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Εισαγωγή 
 
 
Μολονότι τα τελευταία χρόνια έχουν σηµειωθεί σηµαντικές εξελίξεις, καθώς και ουσιαστική αύξηση 
των δραστηριοτήτων κανονιστικού χαρακτήρα, η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ εξακολουθεί να µην 
είναι σε θέση να επιτύχει τους κύριους στόχους της ταυτόχρονα και µε επιτυχία: διασφάλιση της 
πρόσβασης στην ενέργεια σε λογικές και σταθερές τιµές, διατήρηση της βιοµηχανικής 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού για όλους τους Ευρωπαίους 
ανεξάρτητα από το πού ζουν και προώθηση της αειφόρου παραγωγής, µεταφοράς, διανοµής, 
αποθήκευσης και κατανάλωσης ενέργειας, εν ολίγοις ο στόχος της µετάβασης µε αποφασιστικά 
βήµατα προς µία κοινωνία µε χαµηλές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. 
 
Η ενεργειακή πολιτική αντιµετωπίζεται εξαιρετικά συχνά ως ζήτηµα ιδιαίτερα ευαίσθητο, το οποίο 
έχει καθαρά εθνικό χαρακτήρα και άπτεται της εθνικής ανεξαρτησίας κάθε κράτους µέλους. Ωστόσο, 
η αλληλεξάρτηση µεταξύ κρατών µελών στον τοµέα της ενέργειας δεν υπήρξε ποτέ τόσο ισχυρή από 
πολιτική, οικονοµική και τεχνική άποψη, όσο σήµερα. Τυχόν στασιµότητα ή οπισθοδρόµηση στον 
συγκεκριµένο τοµέα ενδέχεται να έχει επιζήµιες συνέπειες που θα διαρκέσουν. Η λήψη αποφάσεων 
σε µονοµερή βάση αυξάνει τον κίνδυνο διαφωνιών και, κατ' επέκταση, µπορεί να οδηγήσει σε 
αύξηση ή σε αυξοµειώσεις των τιµών στην περιφερειακή ενεργειακή παραγωγή και κατανάλωση, για 
να αναφερθούν δύο µόνον περιπτώσεις. Όπως είδαµε πρόσφατα, τα ευρωπαϊκά κράτη µπορούν όντως 
να πραγµατοποιήσουν κυρίαρχες επιλογές όσον αφορά τον εφοδιασµό τους σε ενέργεια, αυτό 
εντούτοις έχει ένα τίµηµα. Συνεπώς, οι αντιθέσεις µεταξύ των διαφόρων εθνικών στάσεων πρέπει να 
εξαλειφθούν. Σήµερα, κανένα κράτος µέλος δεν µπορεί από µόνο του να παράσχει µε συνέπεια στους 
πολίτες του ενέργεια σε προσιτές τιµές.  
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Πρέπει, λοιπόν, να υιοθετηθεί µία νέα προσέγγιση, η οποία να εξασφαλίσει µία πιο ενισχυµένη 
ολοκλήρωση και αλληλεγγύη στον τοµέα της ενέργειας. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή 
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) και ‘Η Ευρώπη µας’  ένωσαν, µετά από 
πρωτοβουλία της τελευταίας, τις δυνάµεις τους µε σκοπό να προωθήσουν περαιτέρω την πρόταση 
πολιτικής να συσταθεί µια ολοκληρωµένη Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ενέργειας. Η ΕΟΚΕ και ‘Η 
Ευρώπη µας’ έχουν προσδιορίσει τους ακόλουθους κύριους στόχους και προτάσεις πολιτικής τα 
οποία θα πρέπει να επιδιωχθούν στην Ευρώπη το ταχύτερο.  
 
 
 
Περάτωση µιας ολοκληρωµένης ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ενέργειας 
 
 
1. Εναρµόνιση των συνθηκών της αγοράς. Το δυναµικό της εσωτερικής αγοράς δεν έχει 

πλήρως αξιοποιηθεί ώστε να βελτιωθεί η ενεργειακή ασφάλεια και να παρέχεται στους 
πολίτες προστιθέµενη αξία. Εξακολουθούν σήµερα να υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια 
βελτίωσης στην εσωτερική αγορά ενέργειας της ΕΕ, µέσω π.χ., της εναρµόνισης των 
κανόνων που ισχύουν για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, του καταµερισµού της 
δυναµικότητας µεταφοράς, της εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ. Οι φορείς του τοµέα 
πρέπει να µπορούν να ασκούν τις δραστηριότητές τους µε ισότιµους όρους σε όλη την 
έκταση της ΕΕ. Για να καλλιεργηθεί ένα κλίµα φιλικό στις επενδύσεις είναι απαραίτητο να 
υπάρχουν διαφανείς και συνεπείς κανόνες .  

 
2. Ολοκλήρωση των αγορών µέσω της καλύτερης διασύνδεσής τους. Πρέπει να 

διασφαλιστεί ότι η ηλεκτρική ενέργεια θα παρέχεται κατά τρόπο αποτελεσµατικό σε όλη την 
έκταση της ΕΕ και θα είναι αδιάλειπτα διαθέσιµη όταν χρειάζεται. Πρέπει συνεπώς να 
ολοκληρωθεί η διασύνδεση δικτύων, ώστε όλες οι αγορές ενέργειας της ΕΕ να ενωθούν σε 
ένα συνεκτικό σύνολο και να βελτιστοποιηθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού σε 
όλη την ΕΕ.  

 
3. Κοινός γενικός προγραµµατισµός των δικτύων. Ειδικά σε µία περίοδο δηµοσιονοµικής 

αυστηρότητας, έχει ουσιαστική σηµασία να επιλεγούν, στον τοµέα των υποδοµών, οι πλέον 
ορθολογικές και συνεπείς λύσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μία διασύνδεση των 
δικτύων, η οποία θα βασίζεται σε κοινό προγραµµατισµό, θα καταστήσει δυνατή τη 
µετάβαση από τις εθνικές αγορές σε µία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Ο δε κοινός 
προγραµµατισµός των δικτύων πρέπει να εφαρµόζεται στο σύνολο των υποδοµών και όχι 
µόνον στις διασυνοριακές υποδοµές. 
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4. Προς έναν σταδιακό «εξευρωπαϊσµό» του ενεργειακού µείγµατος που να βασίζεται στην 

περιφερειακή ολοκλήρωση των αγορών σε περιφερειακή κλίµακα. Οµάδες κρατών µελών σε 
συγκεκριµένες περιφέρειες θα µπορούσαν σταδιακά να προβούν σε ολοκλήρωση του 
ενεργειακού τους µείγµατος και των υποδοµών τους, ώστε να µοιραστούν τα οφέλη των 
διαφόρων διαθέσιµων σε αυτές πηγών ενέργειας. Όταν πλέον θα έχουν διασυνδεθεί και θα 
έχουν εναρµονιστεί, τα δίκτυά τους και οι αγορές τους θα είναι καλύτερα εξοπλισµένα 
προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις διακυµάνσεις της παραγωγής και της κατανάλωσης και 
θα είναι, συλλογικά, καλύτερα σε θέση να συµβάλλουν στην διασφάλιση του ενεργειακού 
εφοδιασµού της ΕΕ. 

 

5. Προσαρµογή της πολιτικής της ΕΕ στις ενεργειακές ανάγκες των τελικών χρηστών. 
Έχει καίρια σηµασία για την νοµιµότητα της ΕΕ οι πρωτοβουλίες που αναλαµβάνει σε 
συντονισµό µε τα κράτη µέλη να µεταφράζονται σε απτά οφέλη για τους καταναλωτές. Η 
δηµιουργία µιας ενιαίας ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς θα επιτρέψει στους τελικούς 
χρήστες να έχουν ευρύτερο φάσµα επιλογών και σταθερότερους και ελκυστικότερους όρους 
όσον αφορά την προµήθειά τους σε ενέργεια. Οι καταναλωτές πρέπει να είναι ελεύθεροι να 
επιλέγουν τον φορέα παροχής ενέργειας της προτίµησής τους πέρα από σύνορα, και δεν 
πρέπει να υπάρχουν υπερβολικές διαφορές στην τιµολόγηση της ενέργειας, ούτε 
διαφορετικές συνθήκες στην αγορά ενέργειας µεταξύ των κρατών µελών. 

 
6. Σεβασµός και υποστήριξη των δικαιωµάτων των καταναλωτών. Πρέπει να προβλεφθεί 

καλύτερη ενηµέρωση των καταναλωτών σχετικά µε τα δικαιώµατά τους, ώστε να µπορέσουν 
να επωφεληθούν πλήρως από την ενιαία αγορά ενέργειας. Οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να 
τους παρέχονται συστηµατικά και άµεσα, π.χ. µέσω του λογαριασµού τους κατανάλωσης 
ενέργειας. Η καταπολέµηση της ενεργειακής φτώχιας έχει ουσιαστική σηµασία για να µπορεί 
να λειτουργεί ορθά µια κοινωνία, γι' αυτό µάλιστα θα  πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. 

 
 
 

∆ιασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασµού και ενίσχυση της θέσης της ΕΕ έναντι των 
εξωτερικών εταίρων της 
 
 
7. Καλύτερη εφαρµογή της νοµοθεσίας της ΕΕ στις εξωτερικές ενεργειακές συµφωνίες που 

επηρεάζουν την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ. Στις περιπτώσεις όπου 
υφίστανται συµφωνίες µε τρίτες χώρες – είτε όσον αφορά την παροχή, είτε όσον αφορά τις 
υποδοµές – οι οποίες επηρεάζουν την παροχή ενέργειας σε όλη την ΕΕ και έχουν επιπτώσεις 
στην εσωτερική αγορά ενέργειας της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει 
ότι στις εξωτερικές αυτές συµφωνίες εφαρµόζονται οι εσωτερικοί κανόνες της ΕΕ. 
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8. Προς ένα ευρωπαϊκό σύστηµα παροχής ενέργειας. Η ΕΕ έχει άµεσο συµφέρον να 

ενισχύσει την διαπραγµατευτική της θέση έναντι των διεθνών φορέων παροχής ενέργειας. 
Στις περιπτώσεις όπου η ανάληψη κοινής δράσης αποτελεί την πλέον αποτελεσµατική 
προσέγγιση, το Συµβούλιο θα πρέπει να εξουσιοδοτεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διαπραγµατεύεται µε εξωτερικούς προµηθευτές και χώρες διέλευσης εξ ονόµατος της ΕΕ, και 
να διερευνά ταυτόχρονα τη δυνατότητα σύστασης οµάδων αγοράς ορυκτών καυσίµων στο 
επίπεδο της ΕΕ. Η διαπραγµατευτική ικανότητα της ΕΕ είναι ισχυρότερη από αυτήν των 
µεµονωµένων κρατών µελών. Με τον τρόπο αυτό, συνεπώς, η παροχή ενέργειας στα κράτη 
µέλη θα είναι πιο αποτελεσµατική και, κατ’ επέκταση, θα τηρείται η αρχή της αλληλεγγύης 
και θα βελτιστοποιηθεί η χρήση των πόρων.  

 

9. ∆ιασύνδεση των δικτύων και εναρµόνιση των αγορών της ΕΕ µε αυτές των γειτόνων 
της. Η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει την ανάπτυξη κοινών ενεργειακών πολιτικών µε τις 
γειτονικές προς τα ανατολικά και τα νότιά της χώρες µε σκοπό την µεταφορά και διέλευση 
ενέργειας. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει προηγουµένως να αναπτυχθούν τα απαραίτητα δίκτυα 
διασύνδεσης και να υπάρξει εναρµόνιση των αγορών. Τα στοιχεία αυτά των κοινών 
ενεργειακών πολιτικών πρέπει να είναι συνεπή προς τις αρχές της ΕΕ (π.χ. αξιοπιστία της 
παροχής ενέργειας, καλλιέργεια κατάλληλων συνθηκών στην αγορά, διαφάνεια, 
αµοιβαιότητα, βιώσιµη ανάπτυξη, ενεργειακή απόδοση, κλπ) και να ανταποκρίνονται στις 
κοινωνικοοικονοµικές ανάγκες των αντίστοιχων περιφερειών. 

 
10. Ενίσχυση του δυναµικού της «Ένωσης για τη Μεσόγειο και της εταιρικής σχέσης µε τις 

χώρες της Ανατολικής Ευρώπης» στον τοµέα της ενεργειακής συνεργασίας. Η ΕΕ θα 
ήταν σκόπιµο να επιδιώξει την ανάπτυξη ενεργού συνεργασίας στο εσωτερικό της Ένωσης 
για τη Μεσόγειο και της εταιρικής σχέσης µε τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ώστε να 
µπορέσει να βοηθήσει τις γειτονικές χώρες-εταίρους να παράγουν, χρησιµοποιούν και 
εξάγουν ενέργεια από βιώσιµες πηγές και να αναπτύξουν το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο. 
Ο στόχος της διασφάλισης του ενεργειακού εφοδιασµού της Ευρώπης θα βοηθήσει τις χώρες 
αυτές να αντιµετωπίσουν τις δικές τους ανάγκες σε ενέργεια και να χρηµατοδοτήσουν τις 
δικές τους επενδύσεις. 

 
11. Υποστήριξη των αναπτυσσόµενων χωρών. Η ΕΕ οφείλει να βοηθήσει τις αναπτυσσόµενες 

χώρες να επενδύσουν στις ίδιες τους τις ενεργειακές υποδοµές, ιδιαίτερα σε αυτές που είναι 
απαραίτητες για τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, ώστε να διευκολυνθεί µία βιώσιµη 
οικονοµική ανάπτυξη. Έχει επίσης ουσιαστική σηµασία να καλλιεργηθούν συνθήκες στην 
αγορά που να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις και το εµπόριο στο εσωτερικό των χωρών αυτών, 
ενώ παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίζεται η πρόσβαση στην ενέργεια των φτωχότερων 
µερίδων του πληθυσµού. 
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Επίτευξη έως το 2050 της µετάβασης σε ενεργειακά συστήµατα χαµηλής περιεκτικότητας σε 
άνθρακα 
 
 

12. Είναι απαραίτητη η υιοθέτηση µιας συνεπούς και ολοκληρωµένης στρατηγικής για την 
µετάβαση της Ευρώπης σε ένα νέο ενεργειακό σύστηµα. Η αλλαγή του κλίµατος και η 
εξάντληση των αποθεµάτων ορυκτών καυσίµων καθιστούν απαραίτητη την πραγµατοποίηση 
ριζικών αλλαγών στον τρόπο µε τον οποίο η ενέργεια παράγεται και καταναλώνεται. Η 
ανάπτυξη εναλλακτικών βιώσιµων πηγών ενέργειας και τεχνολογιών χαµηλής 
περιεκτικότητας σε άνθρακα έχει καθοριστική σηµασία για την µετάβαση σε ένα βιώσιµο 
ενεργειακό πρότυπο. Η µετάβαση σε µία παραγωγή ενέργειας µε χαµηλή περιεκτικότητα σε 
άνθρακα πρέπει να αποτελέσει µέρος ενός ευρωπαϊκού πλαισίου που θα επιδιώκει την 
προαγωγή διαφορετικών βιώσιµων πηγών ενέργειας µε ευνοϊκό συντελεστή 
κόστους/ωφέλειας. Οι διαθέσιµοι δηµοσιονοµικοί πόροι θα πρέπει να συγκεντρωθούν, ώστε η 
ΕΕ να αποµακρυνθεί από τους καθαρά εθνικούς µηχανισµούς στήριξης, οι οποίοι έχουν 
αποδειχθεί αναποτελεσµατικοί. Η συγκέντρωση των δηµοσιονοµικών µέσων στους τοµείς 
αυτούς είναι ιδιαίτερα ενδεδειγµένη στις τρέχουσες οικονοµικές συνθήκες. 

 
13. Προώθηση της απασχόλησης. Η µετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστηµα µε χαµηλή 

περιεκτικότητα σε άνθρακα θα έχει ως αποτέλεσµα σηµαντικές αλλαγές που θα έχουν τόσο 
θετικές όσο και αρνητικές συνέπειες στην αγορά εργασίας. Πρέπει να αναπτυχθούν οι 
κατάλληλες συνθήκες στην αγορά που να επιτρέψουν τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, ως 
µέρος της διαδικασίας αναδιάρθρωσης της βιοµηχανίας ενέργειας. 

 
14. Προς µία ευρωπαϊκή βιοµηχανία παραγωγής ενέργειας πιο ανταγωνιστική. Η µετάβαση 

θα πρέπει να παράσχει την ευκαιρία να τονωθούν οι δραστηριότητες και να πραγµατοποιηθεί 
µία αναλυτική επισκόπηση της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας. Εξάλλου, η 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης θα εξαρτηθεί, αφενός, από το κατά πόσον το κόστος της 
ενέργειας θα είναι προσιτό και, αφετέρου, από το εάν η ΕΕ θα έχει την ικανότητα να 
καινοτοµεί και να εξάγει τις ενεργειακές τεχνολογίες της. Η ΕΕ και τα κράτη µέλη της θα 
πρέπει να καλλιεργήσουν ένα κλίµα που αν ευνοεί την ανάπτυξη σηµαντικών βιοµηχανικών 
σχεδίων εκ µέρους των διαφόρων ευρωπαϊκών φορέων. Τα κράτη µέλη θα πρέπει, επιπλέον, 
να συνεργάζονται όσον αφορά το ενεργειακό µείγµα τους στο πλαίσιο σχεδίων ευρείας 
κλίµακας για την παραγωγή ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (αιολική, ηλιακή ενέργεια, κλπ), 
καθώς και την µεταφορά της (µε υπερδίκτυα και έξυπνα διασυνδεδεµένα δίκτυα). Η σταδιακή 
ολοκλήρωση του ενεργειακού τους µείγµατος θα µπορούσε να αρχίσει από το περιφερειακό 
επίπεδο. 
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Συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη λήψη αποφάσεων 
 
 
15. Προσαρµογή της ενεργειακής πολιτικής στις ανάγκες των πολιτών της. Πρόκειται για 

ένα ζήτηµα όχι µόνον επίκαιρο, αλλά και σηµαντικό για όλη την κοινωνία, καθώς εκ των 
πραγµάτων η ενέργεια κινητοποιεί το κοινό. Η σύσταση µιας Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ενέργειας έχει το δυναµικό να δραστηριοποιήσει τους λαούς της Ευρώπης γύρω από ένα 
σχέδιο που σαφώς θα τους προσφέρει προστιθέµενη αξία. Η συµµετοχή του κοινού και η 
σύµπραξη µε την κοινωνία των πολιτών είναι εξαιρετικά σηµαντικά, δεδοµένου ότι η 
νοµιµότητα έχει ουσιαστική σηµασία για να πιστέψουν οι πολίτες στην αξιοπιστία των 
αποφάσεων πολιτικής και να αποδεχθούν τις σηµαντικές αλλαγές που πρόκειται να συµβούν. 

 

16. Σύσταση ενός ευρωπαϊκού φόρουµ κοινωνίας των πολιτών για την παρακολούθηση των 
θεµάτων που άπτονται της ενέργειας. Η απουσία διαρθρωµένου διαλόγου για τα 
ενεργειακά θέµατα µεταξύ, αφενός, των αρµοδίων που έχουν την ευθύνη της χάραξης της 
σχετικής πολιτικής και, αφετέρου, της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών, αποτελεί πηγή 
µεγάλης ανησυχίας. Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να συµµετέχει συστηµατικά στον 
διάλογο για τα θέµατα που άπτονται της ενέργειας, στο περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Η ΕΟΚΕ και η ‘Η Ευρώπη µας’ είναι, από την πλευρά τους, έτοιµες να 
υποστηρίξουν το διάλογο αυτό στο επίπεδο της ΕΕ, διαµέσου ενός φόρουµ που να 
συγκεντρώνει εκπροσώπους καταναλωτών, οικολογικών ΜΚΟ, της βιοµηχανίας, 
συνδικαλιστικών ενώσεων, κλπ. 

 
 
 

Ανάθεση των κατάλληλων εξουσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
 
17. Ένα ευρωπαϊκό ενεργειακό σύµφωνο αλληλεγγύης. Η Συνθήκη της Λισσαβώνας 

προβλέπει ρητά την καλλιέργεια αλληλεγγύης µεταξύ των κρατών µελών: ωστόσο, η αρχή 
αυτή έχει δυστυχώς παραµείνει ανεφάρµοστη στο τρέχον θεσµικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα, ο 
ενεργειακός τοµέας αποκτά τα τελευταία χρόνια ολοένα πιο πολιτικό χαρακτήρα και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει σχετικές αρµοδιότητες. Η αλληλεγγύη θα πρέπει συνεπώς να 
γίνει πράξη και να αποτελέσει την κινητήρια δύναµη που θα επιτρέψει την ανάπτυξη µιας 
ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, πράγµα που θα εξαλείψει τις συγκρούσεις γύρω από την 
εθνική κυριαρχία. 

 
18. Αύξηση των δηµοσιονοµικών πόρων που η ΕΕ διαθέτει υπέρ της ενέργειας. Ο 

προϋπολογισµός της ΕΕ δεν προβλέπει τους απαραίτητους πόρους που θα επέτρεπαν στην ΕΕ 
να χρηµατοδοτήσει την ανάπτυξη εκτεταµένων δράσεων ή να προβεί σε συγκεκριµένες 
επιλογές όσον αφορά τις ενεργειακές πηγές. Τα κονδύλια που η ΕΕ διαθέτει ετησίως για την 
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ενέργεια είναι πενιχρά, εάν συγκριθούν µε τα ποσά που διαθέτουν για το σκοπό αυτό τα 
κράτη µέλη. Ο προϋπολογισµός της ΕΕ πρέπει, συνεπώς, να ενισχυθεί µε ανεξάρτητους και 
αυτόνοµους πόρους, µε τη βοήθεια, µεταξύ άλλων, διαφόρων φορολογικών µέσων, καθώς 
και ενός ταµείου ενέργειας που να χρηµατοδοτεί ενεργειακά σχέδια υποδοµών ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος,  όπως π.χ. τη διασύνδεση δικτύων ηλεκτρισµού και αερίου και την 
ενθάρρυνση της διαφοροποίησης, µέσω της µετάβασης σε βιώσιµες ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας και τεχνολογίες η οποία να υποστηρίζεται από κοινά ερευνητικά προγράµµατα 
στον τοµέα των ενεργειών µε χαµηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα.  

 
19. Ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όντας το όργανο που προτείνει και 

συντονίζει τις πολιτικές και ο υπερασπιστής των συµφερόντων της Κοινότητας, η Επιτροπή 
πρέπει να αποτελεί το κύριο αρµόδιο όργανο για την πολιτική ενέργειας της ΕΕ και να 
διαδραµατίζει σηµαντικότερο ρόλο όσον αφορά τη διαµόρφωση µιας συνεπούς, πιστευτής 
και αποτελεσµατικής  πολιτικής που να αποτελεί τη βάση µιας Ευρωπαϊκής Ενεργειακής 
Κοινότητας. 

 
20. Εκτίµηση της ανάγκης αναθεώρησης του θεσµικού πλαισίου.  Η ΕΕ πρέπει να εκτιµήσει, 

έως το 2014, κατά πόσον το τρέχον θεσµικό πλαίσιο επαρκεί για την επίτευξη των φιλόδοξων 
στόχων µιας κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Εάν προκύψει ότι δεν είναι σε θέση 
να ανταποκριθεί στις σχετικές απαιτήσεις, θα πρέπει τότε να δοθεί η δέουσα προσοχή στην 
πρότασή µας να συσταθεί µία Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Κοινότητα. 

 
 
 
Συµπέρασµα 
 
 
Στον τοµέα της ενέργειας, οι ηγέτες της ΕΕ έχουν ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι στις µελλοντικές γενιές.  
Η Ευρώπη δεν µπορεί να έχει την πολυτέλεια να περιµένει περισσότερο, καθώς οποιαδήποτε 
απόφαση ληφθεί σήµερα θα απαιτήσει δέσµευση δεκαετιών. Για να προετοιµαστεί µε επιτυχία η 
µετάβαση στο 2050, θα πρέπει να ληφθούν τώρα οι κατάλληλες αποφάσεις, οι οποίες θα απαιτήσουν 
από την ΕΕ να αναλάβει την υποχρέωση να ακολουθήσει µία πορεία αειφόρου ανάπτυξης, οι δε 
ηγέτες της θα πρέπει να συνάψουν µία κοινή ενεργειακή συµφωνία. Η ΕΕ έκανε ένα πρώτο θετικό 
βήµα υιοθετώντας τη δέσµη µέτρων για την ενέργεια και το κλίµα, η οποία προετοίµασε το έδαφος 
για το κοινό αυτό όραµα. Ωστόσο αποµένει ακόµη να γίνουν πολλά µέχρι το όραµα αυτό να γίνει 
πραγµατικότητα. 
 
Η πολιτική βούληση – η οποία πρέπει να συνδυάζεται µε τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών – 
είναι καθοριστικής σηµασίας και πρέπει να συντελέσει στη δηµιουργία ενός συνεκτικού ευρωπαϊκού 
συνασπισµού, ικανού να αντιµετωπίσει σύσσωµος τις πολύπλευρες προκλήσεις που θέτει σήµερα η 
ενέργεια.  Πιστεύουµε ότι η πλέον υποσχόµενη, και ταυτόχρονα η πλέον φιλόδοξη, επιλογή είναι η 
σύσταση µιας ολοκληρωµένης Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Κοινότητας, η οποία να περικλείει όλες 
τις ανάλογες οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτικές και στρατηγικές πτυχές. Ένα τέτοιο σχέδιο 
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προϋποθέτει την ολοκλήρωση των ενεργειακών αγορών, τον συντονισµό των πολιτικών έρευνας, τη 
λήψη αποφάσεων για την πραγµατοποίηση επενδύσεων, την καθιέρωση µηχανισµών αλληλεγγύης 
και την ανάγκη η ΕΕ να µιλά στη διεθνή σκηνή µε µόνο µια φωνή. Χάρη στο κοινό αυτό σχέδιο τα 
κράτη µέλη και τα ευρωπαϊκά όργανα θα µπορέσουν να χαράξουν µία ευρωπαϊκή ενεργειακή 
πολιτική µε τον πλέον αποτελεσµατικό και δηµοκρατικό τρόπο. 
 
Κυρίως όµως, η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Κοινότητα θα αποτελέσει την απάντηση στις ανησυχίες των 
πολιτών της ΕΕ που υποστηρίζουν µια τέτοια ιδέα µε ολοένα µεγαλύτερη θέρµη, όπως κατέδειξαν τα 
πρόσφατα δηµοψηφίσµατα. Η ανάληψη δράσης σε καθαρά εθνική κλίµακα έχει πλέον χάσει το νόηµά 
της, καθώς ένα ενεργειακό σύστηµα για να είναι βιώσιµο, ευπροσάρµοστο και να µπορέσει να 
αντιµετωπίσει τις µελλοντικές προκλήσεις πρέπει να ανατεθεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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