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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει ότι, για να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες προκλήσεις του ενεργειακού τομέα 
και να επιτύχει τους στόχους της όσον αφορά την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, η 
ΕΕ πρέπει να αναλάβει κοινή δράση σε διεθνές επίπεδο·

2. επαναλαμβάνει ότι η ενέργεια αποτελεί βασική ανθρώπινη ανάγκη· επιμένει, συνεπώς, ότι 
η στρατηγική της ΕΕ για την ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να διασφαλίσει οικονομικά 
προσιτή πρόσβαση στην ενέργεια για όλους και να ενδυναμώσει τις δημόσιες διαδικασίες 
ελέγχου και ρύθμισης·

3. τονίζει ότι το εμπόριο διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια και ότι οι 
στενές συνεργασίες στον τομέα της ενέργειας, οι οποίες ενισχύονται από τα κεφάλαια 
περί ενέργειας που περιλαμβάνονται στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, αποτελούν 
σημαντικά εργαλεία· θωρεί σημαντικό να μειωθεί η εξάρτηση από την εισαγόμενη 
ενέργεια·

4. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία τους για το μηχανισμό ανταλλαγής 
πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες με τρίτες χώρες στον τομέα της 
ενέργειας, ώστε να αυξήσουν τη διαφάνεια και να ενώσουν τη διαπραγματευτική δύναμή 
τους έναντι των τρίτων χωρών·

5. επισημαίνει το γεγονός ότι η στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να στοχεύει 
στην άμβλυνση των εντάσεων μεταξύ των χωρών και τη μείωση των ανεπαρκειών της 
αγοράς, παράγοντες που ακυρώνουν τα οφέλη του εμπορίου· τονίζει την ανάγκη να 
προωθηθούν οι δημοκρατικές δομές παγκόσμιας διακυβέρνησης για την ενέργεια και τις 
πρώτες ύλες·

6. φρονεί ότι η ΕΕ πρέπει να βοηθήσει τις πλέον ευπαθείς χώρες να διαφοροποιήσουν τις 
πηγές και τις οδούς εφοδιασμού τους, συμπεριλαμβανομένων των αντίστροφων ροών, 
δίνοντας έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις σχετικές εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης, με σκοπό να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση παγκοσμίως· υποστηρίζει 
επίσης ότι η ΕΕ πρέπει να βοηθήσει στην εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας, να 
συμβάλει στην παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη και να στηρίξει την παγκόσμια προσπάθεια 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής·

7. θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικές τις ευκαιρίες εξαγωγών για τις ιδιωτικές και δημόσιες 
εταιρείες της ΕΕ σε καθαρές, ασφαλείς και αποδοτικές ενεργειακές τεχνολογίες, ιδίως εν 
όψει της αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας παγκοσμίως· ζητεί να εφαρμοστούν σημαντικές 
μειώσεις στους δασμούς που βαρύνουν αυτές τις τεχνολογίες, στα πλαίσια της 
«πρωτοβουλίας για τα πράσινα αγαθά».


