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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας

(2013/2005 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Για την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας» και τα συνοδευτικά έγγραφα εργασίας (COM(2012)0663),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές και την κατάργηση 
της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ1,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της 
ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ του 
Συμβουλίου2,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1227/2011 για την ακεραιότητα και τη 
διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας3,

– 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 αερίου4,

– 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 ενεργείας5 και την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/27/ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση6,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» COM(2010)2020),

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

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενιαία Αγορά - Πράξη ΙΙ – Μαζί 
για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2012)0573),

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0061.
2 ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 1.
3 ΕΕ L 326/1 της 8.12.2011, σ.1.
4 ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 94.
5 ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 55.
6 ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1.
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– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές: σημαντικός παράγοντας στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας» (COM(2012)0271),

– 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 ψήφισμά του της 12ης Ιουνίου 2012, 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 εφοδιασμό2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τον χάρτη πορείας 
για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών το 20503,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 
(A7-0000/2013),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν καθορίσει το 2014 ως απαρέγκλιτη 
προθεσμία για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική αγορά ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για την 
ενεργειακή ασφάλεια του συνόλου της Ένωσης και έχει ουσιαστική αξία για την 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομική της ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης, όπως προσδιορίζεται στην Ενιαία Αγορά – Πράξη II και στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020»·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη πως ο «Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050» υπογραμμίζει ότι η 
πλήρης ένταξη των ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων και το άνοιγμα των αγορών είναι 
ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ της ενεργειακής ασφάλειας, 
της ανταγωνιστικότητας, του στόχου προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών και του 
επιπέδου ικανοποίησης των καταναλωτών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά ενέργειας θα δώσει τη δυνατότητα στην Ένωση 
να εκφράζεται με μία φωνή έναντι των εξωτερικών εταίρων της και θα εξασφαλίσει ίσους 
όρους ανταγωνισμού για όλες τις εταιρείες, ευρωπαϊκές και μη·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Κοινότητα πρέπει να στηρίζεται σε μια 
ισχυρή κοινή αγορά ενέργειας, στον συντονισμό της αγοράς ενέργειας εκτός της ΕΕ και 
στην κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση νέων ενεργειακών τεχνολογιών με χαμηλές 
εκπομπές·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επιτευχθεί ορισμένη πρόοδος όσον αφορά την ενισχυμένη 
                                               
1 EE C 99E της 3.4.2012, σ. 64
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0238.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0086.
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διασυνοριακή συνεργασία, τη μερική εξάλειψη των ενεργειακών νησίδων και την 
πρόληψη των ελλείψεων όσον αφορά τον εφοδιασμό·

1. εκφράζει ικανοποίηση για την ανακοίνωση και το συνοδευτικό σχέδιο δράσης, τα οποία 
συνοψίζουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί έως τώρα και τις μελλοντικές προκλήσεις 
αναφορικά με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

2. αναγνωρίζει ότι η αυξητική τάση στις τιμές της ενέργειας αναμένεται να συνεχιστεί 
δεδομένης της σύνδεσής τους με τις τιμές καυσίμων, τις επιπτώσεις της πολιτικής για το 
κλίμα και τις επενδύσεις που απαιτούνται για τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των 
ενεργειακών συστημάτων·

3. αναγνωρίζει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του βελτιούμενου συντονισμού των 
ενεργειακών πολιτικών των κρατών μελών, σε πνεύμα αλληλεγγύης, και τη δημιουργία 
αποδοτικών και ασφαλών διασυνοριακών ενεργειακών συστημάτων, δημιουργώντας με 
αυτόν τον τρόπο συνέργειες μέσω της βελτιωμένης διαχείρισης της προσφοράς και 
ζήτησης ενέργειας·

Αγορά προσανατολισμένη στον καταναλωτή

4. τονίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές ενέργειας –ιδιώτες και βιομηχανία– βρίσκονται στον 
πυρήνα της φιλικής προς τον χρήστη εσωτερικής αγοράς ενέργειας· ως εκ τούτου, 
επισημαίνει ότι οι καταναλωτές αυτοί πρέπει να προστατεύονται δεόντως και να είναι σε 
θέση να ασκούν πλήρως τα δικαιώματά τους, ενώ παράλληλα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
διαδραματίζουν έναν πιο ενεργό ρόλο στην τόνωση του ανταγωνισμού, μεταβαίνοντας 
από το στάδιο της παθητικής αποδοχής υπηρεσιών στο στάδιο της ενεργητικής 
συνειδητής επιλογής ως καταναλωτές και επαγγελματίες-καταναλωτές·

5. φρονεί ότι οι έξυπνες τεχνολογίες δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο σε αυτόματα όργανα 
μέτρησης, αλλά πρέπει να συμπληρώνονται από τη δυναμική, επιγραμμική διαχείριση του 
δικτύου υποδομών που περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως υπηρεσίες στήριξης δικτύου, από 
την εθελοντική ανταπόκριση της πλευράς της ζήτησης και από τοπικούς μεσάζοντες ή 
μεσάζοντες στη χώρα προέλευσης·

6. θεωρεί ότι οι ευάλωτοι καταναλωτές πρέπει να προστατεύονται και ότι πρέπει να 
θεσπιστούν εν προκειμένω αποτελεσματικοί μηχανισμοί, ενώ παράλληλα πρέπει να 
αποφεύγονται οι στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας·

7. επισημαίνει τη σημασία της διασφάλισης μιας ανταγωνιστικής, εύκολα διαχειρίσιμης και 
διαφανούς αγοράς ενέργειας που να παρέχει σε όλους τους καταναλωτές ενέργειας της ΕΕ 
ασφαλή, ανανεώσιμη, οικονομικά προσιτή και αξιόπιστη ενέργεια·

Τρέχουσες προκλήσεις στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας

8. τονίζει ότι η εσωτερική αγορά ενέργειας υπολείπεται των αναγκών και των προσδοκιών 
των καταναλωτών, καθώς αυτοί συνεχίζουν να βρίσκονται αντιμέτωποι με το υψηλό 
κόστος, τις περιορισμένες επιλογές όσον αφορά τους παρόχους, την εν γένει χαμηλής 
ποιότητας παροχή υπηρεσιών και τις δυσκολίες κατά την αλλαγή παρόχου· ως εκ τούτου, 
τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί μια αγορά πιο φιλική προς τον χρήστη·
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9. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά ενέργειας 
παραμένει το κύριο εμπόδιο στην ολοκλήρωση της αγοράς αυτής·

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία μιας νέας, 
έξυπνης και ευέλικτης γενιάς υποδομών μεταφοράς, διανομής και αποθήκευσης είναι 
απαραίτητα στοιχεία για μια πλήρως ολοκληρωμένη και καλά συνδεδεμένη αγορά 
ενέργειας, στην οποία διασφαλίζεται η προσφορά ενέργειας σε προσιτές τιμές, 
αξιοποιείται πλήρως η δυναμική της συμπαραγωγής και της απόδοσης, ακόμη και η 
εκμετάλλευση ανανεώσιμων και μη συμβατικών πηγών ενέργειας, και στην οποία κανένα 
κράτος μέλος δεν παραμένει αποκομμένο από τα ευρωπαϊκά δίκτυα παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

11. πιστεύει ότι πρέπει να ενθαρρύνονται οι επενδύσεις σε υποδομές μέσω σταθερών και 
φιλικών προς την καινοτομία ρυθμιστικών πλαισίων, αναγνωρίζοντας ότι αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο με γνώμονα την αγορά· ωστόσο, αναγνωρίζει ότι σε ορισμένες 
περιπτώσεις οι υποδομές καίριας σημασίας ενδέχεται να μην είναι εμπορικά βιώσιμες 
απαιτώντας συνεπώς δημόσια χρηματοδότηση·

12. επισημαίνει ότι η έλλειψη ανοικτής και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στην υποδομή 
μεταφοράς ενέργειας συνεχίζει να εμποδίζει τους νεοεισερχόμενους να ανταγωνίζονται 
ισότιμα τις κατεστημένες επιχειρήσεις·

13. επισημαίνει ότι κρίνεται απαραίτητο ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο –για παραγωγούς, 
ρυθμιστικές αρχές, διαχειριστές δικτύου, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών στην πλευρά 
της ζήτησης και, κυρίως, τελικούς καταναλωτές και επαγγελματίες-καταναλωτές– με
σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την προσέλκυση 
μακροπρόθεσμων επενδύσεων στην ανάπτυξη υποδομών· υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη 
κωδίκων δικτύου και κανόνων πρέπει να οδηγήσει στην εναρμόνιση των διαδικασιών και 
τη διαλειτουργικότητα·

14. παρατηρεί με ανησυχία ενδείξεις ότι ορισμένες εθνικές δράσεις λαμβάνονται και πάλι με 
σκοπό να επηρεάσουν τις αγορές ενέργειας, ειδικότερα όσον αφορά προσπάθειες που 
καταβάλλονται για τη διασφάλιση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς τα κράτη 
μέλη θεσπίζουν εθνικούς μηχανισμούς εκμετάλλευσης δυνατοτήτων δίχως να ερευνούν 
σε βάθος τη δυνατότητα διασυνοριακών λύσεων, επεμβαίνοντας ως εκ τούτου στην αγορά 
και στρεβλώνοντας τον σχεδιασμό της·

15. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ στο σύνολό της πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες 
όλων των πηγών ενέργειας που βρίσκονται στη διάθεση των κρατών μελών της ΕΕ, 
πάντοτε με την επιφύλαξη είτε του δικαιώματος των κρατών μελών να επιλέγουν το 
ενεργειακό τους μείγμα είτε της ανάγκης για καλύτερο συντονισμό σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

16. πιστεύει ότι μια ανοικτή και διαφανής εσωτερική αγορά, στην οποία όλες οι εταιρείες της 
ΕΕ και των τρίτων χωρών σέβονται το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της ενέργειας, 
μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των προμηθευτών 
ενέργειας της ΕΕ έναντι των εξωτερικών ανταγωνιστών, καθώς αυτό κρίνεται εξαιρετικά 
σημαντικό αναφορικά με την προοπτική περαιτέρω συντονισμού της αγοράς εξωτερικής 
ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ· επισημαίνει ότι η αρχή της αμοιβαιότητας πρέπει να 
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χρησιμοποιείται ως γνώμονας στις σχέσεις με τους παρόχους ενέργειας της ΕΕ·

17. τονίζει ότι η εναρμόνιση των κινήτρων για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
και την ενεργειακή απόδοση χρήση, και των συναφών ενεργειακών δαπανών σε όλα τα 
κράτη μέλη –ή τουλάχιστον η επίτευξη μεγαλύτερης συμβατότητας εν προκειμένω– έχει 
ουσιαστική σημασία για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, τόσο 
σε επίπεδο χονδρικής όσο και σε επίπεδο λιανικής, καθώς και για τη δημιουργία ευνοϊκών 
όρων για την ανάπτυξη στον τομέα της ενέργειας με χαμηλές εκπομπές μακροπρόθεσμα·

18. αναγνωρίζει τις χαμένες ευκαιρίες –που δημιουργήθηκαν μέσω κοινών ευρωπαϊκών 
ερευνητικών σχεδίων με τη στήριξη προγραμμάτων-πλαισίων και πρωτοβουλιών όπως το 
Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο SET)– όσον αφορά την ανάπτυξη 
νέων τεχνολογιών που επιτρέπουν βελτιώσεις στην απόδοση, στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, στην ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών, στη χρήση ορυκτών καυσίμων με 
χαμηλές εκπομπές και στα έξυπνα δίκτυα, που είναι όλα καθοριστικοί παράγοντες για την 
αγορά ενέργειας·

Απαιτείται η λήψη επειγόντων μέτρων

Ενθάρρυνση των εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών

19. καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο το σύνολο της 
σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής και, ειδικότερα, την 
τρίτη δέσμη μέτρων·

20. ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της ΕΕ για την ενέργεια, ειδικότερα δε τις διατάξεις που θεσπίζουν βασικά 
δικαιώματα για τους καταναλωτές, όπως επίσης εκείνες που αφορούν τους διαχειριστές 
συστημάτων, τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τους κανόνες ανταγωνισμού, και εκείνες 
που στόχο έχουν τη μείωση του φαινομένου της κυκλικής ροής, όπου το τελευταίο αυτό 
φαινόμενο να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για την εσωτερική αγορά ενέργειας, καθώς 
αποδυναμώνει την ασφάλεια του ενεργειακού συστήματος· προτρέπει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει τα καταλληλότερα μέσα που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να 
αντιμετωπίσει οποιαδήποτε συνεχιζόμενη μη συμμόρφωση προς τη σχετική νομοθεσία 
της ΕΕ·

21. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τον τρόπο συντονισμού των 
έργων υποδομής, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την πανευρωπαϊκή σύνδεση των 
συστημάτων και την καλή σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας· ενθαρρύνει, εν 
προκειμένω, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία αξιολόγηση, 
επιλογή και υλοποίηση των έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ειδικότερα όσον 
αφορά τις διασυνοριακές διασυνδέσεις των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου, το υγροποιημένο φυσικό αέριο και τις υποδομές αποθήκευσης, που είναι ζωτικής 
σημασίας για μια ολοκληρωμένη και εύρυθμη αγορά ενέργειας·

22. καλεί τα κράτη μέλη να μην προχωρήσουν στη ρύθμιση των τιμών λιανικής ενέργειας σε 
εθνικό επίπεδο μέσω δημοσίων επιδοτήσεων, διότι μέτρα αυτού του είδους απειλούν 
σοβαρά τις μελλοντικές επενδύσεις σε υποδομή·
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23. επικροτεί την αποφασιστικότητα της Επιτροπής αναφορικά με την επιβολή 
αντιμονοπωλιακών κανόνων και κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, που εξασφαλίζει 
την καθιέρωση ίσων όρων ανταγωνισμού με ίσους όρους πρόσβασης για όλους τους 
παράγοντες της αγοράς·

24. στηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες της Επιτροπής να θεσπίσει εναρμονισμένους κώδικες 
δικτύου και κανόνες, σύμφωνα με το σχέδιο, και να διασφαλίσει τη σταθερότητα του 
ρυθμιστικού πλαισίου της εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

25. στηρίζει σθεναρά τα ρυθμιστικά μέτρα που λαμβάνουν η ΕΕ και οι εθνικές αρχές με 
σκοπό την ενθάρρυνση, τη βελτίωση και την απλοποίηση του διασυνοριακού εμπορίου 
ενέργειας και τη γεφύρωση του κενού μεταξύ των ενεργειακών συστημάτων στα διάφορα 
κράτη μέλη·

26. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την επάρκεια και την ευελιξία της εθνικής δυναμικότητας 
ηλεκτροπαραγωγής βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και να υποβάλει έκθεση 
σχετικά με τις επιπτώσεις των εφαρμοζόμενων εθνικών μέτρων που σχετίζονται με την 
αξιολόγηση της δυναμικότητας και τον αναπτυξιακό προγραμματισμό της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις διασυνοριακές πτυχές αυτής της 
συμπληρωματικής πολιτικής σχεδιασμού της αγοράς·

27. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς να προσφέρουν 
κίνητρα και να στηρίξουν τις περιφερειακές πρωτοβουλίες και συμπράξεις, 
συμπεριλαμβανομένων της περιφερειακής ανταλλαγής ενέργειας, των κέντρων εμπορίας 
φυσικού αερίου και των μηχανισμών σύζευξης των αγορών·

28. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα μέσα εξωτερικής πολιτικής που έχει στη 
διάθεσή της με σκοπό να προωθήσει τους κανόνες και τα πρότυπα της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας σε τρίτες χώρες και, ειδικότερα, στις γειτονικές χώρες της ΕΕ· παροτρύνει την 
Επιτροπή να προχωρήσει στην επίλυση του ζητήματος της θέσπισης σαφών κανόνων για 
τη διαχείριση της συμφόρησης στις διασυνοριακές συνδέσεις φυσικού αερίου μέσω 
διαλόγου με τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες σε διμερές επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει στις σχέσεις της με τους εξωτερικούς εταίρους, τη δυνατότητα των 
επιχειρήσεων της ΕΕ να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις παγκοσμίως·

Βοήθεια για τους καταναλωτές

29. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς να βελτιώσουν την 
ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές, να 
τους παράσχουν σαφείς και διαφανείς μεθόδους τιμολόγησης και να θεσπίσουν εργαλεία 
σύγκρισης τιμών που θα τους επιτρέπουν να πραγματοποιούν συνειδητές επιλογές, όπως 
επίσης να θεσπίσουν εύχρηστους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών με τους προμηθευτές· 
επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να θεσπιστεί πλατφόρμα ενημέρωσης για τα 
δικαιώματα των καταναλωτών·

30. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική με στόχο να ενθαρρύνουν τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες-
καταναλωτές να συμμετέχουν ενεργά στην αγορά ενέργειας, μεταξύ άλλων 
διασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους μέσω της υφιστάμενης νομοθεσίας καθώς και μέσω 
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της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση·

31. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ του τομέα της 
ενέργειας και του τομέα των ΤΠΕ και να αναθεωρήσει τα υφιστάμενα μέσα 
χρηματοδότησης των καινοτομιών που σχετίζονται με την ενέργεια, προκειμένου να 
ωφεληθούν όλοι οι καταναλωτές και να διευκολυνθεί η εγκατάσταση έξυπνων 
ηλεκτρικών δικτύων κατά τρόπο φιλικό προς το χρήστη·

32. παροτρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να προωθήσουν τις 
λύσεις ΤΠΕ στα έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα και να εστιάσουν στην αγορά των 
επαγγελματιών-καταναλωτών, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη ανάγκη για ευελιξία, 
ενεργειακή απόδοση/εξοικονόμηση ενέργειας και τη συμμετοχή της πλευράς της ζήτησης·

33. αναμένει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής θα βοηθήσουν στη θέσπιση 
φιλόδοξων στόχων πολιτικής αναφορικά με τους ευάλωτους καταναλωτές, και θα 
συνδράμει τα κράτη μέλη στον καλύτερο καθορισμό αυτής της κατηγορίας καταναλωτών· 
καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει παράλληλα τους υφιστάμενους μηχανισμούς και τα 
μέσα για την προστασία των εν λόγω καταναλωτών με σκοπό να προτείνει μέτρα για μια 
πιο ολοκληρωμένη και συνεκτική προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ·

Βοήθεια για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προβλημάτων στους τομείς της ενέργειας και 
της αλλαγής του κλίματος

34. καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τους ενδιαφερόμενους φορείς να μετατρέψουν τα 
απαραίτητα καθεστώτα στήριξης σε διαφανείς, ομοιογενείς και βασιζόμενους στην αγορά 
μηχανισμούς προκειμένου να δημιουργήσουν μια κοινή αγορά για τα απαιτούμενα 
στοιχεία στήριξης –όπως είναι η ενεργειακή απόδοση, οι επαγγελματίες-καταναλωτές, η 
συμπαραγωγή, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι βοηθητικές υπηρεσίες– κατά τρόπο 
ώστε να διασφαλίζεται η συμβατότητά τους·

35. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά τις συνέπειες της ένταξης των ενεργειακών 
πόρων με χαμηλές εκπομπές στα δίκτυα ενέργειας, και ειδικότερα των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, σε σχέση με την οικονομική στήριξη, τις τεχνικές απαιτήσεις του 
συνόλου του συστήματος και τον σχεδιασμό της αγοράς· υπογραμμίζει ότι η έλλειψη 
συντονισμένης προσέγγισης στους πόρους αυτούς έχει εμποδίσει μέχρι σήμερα την 
ένταξή τους στα ευρωπαϊκά συστήματα ενέργειας·

36. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν σοβαρά υπόψη την ανάγκη για 
περαιτέρω ανάπτυξη της συμπαραγωγής, καθώς αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης, και να βασίσουν σε αυτήν την επιλογή 
την ευρεία υλοποίηση έργων αστικής θέρμανσης και ψύξης·

37. ενθαρρύνει επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την έρευνα και την 
ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών ενέργειας που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο του 
«Ορίζοντα 2020» και στα προγράμματα ΕΙΤ, καθώς αυτή είναι η μόνη οδός για να 
επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών, τη βελτίωση της ενεργειακής 
ασφάλειας και την αναβάθμιση της ανταγωνιστικής θέσης του κλάδου αυτού της ΕΕ στην 
παγκόσμια αγορά·
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38. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.


