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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων
(2020/xxxx(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 
άρθρο 194,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα της 12 Δεκεμβρίου 2015,

– έχοντας υπόψη τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 7 του ΟΗΕ «διασφάλιση της πρόσβασης 
σε οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους»,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2018 με τίτλο 
«Καθαρός πλανήτης για όλους – Ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια 
ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία» 
(COM(2018)0773),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2019)0640),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Φεβρουαρίου 2020 με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα» (COM(2020)0066),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2020 με τίτλο «Μια 
νέα ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική» (COM(2020)0102),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Μαΐου 2020 «Ενέργεια για μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία: Στρατηγική της ΕΕ για την ενοποίηση του ενεργειακού 
συστήματος» (COM(2020)0299),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2020 «Κύμα 
ανακαινίσεων για την Ευρώπη – οικολογικά κτίρια, θέσεις εργασίας, καλύτερη ζωή» 
(COM(2020)0662),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2020 με τίτλο 
«Στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου» (COM(2020)0663),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με την 
κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης του 2020 (COM(2019)0950),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με την 
πρόοδο της ανταγωνιστικότητας στον τομέα της καθαρής ενέργειας (COM(2020)0953),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (COM(2020)0954),
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– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με την 
πρόοδο όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (COM(2020)0952),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2020 με τίτλο «Οι τιμές 
και το κόστος της ενέργειας στην Ευρώπη» (COM(2020)0951),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2019 σχετικά με το 
μέλλον των ενεργειακών συστημάτων στην Ενεργειακή Ένωση για την εξασφάλιση της 
ενεργειακής μετάβασης και της επίτευξης των στόχων για την ενέργεια και το κλίμα, με 
χρονικό ορίζοντα το 2030 και μετέπειτα,

– έχοντας υπόψη συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2019,

– έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία για το υδρογόνο που δρομολογήθηκε από την 
αυστριακή Προεδρία του Συμβουλίου στο Linz στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2018,

– έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία για τις βιώσιμες και έξυπνες υποδομές φυσικού αερίου 
για την Ευρώπη, την οποία δρομολόγησε η ρουμανική προεδρία του Συμβουλίου στο 
Βουκουρέστι την 1η και 2α Απριλίου 2019,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27 Οκτωβρίου 2003 σχετικά 
με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων 
και της ηλεκτρικής ενέργειας,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους 
συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την 
κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις 
διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ 
και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και 
(ΕΚ) αριθ. 715/2009,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη σύσταση της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και 
την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010, ο οποίος 
βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό αναθεώρηση,

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές,

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 559/2014 του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2014 
για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2»,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την κλιματική αλλαγή 
– ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, 
ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία, με βάση τη Συμφωνία του Παρισιού1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την κλιματική και 
περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τη διάσκεψη του 
2019 του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, στη Μαδρίτη της Ισπανίας (COP 25)3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία4,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 
(A9-0000/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν 
εγκρίνει τον στόχο μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας έως το 2050·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει τον στόχο της μείωσης 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 60 % έως το 2030·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος ως τον συντονισμένο 
σχεδιασμό και λειτουργία όλων των φορέων και υποδομών ενέργειας, που συνδέονται με 
όλους τους τελικούς καταναλωτές·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων μπορεί να 
διατηρήσει το κόστος για τις ευρωπαϊκές αρχές και τους ευρωπαίους πολίτες εντός ενός 
ρεαλιστικού και αποδεκτού ορίου·

1. υποστηρίζει την κατεύθυνση που καθόρισε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της σχετικά με 
μια στρατηγική για την ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία υλοποίησή της σε πνεύμα αλληλεγγύης· 
ενθαρρύνει τον ιδιωτικό τομέα να συμβάλει στην επιτυχία της·

2. πιστεύει ότι η στρατηγική αυτή μπορεί να βοηθήσει την ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της 
για το κλίμα, διαφυλάσσοντας παράλληλα την ενεργειακή προσβασιμότητα και την 
ασφάλεια του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης ενός αποδοτικού, ολοκληρωμένου, 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0217.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0078.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0079.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0005.
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ανθεκτικού, έξυπνου και απαλλαγμένου από ανθρακούχες εκπομπές συστήματος·

Διασφάλιση της βελτιστοποίησης των ενεργειακών συστημάτων και απαλλαγή τους από 
τις ανθρακούχες εκπομπές

3. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στην αρχή της προτεραιότητας στην ενεργειακή 
απόδοση και υπενθυμίζει ότι η πλέον βιώσιμη ενέργεια είναι εκείνη που δεν 
καταναλώνεται·

4. εκφράζει τη λύπη του για την ανεπαρκή πρόοδο που σημειώθηκε από τα κράτη μέλη, 
όπως παρουσιάζεται στην έκθεση προόδου για την ενεργειακή απόδοση· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να προτείνει πιο φιλόδοξους στόχους λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της 
στο πλαίσιο της διαδικασίας διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης· χαιρετίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τη στρατηγική για ένα κύμα ανακαινίσεων·

5. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει την αρχή της ενεργειακής απόδοσης σε ολόκληρη την 
αλυσίδα αξίας και σε όλες τις τελικές χρήσεις· επισημαίνει τις δυνατότητες κυκλικότητας 
και επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων, της ενέργειας και της απορριπτόμενης 
θερμότητας από βιομηχανικές διεργασίες, κτίρια και κέντρα δεδομένων· εφιστά την 
προσοχή στον εκσυγχρονισμό των δικτύων θέρμανσης, τα οποία μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην απαλλαγή της θέρμανσης από τις ανθρακούχες 
εκπομπές· επισημαίνει το δυναμικό των ψηφιακών εργαλείων για έξυπνη διαχείριση της 
ενέργειας·

6. υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση θα απαιτήσει από 520 έως 575 δισεκατομμύρια 
ευρώ ετήσιων επενδύσεων σε υποδομές· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει κριτήρια 
βιώσιμων επενδύσεων σε πλήρη συμμόρφωση με τους στόχους για το κλίμα και την 
ενοποίηση·

7. επιβεβαιώνει τη σημασία της εκ των προτέρων αξιολόγησης και της πρόβλεψης της 
ανάγκης για νέες υποδομές παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και μετατροπής ενέργειας, 
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η χρήση τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και 
να διασφαλιστεί η οικονομική τους βιωσιμότητα·

8. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
347/2013 σχετικά με τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, για να συμπεριλάβει την 
ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων στους στόχους του κανονισμού και στον 
δεκαετή προγραμματισμό ανάπτυξης δικτύων·

9. ζητεί τη μαζική ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενέργειας απαλλαγμένης 
από ανθρακούχες εκπομπές· ενθαρρύνει την Επιτροπή να προτείνει πιο φιλόδοξους 
στόχους, προκειμένου να αυξηθεί το μερίδιο της εν λόγω ενέργειας στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, στη βαριά βιομηχανία, στις μεταφορές, στις κατασκευές, στη 
θέρμανση και στην ψύξη·

10. χαιρετίζει την έγκριση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το υδρογόνο· είναι της άποψης 
ότι το υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές και απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές 
μπορεί να συμβάλει στη μείωση των υπολειμματικών εκπομπών από τις βιομηχανικές 
διεργασίες και τις βαριές μεταφορές που δεν μπορούν να απαλλαγούν από τις 
ανθρακούχες εκπομπές μέσω της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας μηδενικών ανθρακούχων 
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εκπομπών· υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη απαλλαγής της υφιστάμενης παραγωγής 
υδρογόνου από τις ανθρακούχες εκπομπές·

11. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει την υποχρέωση που προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 
2018/2001 για τα κράτη μέλη να εκδίδουν εγγυήσεις προέλευσης για τα αέρια χαμηλών 
και μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών και τα ανανεώσιμα αέρια·

12. τονίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η έρευνα και η ανάπτυξη τεχνολογιών για τη 
δέσμευση, την αποθήκευση και την επαναχρησιμοποίηση του CO2·

13. καλεί την Επιτροπή να προτείνει φιλόδοξους στόχους για την απαλλαγή των οδικών, 
θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και αεροπορικών μεταφορών από τις ανθρακούχες 
εκπομπές· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής να 
αναπτύξει ένα εκατομμύριο στήλες επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα· τονίζει την 
ανάγκη προσαρμογής των δικτύων εξηλεκτρισμού του ευρωπαϊκού στόλου οχημάτων·

Διασφάλιση της ισορροπίας των ενεργειακών συστημάτων

14. επισημαίνει ότι η διατήρηση της ισορροπίας των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και η 
διαχείριση της κορύφωσης της ζήτησης και της παραγωγής θα είναι πιο περίπλοκες με 
ένα όλο και πιο αποκεντρωμένο μείγμα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· 
υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη παραμένουν ελεύθερα να καθορίζουν το ενεργειακό τους 
μείγμα, η ποικιλομορφία του οποίου είναι θεμελιώδης για την εξασφάλιση της ασφάλειας 
του εφοδιασμού·

15. επιβεβαιώνει την ανάγκη μείωσης των κανονιστικών φραγμών, βελτίωσης της 
πρόσβασης σε κεφάλαια και περαιτέρω στήριξης έργων αποθήκευσης ενέργειας κατά 
μήκος των δικτύων μεταφοράς και διανομής και στις περιοχές κατανάλωσης·

16. υπενθυμίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το πράσινο υδρογόνο στην 
εξισορρόπηση των δικτύων με τη χρήση τυχόν πλεονασματικής παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

17. υπενθυμίζει τη σημασία των διασυνδέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των 
διαχειριστών δικτύων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία περιφερειακών 
κέντρων συντονισμού δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943·

18. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τους διαφορετικούς τρόπους περαιτέρω ενθάρρυνσης 
της ανάπτυξης μιας ευρωπαϊκής αγοράς με ευελιξία της ζήτησης·

19. δηλώνει ότι ένα πιο αποκεντρωμένο και καλύτερα ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα 
απαιτεί μια καλύτερη πρόβλεψη της ζήτησης ενέργειας· τονίζει εν προκειμένω τον καίριο 
ρόλο των στατιστικών και μετεωρολογικών δεδομένων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν μια εσωτερική αγορά ψηφιακών ενεργειακών τεχνολογιών·

Διασφάλιση της ενεργειακής προσβασιμότητας για όλους τους καταναλωτές

20. υπενθυμίζει ότι πρωταρχικός στόχος της δράσης της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας είναι 
η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς· καλεί την Επιτροπή να προτείνει τις 
αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές προκειμένου να διασφαλιστούν ίσα δικαιώματα για 
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όλους τους καταναλωτές και μη στρεβλωμένες ενδείξεις τιμών που αντικατοπτρίζουν το 
πραγματικό κόστος της ενέργειας και τη συμβολή της στην απαλλαγή της οικονομίας 
από τις ανθρακούχες εκπομπές· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία 
αναθεώρησης της οδηγία 2003/96/ΕΚ·

21. είναι πεπεισμένο για την ανάγκη να ενθαρρυνθούν οι καταναλωτές ενέργειας να 
δραστηριοποιηθούν περισσότερο· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα εναπομένοντα 
εμπόδια στην ιδιοκατανάλωση, ιδίως για τους βιομηχανικούς καταναλωτές·

22. επιβεβαιώνει τις δυνατότητες των ενεργειακών κοινοτήτων και των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων να αναπτύξουν την πρόσβαση σε πιο βιώσιμη ενέργεια, ιδίως για τις 
απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

Διασφάλιση της ηγετικής θέσης της Ευρώπης στις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας

23. υπενθυμίζει ότι ένας από τους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης είναι η μείωση της 
εξάρτησής μας από τις εισαγωγές· θεωρεί ότι η δημιουργία συνεργειών μπορεί να 
συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου·

24. υπογραμμίζει τη σημασία της επέκτασης της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
τεχνολογιών προκειμένου να διασφαλιστεί η αυτονομία της ΕΕ στον στρατηγικό τομέα 
της ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την έρευνα και την καινοτομία μέσω των 
διαφόρων διαρθρωτικών και τομεακών ταμείων· υπενθυμίζει την παγκόσμια ηγετική 
θέση της Ένωσης στις τεχνολογίες μέτρησης των δορυφορικών εκπομπών·

25. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για τις 
στρατηγικές αλυσίδες αξίας· ζητεί τη δημιουργία συμμαχίας για ενεργειακές τεχνολογίες 
απαλλαγμένες από ανθρακούχες εκπομπές· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη 
συμμετοχή των ΜΜΕ στις εν λόγω συμμαχίες προκειμένου να συμμετάσχουν 
περισσότερα κράτη μέλη·

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

Προοίμιο

Η κλιματική κρίση που βιώνουμε οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μαζική χρήση ορυκτών 
καυσίμων μετά τη βιομηχανική επανάσταση, ιδίως στην Ευρώπη. Επομένως, η ενεργειακή 
μετάβαση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον στόχο της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως 
το 2050. 

Η παρούσα έκθεση συνάδει πλήρως με τη συζήτηση η οποία πραγματοποιείται εδώ και μία 
δεκαετία σχετικά με την ενεργειακή μετάβαση της ΕΕ και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της 
πολιτικής της για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Στον απόηχο της δημιουργίας της Ενεργειακής Ένωσης, η στρατηγική αυτή αντικατοπτρίζει 
μια αλλαγή της προοπτικής των ενεργειακών συστημάτων, την οποία χαιρετίζει ο εισηγητής. 
Η ενεργειακή μετάβαση δεν θεωρείται πλέον ως ένα σύνολο από ξεχωριστές μεταξύ τους 
προκλήσεις, την πρόκληση της απαλλαγής της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, της μείωσης της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, της μείωσης της 
ζήτησης στους πλέον ενεργοβόρους τομείς κ.λπ. Αντιμετωπίζεται ως η ανάπτυξη ενός ενιαίου 
συστήματος που θα επιτρέπει σε όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας να απαλλαγούν 
από τις ανθρακούχες εκπομπές μέσω των συνεργειών που δημιουργούνται μεταξύ τους, αλλά 
και μεταξύ των κρατών μελών. Η ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων είναι μια 
ενοποίηση πολυπαραγοντική. 

Διασφάλιση της βελτιστοποίησης των ενεργειακών συστημάτων και απαλλαγή τους από 
τις ανθρακούχες εκπομπές

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων βασίζεται στις αρχές της 
βελτιστοποίησης και της κυκλικότητας. Μέχρι στιγμής, οι αλυσίδες αξίας της ενέργειας 
θεωρούνται γραμμικές, από την παραγωγή ενέργειας έως τις τελικές χρήσεις. Η ενεργειακή 
απόδοση, που καθιερώθηκε ως αρχή της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, επικεντρώθηκε 
σχεδόν αποκλειστικά σε ορισμένες τελικές χρήσεις.

Η προσέγγιση αυτή δεν θα είναι επαρκής για να επιτευχθεί η ουδετερότητα ως προς τις 
ανθρακούχες εκπομπές την οποία επιδιώκει η ΕΕ έως το 2050, καθώς είναι σαφές ότι δεν θα 
είμαστε σε θέση να απαλλαγούμε από τις ανθρακούχες εκπομπές για το σύνολο της ζήτησής 
μας σε ενέργεια, εάν παραμείνει σταθερή ή αυξηθεί (ιδίως στον τομέα των μεταφορών). 
Επομένως, πρέπει να αξιολογήσουμε, να επανεξετάσουμε, να επανεφεύρουμε τρόπους για να 
βελτιστοποιήσουμε την ενέργεια καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της, από την 
παραγωγή έως την ανάκτηση και την επαναχρησιμοποίηση. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
όχι μόνο θα μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα, αλλά θα μειώσει και τις απώλειες ενέργειας στην 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου ότι ο συντελεστής πρωτογενούς ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές είναι χαμηλότερος από ό, τι για τις ορυκτές πηγές. Ωστόσο, οι επενδύσεις 
που απαιτούνται για τη μαζική ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι σημαντικές 
και μας οδηγούν σε ένα απλό συμπέρασμα: προκειμένου η ενεργειακή μετάβαση να είναι 
οικονομικά προσιτή για την οικονομία της ΕΕ και τους πολίτες της, η ενέργεια πρέπει να 
εξοικονομηθεί, ακόμη και η ανανεώσιμη ενέργεια. 
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Η στρατηγική που παρουσίασε η Επιτροπή σηματοδοτεί ένα ακόμη, ίσως πολύ αδύναμο, βήμα 
στην αποδοτικότητα των ενεργειακών δικτύων. Ο εισηγητής θεωρεί ότι η βελτιστοποίηση των 
υποδομών αποτελεί σημαντικό δυναμικό το οποίο εξακολουθεί να μην αξιοποιείται επαρκώς. 
Η ανάπτυξη νέων υποδομών ιδίως ηλεκτρικής ενέργειας, μετατροπής και αποθήκευσης, πρέπει 
να θεωρηθεί ως μία δέσμη που δημιουργεί νέες συνέργειες μεταξύ τομέων. Αυτός είναι ο λόγος 
για τον οποίο το υδρογόνο αποτελεί ενδιαφέρουσα ευκαιρία όταν προέρχεται από ηλεκτρική 
ενέργεια μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών, καθώς προσφέρει μια νέα, πιο βιώσιμη πηγή 
αέριας ενέργειας, αλλά και έναν νέο τρόπο αποθήκευσης και ευελιξίας.

Αυτή η νέα προσέγγιση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μεγαλύτερη κυκλικότητα. Τα 
παράγωγα προϊόντα από βιομηχανικές και γεωργικές διεργασίες, τα οργανικά απόβλητα, 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πηγές ενέργειας. Η απορριπτόμενη θερμότητα που εκπέμπεται 
από τις βιομηχανίες ή τα κέντρα δεδομένων μας πρέπει να μπορεί να αναβαθμίζεται, για 
παράδειγμα με την αποθήκευση ή την επανεισαγωγή της στα δίκτυα θέρμανσης. Με άλλα 
λόγια, πρέπει να δημιουργηθούν νέοι, πιο οριζόντιοι και πιο αποκεντρωμένοι δεσμοί μεταξύ 
των διαφόρων τελικών καταναλωτών ενέργειας, ώστε τελικά να εξαρτώνται λιγότερο από 
κεντρικά ενεργειακά δίκτυα, τα οποία είναι δυσκολότερο να απαλλαγούν από τις ανθρακούχες 
εκπομπές. Επομένως, η προσέγγιση αυτή αντικατοπτρίζει άμεσα τη βιομηχανική στρατηγική 
της ΕΕ.

Τέλος, ο εισηγητής διερευνά τρόπους για την επιτάχυνση της απαλλαγής από τις ανθρακούχες 
εκπομπές σε τομείς όπου η ζήτηση ενέργειας δεν μειώνεται, για διάφορους λόγους. Σε 
ορισμένους τομείς, όπως η οικοδομική δραστηριότητα, οι προσπάθειες ενεργειακής απόδοσης 
εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς. Οι εναλλακτικές λύσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα στον τομέα των μεταφορών δεν είναι ακόμη αρκετά ελκυστικές και η ζήτηση 
εξακολουθεί να αυξάνεται, παρά τις προσπάθειες για πολυτροπικότητα και τη μετάβαση σε 
νέους τρόπους μεταφοράς. Στη βαριά βιομηχανία, ο σκληρός παγκόσμιος ανταγωνισμός και οι 
χαμηλές τιμές ανθρακούχων εκπομπών επιβραδύνουν επίσης τις επενδύσεις σε περισσότερο 
βιώσιμα πρότυπα παραγωγής. Όλες αυτές οι προκλήσεις πρέπει να ληφθούν πλήρως υπόψη, 
καθώς εξακολουθούν να αποτελούν τυφλά σημεία στη στρατηγική της ΕΕ για την κλιματική 
ουδετερότητα.

Διασφάλιση της ισορροπίας των ενεργειακών συστημάτων

Η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές στον τομέα της ενέργειας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη 
σε μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών περιφερειών, γεγονός που μας επιτρέπει σήμερα να 
κατανοήσουμε τις ευκαιρίες και να προβλέψουμε τις προκλήσεις που μπορεί να δημιουργήσει 
για την ισορροπία των δικτύων, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας. Καθώς η 
ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται σε τομείς όπως οι μεταφορές ή η θέρμανση, οι αιχμές 
της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας θα καταστούν επίσης εντονότερες. Η ενοποίηση των 
ενεργειακών συστημάτων μπορεί να συμβάλει στον συμβιβασμό αυτών των αιχμών της 
ζήτησης με την ολοένα και πιο διαλείπουσα παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η μετατροπή της 
ηλεκτρικής ενέργειας σε υδρογόνο, για παράδειγμα, προσφέρει λύσεις για την αποθήκευση 
πλεονάσματος κατά τη διάρκεια των αιχμών παραγωγής. 

Από την άλλη πλευρά, η διαχείριση των ενεργειακών δικτύων μπορεί να ωφεληθεί σε μεγάλο 
βαθμό από μια μεγαλύτερη ευελιξία της ζήτησης. Η ευελιξία αυτή μπορεί να ξεκινήσει σε 
επίπεδο δικτύου. Η ψηφιοποίηση και η ανάδυση λύσεων που συγκεντρώνουν μεγάλες 
ποσότητες δεδομένων, για παράδειγμα, θα αποτελέσουν απαραίτητους συμμάχους στη 
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διασφάλιση της ισορροπίας των δικτύων σε πραγματικό χρόνο. Σε επίπεδο παραγωγής, είναι 
επίσης ευπρόσδεκτη η ανάπτυξη «ψηφιακών δίδυμων» σταθμών παραγωγής ενέργειας. 

Η ευελιξία και η ανθεκτικότητα των δικτύων θα προέλθουν επίσης, αναμφίβολα, από τη 
διασύνδεσή τους και, υπό την έννοια αυτή, πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την 
ανάπτυξη αυτών των ενεργειακών διασυνδέσεων. Ο εισηγητής θεωρεί επίσης ότι τα καθήκοντα 
των μελλοντικών περιφερειακών κέντρων συντονισμού, αλλά και του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, είναι ουσιαστικής σημασίας. 

Τέλος, οι ψηφιακές τεχνολογίες και η εκμετάλλευση δεδομένων μπορούν να μας βοηθήσουν 
να προβλέψουμε καλύτερα τη ζήτηση της ενέργειας. Σε επίπεδο κτιρίων, αναδύεται μια αγορά 
για τεχνολογίες ενεργειακής διαχείρισης, και η ΕΕ θα μπορούσε να παίξει ρόλο στην άρση των 
εμποδίων στις εν λόγω δραστηριότητες. Όλες αυτές οι καινοτομίες πρέπει να προωθηθούν και 
να υποστηριχθούν περαιτέρω από τα ταμεία της ΕΕ, καθώς είναι ευέλικτες και μειώνουν την 
τρωτότητα των ενεργειακών συστημάτων. 

Διασφάλιση της ενεργειακής προσβασιμότητας για όλους τους καταναλωτές

Ο εισηγητής είναι προσηλωμένος στην αρχή της προσβασιμότητας, η οποία απορρέει από την 
εύρυθμη λειτουργία των αγορών και από μια τιμή που είναι αποδεκτή για τους καταναλωτές. 
Όσον αφορά την ενέργεια, η προσβασιμότητα προϋποθέτει επίσης και γεωγραφικά κριτήρια. 
Η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να εγγυηθούν την πρόσβαση σε μια πιο 
βιώσιμη ενέργεια για όλους τους καταναλωτές, είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε για 
επαγγελματίες. 

Επομένως, οι ίδιοι οι καταναλωτές πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στο ενεργειακό σύστημα, 
παράγοντας οι ίδιοι ενέργεια, αλλά και μειώνοντας, στο μέτρο του δυνατού, την κατανάλωσή 
τους κατά τη διάρκεια των αιχμών στην κατανάλωση. Η ιδιοκατανάλωση και οι ενεργειακές 
κοινότητες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικούς κανονιστικούς και οικονομικούς 
φραγμούς και η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στην εξάλειψη των φραγμών αυτών. 

Γενικότερα, η νομοθεσία της ΕΕ πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει τις νέες 
παραμέτρους. Η αναθεώρηση της νομοθεσίας για την ηλεκτρική ενέργεια και τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας αποτελεί σημαντικό πρώτο βήμα, αλλά οι ευκαιρίες για ιδιοκατανάλωση 
πρέπει να είναι προσβάσιμες σε όλους τους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένου του φυσικού 
αερίου, και τους βιομηχανικούς καταναλωτές.

Τα διακυβευόμενα ζητήματα είναι ακόμη πιο σημαντικά για τις πιο απομονωμένες, νησιωτικές 
και εξόχως απόκεντρες περιοχές, οι οποίες είναι de facto λιγότερο συνδεδεμένες με τα δίκτυα 
και συχνά πλήττονται από υψηλότερες τιμές ενέργειας.

Διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της ηγετικής θέσης της Ευρώπης στις 
τεχνολογίες καθαρής ενέργειας 

Δεδομένου ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου κρίση στον τομέα της υγείας 
και της οικονομίας στο εγγύς μέλλον, η ΕΕ φαίνεται επιτέλους έτοιμη να μιλήσει για την 
ανάγκη διασφάλισης της στρατηγικής μας αυτονομίας στις αλυσίδες αξίας που είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές για την οικονομία μας. Η ενέργεια είναι, κατά τη γνώμη του εισηγητή, η πρώτη 
από αυτές.
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Η ΕΕ έχει την ευκαιρία να φιλοξενήσει ηγέτες του τομέα των νέων ενεργειακών τεχνολογιών. 
Αυτή η ηγετική θέση πρέπει να διατηρηθεί, καθώς θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας. Πρέπει να αναπτύξουμε στον τομέα της ενέργειας μια 
πολιτική καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης ανάλογη με τις ενεργειακές μας φιλοδοξίες. 

Αυτό επιτυγχάνεται πρωτίστως μέσω των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ 
(διαρθρωτικά ταμεία και τομεακά ταμεία όπως το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το Ταμείο 
Καινοτομίας, το LIFE ή το InvestEU). Η παροχή ευκαιριών ευρωπαϊκής χρηματοδότησης 
στους ευρωπαϊκούς οικονομικούς φορείς αποτελεί μέρος της στρατηγικής μας αυτονομίας και 
θα τους δώσει τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν στο πλαίσιο των παγκόσμιων αγορών.

Ένα άλλο βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των ενεργειακών 
φορέων κατά τη μετάβασή τους είναι η αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας στους 
σημερινούς ενεργειακούς τομείς. Εάν ορισμένες δραστηριότητες εξαλείφονται, οι δεξιότητες 
και η τεχνογνωσία τους πρέπει να διαφυλάσσονται. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, για τα 
επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με την ενοποίηση δικτύων. 

Ο εισηγητής ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτό το έγγραφο.


