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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις σημερινές προκλήσεις και ευκαιρίες όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας
(2012/2259(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές: 
σημαντικός παράγοντας στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας» και τα σχετικά έγγραφα 
εργασίας (COM(2012)0271),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 194 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενεργειακός χάρτης πορείας 
για το 2050» (COM(2011)0885),

– έχοντας υπόψη 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,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕE) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη 
χονδρική αγορά ενέργειας,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική 
αγορά ηλεκτρικής ενεργείας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική 
αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0000/2012),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) επί του 
ευρωπαϊκού ενεργειακού μείγματος παρουσιάζει βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και
μακροπρόθεσμη αύξηση

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή πολιτική πρέπει να εφαρμόζεται τηρώντας την 
ισορροπία μεταξύ των εξής στόχων: ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, οικονομική 
αποδοτικότητα και οικολογική συμβατότητα
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή πολιτική της Ένωσης επιδιώκει, μεταξύ άλλων 
στόχων, την προώθηση της ανάπτυξης νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε 
πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της 
εσωτερικής αγοράς και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διαφύλαξης και βελτίωσης του 
περιβάλλοντος

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιλογή του ενεργειακού μείγματος, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
συμβάσεις, εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση έχει δρομολογήσει 
επιτυχώς τον στόχο της να εξασφαλίσει έως το 2020 παραγωγή ενέργειας σε ποσοστό 
20% από ΑΠΕ

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση και κρίση χρέους στην Ευρώπη δεν έχει 
ξεπεραστεί ακόμα, και ότι οι κρατικοί προϋπολογισμοί αντιμετωπίζουν μεγάλες 
προκλήσεις

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδυτές χρειάζονται ασφάλεια και συνέχεια για τις 
μελλοντικές επενδύσεις τους και μετά το 2020

Σχετικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι μελλοντικά στην Ευρώπη θα αυξάνεται το ποσοστό των 
ΑΠΕ στον εφοδιασμό ενέργειας, τόσο για το ηλεκτρικό ρεύμα όσο και για τη θέρμανση 
και την ψύξη, καθώς και για τον τομέα των μεταφορών, μειώνοντας την ενεργειακή 
εξάρτηση της Ευρώπης από συμβατικές πηγές ενέργειας

2. υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επιτάσσει έναν 
ασφαλή, οικονομικά προσιτό και οικολογικό ενεργειακό εφοδιασμό τονίζει συνεπώς ότι 
η αναμόρφωση του συστήματος ενεργειακού εφοδιασμού πρέπει να πραγματοποιηθεί με 
την αύξηση του ποσοστού ΑΠΕ, με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και χωρίς να επηρεαστεί 
η ασφάλεια του εφοδιασμού

3. επισημαίνει ότι η προώθηση των ΑΠΕ στα κράτη μέλη γίνεται σήμερα μεμονωμένα και 
στο πλαίσιο άκρως διαφορετικών διοικητικών ρυθμίσεων, και ότι οι φυσικές συνθήκες 
συνεπάγονται διαφορετικά δυναμικά ανάπτυξης στα κράτη μέλη

4. επισημαίνει ότι η αποδοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κοινωνικό και πολιτικό 
επίπεδο παρουσιάζει διαφορές, και ότι ποικίλλει έντονα η διαθεσιμότητα δημόσιων και 
ιδιωτικών χρηματοδοτικών μέσων για τη στήριξη των ΑΠΕ

5. εκφράζει την ανησυχία του διότι μέχρι σήμερα μόνο ένα ποσοστό των ΑΠΕ στην αγορά 
ενέργειας είναι ανταγωνιστικό στην αγορά, επισημαίνει ωστόσο ότι και άλλες τεχνολογίες 
προσεγγίζουν τις τιμές της αγοράς· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πρέπει να 
αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα για να μειωθούν τα έξοδα προκειμένου οι ΑΠΕ να 
καταστούν ανταγωνιστικές στην αγορά

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας 
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6. επισημαίνει ότι η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας 
αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το 2014 επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
εκπονήσει σύντομα έκθεση σχετικά με την πρόοδο της ολοκλήρωσης της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας

7. επισημαίνει ότι η ύπαρξη περίπου 170 διαφορετικών μηχανισμών ενισχύσεων υπέρ των 
ΑΠΕ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλεί σημαντικές αδυναμίες στον τομέα του 
διασυνοριακού εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου ότι παγιώνει ή ακόμα και 
διευρύνει τις υφιστάμενες ανισότητες, και ως εκ τούτου αντίκειται στην ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας

8. επισημαίνει ότι αυτοί που θα επωφεληθούν περισσότερο από την ολοκλήρωση της αγοράς 
ενέργειας θα είναι οι καταναλωτές υποστηρίζει την εκτίμηση της Επιτροπής ότι πρέπει 
να αξιοποιηθεί ο ανταγωνισμός και στον τομέα των ΑΠΕ, δεδομένου ότι συνιστά το 
καλύτερο κίνητρο για την πρόοδο της καινοτομίας και τη μείωση του κόστους

9. σημειώνει με ανησυχία ότι οι μηχανισμοί συνεργασίας που θεσπίστηκαν με την οδηγία 
2009/28/ΕΚ έχουν αξιοποιηθεί ελάχιστα μέχρι σήμερα επισημαίνει τις διαπιστώσεις της 
Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες η καλύτερη χρήση των υφιστάμενων δυνατοτήτων 
συνεργασίας θα αποφέρει σημαντικά οφέλη επικροτεί την εξαγγελία της Επιτροπής ότι 
θα καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για τη συνεργασία εντός της ΕΕ καλεί τα κράτη 
μέλη να αξιοποιούν καλύτερα τις δυνατότητες συνεργασίας και να αναπτύξουν περαιτέρω 
την επικοινωνία μεταξύ τους

10. υπογραμμίζει ότι πρέπει σε όλα τα κράτη μέλη οι ΑΠΕ να ενσωματωθούν όσο το δυνατόν 
ταχύτερα και πλήρως στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας και να αναλάβουν 
μακροπρόθεσμα λειτουργίες και καθήκοντα σε σχέση με τη σταθερότητα του 
συστήματος, οι οποίες μέχρι σήμερα επιτελούνται από συμβατικές πηγές ενέργειας

Προδιαγραφές υποδομών 

11. επισημαίνει ότι η παροχή ενέργειας από ΑΠΕ, δεδομένου ότι είναι περισσότερο 
αποκεντρωμένη, απομακρυσμένη και εξαρτώμενη από τις καιρικές συνθήκες, απαιτεί 
υποδομή διαφορετική από ό,τι η υφιστάμενη, η οποία αναπτύχθηκε αποκλειστικά με βάση 
τις συμβατικές πηγές ενέργειας

12. επισημαίνει ότι, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του εφοδιασμού, η ανάπτυξη 
ΑΠΕ με κυμαινόμενη τροφοδοσία πρέπει να υποστηρίζεται με εφεδρική ικανότητα 
παραγωγής ενέργειας από συμβατικές πηγές, η οποία ως τώρα δεν υπάρχει εκτιμά ότι η 
δημιουργία εφεδρικής ικανότητας παραγωγής έχει σημαντικό κόστος επισημαίνει ότι 
ζητούνται διαρκώς συχνότερα ενισχύσεις προκειμένου να καταστεί οικονομικά 
ελκυστικότερη η δημιουργία ή η διατήρηση συμβατικής εφεδρικής παραγωγικής 
ικανότητας απορρίπτει τον συναγωνισμό μεταξύ ενεργειακών φορέων ως προς τις 
επιδοτήσεις και ζητεί να σχεδιαστεί η αγορά ενέργειας κατά τρόπο που να 
προσανατολίζεται στις αρχές της οικονομίας της αγοράς

13. τονίζει ότι αν οι ΑΠΕ αποτελέσουν υψηλό ποσοστό επί του ενεργειακού μείγματος, η 
υφιστάμενη υποδομή δικτύου θα αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις  επισημαίνει ότι η 
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αυξημένη τροφοδοσία με ενέργεια από ΑΠΕ περιορίζει σημαντικά την ενεργειακή 
ασφάλεια σε ορισμένα κράτη μέλη εκφράζει ανησυχία διότι, σύμφωνα με το δίκτυο 
ENTSO-E, το 80% της συνολικής συμφόρησης σε ευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα 
συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την τροφοδοσία από ΑΠΕ

14. επισημαίνει ότι οι καλύτερες και πλέον ανταγωνιστικές τοποθεσίες για ΑΠΕ στην ΕΕ 
βρίσκονται συχνά σε σημαντική γεωγραφική απόσταση από τα κέντρα κατανάλωσης
επισημαίνει ότι οι εν λόγω τοποθεσίες μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο με την επέκταση 
των δικτύων μεταφοράς

15. επισημαίνει ότι η έντονη ανάπτυξη ΑΠΕ, των οποίων η παροχή εξαρτάται από τις 
καιρικές συνθήκες και βρίσκεται μακριά από τον τόπο κατανάλωσης, μπορεί να 
προκαλέσουν ασυντόνιστες διασυνοριακές ροές ενέργειας σε άλλα κράτη μέλη 
(loop flows), με αποτέλεσμα να απαιτηθούν αυξημένες επεμβάσεις στο φορτίο ώστε να 
διαφυλαχθεί η ενεργειακή ασφάλεια, σε περίπτωση που η ανάπτυξη δεν έχει συνοδευτεί 
από την απαραίτητη επέκταση του δικτύου εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την 
κατάσταση της ανάπτυξης των υποδομών δικτύου στα κράτη μέλη

16. υπογραμμίζει την ανάγκη τεχνολογιών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για την ένταξη 
των ΑΠΕ στον ενεργειακό εφοδιασμό υπενθυμίζει ότι απαιτείται επειγόντως περαιτέρω 
έρευνα σχετικά με την αποθήκευση ενέργειας

17. είναι πεπεισμένο ότι η ΤΠΕ αναμένεται να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο στον 
ενεργειακό εφοδιασμό του μέλλοντος και στη διαχείριση των ΑΠΕ καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει σύντομα προτάσεις για την ανάπτυξη, την προώθηση και την τυποποίηση 
ευφυών δικτύων και μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας τονίζει ότι εκτός από την ασφάλεια 
του προγραμματισμού από πλευράς προσφοράς, σημαντικό ρόλο πρέπει να 
διαδραματίζουν επίσης η αποδοχή από τους καταναλωτές και η προστασία των 
δεδομένων

18. τονίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ θα προκαλέσει μόνιμες αλλαγές στο φυσικό 
τοπίο της Ευρώπης επισημαίνει ότι η κοινωνική αποδοχή των ΑΠΕ μπορεί να επιτευχθεί 
μόνο μέσα από διαφανείς διαδικασίες χωροταξίας, δημοσίων έργων και αδειοδοτήσεων 
με τη συμμετοχή όλων των φορέων

Διεθνής συνεργασία και εμπόριο

19. γνωρίζει ότι οι παγκόσμιες αγορές ΑΠΕ αναπτύσσονται, με θετικά αποτελέσματα όσον 
αφορά το κόστος και την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων τεχνολογιών

20. τονίζει ότι οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην αγορά δεν είναι αποδεκτές καλεί την 
Επιτροπή να ολοκληρώσει τάχιστα τις τρέχουσες διαδικασίες όσον αφορά τη νομοθεσία 
περί ανταγωνισμού τονίζει ότι οι ελεύθερες παγκόσμιες αγορές προσφέρουν τις 
καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των ΑΠΕ υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
προχωρήσει περισσότερο η άρση των φραγμών στο εμπόριο καλεί την Επιτροπή να μην 
θέσει νέους φραγμούς στο εμπόριο για έτοιμα προϊόντα ή συστατικά τεχνολογιών που 
χρησιμοποιούνται για ΑΠΕ
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21. υπογραμμίζει την ανάγκη για ενισχυμένη συνεργασία με τα γειτονικά κράτη της ΕΕ στον 
τομέα της ενεργειακής πολιτικής τονίζει ότι ειδικότερα στην περιοχή της Μεσογείου 
προσφέρονται μεγάλες ευκαιρίες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
υπενθυμίζει τις δυνατότητες που προφέρουν έργα όπως τα Desertec και Ήλιος, καθώς και 
η περαιτέρω ανάπτυξη της υδροηλεκτρικής ενέργειας στη Νορβηγία και την Ελβετία

Καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη

22. επισημαίνει ότι η Ευρώπη έχει ηγετικό ρόλο από τεχνολογική άποψη στον τομέα των 
ΑΠΕ τονίζει ότι σε τούτο συμβάλλουν ιδίως οι ΜΜΕ υπογραμμίζει ότι μόνο η 
καινοτομία μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης μπορεί να διασφαλίσει την ευρωπαϊκή 
τεχνολογική υπεροχή στις αγορές για τεχνολογίες ΑΠΕ

23. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η έρευνα και η ανάπτυξη παραμελήθηκαν 
σε ορισμένους τομείς του κλάδου των ΑΠΕ, γεγονός που σε ορισμένες περιπτώσεις 
οδήγησε σε οικονομικές δυσχέρειες τονίζει την ανάγκη επενδύσεων στην περαιτέρω 
ανάπτυξη υφισταμένων τεχνολογιών με στόχο τη διατήρηση ή την επίτευξη 
ανταγωνιστικότητας

24. επικροτεί την εξαγγελία της Επιτροπής ότι θα εκδώσει το 2013 ανακοίνωση σχετικά με 
την πολιτική για την ενεργειακή τεχνολογία καλεί την Επιτροπή να επικεντρωθεί εν 
προκειμένω στις τεχνολογίες αποθήκευσης

Ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

25. τονίζει ότι τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν σήμερα περί τα 170 διαφορετικά είδη 
συστημάτων ενίσχυσης υπογραμμίζει ότι η εν λόγω στήριξη έχει προκαλέσει έντονη 
ανάπτυξη, ωστόσο ορισμένα από τα συστήματα ενίσχυσης είναι υπερβολικά ακριβά και, 
επιβαρύνουν ενίοτε οικονομικά τους καταναλωτές σε σημαντικό βαθμό, χωρίς 
προηγουμένως να έχει δοθεί στους τελευταίους δυνατότητα επιλογής επισημαίνει ότι 
παρά τις εν λόγω επιδοτήσεις, οι ΑΠΕ στάθηκε μέχρι σήμερα δυνατόν να καταστούν 
ανταγωνιστικές σε σύγκριση με τις συμβατικές πηγές παραγωγής ενέργειας μόνο σε 
επιμέρους τομείς ή σε προνομιακές γεωγραφικές θέσεις

26. τονίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι τιμές του ρεύματος για τους τελικούς καταναλωτές 
και τη βιομηχανία είναι συγκριτικά υψηλές λόγω κρατικής επιρροής υπενθυμίζει ότι το 
2010 το 22% των νοικοκυριών της ΕΕ ανησυχούσαν ότι δεν θα μπορούν να πληρώσουν 
τους λογαριασμούς ρεύματός τους, και θεωρεί ότι η κατάσταση θα πρέπει στο μεταξύ να 
έχει επιδεινωθεί τονίζει ότι η ενεργειακή ένδεια πρέπει να αποφευχθεί και ότι η 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας δεν πρέπει να επηρεαστεί αρνητικάπροειδοποιεί ότι 
οι υπερβολικά υψηλές επιδοτήσεις μέσω υπερβολικά υψηλών αποζημιώσεων ενδέχεται να 
υπονομεύσουν την τεχνολογική πρόοδο και να εμποδίσουν την ολοκλήρωση της αγοράς, 
δεδομένου ότι μειώνουν το κίνητρο για την ανάπτυξη καινοτόμων και οικονομικά 
προσιτών προϊόντων

27. επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής, ότι θα εργαστεί για την εκπόνηση 
κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με ορθές πρακτικές και για τη μεταρρύθμιση των 
εθνικών συστημάτων ενίσχυσης των ΑΠΕ καλεί την Επιτροπή να υποβάλει όσο το 
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δυνατόν ταχύτερα τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, αλλά ταυτόχρονα είναι 
πεπεισμένο ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για τις ορθές πρακτικές συνιστούν μόνο ένα 
πρώτο βήμα και ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για το διάδοχο καθεστώς των 
εθνικών συστημάτων ενίσχυσης, τα οποία όμως δεν πρέπει να τροποποιηθούν 
αναδρομικά ή να ανασταλούν, δεδομένου ότι αυτό θα έστελνε καταστροφικά μηνύματα 
στους επενδυτές

28. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένα ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης θα επιτρέψει στις ΑΠΕ να 
αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους στο πλέον οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο
διαβλέπει σημαντικά προτερήματα σε μία τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή αγορά για 
ΑΠΕ, στην οποία οι πάροχοι ενέργειας θα καλούνται να καλύπτουν προκαθορισμένα 
ποσοστά της ενεργειακής παραγωγής τους από ΑΠΕ και θα μπορούν επίσης να 
επιτυγχάνουν τα εν λόγω προκαθορισμένα ποσοστά από το εμπόριο πιστοποιητικών τα 
οποία θα είναι διαπραγματεύσιμα σε μια αγορά τέτοιων πιστοποιητικών επισημαίνει ότι 
η γνώση που αποκτήθηκε στα κράτη μέλη καταδεικνύει πως σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης απαιτείται η επιβολή υψηλών προστίμων προκειμένου να διασφαλίζεται η 
επίτευξη των εν λόγω ποσοστών

30. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν πρόταση για ένα ευρωπαϊκό 
σύστημα ενίσχυσης στο πλαίσιο του οποίου μια αγορά πιστοποιητικών για ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές θα επιτρέπει στις πλέον διαφορετικές τεχνολογίες να ανταγωνίζονται 
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο

31. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.


