις 
μεταξύ του ευρωπαϊκού ενεργειακού δικτύου και των γειτονικών χωρών (Δυτικά 
Βαλκάνια, ανατολικές γειτονικές χώρες και χώρες της Κασπίας Θάλασσας) και 
δημιουργώντας μια ευρύτερη ρυθμιστική ζώνη, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την 
κατασκευή φθηνών αλλά με υψηλή ένταση CO2 σταθμών ηλεκτροπαραγωγής πλησίον 
των συνόρων της ΕΕ·

16. επισημαίνει ότι στον ενεργειακό διάλογο μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας, όπου η ΕΕ πρέπει να 
εκφράζεται με μία φωνή, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ειδική και εξαρτημένη 
κατάσταση των κρατών μελών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης καθώς η 
ενεργειακή τους εξάρτηση μπορεί να επιλυθεί μόνο με τη σύνδεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
του συνόλου των ενεργειακών υποδομών και με την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της 
εσωτερικής ενεργειακής αγοράς· 

17. υπενθυμίζει ότι οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου αποτελούν ήδη μέρος της 
εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και ότι η συνεργασία τους είναι πολύ σημαντική για την 
επίτευξη των ενεργειακών στόχων του 2020· επικροτεί τις τρέχουσες πρωτοβουλίες για 
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ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελβετία που πρέπει επίσης να αποσκοπεί στην ένταξή 
της στην εσωτερική ενεργειακή αγορά της ΕΕ·

18. πιστεύει ότι η εξωτερική ενεργειακή πολιτική της ΕΕ πρέπει να βασίζεται και να προωθεί 
τις αρχές της αλληλεγγύης, της διαφάνειας, της επικουρικότητας, της αειφορίας και της 
συνεργασίας, καθώς και στην αμοιβαιότητα, σε μια βασιζόμενη σε κανόνες προσέγγιση 
της αγοράς και στον συντονισμό μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών της και των χωρών 
εταίρων·

19. εκτιμά ότι ταυτόχρονα με τη συνεργασία στον τομέα της εκμετάλλευσης, της εμπορίας 
και της διαμετακόμισης ενεργειακών προϊόντων στην ΕΕ, υπάρχει επίσης η ανάγκη για 
ενίσχυση της συνεργασίας όσον αφορά την ασφάλεια και προστασία των ενεργειακών 
τεχνολογιών, την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την 
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και τις 
καθαρές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδίως στις σχέσεις με χώρες στις οποίες η 
κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται ταχέως·

20. για την προώθηση, σε παγκόσμιο επίπεδο, μιας προστατευμένης, ασφαλούς και με 
περιβαλλοντική συνείδηση παραγωγής ενέργειας, υποστηρίζει την ενίσχυση και 
προώθηση της ακτινοπροστασίας, των μέτρων διασφάλισης, των προτύπων πυρηνικής 
ασφάλειας, αυστηρές απαιτήσεις για την εκμετάλλευση θαλάσσιων κοιτασμάτων 
πετρελαίου και αερίου, την ασφάλεια της θαλάσσιας μεταφοράς αργού πετρελαίου και 
πετρελαϊκών προϊόντων, καθώς και τη συνεργασία όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες, την 
έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία και την εργασία βάσει διεθνών προτύπων·

21. αναγνωρίζει ότι τρίτες χώρες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη συσσωρευμένη 
εμπειρογνωμοσύνη εντός της ΕΕ, που βασίζεται στην εμπειρία μας σχετικά με τον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΕ), και 
προτρέπει την Επιτροπή να παράσχει βοήθεια και να ενθαρρύνει τρίτες χώρες να 
συγκροτήσουν και να σχεδιάσουν το δικό τους ΣΕΕ, με σκοπό τη σύνδεση αυτών των 
συστημάτων με το ΣΕΕ της ΕΕ·

22. θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να συνεργάζεται στενά με σημαντικούς εξαγωγείς βιοκαυσίμων 
τρίτων χωρών προκειμένου να εξασφαλίσει ότι αυτές οι εναλλακτικές επιλογές καθαρής 
ενέργειας, που μπορούν να συμβάλουν στη διαφοροποίηση του εφοδιασμού, μπορούν να 
είναι πραγματικά αειφόρες και να αποφευχθεί η έμμεση αλλαγή στη χρήση της γης με 
αρνητικές συνέπειες·

23. ζητεί από την Επιτροπή να επεξεργαστεί κοινούς ενεργειακούς χάρτες πορείας, όχι μόνο 
σε συνεργασία με βασικούς προμηθευτές ενέργειας, όπως η Ρωσία, αλλά και με βασικούς 
εταίρους οι οποίοι αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις και έχουν παρόμοιες αρχές, 
όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Ιαπωνία, κυρίως με στόχο την προώθηση 
της τεχνολογικής, ερευνητικής και βιομηχανικής συνεργασίας και τον καθορισμό κοινών 
προτύπων για τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, τα 
ηλεκτρικά οχήματα, τις νέες και μη συμβατικές ενεργειακές τεχνολογίες, την ασφάλεια 
των θαλάσσιων γεωτρήσεων, καθώς και την πυρηνική ασφάλεια·

24. επικροτεί, μέσα σε αυτά τα πλαίσια, την πρόσφατη δέσμευση του Διατλαντικού 
Οικονομικού Συμβουλίου και του Ενεργειακού Συμβουλίου ΕΕ-ΗΠΑ για ενίσχυση της 
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συνεργασίας όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, τα πρότυπα των έξυπνων 
ενεργειακών δικτύων, την τεχνολογία υδρογόνου και στοιχείου καυσίμου, τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλες τεχνολογίες καθαρής ενέργειας, την ενεργειακή 
απόδοση και τις αποτελεσματικές πολιτικές για τη διευκόλυνση του εμπορίου και την 
ενσωμάτωση τεχνολογιών καθαρής ενέργειας στην αγορά·

25. επικροτεί την προτεινόμενη «ενεργειακή εταιρική σχέση ΕΕ-Νότιας Μεσογείου»· θεωρεί 
ότι αυτή η εταιρική σχέση πρέπει να εστιάσει στο τεράστιο δυναμικό ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (ηλιακή ενέργεια) της εν λόγω περιοχής και ότι πρέπει να εφαρμόσει τα 
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να συμβάλει στην εξασφάλιση των απαραίτητων 
ρυθμιστικών συμφωνιών, επενδύσεων και υποδομών, πράγμα το οποίο είναι πολύ 
σημαντικό για την ενίσχυση της διαφοροποίησης του εφοδιασμού ενέργειας με χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα·

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

Τις τελευταίες δεκαετίες, η ενέργεια αποτελεί ένα ισχυρό «όπλο» της εξωτερικής 
πολιτικής. Η Εισηγήτρια έχει τη γνώμη ότι, δεδομένης της σημασίας που έχει για την 
καθημερινή ζωή μας, η ενέργεια πρέπει να είναι κυρίως ένα βασικό προϊόν και να μην 
χρησιμοποιείται ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει υπόψη της όλες τις πτυχές που αφορούν την ασφάλεια του 
εφοδιασμού.
Η Ευρώπη είναι ένας σημαντικός αγοραστής ενέργειας στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας· 
παρ' ότι κάτι τέτοιο μπορεί να θεωρηθεί αδυναμία, μπορεί ταυτόχρονα να είναι ένα από τα 
δυνατά μας σημεία: είμαστε ο μεγαλύτερος εισαγωγέας και, εάν το αξιοποιούσαμε αυτό 
κατά τρόπο συντονισμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τηρούσαμε μια σταθερή, κοινή θέση 
διαπραγμάτευσης με τρίτες χώρες, θα βρισκόμασταν σχεδόν πάντα σε πλεονεκτική θέση 
καθώς θα μπορούσαμε να ασκήσουμε την εξουσία μας ως ισχυρός παράγοντας της 
αγοράς από την πλευρά της ζήτησης. Επομένως, η Εισηγήτρια πιστεύει ότι κατά τη 
χάραξη της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, πρέπει να εστιάσουμε στην αναζήτηση 
μιας κοινής προσέγγισης στις σχέσεις μας, επεκτείνοντας τη ζώνη επιρροής μας πέραν 
των ευρωπαϊκών συνόρων, ιδίως στον τομέα των κανόνων της αγοράς ενέργειας. Υπάρχει 
σαφής ανάγκη για μια ορθώς λειτουργούσα εσωτερική αγορά που θα μπορεί να 
δημιουργήσει μεγαλύτερο ανταγωνισμό μεταξύ των εξωτερικών συνεργατών μας και 
πρέπει να προωθούμε τη ρυθμιστική σύγκλιση με τους γείτονές μας.

Η εισηγήτρια έχει την άποψη ότι η εξασφάλιση αξιόπιστης και ανταγωνιστικής ως προς 
το κόστος πρόσβασης σε παγκόσμια ενεργειακά εφόδια έχει μεγάλη σημασία για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ασφάλειας της Ευρώπης εν όψει των στόχων 
της υφιστάμενης πολιτικής της ΕΕ που ορίστηκαν από το πακέτο μέτρων «20-20-20» και 
της μακροπρόθεσμης δέσμευσης για απαλλαγή της οικονομίας μας από το διοξείδιο του 
άνθρακα έως το 2050. Μόνο μια συνεκτική και συντονισμένη προσέγγιση από τα κράτη 
μέλη, την Επιτροπή και το Συμβούλιο θα επιτρέψει μια αποτελεσματική προώθηση των 
ενεργειακών στόχων της ΕΕ εκτός των συνόρων της και θα οδηγήσει σε μια καλύτερη 
θέση διαπραγμάτευσης με τρίτες χώρες.
Σύμφωνα με την εισηγήτρια, εξαιρετικά σημαντικός είναι ο τομέας έρευνας, ανάπτυξης 
και καινοτομίας. Στα πλαίσια της ΕΕ, οι συγκεντρωτικές προσπάθειες στον τομέα της 
έρευνας μπορούν να οδηγήσουν σε ποιοτική έρευνα που είναι πιο αποτελεσματική, πιο 
αποδοτική ως προς το κόστος και πιο δυναμική από ό,τι θα ήταν εάν διεξαγόταν 
ξεχωριστά από κάθε κράτος μέλος. Ομοίως, πρέπει να προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε 
περαιτέρω στον τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας με τρίτες χώρες, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθούν αυτά τα πλεονεκτήματα σε διεθνές επίπεδο.

Τέλος, η ΕΕ μπορεί και πρέπει να στηριχθεί σε υφιστάμενους τομείς δέσμευσης που 
έχουν προτεραιότητα όσον αφορά τις εξωτερικές ενεργειακές πολιτικές, προκειμένου να 
ενισχυθεί η συνοχή και ο συντονισμός μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου, των 
κρατών μελών και της βιομηχανίας. Οι εν λόγω τομείς περιλαμβάνουν το ζήτημα των 
μεγάλων ενεργειακών υποδομών, στρατηγικούς διαλόγους και συνεργασίες σε διεθνή 
φόρουμ: Διάλογος ΕΕ-Ρωσίας, Χάρτης Ενέργειας, διαδικασία Ενεργειακής Κοινότητας 
και σχέσεις με άλλους διεθνείς φορείς που σχετίζονται με την ενέργεια και το κλίμα.


