
1 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. 

 

ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στις «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας», του 

Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 

 

 

 

 

Επιβλέπων: καθηγητής Κουσκουβέλης Ηλίας 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2015 

 

 

 



2 
 

«Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα, τα 

επεξεργάστηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της 

ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόμους που διέπουν την έρευνα και την 

πνευματική ιδιοκτησία. Δηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από αυτούς 

τους κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές όλων των στοιχείων που 

χρησιμοποιώ και τα οποία δε συνιστούν πρωτότυπη δημιουργία μου». 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Μία από τις σημαντικότερες τομεακές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο 

καθορισμός της ενεργειακής πολιτικής. Ένας τομέας που επηρεάζει την οικονομία των 

κρατών μελών της Ένωσης, ιδίως στο σημερινό καθεστώς κρίσης που βιώνουν τα 

περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη και, κυρίως, αυτά του Νότου, τη βιομηχανία, τη διεθνή 

και εξωτερική πολιτική της Ε.Ε., το περιβάλλον και τις αναγκαίες δράσεις για την 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την ίδια την καθημερινότητα των πολιτών. 

Στην εργασία αυτή αναλύονται οι στόχοι που έχουν τεθεί από τα κράτη μέλη, οι 

άξονες πάνω στους οποίους κινείται η ευρωπαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

αλλά και οι προβληματισμοί, οι κωλυσιεργίες, οι αδυναμίες της πολιτικής αυτής και τα 

όσα αναγκαία οφείλουν να πράξουν τα κράτη και οι κυβερνήσεις.  
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Για αιώνες λαοί και κράτη επιδίωκαν μέσω του πολέμου και των όπλων να 

καταφέρουν να ελέγξουν την ευρωπαϊκή ήπειρο. Η ιδέα του ότι μέσω της ειρήνης και 

της συνεργασίας είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί το όραμα μίας ισχυρής και ενιαίας 

Ευρώπης, κέρδιζε ολοένα και περισσότερο έδαφος εξαιτίας των δύο αιματηρών 

πολέμων και της αποδυνάμωσης της θέσης της στον κόσμο. Αρχικά, δημιουργήθηκε η 

Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα ενώ αργότερα προστέθηκαν και άλλες οικονομικές 

δραστηριότητες, όπως η γεωργία. Στη συνέχεια συστάθηκε μια ενιαία και μεγάλη 

αγορά αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων, στην οποία το 1999 

προστέθηκε και το ενιαίο νόμισμα.  

Σχήμα συνεργασίας οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα θεωρήθηκε αρχικά η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ με τις πρώτες άμεσες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

η ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης, που μέχρι τότε παρεχόταν στους πολίτες 

μόνο από το Συμβούλιο, ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Οι βάσεις για την πολιτική Ένωση 

τέθηκαν την τελευταία δεκαετία οπότε και ξεκίνησε συνεργασία και σε άλλους τομείς, 

όπως στην κοινωνική πολιτική, στο άσυλο, στην απασχόληση, στη μετανάστευση, 

στην αστυνομία, στη δικαιοσύνη, στην εξωτερική πολιτική καθώς και στην κοινή 

πολιτική ασφάλειας και άμυνας. 

Εδώ και μισό αιώνα περίπου η Ευρώπη ζει ειρηνικά οπότε, μπορεί να 

θεωρηθεί, ότι το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέτυχε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

μαζί με τη Βόρεια Αμερική και την Ιαπωνία ανήκει στις πλέον ευημερούσες περιοχές 

του πλανήτη. Η αμοιβαία αλληλεγγύη και η δίκαιη κατανομή των καρπών της 

οικονομικής ανάπτυξης βοήθησαν στην άνοδο του επιπέδου ευημερίας των 

ασθενέστερων περιοχών της Ένωσης, οι οποίες βοηθήθηκαν έτσι ως προς την κάλυψη 

του χαμένου χρόνου- της καθυστέρησής τους. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί σύστημα διακυβέρνησης με ξεκάθαρα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Αυτά προσδιορίζονται από την  προσπάθεια να 

ενισχυθούν και να βελτιωθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί των χωρών μελών, από τον 

εξορθολογισμό του τρόπου διαχείρισης των κοινών, από τη συντονισμένη δράση 
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διεθνικών προβλημάτων αλλά και από την προσπάθεια ενίσχυσης του ευρωπαϊκού 

περιβάλλοντος ασφαλείας με βάση μια ολιστική αντίληψη.
1 

(Λάκεν 2001) 

Κοινές δράσεις επιβάλλονται, καθώς οι προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

είναι πολλές. Οι στόχοι της είναι πολλαπλοί και έχουν τεθεί στο editorial του 

Futuribles (2003) έχοντας τη μορφή τριών φιλοδοξιών που πρέπει να θέσει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την πρόταση του Jacques Delors : 

 Δημιουργία ενός ενεργού και διευρυμένου χώρου ειρήνης 

 Ένα πλαίσιο διαρκούς ανάπτυξης 

 Ένα καθορισμένο τρόπο διαχείρισης της πολιτισμικής 

ετερότητας των Ευρωπαϊκών εταίρων.
2 

(Jacques Delors, 2003, n. 282, σ. 6.) 

Το πεδίο της ενεργειακής ασφάλειας σε συνθήκες αλληλεξάρτησης και 

αστάθειας τόσο στην περιφέρεια όσο και σε περιοχές που θεωρούνται ενεργειακοί 

κόμβοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούν ιδιαίτερα σημαντική πρόκληση γι’ αυτήν 

και οφείλει να δράσει προκειμένου να καταφέρει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του 

ενεργειακού τομέα.
3 

(John Gault, “EU energy and periphery”, 2004, σσ. 170-185.) 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δε θα μπορούσε παρά να αναπτύσσει ποικίλους και 

διαφορετικούς τομείς πολιτικής και δράσης. Η απασχόληση, η κοινωνική πολιτική και 

τα ανθρώπινα δικαιώματα, η γεωργία και η αλιεία, η δικαιοσύνη, το εμπόριο και οι 

μεταφορές, ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ο πολιτισμός και η εκπαίδευση, η 

ανάπτυξη των κρατών μελών και γεωγραφικών περιοχών της Ένωσης, ιδίως των 

λιγότερο ανεπτυγμένων, ζητήματα οικονομικής και νομισματικής πολιτικής, ζητήματα 

που σχετίζονται με την υγεία και τον αθλητισμό, καθώς και οι μεγάλες προκλήσεις της 

εποχής μας, περιβάλλον και ενέργεια, είναι μόνο κάποιες από το ευρύτατο πεδίο 

δράσεων της Ένωσης των 28 κρατών μελών.
4 

(European Union, 2007) 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να αναλύσει και να αναδείξει την 

ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας εκ των βασικών τομεακών 

πολιτικών της, ιδίως σήμερα, που η ενέργεια συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον και 

την οικολογία, την οικονομία και την απασχόληση, την ίδια την εξωτερική πολιτική 

της Ε.Ε. ως διεθνούς παράγοντα, παρά τις διαφορές και την έλλειψη αλληλεγγύης 

μεταξύ των κρατών μελών της και, φυσικά, επηρεάζει άμεσα όχι μόνο τις επιχειρήσεις 

αλλά και τους καταναλωτές, ιδίως τους ευρωπαίους καταναλωτές και πολίτες.  
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Τα κύρια σημεία και ερωτήματα στα οποία επιχειρεί να δώσει απάντηση η 

προκείμενη εργασία και τα οποία πραγματεύεται είναι τρία: 

Ποιοι είναι οι κεντρικοί άξονες της κοινοτικής δράσης και πολιτικής γύρω από 

την ενέργεια; 

Ποιοι είναι οι παράγοντες και ποια τα κριτήρια που προσδιορίζουν την 

κοινοτική ενεργειακή πολιτική; 

Ποιες είναι οι προκλήσεις και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει, σήμερα και στο 

μέλλον, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια; 

 

Συνοψίζοντας, σκοπός της παρούσης είναι: στο πρώτο μέρος της να γίνει μία 

σαφή αναφορά της πορείας προς μια κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Όπως έχει διαπιστωθεί, είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί μία κοινή ενεργειακή 

ευρωπαϊκή πολιτική προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπιση των 

αναγκών και των δυσκολιών της Ένωσης. Γίνεται αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο μιας 

κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της ενέργειας, ώστε να καταστεί σαφές ότι η 

κοινή πολιτική που επιδιώκει και επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτόν τον τομέα 

αποτελεί εγχείρημα χρόνων και όχι πρόσφατη ανάγκη. Έτσι, η νομική βάση της 

ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης αποτυπώνει τι προβλέπουν οι διατάξεις των 

συνθηκών για τον τομέα αυτό. Η περιγραφή των κυρίων άρθρων που ακολουθεί, 

βοηθάει στο να γίνει αντιληπτή η εξελεγκτική πορεία και η πρόοδο με το πέρασμα του 

χρόνου αυτής της πολιτικής. 

Η ενέργεια αποτελεί σημαντική προϋπόθεση ώστε να υπάρξει ανάπτυξη στην 

Ευρώπη. Είναι επομένως επιτακτική η ανάγκη για μία μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή 

πολιτική βασιζόμενη σε τρείς κεντρικούς άξονες: αειφορία, ασφάλεια  ανταγωνισμού 

και ανταγωνιστικότητα. Έτσι, στη συνέχεια του πρώτου μέρους της εργασίας γίνεται 

αναφορά στους στόχους και τα κριτήρια που αποτελούν προϋπόθεση για μία ασφαλή 

και φτηνή ενέργεια τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις, ενώ για 

την επίτευξη των ανωτέρω κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία μίας εσωτερικής αγοράς 

ενέργειας. 

Οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην 

ενεργειακή πολιτική για να επιτύχει τους στόχους της και η υπογραφή του 

Πρωτοκόλλου του Κιότο που περιέχει τις δεσμεύσεις των κρατών μελών για τα θέματα 

της ενέργειας αποτελούν κεφάλαια επίσης του πρώτου αυτού μέρους, το οποίο 
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ολοκληρώνεται με την περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης και τη σημασία της σε 

διεθνές επίπεδο. 

Το δεύτερο μέρος της εργασίας σχετίζεται με τον ενεργειακό εφοδιασμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον λόγο αυτό γίνεται εκτενής αναφορά στην ενεργειακή 

σχέση και την αλληλεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας ενώ 

ταυτόχρονα καταγράφονται οι κύριοι στόχοι που έχουν θέσει τόσο η Ευρωπαϊκή 

Ένωση όσο και η Ρωσία για τον ενεργειακό τομέα έως το 2030. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

συνεργάζεται με την Ρωσία στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, του πετρελαίου και 

του φυσικού αερίου. Σε αυτούς τους τρείς τομείς ενδιαφέρονται και οι δύο πλευρές να 

επεκτείνουν και να βελτιώσουν τη συνεργασία τους. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο 

και η Ρωσία αντιλαμβάνονται πως η συνεργασία τους στον τομέα της ενέργειας δεν θα 

μπορούσε να διακοπεί καθώς κύριος προμηθευτής ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

είναι η Ρωσία και ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η κυρίαρχη αγορά των 

ρώσικων ενεργειακών εξαγωγών.   

Στη συνέχεια ακολουθεί η καταγραφή των διαδρόμων εφοδιασμού από φυσικό 

αέριο και πετρέλαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως γίνεται αντιληπτό είναι εξαιρετικά 

σημαντικό για τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχουν 

διάφορες επιλογές σχετικά με τους δρόμους εφοδιασμού της προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ασφάλεια της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει μεγάλη σημασία 

στο άνοιγμα ενός διαδρόμου φυσικού αερίου στο Νότο για να βοηθήσει την επέκταση 

της υποδομής που μεταφέρει φυσικό αέριο στις χώρες της από την Λεκάνη της 

Κασπίας, την Κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη Λεκάνη της Ανατολικής 

Μεσογείου. Επίσης, η ανάπτυξη ενός κομβικού σημείου παροχής φυσικού αερίου στη 

Μεσόγειο αποτελεί κύριο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να επιτευχθεί 

διαφοροποίηση των ενεργειακών προμηθευτών και διαδρομών. Για την Ευρωπαϊκή  

Ένωση, η αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας και η λήξη της απομόνωσης των κρατών 

μελών από τα πανευρωπαϊκά δίκτυα είναι ύψιστης σημασίας και αυτός είναι ο λόγος 

που στρέφεται στη δημιουργία νέων εταιρικών σχέσεων με προμηθευτές ενέργειας. 

Τέλος, γίνεται αναφορά στις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες που 

παράγουν φυσικό αέριο. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 η εγχώρια ενεργειακή 

παραγωγή κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης φυσικού αερίου όμως εξαιτίας 

της αύξησης του ρυθμού ανάπτυξης της κατανάλωσης και της ταυτόχρονης μείωσης 

της παραγωγής φυσικού αερίου από τις αρχές του 2000 η συγκεκριμένη κατάσταση 
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άλλαξε με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναζητήσει προμηθευτές εκτός 

Ένωσης για να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες.  
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Στο πρώτο μέρος της παρούσης εργασίας γίνεται λόγος για την Ανάγκη για 

μια κοινή ενεργειακή ευρωπαϊκή πολιτική. Ξεκινώντας από την παράθεση του  

Ιστορικό πλαίσιο μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια, ενώ στην 

πορεία εξετάζοντας τη Νομική βάση και τους Άξονες της ενεργειακής πολιτικής 

της Ε.Ε, το παρόν κεφάλαιο καταδεικνύει ότι η ενέργεια αποτελεί σημαντική 

προϋπόθεση για να υπάρξει ανάπτυξη στην Ευρώπη. Είναι αναγκαία η ύπαρξη 

μίας κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής για την αντιμετώπιση τόσο των 

αναγκών όσο και των δυσκολιών της. Η νομική βάση της ενεργειακής πολιτικής 

της Ένωσης αποτυπώνει μέσω των διατάξεων των συνθηκών τις προσδοκίες της 

Ένωσης στον τομέα αυτό. Στη συνέχεια μέσα από την εξέταση της Αειφορίας, της 

Ασφάλειας του εφοδιασμού και της Ανταγωνιστικότητας βλέπουμε ότι η ανάγκη 

για μία μακροπρόθεσμη και φιλόδοξη ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική βασίζεται 

σε αυτούς τους τρείς κεντρικούς άξονες κατά κύριο λόγο. Η αναφορά στα 

Κριτήρια και τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε δηλαδή στην 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τον περιορισμό της εξάρτησης της ΕΕ από 

τους εισαγόμενους υδρογονάνθρακες και την προώθηση της ανάπτυξης, της 

καινοτομίας και της απασχόλησης γίνεται καθώς αποτελεί την προϋπόθεση για μια 

ασφαλή και φτηνή ενέργεια τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις 

επιχειρήσεις. Για να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι που αναφέρθηκαν παραπάνω 

είναι αναγκαία η δημιουργία μίας εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Η ενεργειακή 

πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προσδιορίζεται μόνο από διαφορετικά 

κριτήρια και ούτε στηρίζεται μόνο σε συγκεκριμένους στόχους καθώς δεν είναι 

λίγες και οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει. Το σημαντικότερο βήμα για 

μια κοινή προσπάθεια καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και του 

φαινομένου του θερμοκηπίου αποτελεί το Πρωτόκολλο του Κιότο που 

υπογράφτηκε και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία υποχρέωσε τα 

κράτη μέλη να ακολουθήσουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Τέλος, γίνεται αναφορά 

σε μία από τις βασικότερες προτεραιότητες των πολιτικών και της κοινής δράσης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το περιβάλλον, αποσκοπώντας στην βελτίωση της 

εφαρμογής του ενωσιακού κεκτημένου στον περιβαλλοντικό τομέα σε επίπεδο 

κρατών μελών αλλά και σε μία αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κοινών 

προβλημάτων και προκλήσεων. 
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1. Η Ανάγκη για μια κοινή ενεργειακή ευρωπαϊκή πολιτική 

Ο αρμόδιος για θέματα ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Andris Piebalgs, το 

2005, τόνισε την ανάγκη να εξασφαλιστούν ενεργειακοί πόροι μέσα σε ένα πλαίσιο 

που η Ευρωπαϊκή Ένωση δε θα είναι απόλυτα εξαρτημένη από τρίτες χώρες αλλά θα 

μπορεί να εξασφαλίσει ένα μέρος των ενεργειακών της αναγκών μόνη της από την 

εγχώρια παραγωγή. Ο ίδιος επισήμανε ότι, «για πρώτη φορά στην ιστορία 

αντιμετωπίζουμε δύο παράλληλους κινδύνους. Ο πρώτος αφορά την αυξημένη ζήτηση 

σε ενέργεια από τις αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κίνα και η Ινδία και ο δεύτερος το 

πόσο καιρό θα διαρκέσει η αβεβαιότητα για τα αποθέματα σε πετρέλαιο και φυσικό 

αέριο». 
5 

(«A slippery European energy outlook», International Herald Tribune, 2005) 

Το στέλεχος του International Energy Agency, Fatih Birol τονίζει ότι «η 

Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μία σαφή στρατηγική ώστε να αντιμετωπιστούν οι 

προκλήσεις από την εξάρτηση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Αυτό αποτελεί 

επείγουσα ανάγκη καθώς ευρύτερες περιοχές και χώρες ήδη υιοθετούν επιθετικές 

στρατηγικές». Όλα αυτά καθιστούν την ανάγκη για μια κοινή ενεργειακή πολιτική από 

την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδιαίτερα σημαντική . Θεσμικά αυτό απαιτεί την 

απεμπόληση από πλευράς χωρών μελών προνομίων έναντι μιας αρχής που θα 

διαχειριστεί αυτό το ευαίσθητο πεδίο εθνικής ασφάλειας. Η Loyolade Palacio, πρώην 

επίτροπος αρμόδια για θέματα ενέργειας και μεταφορών, ασχολήθηκε και κατέθεσε 

στο παρελθόν πρόταση προκειμένου να δημιουργηθεί και να εφαρμοστεί μία κοινή 

ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική. Η ίδια επεσήμανε χαρακτηριστικά: 

 «όταν βλέπουμε την Κίνα να εξαγοράζει εταιρείες εκμετάλλευσης 

ενεργειακών πόρων ανά τον κόσμο κατανοούμε τους κανόνες του 

παιχνιδιού. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρη ότι αυτό έχει γίνει κατανοητό στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξακολουθεί να κυριαρχεί η αντίληψη ότι το 

ενεργειακό πεδίο είναι πολύ σημαντικό για να το συνδιαχειριστούμε από 

κοινού. Ωστόσο οι άλλοι παίκτες είναι τόσο μεγάλοι που δεν μπορούμε να 

σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Όταν πρόκειται για την ενέργεια θα 

πρέπει να σκεφτόμαστε εντός ενός Ευρωπαϊκού και όχι εθνικού 

επιπέδου».
6
(Security of energy in Europe: Natural Gas, Nuclear and 

Hydrogen, 2010)  
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Το αποτέλεσμα της προσπάθειάς της να εφαρμοστεί μία κοινή ευρωπαϊκή 

πολιτική δεν ήταν το επιθυμητό, καθώς υπήρχε μεγάλη απροθυμία από τις εθνικές 

κυβερνήσεις να υιοθετήσουν και να ακολουθήσουν μία κοινή πολιτική. 

Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι η υιοθέτηση μίας κοινής 

ενεργειακής πολιτικής  αντιμετωπίζει δυσκολίες ως προς την υιοθέτηση αυτή 

καθεαυτή, καθώς οι ανάγκες και οι διαθέσιμοι πόροι των χωρών-μελών διαφέρουν ανά 

κράτος. Είναι απόλυτα κατανοητό ότι διαφορετικές είναι οι ανάγκες των χωρών που 

εκμεταλλεύονται την πυρηνική ενέργεια από αυτές που εξαρτώνται αποκλειστικά από 

το πετρέλαιο. Το καλοκαίρι του 2005 ο υπεύθυνος για ζητήματα ενέργειας, Γάλλος 

Υπουργός Βιομηχανίας Francois Loos, υποστήριξε ότι «οι αποφάσεις που αφορούν 

την ενέργεια θα πρέπει να παραμείνουν στη δικαιοδοσία των εθνικών κυβερνήσεων. 

Οι πολιτικές συντονισμού δεν παρήγαγαν τα επιθυμητά αποτελέσματα με βάση τη 

ζήτηση και προσφορά ενέργειας σε διεθνές επίπεδο κυρίως από πλευράς Ασιατικών 

χωρών».
7 

(Βοσκόπουλος, Γ. Α. 2008, σ. 237-238.)  

Οι σύγχρονες κοινωνίες απαιτούν ολοένα και περισσότερους ενεργειακούς 

πόρους (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακας) για την κάλυψη των αναγκών τους, τόσο 

στο διακρατικό επίπεδο, όσο και στις επιχειρήσεις καθώς και στην καθημερινότητα 

των πολιτών. Η ανάγκη για θέρμανση, φως, μεταφορές και μετακινήσεις, για την 

ικανοποίηση της βιομηχανικής παραγωγής επιβάλλουν ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση 

των ορυκτών αυτών πόρων. Ωστόσο, οι τελευταίοι δεν είναι ανεξάντλητοι. Αντιθέτως 

απαιτούν ορθολογική διαχείριση, ικανή να εξασφαλίσει όχι μόνο το σήμερα, αλλά και 

το αύριο, τις μελλοντικές γενιές και τους νέους. Οι προκλήσεις που δημιουργούν τα 

ζητήματα ενέργειας (όπως και πολλά ακόμη, κυρίως στον τομέα της οικονομίας ή του 

περιβάλλοντος) σε διακρατικό επίπεδο, τουλάχιστον στην γεωγραφική περιοχή της 

Ευρώπης, είναι δύσκολο έως αδύνατο να απαντηθούν από κάθε κράτος μεμονωμένα. 

Η αδυναμία αυτή δημιουργεί την ανάγκη της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών 

και της συγκρότησης μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια.  

Ωστόσο, ο τομέας της ενέργειας δεν μπορεί να θεωρείται ένα ακόμη απλό 

πεδίο της πολιτικής κάθε κράτους, αλλά αποτελεί ζήτημα στρατηγικής σημασίας, 

καθώς αλληλεπιδρά σε πολύ υψηλό βαθμό με ποικίλους κλάδους, όπως είναι η 

οικονομία (ειδικότερα ενόψει των συνθηκών οικονομικής κρίσης που υφίσταται), ο 

τομέας της γεωργικής παραγωγής, η έρευνα και η επιστημονική πρόοδος, η 

βιομηχανία και οι υπηρεσίες. Άλλωστε, οι περιβαλλοντικές προκλήσεις και η ανάγκη 

για μια πράσινη και βιώσιμη αναπτυξιακή και οικονομική πολιτική είναι επίσης 
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παράγοντες που τοποθετούν ψηλά στην πυραμίδα των προτεραιοτήτων την ανάπτυξη 

μιας κοινοτικής πολιτικής ενέργειας.  

Ενόψει και της επερχόμενης αύξησης της ζήτησης ενέργειας από τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως της Κίνας, της Ινδίας και της Βραζιλίας, καθώς και της 

αύξησης των τιμών του πετρελαίου και των πετρελαϊκών κρίσεων, όπως επίσης και τις 

κλιματικές ανησυχίες που προκαλούν με την σειρά τους ανασφάλεια για τον 

αδιάλειπτο ενεργειακό εφοδιασμό (ιδίως όταν τα κράτη μέλη της Ένωσης είναι σε 

πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτώμενα από τρίτους), η Ευρωπαϊκή Ένωση όφειλε να δράσει. 

Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε το 2008 έναν νέο στρατηγικό στόχο για την 

ενεργειακή πολιτική, γνωστό και ως «20- 20- 20 έως το 2020», με τους τιθέμενους 

στόχους να τίθενται συνοπτικά ως εξής: 

- Μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου κατά 20% 

- Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% 

- Αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των ανανεώσιμων μορφών 

ενέργειας στο 20% της τελικής κατανάλωσης 

- Συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές σε ποσοστό 

20%. 
8 

(Υπουργείο Παραγωγικής ανασυγκρότησης περιβάλλοντος και 

ενέργειας 2011)  / 
9 

(Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου 2008) 

-  
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Πηγή: Παρουσίαση του J. M. Barroso στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4
ης

 

Φεβρουαρίου 2011. (http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/energy_el.pdf) 

 

Οι παραπάνω δεσμευτικοί στόχοι απαιτούν αναδιάρθρωση των ενεργειακών 

συστημάτων των χωρών μελών τόσο στον τομέα της προσφοράς ενέργειας όσο και 

στον τομέα κατανάλωσης ενέργειας, ενώ ο χρόνος πραγματοποίησής τους είναι 

περιορισμένος. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησαν ιδιαίτερα φιλόδοξα 

προγράμματα για την αναδιάρθρωση του ενεργειακού συστήματος και την 

προσαρμογή στους παραπάνω νέους στόχους. Η προσαρμογή αυτή στους στόχους 

θεωρείται από τις χώρες ευκαιρία προκειμένου να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα 

και η απασχόληση στον τομέα των νέων ενεργειακών τεχνολογιών και δράσεων. 

Παρατηρώντας κανείς τους συγκεκριμένους στόχους δεν μπορεί παρά να 

αντιληφθεί ότι υπάρχει υπέρμετρη αισιοδοξία και φιλοδοξία και ταυτόχρονα 

περιορισμένος χρόνος προκειμένου να προσαρμοστούν οι χώρες στα νέα δεδομένα. 

Από την άλλη πλευρά, οι οικονομικές επιπτώσεις σε περίπτωση μη προσαρμογής 

στους καταναλωτές θα είναι δυσβάσταχτες και αυτός άλλωστε είναι ο λόγος που το 

πρόγραμμα πολιτικής είναι μεγάλης κλίμακας.  

 

 

1.1.1. Ιστορικό πλαίσιο μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια 

Η ιδέα για μια κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, δεν αποτελεί τωρινό 

εγχείρημα. Αντιθέτως, ήταν οι συνθήκες της ΕΚΑΧ (συνθήκη για την ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα) του 1951 και της  Ευρατόμ (συνθήκη 

για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας) του 1957, που 

έβαλαν τις βάσεις για την ανάπτυξη και για την προώθηση μιας κοινής ενεργειακής 

πολιτικής μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών.  

Πιο συγκεκριμένα, η συνθήκη της ΕΚΑΧ υπογράφηκε στις 18 Απριλίου του 

1951, στο Παρίσι, και τέθηκε σε εφαρμογή στις 23 Ιουλίου του 1952, ενώ έληξε στις 

23 Ιουλίου του 2002. Συνένωνε τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και τις χώρες της 

Μπενελούξ σε μία κοινότητα με στόχο τόσο την οργάνωση της ελεύθερης 

κυκλοφορίας άνθρακα και χάλυβα όσο και την ελεύθερη πρόσβαση στις πηγές 

παραγωγής. Επιπλέον, μία κοινή Ανώτατη Αρχή ελέγχει την αγορά, την τήρηση των 

κανόνων ανταγωνισμού και τη διαφάνεια των τιμών. Δημιουργήθηκε όχι μόνο για 

οικονομικούς λόγους αλλά και για πολιτικούς, καθώς και οι δύο αυτές πρώτες ύλες 
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κυριαρχούσαν στον τομέα της βιομηχανίας. Στόχος της συνθήκης ήταν η συμβολή 

στην οικονομική ανάπτυξη, στην αύξηση της απασχόλησης και στην ανύψωση του 

βιοτικού επιπέδου. Τα θεσμικά όργανα είναι αυτά που μεριμνούν για τον τακτικό 

εφοδιασμό της κοινής αγοράς και τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης στις πηγές 

παραγωγής.
10 

(EUR- Lex Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συνθήκη για 

την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, Συνθήκη ΕΚΑΧ 2006) 

Η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας 

ιδρύθηκε με τη Συνθήκη της Ρώμης στις 25 Μαρτίου του 1957. Το 1967, μετά τη 

Σύμβαση των Βρυξελών, τα όργανά της συγχωνεύτηκαν με αυτά της ΕΟΚ και της 

ΕΚΑΧ, προκειμένου να σχηματιστούν οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Μαζί με την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα αποτελούν τον πρώτο πυλώνα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η συγκεκριμένη Συνθήκη είναι η μόνη από τις τρεις κοινότητες η οποία δεν 

ιδρύθηκε με κάποιον συγκεκριμένο χρονικό περιορισμό (ο περιορισμός των άλλων δύο 

είναι πενήντα χρόνια). Σήμερα, συμβάλει ουσιαστικά στην από κοινού χρήση 

υποδομών, γνώσεων, καθώς και χρηματοδοτικών πόρων της πυρηνικής ενέργειας και 

διασφαλίζει την ασφάλεια εφοδιασμού με ατομική, στο πλαίσιο κεντρικού συστήματος 

ελέγχου. Επίσης, κατά τη διάρκεια σύνταξης του Ευρωσυντάγματος αποφασίστηκε η 

εξαίρεση της ΕΥΡΑΤΟΜ από τη νομική υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 

υπήρχαν έντονες αντιδράσεις κρατών για την παραγωγή και χρήση της Ατομικής 

ενέργειας. 
11 

(EUR- Lex Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συνθήκη για 

την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, Συνθήκη Ευρατόμ, 

2007) 

Ωστόσο, παρά τις συνθήκες της ΕΚΑΧ και της Ευρατόμ, η Ένωση, λόγω 

έλλειψης των απαιτούμενων νομικών μέσων, δεν είχε τη δυνατότητα να αναπτύξει 

πρωτοβουλίες, όσον αφορά μια κοινή πολιτική για την ενέργεια και, κυρίως, για το 

πετρέλαιο. Με την κρίση του πετρελαίου του 1973, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλήφθηκε 

τις προκλήσεις και τους κινδύνους που είχε να αντιμετωπίσει από την απόλυτη 

εξάρτηση της από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της εισαγωγής πετρελαίου 

με αποτέλεσμα να επιθυμεί την δημιουργία διατάξεων για να εξασφαλίσει την 

ασφάλεια και να αναπτύξει δραστηριότητες για μια κοινή ενεργειακή πολιτική .  

Τον Οκτώβριο του 1973 ξεκίνησε η πρώτη πετρελαϊκή κρίση της ιστορίας, την 

περίοδο του Αραβο–Ισραηλινού πολέμου, του Yom Kippur (1973-1974). Η Αίγυπτος 

και η Συρία, στην προσπάθειά τους να ανακτήσουν τα χαμένα εδάφη, το 1967 

επιτέθηκαν στο Ισραήλ, το οποίο στήριξαν οι ΗΠΑ. Τα αντίποινα των Αράβων ήταν η 
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διακοπή της τροφοδοσίας πετρελαίου και έτσι επήλθε από τον ΟΠΕΚ το εμπάργκο 

προς τις ΗΠΑ και την Ολλανδία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο ΟΠΕΚ να έρθει στο 

προσκήνιο ελέγχοντας τις πετρελαιοβιομηχανίες και τις τιμές πετρελαίου. Έτσι, 

εξαιτίας του εμπάργκο η παραγωγή πετρελαίου από τις αραβικές χώρες μειώθηκε κατά 

7,5% της συνολικής παραγωγής. Λόγω της δύσκολης πρόσβασης σε αυτό η τιμή 

εκτινάχθηκε από τα τρία (3) στα δώδεκα (12) δολάρια το βαρέλι, αύξηση που άγγιξε 

το τριακόσια (300) επί τοις %. Οι βιομηχανικές χώρες ήταν αυτές που εξαρτιόνταν 

άρρηκτα από το συγκεκριμένο ορυκτό και ήταν οι πρώτες που βυθίστηκαν στην κρίση, 

ενώ λόγω της διακοπής της προσφοράς, η κρίση διαχύθηκε σε όλους τους 

οικονομικούς τομείς. Οι αυξημένες τιμές πετρελαίου οδήγησαν σε άνοδο των τιμών 

όλων των προϊόντων  και αύξηση του πληθωρισμού. Τεράστιες ήταν οι επιπτώσεις σε 

Ευρώπη και Ιαπωνία, χώρες εξαρτημένες από το αραβικό πετρέλαιο κατά 75% και 

80% αντίστοιχα. Προς χαλιναγώγηση των επιπτώσεων, οι χώρες θέσπισαν μέτρα ώστε 

να περιοριστεί η κατανάλωση ενέργειας. Φυσικό επακόλουθο ήταν η αναγωγή του 

θέματος της ενέργειας σε κυρίαρχο πρόβλημα, καθώς όλοι συνειδητοποιούν ότι από 

αυτήν εξαρτάται το βιοτικό τους επίπεδο. 

Στη δυτική Ευρώπη, διακόπηκε απότομα η βιομηχανική ανάπτυξη η οποία είχε 

ξεκινήσει με το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Το μείζον θέμα που 

προέκυψε ήταν η επιβάρυνση του ισοζυγίου πληρωμών των χωρών αυτών. Για να 

ανατραπεί αυτή η εξέλιξη προσπάθησαν να περιορίσουν τις εισαγωγές και να 

προσελκύσουν ξένες επενδύσεις.
12 

(OPEC OIL Embargo 1973-1974,2012) 

Το ενεργειακό πρόβλημα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η αφορμή 

για να τεθεί σε εφαρμογή το “New Strategy” το 1974, το οποίο προέβλεπε «τη μείωση 

των εισαγωγών πετρελαίου, την αξιοποίηση των εγχώριων δυνατοτήτων παραγωγής 

ενέργειας, τον εξορθολογισμό της χρήσης ενέργειας, τις επενδύσεις σε προγράμματα 

έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της ενέργειας και την προώθηση της χρήσης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».
13 

(OPEC OIL Embargo 1973-1974,2012). 

Η δεύτερη πετρελαϊκή κρίση πραγματοποιήθηκε το 1979 με την επανάσταση 

του Ιράν και την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν. Και πάλι 

παρατηρείται εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου στα 35 με 40 δολάρια το βαρέλι και 

τις αρνητικές επιπτώσεις να επηρεάζουν ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία. 

Χαρακτηριστικά τηε εποχής ήταν η υψηλή ανεργία, οι υψηλοί ρυθμοί πληθωρισμού 

αλλά και η μείωση στη μεγέθυνση του ΑΕΠ. Το «δόγμα Κάρτερ» ήταν η απάντηση 

των ΗΠΑ, προκειμένου να διασφαλιστούν οι δρόμοι του πετρελαίου από τον Κόλπο.    
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Με άλλα λόγια, από το 1974 η Ένωση άρχισε να λαμβάνει μέτρα, να 

αναπτύσσει πρωτοβουλίες και να θέτει στόχους για τη μείωση της εξάρτησής της από 

τις εισαγωγές πετρελαίου. Άρχισε, έτσι, να αναπτύσσει μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική 

για την ενέργεια.
14 

(Μούσσης, Ν., Η κρίση του 1973,2011).  

Η Συνθήκη της Λισσαβόνας είναι αυτή που αναγάγει την ενέργεια σε 

πρωτεύοντα τομέα της ευρωπαϊκής δραστηριότητας. Υπογράφηκε στις 13 Δεκεμβρίου 

του 2007. Με αυτήν «η Ένωση αντικαθιστά και διαδέχεται την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα» (Άρθρο 10). Είναι αυτή που αναγάγει την ενέργεια σε πρωτεύοντα τομέα 

της ευρωπαϊκής δραστηριότητας και αναγνωρίζει τη σημασία της. Επομένως, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει σαφείς αρμοδιότητες με σκοπό να ανταποκριθεί στους 

κοινούς ενεργειακούς στόχους των κρατών- μελών. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης βρίσκεται μέσα σε δράσεις που έχουν σκοπό την προστασία του 

περιβάλλοντος, την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τον διάλογο με τις 

χώρες παραγωγής της ενέργειας.
15 

(European Union, Οι Συνθήκες της ΕΕ, 2004). 

 

 

1.1.2. Νομική βάση της ενεργειακής πολιτικής 

Η ενεργειακή πολιτική βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Νομικές διατάξεις που συγκαθορίζουν και συναποτελούν τη 

νομική της βάση είναι οι εξής:
16

(Θεματολογικά δελτία για την Ε.Ε. -2014) 

- Άρθρο 194 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

Μέσω αυτής της συνθήκης για πρώτη φορά προβλέπεται ειδική νομική 

βάση στον ενεργειακό τομέα με το άρθρο 194 της Συνθήκης. Σύμφωνα, λοιπόν, με 

το συγκεκριμένο άρθρο 194 (εικόνα 1) οι τιθέμενοι στόχοι της ενεργειακής 

πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι εξής: 

- να διασφαλίζει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας· 

- να διασφαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ένωσης· 

- να προωθεί την ενεργειακή αποδοτικότητα και την 

εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και την ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, και 

- να προωθεί τη διασύνδεση των δικτύων. 
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Ειδικές διατάξεις: 

- Ασφάλεια του εφοδιασμού: Άρθρο 122 ΣΛΕΕ 

Το συγκεκριμένο άρθρο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης δηλώνει ότι το Συμβούλιο είναι αυτό που έχει τη δυνατότητα να θεσπίζει 

μέτρα με σκοπό την αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης ενός κράτους μέλους, 

ειδικά σε περιπτώσεις που υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες στον εφοδιασμό προϊόντων, 

που κυρίως αφορούν τον τομέα της ενέργειας. Οφείλουμε όμως να υπογραμμίσουμε 

ότι αυτό το άρθρο δε χρησιμοποιήθηκε ποτέ. 

- Ενεργειακά δίκτυα: άρθρα 170-172 ΣΛΕΕ· 

Τα άρθρα 170-172 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προβλέπουν ότι για την προώθηση της πραγματοποίησης των διευρωπαϊκών- 

ενεργειακών δικτύων, η Ένωση πρέπει να καθορίσει προσανατολισμούς, οι οποίοι θα 

καθορίζουν τους στόχους, τις προτεραιότητες και οι οποίοι καλύπτουν σχέδια κοινού 

ενδιαφέροντος. Ακόμη, λαμβάνει μέτρα για την εναρμόνιση προτύπων και προχωρά 

στην ενίσχυση των χρηματοδοτικών προσπαθειών των κρατών μελών σχετικά με τα 

σχέδια κοινού ενδιαφέροντος. Τέλος, συμμετέχει στη χρηματοδότηση σχεδίων στον 

τομέα της υποδομής μεταφορών μέσω του ταμείου συνοχής. 

Στον τομέα της ενέργειας, πρωτεύων στόχος είναι η προοδευτική διασύνδεση 

των δικτύων μεταφοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, προκειμένου να αυξηθεί η 

ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης και η ανταγωνιστικότητα των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που καταναλώνουν ενέργεια σε διεθνή κλίμακα. 

Οι προσανατολισμοί της Ένωσης επιδιώκουν την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών 

δικτύων ενέργειας και καθορίζουν τους άξονες δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 

αυτόν τον τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω ανακοίνωσής της, δείχνει να εξετάζει 

τα προβλήματα διασύνδεσης των δικτύων φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού των 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτα κράτη της Ευρώπης, της Μεσογείου, 

της Κεντρικής Ασίας και της Μέσης Ανατολής.
17 

(Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 2009 ) 
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- Άνθρακας: Το πρωτόκολλο 37 αποσαφηνίζει τις 

δημοσιονομικές συνέπειες λόγω της λήξης της Συνθήκης ΕΚΑΧ το 2002· 

Στην πόλη Κιότο της Ιαπωνίας, το 1997, οι κυβερνήσεις προχωρούν στην 

υπογραφή του πρωτοκόλλου του Κιότο, το οποίο δεσμεύει τις εκβιομηχανισμένες 

χώρες που έχουν συμμετοχή σε αυτό να περιορίσουν, αν όχι να μειώσουν αισθητά, τις 

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ώστε να εκπληρώσουν τους στόχους μείωσης 

εκπομπών έως το 2012. Για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχούν έντεκα 

(11) τόνοι διοξειδίου του άνθρακα ανά πολίτη ετησίως, ενώ σε αναπτυσσόμενες χώρες 

αντιστοιχεί μόνο ένας τόνος. Επίσης, από την 1
η
 Ιανουαρίου 2005 τέθηκε σε 

λειτουργία το σύστημα εμπορίας εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, το οποίο έχει ως στόχο τη δημιουργία χρηματικού κινήτρου προκειμένου να 

περιοριστεί η εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.   
18

(Baylis, J. 

&Smith, S. (2005) ,σελ. 600) 

- Πυρηνική ενέργεια 

Η Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας 

(Συνθήκη Ευρατόμ) λειτουργεί ως νομική βάση για τις περισσότερες ευρωπαϊκές 

ενέργειες στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε 

μέτρα για την πυρηνική ασφάλεια, ώστε οι εργασίες των εθνικών αρχών να 

εναρμονιστούν και ξεκίνησε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την προστασία των 

κρίσιμων υποδομών. Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της πυρηνικής 

ενέργειας είναι ουσιαστικότατη, εξαιρετικά σημαντική και πραγματοποιείται βάσει του 

εβδόμου προγράμματος-πλαισίου της Ευρατόμ, κυρίως με τη δημιουργία 

τεχνολογικών βάθρων και με κέντρο της την πυρηνική σχάση και τις καινοτόμες 

τεχνολογίες. Το όραμα της Επιτροπής για το μέλλον είναι η αναγνώριση κοινών 

επιπέδων αναφοράς, η δημιουργία ομάδας υψηλού επιπέδου για την ασφάλεια και τη 

διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων, η εκπόνηση εθνικών σχεδίων διαχείρισης 

ραδιενεργών αποβλήτων, η εναρμόνιση των στρατηγικών με τα ταμεία παροπλισμού 

και τέλος η δημιουργία εναρμοσμένου συστήματος λογοδοσίας και χρηματοδοτικών 

μηχανισμών σε τυχών ζημιά που οφείλεται σε πυρηνικό ατύχημα. 
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Λοιπές διατάξεις που επηρεάζουν την ενεργειακή πολιτική: 

- Εσωτερική αγορά ενέργειας: Άρθρο 114 ΣΛΕΕ· 

- Εξωτερική ενεργειακή πολιτική: Άρθρα 216-218 ΣΛΕΕ. 

 

 

1.2. Άξονες ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε 

Το μέλλον της Ευρώπης είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την εξασφάλιση και 

παραγωγή ενέργειας. Τα ευρωπαϊκά κράτη οφείλουν να αντιμετωπίσουν τα 

περιβαλλοντολογικά προβλήματα, την αυξανόμενη εξάρτηση από τις εισαγωγές 

ορυκτών καυσίμων και ενεργειακών πόρων, την αύξηση των τιμών των τελευταίων, 

καθώς και τον υψηλό βαθμό αλληλεπίδρασής τους. Η ενέργεια αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Ευρώπης. Γίνεται, επομένως, επιτακτική η ανάγκη 

για μια μακροπρόθεσμη και φιλόδοξη ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, η οποία και 

βασίζεται στους ακόλουθους άξονες:
19 

(European Commission - Ενεργειακή πολιτική 

για την Ευρώπη, 2007) 

 

- Αειφορία 

- Ασφάλεια του εφοδιασμού 

- Ανταγωνιστικότητα 

 

1.2.1.Αειφορία 

Η εκμετάλλευση της ενέργειας, στη ζωή των πολιτών, στη βιομηχανία, στις 

μεταφορές και σε κάθε άλλη έκφανση της καθημερινότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

αποτελεί τον βασικό παράγοντα, της τάξης του 80%, για τις εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου στην Ένωση και άρα για την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη μόλυνση του 

περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή. Στόχος και, παράλληλα, δέσμευση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι να αντιμετωπίσει την ανωτέρω πρόκληση, περιορίζοντας 

τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου-υπεύθυνων για την κλιματική αλλαγή τόσο 

σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, με σκοπό να μην αυξηθεί η παγκόσμια 

θερμοκρασία περισσότερους από 2° C, εν σχέσει με τα επίπεδα, της προ βιομηχανικής 

εποχής.  
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Ωστόσο, οι υφιστάμενες πολιτικές της Ένωσης και των κρατών-μελών στα 

πεδία της ενέργειας και των μεταφορών, θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 5% έως το 2030 και εν γένει των αερίων του 

θερμοκηπίου κατά 55% περίπου.  

 

 

1.2.2. Ασφάλεια του εφοδιασμού 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

από τις εισαγωγές υδρογονανθράκων βαίνει ολοένα αυξανόμενη. Η εξάρτηση της 

Ένωσης από την εισαγωγή ενέργειας, υπολογίζεται πως θα αυξηθεί από το 50% της 

ολικής κατανάλωσης ενέργειας, στο 65%, σε χρονικό ορίζοντα έως το 2030. 

Ειδικότερα, η αύξηση της εξάρτησης, όσον αφορά την εισαγωγή φυσικού αερίου, 

προβλέπεται από το 57% σε 84%, έως το 2030, και από το 82% στο 93%, όσον αφορά 

την εισαγωγή πετρελαίου. 

Το συμπέρασμα των προβλέψεων αυτών είναι πως η Ευρωπαϊκή Ένωση 

συνολικά και τα κράτη μέλη ξεχωριστά, πέραν της αύξησης της εξάρτησης από την 

εισαγωγή ενεργειακών πόρων, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και το ζήτημα που 

προκύπτει από  την αύξηση της πολιτικής και οικονομικής εξάρτησής τους από τα 

κράτη από τα οποία εισάγουν τους πόρους αυτούς, καθώς και από αυτά που αποτελούν 

κόμβους μεταφοράς ενέργειας. 

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Ενέργειας, η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου 

προβλέπεται πως θα αυξηθεί κατά 41% έως το 2030. Το ερώτημα και ο 

προβληματισμός έγκειται στο εάν και στο πώς η προσφορά ενεργειακών πόρων θα 

μπορέσει να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση. Ένας δεύτερος προβληματισμός, 

σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Ενέργειας, είναι και κατά πόσο υφίσταται η 

ικανότητα και η επιθυμία των βασικών παραγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου 

στο να ενισχύσουν τις επενδύσεις τους, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη 

παγκόσμια ζήτηση υδρογονανθράκων. Συνέπεια των ανωτέρω προβλέψεων στην 

αύξηση της ενεργειακής και περαιτέρω πολιτικής και οικονομικής εξάρτησης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ευρωπαϊκών κρατών-μελών είναι να αυξάνεται, 

αναλόγως, και ο κίνδυνος της ανεπάρκειας εφοδιασμού.  

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα, δομικό πρόβλημα της λειτουργίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η έλλειψη εκείνων των μηχανισμών που θα εξασφαλίζουν 

την αλληλεγγύη και την αλληλοκάλυψη μεταξύ των κρατών-μελών, σε περίπτωση που 
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υπάρξει κάποια ενεργειακή κρίση. Άλλωστε, δεν είναι λίγα τα κράτη-μέλη της 

Ένωσης, που εξαρτώνται είτε σε μεγάλο βαθμό είτε και εξολοκλήρου από έναν 

μοναδικό προμηθευτή φυσικού αερίου. 

Ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα αποτελεί και η αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής 

ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (κατά 1,7% περίπου κάθε χρόνο). Έτσι, και με μια 

αποτελεσματική πολιτική ενεργειακής απόδοσης, οι επενδύσεις για ηλεκτροπαραγωγή 

και μόνο, κατά τα επόμενα 25 χρόνια θα ανέλθουν αναγκαστικά στα 900 εκατομμύρια 

ευρώ. Εξάλλου, η προβλεψιμότητα και οι αποτελεσματικές εσωτερικές αγορές 

φυσικού αερίου, καθώς και ηλεκτρικού ρεύματος είναι αναγκαίες για την υλοποίηση 

των απαραίτητων μακροπρόθεσμων επενδύσεων, καθώς και για την καθιέρωση όσο το 

δυνατόν πιο ανταγωνιστικών τιμών καταναλωτή. Προϋποθέσεις, όμως, που δεν 

υφίστανται προς το παρόν.  

 

 

1.2.3. Ανταγωνιστικότητα 

Οι διεθνείς ενεργειακές αγορές διέπονται ολοένα και περισσότερο από μια 

ρευστότητα, κάτι που είναι απότοκο διαφόρων παραγόντων. Αυτό γίνεται αντιληπτό 

αν παρακολουθήσουμε τις τιμές των ενεργειακών πόρων που συνεχώς αλλάζουν και 

την συγκέντρωση των αποθεμάτων υδρογονανθράκων που συνεχίζει να γίνεται από 

μία μικρή και ταυτόχρονα συγκεκριμένη μερίδα φορέων. Οι διακυμάνσεις στην τιμή, 

ιδίως σε περιπτώσεις ραγδαίας αύξησης, όπως είχε συμβεί λίγα χρόνια πριν, θα είχε ως 

συνέπεια και την πολύ μεγάλη αύξηση στο συνολικό κόστος των εισαγωγών της Ε.Ε., 

κάτι που φυσικά θα μεταφέρεται και στον ευρωπαίο πολίτη-καταναλωτή, όπως φυσικά 

και στις επιχειρήσεις, σε κάθε κλάδο της οικονομίας.  

Η έλλειψη του απαιτούμενου θεσμικού και πολιτικού πλαισίου στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν προσφέρει τους απαραίτητους μηχανισμούς, ώστε η 

εσωτερική αγορά ενέργειας να είναι σε θέση να συνεισφέρει στην καθιέρωση 

ανταγωνιστικών τιμών ενέργειας, στην εξοικονόμηση ενέργειας, όπως επίσης και στην 

υλοποίηση περισσότερων  και αποδοτικότερων ενεργειακών επενδύσεων. Η μη 

ύπαρξη, όμως, των αναγκαίων συνθηκών έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία τόσο των 

οικονομιών της Ένωσης όσο και των ευρωπαίων πολιτών στο να επωφεληθούν σε 

υψηλό βαθμό από την απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς.  

Διπλή είναι, πέραν των άλλων, και η πρόκληση της ευρωπαϊκής ενεργειακής 

πολιτικής: από τη μία ο περιορισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, βασικών 
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παραμέτρων και παραγόντων της κλιματικής αλλαγής, και από την άλλη η αύξηση και 

η υλοποίηση περισσότερων επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

Η αύξηση των επενδύσεων σε αποδοτικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα 

μπορέσει να επιτύχει πολλαπλή στοχοθεσία: να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, ιδίως 

όταν το πλέον δομικό πρόβλημα της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι η ανεργία, να 

προωθήσει την καινοτομία, καθώς και να αναπτύξει την «πράσινη», οικολογική, 

περιβαλλοντολογική και βασιζόμενη στην επιστημονική γνώση οικονομία στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Σήμερα, η Ένωση έχει την πρωτοκαθεδρία στις τεχνολογίες ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, τόσο από άποψη κύκλου εργασιών, όσο και από άποψη 

απασχολουμένων. Μάλιστα, είναι σε θέση να ηγηθεί και στην ταχέως αναπτυσσόμενη 

παγκόσμια αγορά τεχνολογιών χαμηλής εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα. 

Τέλος, ακόμη μια παράμετρος, που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

είναι ο κοινωνικός αντίκτυπός της. Η δημιουργία, σε έναν μακροπρόθεσμο ορίζοντα, 

πολλών θέσεων εργασίας και η καταπολέμηση της ανεργίας είναι ένα μόνο πεδίο. 

Επιπρόσθετα, μια κοινοτική ενεργειακή πολιτική, που στηρίζεται στους ανωτέρω 

άξονες είναι πιθανό να έχει και σημαντικό αντίκτυπο σε προϊόντα του παγκόσμιου 

εμπορίου, καθώς επίσης και σε διαδικασίες σε διεθνές επίπεδο, όπως στο πεδίο των 

ενεργοβόρων βιομηχανιών. 

 

 

1.3. Κριτήρια και στόχοι της ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε. 

Βασικός τομέας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αλληλεπιδρά με 

πολλές τομεακές δράσεις και φυσικά και με την καθημερινότητα και τη ζωή των 

πολιτών, είναι, όπως είδαμε, η ενεργειακή πολιτική. Μια πολιτική και μια δράση, 

όμως, ιδίως, όταν αυτή αποκτά αυξημένη σημασία λόγω της σύνδεσής της με ποικίλα 

ακόμη πεδία της ζωής της Ένωσης, δεν μπορεί να καθορίζεται τυχαία ή σπασμωδικά 

από τα κράτη μέλη, καθώς και τα αρμόδια θεσμικά όργανα. Αντιθέτως, η ενεργειακή 

πολιτική συγκαθορίζεται από τα κριτήρια που θέτουν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, με άλλα λόγια, ανάλογα με τους τιθέμενους στόχους που επιθυμούν να 

εξυπηρετεί. Επομένως, τα βασικά κριτήρια - βασικοί στόχοι της ενεργειακής πολιτικής 



25 
 

της ένωσης όπως αυτά διαμορφώθηκαν είναι: 
20 

(European Parliament - Ενεργειακή 

πολιτική για την Ευρώπη, 2007) 

 

- η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 

- ο περιορισμός της εξάρτησης της ΕΕ από τους εισαγόμενους 

υδρογονάνθρακες 

- προώθηση ανάπτυξης, καινοτομίας και απασχόλησης 

Οι τρεις παραπάνω στόχοι-κριτήρια, αποτελούν προϋπόθεση για μια ασφαλή 

και φθηνή ενέργεια για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.  

 

 

1.3.1. Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν μπορεί να περιμένει. Χρέος και 

παράλληλα ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλεται να είναι μια, όσο το δυνατόν, 

πιο οικουμενική, διεθνή δράση για την αντιμετώπιση της κατάρρευσης του 

περιβάλλοντος.
21 

(Πράσινο Βιβλίο - Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, 

ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια, 2006) 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγείται στις προσπάθειες για διαχωρισμό της 

οικονομικής ανάπτυξης και της αύξησης κατανάλωσης ενέργειας. Ανάμεσα στις 

προσπάθειες που διεξάγει, συγκαταλέγονται δυναμικές και φιλόδοξες νομοθετικές 

πρωτοβουλίες, προγράμματα για την ενεργειακή απόδοση, καθώς και ενθάρρυνση για 

ανταγωνιστικές και αποδοτικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

Οι δεσμεύσεις της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έχουν 

πολυετή χρονικό ορίζοντα. Έτσι, με στόχο τον περιορισμό της αύξησης της 

θερμοκρασίας της γης κάτω από τον στόχο των 2 βαθμών Κελσίου, όπως οριζόταν στα 

επίπεδα πριν την βιομηχανική εποχή, οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου επιβάλλεται να περιοριστούν τουλάχιστον κατά 20%, ίσως και 50% 

μέχρι το 2020. Είναι ένας πολύ φιλόδοξος στόχος, ο οποίος επιβάλλει στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και πρωτοβουλίες, ιδίως στα πεδία της 

ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προκειμένου να γίνει 

πραγματικότητα η αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. 
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Ανάμεσα στις, πολλές νομοθετικές παρεμβάσεις από την Ένωση, σχετικά με 

την ενεργειακή πολιτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι η Οδηγία 

2009/29/ΕΚ «για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την 

επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της 

Κοινότητας» και η απόφαση 406/2009/ΕΚ «περί των προσπαθειών των κρατών μελών 

να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι 

δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020».
22 

(Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 2009 ) 

Έτσι, προκειμένου να είναι συμφέρουσα οικονομικά η επιδιωκόμενη μείωση 

των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 20 %, έναντι των επιπέδων του 1990, μέχρι 

το 2020, θα πρέπει να συμβάλουν στις μειώσεις των εκπομπών όλοι οι τομείς της 

οικονομίας. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν πρόσθετες πολιτικές 

και μέτρα σε μια προσπάθεια περαιτέρω περιορισμού των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου από πηγές που δεν καλύπτει η οδηγία 2003/87/ΕΚ, όπως οι μεταφορές, ο 

οικιακός τομέας, η γεωργία και τα απόβλητα. 

Τα δύο ανωτέρω νομοθετήματα στοχεύουν στην επίτευξη του στόχου μείωσης 

των εκπομπών κατά 20%, στόχος που εξειδικεύεται σε μείωση κατά 21% στους τομείς 

του συστήματος εμπορίας και κατά 10% στους τομείς εκτός εμπορίας. 

Οι πρωτοβουλίες που οφείλει να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την 

ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πέραν της αντιμετώπισης 

της κλιματικής αλλαγής, θα μπορέσουν να συνεισφέρουν και σε θεμελιώδεις άξονες 

της ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης, όπως στην ασφάλεια του ενεργειακού 

εφοδιασμού. Εξάλλου, δεν μπορεί παρά να έχει μεγάλη αλληλεπίδραση και με τους 

υπόλοιπους στόχους και κριτήρια διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής ενεργειακής 

πολιτικής, όπως στον περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης, στην 

δημιουργία νέων θέσεων τεχνολογίας μέσα σε μια πιο καθαρή και πράσινη οικονομία 

(και όχι σε μια οικονομία επιβλαβή για το περιβάλλον και την δημόσια υγεία), ενώ θα 

τοποθετήσει την Ευρώπη στην πρώτη θέση όσον αφορά την τεχνολογική πρόοδο και 

την καινοτομία.  
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1.3.2. Περιορισμός της εξάρτησης της ΕΕ από τους εισαγόμενους 

υδρογονάνθρακες 

Ο υψηλός βαθμός εξάρτησης της Ευρωπαϊκής ένωσης στον τομέα της 

ενέργειας από εισαγωγές ενεργειακών πόρων, όπως εκτέθηκε και παραπάνω, 

υποκρύπτει διαφορετικούς κινδύνους, που φάνηκαν και στην πολύ πρόσφατη 

περίπτωση της κρίσης στην Ουκρανία.
22 

(Ιμπραήμ, Δ., Μπορεί η Ευρώπη να μειώσει 

τις εισαγωγές αερίου από τη Ρωσία;, 2014 ) Σήμερα, η Ευρώπη εισάγει το 30% 

περίπου του φυσικού αερίου που καταναλώνει από τη Ρωσία, με τα 2/3 περίπου της 

ποσότητας αυτής να διέρχονται από το ουκρανικό έδαφος (εικ. 2, εικ. 3). Όσον αφορά 

την Ελλάδα, το 55% του φυσικού αερίου που καταναλώνει προέρχεται από την Ρωσία. 

Η κατάσταση στην Ουκρανία, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής του 

φυσικού αερίου κατά 10%. Ψύχραιμη ήταν ωστόσο η στάση των ευρωπαίων ηγετών, 

με την Gazprom να δηλώνει πως το ποσοστό της εξάρτησης της Ευρώπης από αυτήν 

πρόκειται να αυξηθεί στο μέλλον. Υπάρχει τρόπος να περιοριστούν λοιπόν οι 

εισαγωγές; 

Ο Δημήτρης Ιμπραήμ, στην επίσημη ιστοσελίδα της Greenpeace, καταθέτει την 

παρακάτω ανάλυση, σχετικά με την ενεργειακή πολιτική της Ένωσης και το πώς 

αλληλεπιδρά με τις εισαγωγές υδρογονανθράκων. Σύμφωνα, λοιπόν, με έκθεση 

αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους ενεργειακούς και κλιματικούς 

στόχους ως το 2030, ο τιθέμενος στόχος για τον περιορισμό των εκπομπών των αερίων 

του θερμοκηπίου έως το 2030 κατά 40%, θα έχει ως αποτέλεσμα και την μείωση των 

εισαγωγών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, σε περίπτωση που 

συνδυαστεί και με παράλληλη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την 

εξοικονόμηση ενέργειας, οι καθαρές εισαγωγές καυσίμων θα μειωθούν κατά 50% σε 

σύγκριση με το σενάριο αναφοράς.  
23

(Ιμπραήμ, Δ., Μπορεί η Ευρώπη να μειώσει τις 

εισαγωγές αερίου από τη Ρωσία;, 2014 ) 

Όσον αφορά το φυσικό αέριο ειδικότερα, από μελέτη της έκθεσης προκύπτει 

ότι ο μεμονωμένος στόχος των εκπομπών κατά 40% έως το 2030, θα μειώσει τις 

εισαγωγές αερίου κατά 13% ως το 2030 και κατά 37% ως το 2050. Όμως, σε 

περίπτωση που ο παραπάνω στόχος συνδυαστεί με την ανάπτυξη των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας καθώς και με διάφορα άλλα μέτρα με στόχο την εξοικονόμηση 

ενέργειας, τότε η μείωση της κατανάλωσης του φυσικού αερίου θα είναι πολύ 

αυξημένη, κατά 27% ως το 2030 και κατά 54% ως το 2050 σε σχέση με το σενάριο 

αναφοράς.  
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Τέλος, αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, εάν στην Ένωση αποφασίσουν να αναπτύξουν τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και να προωθήσουν πολιτικές για την εξοικονόμηση ενέργειας, τα 

οικονομικά οφέλη από αυτόν τον περιορισμό στις εισαγωγές ενεργειακών πόρων θα 

είναι χαρακτηριστικά υψηλά (περί τα 450 δις ευρώ ως το 2030 και 4,3 τρις ευρώ ως το 

2050). Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να περιορίσει την 

ενεργειακή της εξάρτηση από άλλα κράτη.
24

 (Ιμπραήμ, Δ., Μπορεί η Ευρώπη να 

μειώσει τις εισαγωγές αερίου από τη Ρωσία;, 2014 ) 

   

 

 

1.3.3. Προώθηση ανάπτυξης, καινοτομίας και απασχόλησης 

Μια βιώσιμη και καθαρή ενεργειακή πολιτική, είναι μια πολιτική η οποία 

επενδύει στην έρευνα, την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες, στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. Αυτή είναι και η στοχοθεσία που έθεσε σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2007.
25 

(European Commission, Ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη 2007) 

Ποιοι είναι λοιπόν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την 

ενεργειακή τεχνολογία; 

- Μείωση κόστους καθαρής ενέργειας 

- Πρωτοπορία-καινοτομία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στο 

τομέα των τεχνολογιών με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 

Η Ευρώπη θέτει έναν χρονικό ορίζοντα προκειμένου να πετύχει τη διπλή αυτή 

στοχοθεσία, που χαρακτηρίζεται από το όραμα-πρόκληση της μετάβασης σε ένα 

ενεργειακό σύστημα με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, με ανταγωνιστικό 

όμως τρόπο. Ως το 2020, θα πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη νέων τεχνολογιών κατά 20% 

(συμμετοχή στην Ευρώπη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20%), με κριτήριο 

την αύξηση του ποσοστού των χαμηλού κόστους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  

Έως το 2030, θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα επιβάλλεται να παράγονται με 

αυξανόμενο ρυθμό και ποσοστό από πηγές με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα, καθώς και μεγάλους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με ορυκτά καύσιμα, με 

σχεδόν μηδενικές εκπομπές CO2. Από το 2050 και ύστερα, θα πρέπει να έχει 

γενικευτεί η χρήση του ευρωπαϊκού συστήματος ενέργειας, με το συνολικό ευρωπαϊκό 
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ενεργειακό μείγμα, το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει μεγάλα ποσοστά 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αειφόρο άνθρακα, αειφόρο υδρογόνο, καθώς και, για 

τα κράτη μέλη που το επιθυμούν, ηλεκτρική ενέργεια σχάσης τέταρτης γενεάς και 

ενέργεια σύντηξης. 

Προκειμένου να πετύχει τους ανωτέρω στόχους και να θέσει σε ισχύ τα 

κριτήρια με τα οποία προσδιορίζει την ενεργειακή της πολιτική, η Ένωση επιβάλλεται 

να δράσει άμεσα και συλλογικά, προωθώντας την ανάπτυξη καθαρών ενεργειακών 

τεχνολογικών και παρέχοντας όλους τους απαραίτητους πόρους. Εξίσου απαραίτητος, 

όμως, κρίνεται και ο συντονισμός, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, των δαπανών, 

καθώς και ο ορισμός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Τέλος, αναγκαία κρίνεται 

και η χρήση όλων των υφιστάμενων μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως οι κοινές 

τεχνολογικές πρωτοβουλίες και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας.  

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας συστάθηκε το 2008 

και εδρεύει στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη, ως ένα ανεξάρτητο κοινοτικό όργανο. 

Στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην 

καινοτομία, περιλαμβάνοντας την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα και την 

καινοτομία και επιθυμεί να προάγει τις συνεργασίες αυτών των τριών τομέων. Στη 

συνέχεια, χαρακτηριστικό του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 

αποτελεί η προσπάθεια να συνεισφέρει ως προς τη χρηματοδότηση των κοινοτήτων 

γνώσης και καινοτομίας στα στρατηγικά δίκτυα που δημιουργούνται κατά αυτόν τον 

τρόπο. 

Οι κύριοι στόχοι του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας είναι: 

 Καθορισμός των τομέων και δραστηριοτήτων προτεραιότητάς του 

 Προβολή της αποστολής του στους επίδοξους οργανισμούς- εταίρους 

 Επιλογή, σχεδιασμός και συντονισμός της Κοινότητας Γνώσης και 

Καινοτομίας 

 Άντληση των απαραίτητων κεφαλαίων από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές 

 Ενθάρρυνση της αναγνώρισης τίτλων σπουδών και πτυχίων εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Προώθηση διάδοσης ορθών πρακτικών στοχεύοντας στην πραγμάτωση μιας 

κοινής παιδείας καινοτομίας και μεταφοράς γνώσης 

 Ενθάρρυνση της προσφυγής σε πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις της 

καινοτομίας 
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 Καθιέρωση ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

στην έρευνα και την καινοτομία 

 Εξασφάλιση συνεργασίας ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας 

και των άλλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος, 

 Υλοποίηση φόρουμ ενδιαφερόμενων φορέων 

-Κάποιες εκ των προτεραιοτήτων που θα μπορούσαν να τεθούν, είναι, 

ενδεικτικά οι εξής: 

 ανάπτυξη των βιοκαυσίμων, ιδίως των βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς, με στόχο 

να αποτελέσουν μια ανταγωνιστική εναλλακτική λύση έναντι των 

υδρογονανθράκων 

 υψηλότερη ενεργειακή απόδοση κτιρίων, συσκευών, βιομηχανιών, 

συστημάτων μεταφορών 

 επίτευξη ανταγωνιστικής αιολικής ενέργειας ανοικτής θάλασσας, καθώς και 

δημιουργία ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού υπερδικτύου αιολικής ενέργειας 

ανοιχτής θάλασσας 

 ανάπτυξη ανταγωνιστικής φωτοβολταϊκής ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο της 

αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας 

 αειφόρες τεχνολογίες άνθρακα και φυσικού αερίου, και ειδικότερα δέσμευση 

και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα 

 διατήρηση της τεχνολογικής πρωτοπορίας της ΕΕ στους τέταρτης γενιάς 

αντιδραστήρες πυρηνικής σχάσης και στη μελλοντική τεχνολογία σύντηξης για 

την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, της ασφάλειας και της προστασίας των 

πυρηνικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής καθώς και μείωση του επιπέδου των 

αποβλήτων. 
26 

( EUR-lex : Πρόσβαση στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας ΕΙΤ, 2014)  

 

 

1.4. Εσωτερική αγορά ενέργειας 

Απαραίτητη προϋπόθεση και συνθήκη για την επίτευξη των ανωτέρω 

φιλόδοξων στόχων και τον καθορισμό μιας αποδοτικής ενεργειακής πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής ένωσης είναι η δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς ενέργειας.
27 

(Μούσσης, Ν., Η εσωτερική αγορά της ενέργειας της ΕΕ,2011) 
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Για να εναρμονιστεί και να ελευθερωθεί η εσωτερική αγορά ενέργειας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάστηκε να εγκριθούν τρείς διαδοχικές νομοθετικές δέσμες 

μέτρων μεταξύ 1996 και 2009 για τη δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά, τη 

διαφάνεια και την κανονιστική ρύθμιση, την προστασία των καταναλωτών, την 

υποστήριξη στις διασυνδέσεις και τα επαρκή επίπεδα εφοδιασμού. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα νέοι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου να 

εισέρχονται στις αγορές των κρατών μελών, ενώ για τους καταναλωτές πλέον 

δημιουργήθηκε η δυνατότητα ελευθερίας στην επιλογή των προμηθευτών τους. 

Συναφείς πολιτικές με την εσωτερική αγορά ενέργειας ασχολούνται με το ζήτημα της 

ασφάλειας του εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και πετρέλαιο όπως 

επίσης και με την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

και φυσικού αερίου. Έτσι, με το άνοιγμα των ενεργειακών αγορών, την εξάλειψη των 

κωλυμάτων δημόσιας ή ιδιωτικής πηγής, καθώς και με την εφαρμογή κοινών κανόνων 

πανευρωπαϊκά, μπορεί να εξασφαλιστεί επάρκεια ενέργειας παράλληλα με 

ανταγωνιστικές τιμές για τους πολίτες-καταναλωτές και τις βιομηχανίες.  

Προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας πραγματικής εσωτερικής ενεργειακής 

αγοράς είναι, κυρίως, η επίτευξη της φορολογικής εναρμόνισης, ειδικότερα στο πεδίο 

των ειδικών φόρων κατανάλωσης, με τη σύγκλιση των πραγματικών συντελεστών, 

καθώς και η καθιέρωση ανταγωνισμού σε πεδία όπου υπάρχουν κρατικά μονοπώλια.  

Επιπρόσθετη ανάγκη για τη δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς ενέργειας, 

καθώς και υγιούς ανταγωνισμού, αποτελεί και η δημιουργία διευρωπαϊκών δικτύων 

που θα διαποτίζουν όλο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φθηνή και ασφαλή 

ενέργεια, όχι μόνον από την άποψη του εφοδιασμού, αλλά και από εκείνον του 

περιβάλλοντος. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση αποκτά και έχει αυξημένη σημασία, 

ειδικότερα για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, που δεν είχαν πρόσβαση στα 

μεγάλα αλληλοσυνδεδεμένα δίκτυα (ηλεκτρισμού και ιδίως φυσικού αερίου). Επίσης, 

βασικός παράγοντας για την δημιουργία και την ολοκλήρωση μιας εσωτερικής 

ενεργειακής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η πλήρης εφαρμογή στην ενέργεια 

του ευρωπαϊκού δικαίου της εσωτερικής αγοράς και, ειδικότερα, των σχετικών με την 

ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, με τα μονοπώλια, κρατικές επιχειρήσεις 

και ενισχύσεις, διατάξεων. 
28

 (Μούσσης, Ν., Η εσωτερική αγορά της ενέργειας της 

ΕΕ,2011) 
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Μια κοινή ενεργειακή αγορά πανευρωπαϊκά είναι θεμελιώδους σημασίας για 

τη ζωή των βιομηχανιών και των πολιτών της Ευρώπης. Αγορά, όμως, που δεν έχουν 

καταφέρει οι Ευρωπαίοι ηγέτες και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να πετύχουν, 

καθώς τα κράτη-μέλη έχουν ως προτεραιότητες και δικαιολογίες την ασφάλεια του 

εφοδιασμού και τις διαφορές στην ενεργειακή τους κατάσταση. Στοιχεία που τους 

επιτρέπουν να διατηρούν μονοπωλιακές καταστάσεις και εγχώρια κανονιστικά πλαίσια 

ενέργειας. 
29 

(Μούσσης, Ν., Η εσωτερική αγορά της ενέργειας της ΕΕ,2011) 

 

Επιτεύγματα που προέκυψαν από την ύπαρξη της Κοινής Ευρωπαϊκής Αγοράς:   

-Ελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας 

Η πρώτη νομοθετική δέσμη μέτρων αντικαταστάθηκε το 2003 από τη δεύτερη 

νομοθετική δέσμη μέτρων, η οποία επέτρεψε την είσοδο νέων προμηθευτών φυσικού 

αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στις αγορές των κρατών μελών και τους 

καταναλωτές. Σε επίπεδο βιομηχανικής χρήσης, από την 1 Ιουλίου του 2007. Η Τρίτη 

νομοθετική δέσμη μέτρων τροποποίησε τη δεύτερη, καθώς επιθυμούσε ακόμη 

μεγαλύτερη ελευθερία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρική ενέργειας και φυσικού 

αερίου. Οι οδηγίες για την ηλεκτρική ενέργεια (2009/72/ΕΚ) καταργεί την οδηγία 

2003/54/ΕΚ και για το φυσικό άρθρο (2009/73/ΕΚ) που καταργεί την οδηγία 

2003/55/ΕΚ. 

 ρυθμίζουν την ιδιοκτησία δικτύου μεταφοράς διαχωρίζοντας τις 

δραστηριότητες προμήθειας και παραγωγής μέσω τριών προτύπων οργάνωσης:  

- τον πλήρη «διαχωρισμό της ιδιοκτησίας» 

- τον ανεξάρτητο διαχειριστή συστήματος( independent system operator), ISO- 

αρμόδιος της συντήρησης δικτύων 

- τον  ανεξάρτητο διαχειριστή μεταφοράς (independent transmission operators), 

ITO- σύστημα για τη διασφάλιση της αυτονομίας, της ανεξαρτησίας και των 

επενδύσεων για τις δραστηριότητες μεταφοράς. 

 Διασφαλίζουν την κανονιστική εποπτεία από ανεξάρτητους εθνικούς 

ρυθμιστικούς φορείς ενέργειας, προκειμένου να ενισχύσουν τις αρμοδιότητες και 

την ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, ώστε να υπάρχει 

αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στα δίκτυα μεταφοράς 

 Προστατεύουν τους καταναλωτές και κυρίως τους ευάλωτους 
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 Είναι υπεύθυνοι για την προσβασιμότητα τρίτων στις αποθηκευτικές 

εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, καθώς και σε υγροποιημένου φυσικού αερίου, 

ενώ παράλληλα δημιουργούν κανόνες για τη διαφάνεια και την δημιουργία 

αναφορών για τα αποθέματα φυσικού αερίου. 

 Απαιτούν συνεργασία μεταξύ κρατών μελών σε περίπτωση δημιουργίας 

σοβαρών διαταράξεων στον εφοδιασμό του φυσικού αερίου μέσω συντονισμού 

των εθνικών μέτρων εκτάκτου ανάγκης.  

Η Τρίτη νομοθετική δέσμη μέτρων τέθηκε σε ισχύ την 3
η
 Μαρτίου του 2011. Η 

συγκεκριμένη δέσμη μέτρων δεν έχει μεταφερθεί ακόμα στα εθνικά δίκαια, ενώ σε 

πολλά κράτη μέλη δεν εφαρμόζεται απόλυτα. Για να τηρηθεί η προθεσμία του 2014, 

σχετικά με την ολοκλήρωση της εσωτερική αγοράς, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι 

εντός των χρονικών πλαισίων. 
30

 ( European Parliament : Εσωτερική αγορά ενέργειας, 

2015)
 

 

-Ρύθμιση της αγοράς ενέργειας 

Η ευρωπαϊκή ομάδα που ρυθμίζει τις αρχές για την ηλεκτρική ενέργεια και το 

φυσικό αέριο δημιουργήθηκε το 2003. Είναι αρμόδια να διασφαλίσει τη συνεργασία 

των εθνικών ρυθμιστικών οργάνων και την εφαρμογή των οδηγιών για την εσωτερική 

αγορά σε όλα τα κράτη μέλη.
31 

( European Parliament : Εσωτερική αγορά ενέργειας, 

2015)
 

 Η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 

Ενέργειας (ACER) έγινε το 2010, ενώ ξεκίνησε τις εργασίες του το Μάρτιο του 2011. 

Διατυπώνει συστάσεις προς την Επιτροπή για τη ρύθμιση της αγοράς. Είναι υπεύθυνος 

για: 

 Την εξέλιξη της συνεργασίας των εθνικών ρυθμιστικών αρχών τόσο σε 

περιφερειακό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

 Την παρακολούθηση εφαρμογής των δεκαετών προγραμμάτων ανάπτυξης του 

δικτύου  

 Την παρακολούθηση των εσωτερικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και 

φυσικού αερίου. Πιο συγκεκριμένα, τις συναλλαγές χονδρικής για ενεργειακά 

προϊόντα, τις λιανικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, την 

πρόσβαση στο δίκτυο, στην ηλεκτρική ενέργεια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
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καθώς και τη συμμόρφωση στα δικαιώματα του καταναλωτή.
32 

(European Union 

: Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, 2011) 

Δύο επιπλέον κανονισμοί εγκρίθηκαν ως συνέχεια των προαναφερθέντων: 

- Δημιουργία δομών συνεργασίας για ευρωπαϊκά δίκτυα διαχειριστών 

συστημάτων μεταφοράς (ENTSO) 

 Κανονισμός για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά 

ενέργειας ώστε να εγγυηθεί θεμιτές πρακτικές διαπραγμάτευσης στις ευρωπαϊκές 

αγορές ενέργειας. Ο ACER είναι υπεύθυνος για την συγκέντρωση, την 

επανεξέταση και την ανταλλαγή δεδομένων για τις ενεργειακές αγορές 

χονδρικής, την παρακολούθηση των αγορών και των συναλλαγών, τη 

διερεύνηση καταχρηστικών πρακτικών στην αγορά και την εφαρμογή των 

κατάλληλων κυρώσεων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση του στις 22 

Μάιου του 2013, ζήτησε από την Επιτροπή παρουσίαση και ανάλυση της 

σύνθεσης των παραγόντων που καθορίζουν και διαμορφώνουν τις τιμές και το 

κόστος της ενέργειας στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή την εξέδωσε τον Ιανουάριο 

του 2014.
 33 

(European Union : Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών 

Ενέργειας, 2011) 

 

 

- Ασφάλεια του εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και πετρέλαιο 

Μέσω αυτής της οδηγίας θεσπίζονται μέτρα για την κατοχύρωση της 

ασφάλειας του εφοδιασμού σε ηλεκτρισμό, προκειμένου να υπάρξει εξασφάλιση της 

εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού, επάρκεια της 

παραγωγικής δυναμικότητας και εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης. Το 2010, 

λόγω της μεγάλης σημασίας του φυσικού αερίου για τον ενεργειακό εφοδιασμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως απάντηση στη μεγάλη κρίση του φυσικού αερίου μεταξύ 

της Ρωσίας και της Ουκρανίας, τον χειμώνα του 2008-2009, ψηφίστηκε ο κανονισμός 

με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο, προκειμένου να 

ενισχυθούν οι μηχανισμοί πρόληψης και αντιμετώπισης κρίσεων. Επίσης, για να 

υπάρξει κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού πετρελαίου, η οδηγία 

υποχρεωτικά ζητάει από τα κράτη μέλη να διατηρούν ελάχιστα αποθέματα πετρελαίου 

(90 ημέρες μέσων ημερήσιων καθαρών εισαγωγών ή 61 ημέρες μέσης ημερήσιας 
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εσωτερικής κατανάλωσης). Εξαιτίας της πρόσφατης κρίσης ανάμεσα στη Ρωσία και 

την Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα την προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία, τον 

Μάρτιο του 2014, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν αυτό που ζήτησε από την Επιτροπή 

να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Ρωσία έως τον Ιούνιο του 2014.  

- Διευρωπαϊκά Δίκτυα 

Η συγκεκριμένη απόφαση δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές στα διευρωπαϊκά 

δίκτυα στον τομέα της ενέργειας, τα οποία προσδιορίζουν κοινού ενδιαφέροντος έργα  

και έργα που έχουν προτεραιότητα ανάμεσα στα διευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρικής 

ενέργειας και αερίου. Τον Φεβρουάριο του 2014 το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο 

ενέκριναν πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την κοινοποίηση των επενδυτικών 

σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τον κανονισμό, 

τα κράτη μέλη πρέπει να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα επενδυτικά τους σχέδια 

στην ενεργειακή υποδομή. 

Η Επιτροπή, σε έκθεσή της προς το Συμβούλιο Ενέργειας τον Ιούνιο του 2011, 

υπολογίζει ότι χρειάζονται περίπου 200 δις ευρώ για επενδύσεις έως το 2020 σχετικά 

με την υποδομή ενέργειας ανά την Ευρώπη. Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη της η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη συγκεκριμένη ανάγκη, στην ανακοίνωσή της για τον 

«Προϋπολογισμό για την ‘Ευρώπη 2020’» πρότεινε έναν νέο μηχανισμό για να 

υποστηρίξει τα έργα προτεραιότητας στον τομέα της ενέργειας, των μεταφορών και 

της ψηφιακής υποδομής από το 2014 έως το 2020, τη χρηματοδοτική διευκόλυνση 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Νοέμβριο του 

2013, ενέκρινε τη συμφωνία αυτή που πραγματοποιήθηκε με το Συμβούλιο για τον 

προϋπολογισμό της CEF. Η συμφωνία προέβλεπε την παροχή 5,12 δις ευρώ 

προκειμένου να επιτευχθεί ανάπτυξη διευρωπαϊκών έργων ενεργειακής υποδομής. Οι 

κατευθυντήριες γραμμές για την ενεργειακή υποδομή εγκρίθηκαν τον Μάρτιο του 

2013 από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Για τις κατευθυντήριες αυτές γραμμές για 

τις ενεργειακές υποδομές, ο κανονισμός προσδιορίζει 12 διαδρόμους και πεδία 

προτεραιότητας, τα οποία καλύπτουν τα δίκτυα ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και 

μεταφοράς πετρελαίου και διοξειδίου του άνθρακα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον 

Μάρτιο του 2014 ζήτησε από την Επιτροπή να προτείνει στόχους ειδικούς σχετικά με 

τις διασυνδέσεις, οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030.
34 

( European 

Parliament : Διευρωπαϊκά Δίκτυα – Κατευθυντήριες Γραμμές ,2015)  
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1.5.Προκλήσεις στην ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε. 

Η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προσδιορίζεται μόνο από 

διαφορετικά κριτήρια, δε στηρίζεται μόνο σε συγκεκριμένους άξονες, δε θέτει μόνο 

συγκεκριμένους στόχους. Αντιμετωπίζει και ποικίλες προκλήσεις. 
35

 ( European 

Commission - Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας, 2013)   

Τα ενεργειακά μείγματα των κρατών μελών ποικίλουν. Έτσι, το 2011, οι 

ενεργειακές ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύφθηκαν, κατά μέσο όρο, από τις 

εξής πηγές: 35% πετρέλαιο, 24% φυσικό αέριο, 17% στερεά καύσιμα, όπως ο 

άνθρακας, 14% πυρηνική ενέργεια και 10% ανανεώσιμες πηγές, όπως υδροηλεκτρική 

ή αιολική ενέργεια. Μείγμα, που όπως εκτέθηκε, ποικίλει μεταξύ των κρατών μελών, 

καθώς και διαφοροποιείται στην εξέλιξη του χρόνου, εξαιτίας διαφόρων παραγόντων, 

όπως οι γεωγραφικές συνθήκες, η διαθεσιμότητα και η προσβασιμότητα σε φυσικούς 

πόρους, οι εθνικές και εγχώριες πολιτικές ενέργειας (πχ. για τη χρήση ή μη της 

πυρηνικής ενέργειας), οικονομικά κίνητρα, τεχνολογική πρόοδος. Αναμφισβήτητα, 

είναι επιτακτική η ανάγκη για μια κοινή ενεργειακή πολιτική, η οποία, όμως, να είναι, 

όσο το δυνατόν συμφέρουσα, για όλα τα κράτη-μέλη, ανεξαρτήτως των εγχώριων 

πολιτικών ενεργειών που εφαρμόζουν έως σήμερα. 
36 

( European Commission - 

Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας, 2013)   

 

Καίριας σημασίας πρόκληση για την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης είναι φυσικά ο περιορισμός της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας από 

τρίτες χώρες. Η πραγματικότητα, όμως, είναι διαφορετική, καθώς υπάρχει πολύς 

δρόμος μπροστά, ώστε η Ευρώπη να θεωρείται μια, όσο το δυνατόν, ενεργειακά 

αυτοδύναμη ήπειρος. Οι προβλέψεις μάλιστα διατυπώνουν με ωμό τρόπο την 

πραγματικότητα, καθώς έως το 2035, η ενεργειακή εξάρτηση της Ε.Ε. από 

εξωτερικούς προμηθευτές αναμένεται να υπερβεί το 80%, όσον αφορά το πετρέλαιο 

και το φυσικό αέριο.  

Ένας ακόμη κίνδυνος, που αντιμετωπίζει η Ένωση αλλά και τα κράτη μέλη, 

είναι η στήριξή τους σε έναν και μοναδικό προμηθευτή, τη Ρωσία καθώς και σε μία 

μόνο οδό εφοδιασμού υδρογονανθράκων, ακόμη και για το 80% ή και το 100% του 

αερίου που καταναλώνουν. Γεγονός που μειώνει την διαπραγματευτική αξία, σε 

οικονομικό και, κυρίως, σε πολιτικό επίπεδο, τόσο των κρατών μελών, όσο και της 

ίδιας της Ε.Ε. απέναντι στη μονοπωλιακή πολιτική του προμηθευτή τους.  
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Περαιτέρω πρόκληση για την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

είναι και η αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας, περισσότερο από 30% έως το 

2035, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ιδίως από χώρες όπως η Κίνα, η 

Ινδία, καθώς και από τη Μέση Ανατολή. Επιπτώσεις στις εισαγωγές 

υδρογονανθράκων και στις τιμές αυτών, θα υπάρχουν εκ των πραγμάτων για τα 

ευρωπαϊκά κράτη, ιδίως, μάλιστα για χώρες με λίγους προμηθευτές, όπως η 

Βουλγαρία και η Λιθουανία. 
37

(European Commission - Προκλήσεις και πολιτική στον 

τομέα της ενέργειας, 2013)   

Μια ακόμη παράμετρος στο πεδίο της ενέργειας που οφείλει να αντιμετωπίσει 

η Ευρώπη, προέρχεται από τις ΗΠΑ, από τις οποίες η εξάρτηση της Ε.Ε από τις 

εισαγωγές ορυκτών καυσίμων αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Οι τιμές των 

τελευταίων καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις διαφορές στις τιμές ηλεκτρικής 

ενέργειας. Η ανάκαμψη στην αμερικανική παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου 

έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται και να διευρύνεται το χάσμα μεταξύ των 

βιομηχανικών τιμών ενέργειας ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ. Έτσι, το 2012, οι 

βιομηχανικές τιμές αερίου ήταν τέσσερις φορές χαμηλότερες στις ΗΠΑ απ’ ότι στην 

Ευρώπη και ως εκ τούτου, στον τομέα της ανταγωνιστικότητας οι ευρωπαϊκές 

εταιρείες και βιομηχανίες βρίσκονταν σε δυσχερέστερη θέση.  

Ένας ακόμη υπαρκτός κίνδυνος, με βάση τις συνθήκες και τις παραμέτρους 

που επικρατούν, από την υφιστάμενη ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

είναι και οι αυξήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας για τους ευρωπαίους πολίτες και 

καταναλωτές. Προβλέπεται δε πως οι δαπάνες των καταναλωτών για την ενέργεια 

αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο, ακόμη και στο αισιόδοξο σενάριο της 

δημιουργίας και της ολοκλήρωσης μιας εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Η κατάσταση 

αυτή διαμορφώνεται και λόγω της αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης ενεργειακών 

πόρων και εξαιτίας των υποδομών, των οποίων η συντήρηση είναι ολοένα και πιο 

δύσκολη και  επομένως, μεγαλύτερου κόστους. Κυρίως, όμως, λόγω των εσωτερικών 

πολιτικών αποφάσεων των κρατών μελών (χαρακτηριστικό παράδειγμα η Ελλάδα) 

σχετικά με τέλη, φόρους, εισφορές και δασμούς στην ενέργεια.  

Στόχος της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μετάβαση 

σε μια ασφαλή, ανταγωνιστική ενέργεια χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Για την 

επίτευξή του απαιτείται μια συνεχή αύξηση επενδύσεων σε δίκτυα, υποδομές, 

εξοπλισμό, αποδοτικά κτίρια, τεχνολογίες μεταφορών. Η εν λόγω αύξηση των 

επενδύσεων εκτιμάται στο 1,5% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση κατά την περίοδο έως το 
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2050. Μέχρι το 2020, απαιτούνται στην ΕΕ επενδύσεις ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ 

για τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού, τη διαφοροποίηση των πηγών, 

καθαρότερες πηγές ενέργειας και ανταγωνιστικές τιμές εντός μιας ολοκληρωμένης 

ενεργειακής αγοράς. Αντιθέτως, οι επενδύσεις για την ενέργεια βρίσκονται σε 

ιστορικά χαμηλά επίπεδα. 
38

(European Commission - Προκλήσεις και πολιτική στον 

τομέα της ενέργειας, 2013)   

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει πολιτικές όσον αφορά τους ενεργειακούς 

της στόχους. Ωστόσο, η υλοποίηση των πολιτικών αυτών γίνεται με ιδιαίτερα αργούς 

ρυθμούς. Έτσι, λόγου χάρη, στο στόχο της ενεργειακής απόδοσης του 20% ως το 

2020, κάτι που θα περιορίσει τις εισαγωγές ενέργειας και τη ρύπανση, ενώ θα 

αποτελέσει μέτρο-λύση στο πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας και των υψηλών 

τιμών ενέργειας, μικρό μέρος, μέχρι σήμερα, του οικονομικού δυναμικού της 

ενεργειακής απόδοσης έχει εκμεταλλευτεί. 
39 

(European Commission - Προκλήσεις και 

πολιτική στον τομέα της ενέργειας, 2013)   

 

 

1.6. Πρωτόκολλο του Κιότο και Ε.Ε. 

Το Πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 16 Φεβρουαρίου του 

2005 και έχει επικυρωθεί από 168 κράτη έως και σήμερα, χωρίς να έχει υπάρξει 

βέβαια υπογραφή και των ΗΠΑ, αποτελεί το σημαντικότερο βήμα για μια κοινή 

προσπάθεια στις διεθνείς σχέσεις για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και 

του φαινομένου του θερμοκηπίου. Θέτει δεσμευτικούς στόχους για τον περιορισμό 

των αερίων του θερμοκηπίου, ιδίως από τις βιομηχανικές χώρες, που είναι και οι 

μεγαλύτεροι ρυπαντές άλλωστε.
40 

(Επίσημη ιστοσελίδα WWF, Το Πρωτόκολλο του 

Κιότο, 2007) 

Το Πρωτόκολλο του Κιότο έχει υπογραφεί και από την ίδια την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, υποχρεώνοντας και τα ίδια τα κράτη μέλη να καταθέσουν ξεχωριστά το 

καθένα τα απαραίτητα επικυρωτικά έγγραφα. Έτσι τέθηκαν συγκεκριμένες και 

ποσοτικοποιημένες δεσμεύσεις, όσον αφορά τον περιορισμό των εκπομπών αερίων, 

υπευθύνων για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δέσμευση 

των βιομηχανικών κρατών συλλογικά προκειμένου να περιορίσουν τις εκπομπές των 

αερίων του θερμοκηπίου την περίοδο 2008-2012 κατά 5%, εν σχέση με τα επίπεδα του 

1990. Για την επίτευξη του βασικού αυτού στόχου, όπως και των ειδικότερων που 

τέθηκαν για τα κράτη, που ήταν ήδη μέλη στην Ένωση, και για αυτά τα οποία θα 



39 
 

προσχωρούσαν στη συνέχεια, τέθηκαν και ορισμένα μέτρα, ανάμεσα στα οποία 

αξίζουν να αναφερθούν τα εξής: 

- θέσπιση και ενίσχυση εθνικών πολιτικών για τη μείωση της εκπομπής αερίων 

του θερμοκηπίου, όπως αύξηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας, 

προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας 

- συνεργασία με τα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη του Πρωτοκόλλου, μέσω της 

ανταλλαγής εμπειρίας και πληροφοριών, συντονισμών των πολιτικών των 

κρατών. 
41

(Επίσημη ιστοσελίδα WWF, Το Πρωτόκολλο του Κιότο, 2007) 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση των τότε δεκαπέντε κρατών μελών επικύρωσε το 

Πρωτόκολλο του Κιότο και έτσι δεσμεύτηκε για μια συνολική μείωση εκπομπών των 

αερίων του θερμοκηπίου κατά την περίοδο 2008-2012. Ο διακανονισμός των 

επιμέρους υποχρεώσεων, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης των δεκαπέντε 

αποτέλεσε αντικείμενο συμφωνίας  έπειτα από διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών 

μελών (burden-sharing-agreement). Υπήρξαν χώρες που συμφώνησαν να μειώσουν τις 

εκπομπές τους, άλλες να περιορίσουν την αύξηση τους και άλλες να τις κρατήσουν 

σταθερές σε σχέση με τις εκπομπές τους το 1990. 

Η Ελλάδα δεσμεύτηκε οι εκπομπές της να μην αυξηθούν περισσότερο από 25% 

πάνω από τα επίπεδα του 1990 κατά την περίοδο 2008-2012. Το Εθνικό 

Αστεροσκοπείο Αθηνών όμως εκτιμά πως αν συνεχιστεί ο σημερινός ρυθμός αύξησης 

των εκπομπών αερίων, η χώρα δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

της απέναντι στο Πρωτόκολλο του Κιότο. 
42 

(Επίσημη ιστοσελίδα WWF, Το 

Πρωτόκολλο του Κιότο, 2007) 

     

 

1.7. Περιβαλλοντική Πολιτική 

Τα περιβαλλοντικά θέματα εμφανίστηκαν ως το επίκεντρο του διεθνούς 

ενδιαφέροντος και των δραστηριοτήτων, στα τέλη του εικοστού αιώνα. Η κατανόηση 

των αιτιών και των επιδράσεων της παγκόσμιας περιβαλλοντικής αλλαγής αποτελεί 

μια επείγουσα ανάγκη. Μία από τις βασικές προτεραιότητες των πολιτικών και της 

κοινής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το περιβάλλον και αποτελεί σημείο 
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διαφοροποίησης από χώρες όπως: οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η Κίνα, που δεν τολμούν να 

λάβουν δραστικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Ωστόσο, υπάρχουν και 

αρκετές χώρες-μέλη που δε διαθέτουν την ίδια πολιτική βούληση, προκειμένου να 

εφαρμόσουν αυτούσιες όλες τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

σχετικά με την κοινοτική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στο «να προωθήσει 

την οικονομική και κοινωνική πρόοδο και ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης και να 

πετύχει ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη».
43 

(European Union, Συνθήκη του 

Αμστερνταμ,1997). 

 Ο Επίτροπος για αυτά τα θέματα, Andris Piebalgs, επικέντρωσε τη δράση του 

στη μείωση των ρύπων, στον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% μέσα 

σε μία δεκαπενταετία και στην αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Με το 

πέρασμα του χρόνου και λόγω της επιδείνωσης των κλιματολογικών συνθηκών, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως προτεραιότητά της την ισόρροπη ανάπτυξη, μία πολιτική 

που πολλές φορές στάθηκε η αιτία να έρθει αντιμέτωπη η Ένωση με τις ΗΠΑ, κυρίως 

για το ζήτημα της εφαρμογής του Πρωτόκολλου του Κιότο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε 

στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη σταδιακή και όσο το δυνατό 

μεγαλύτερη απεξάρτηση από το πετρέλαιο. Η προστασία του περιβάλλοντος συνδέεται 

άρρηκτα με τη βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση και έγινε σαφές με την Πράσινη 

Βίβλο του 2006 στην οποία επισημαίνεται 
44

(EUR- lex: Πρόσβαση στο Δίκαιο της 

Ευρωπαικής Ένωσης, Πράσινη Βίβλος, 2006) : 

 Η ανάγκη επενδύσεων : «Στην Ευρώπη και μόνο, κατά τα επόμενα 20 έτη θα 

χρειαστούν επενδύσεις περίπου ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ για να καλυφθεί η 

αναμενόμενη ενεργειακή ζήτηση και να αντικατασταθούν οι υποδομές που 

παλιώνουν».
45

 (Πράσινη Βίβλος, Μία Ενεργειακή Στρατηγική για την Ευρώπη: 

Επίτευξη Ισορροπίας μεταξύ Αειφόρου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ασφάλειας του Εφοδιασμού,σ.3,2006) 

 

 Η εξάρτηση της Ευρώπης στις εισαγωγές από χώρες που ανήκουν στη ζώνη 

αστάθειας «εάν δεν καταστήσουμε την εγχώρια ενέργεια ανταγωνιστικότερη, 

κατά τα επόμενα 20 έως 30 έτη ποσοστό γύρω στο 70% των ενεργειακών 

απαιτήσεων της Ένωσης, σε σύγκριση με ποσοστό 50% σήμερα, θα καλύπτεται 

από εισαγόμενα προϊόντα». 46
(Πράσινη Βίβλος, σ.3,2006) 
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 Η ανάγκη εύρεσης εναλλακτικών προμηθευτών «λίγο – πολύ η μισή ποσότητα 

αερίου που καταναλώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχεται από τρείς μόνο 

χώρες (Ρωσία, Νορβηγία, Αλγερία). Με τις σημερινές τάσεις, οι εισαγωγές 

αερίου αναμένεται να αυξηθούν κατά 80% στα επόμενα 25 έτη». 
47

(Πράσινη 

Βίβλος, σ.3,2006) 

 «Η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας –και οι εκπομπές CO2- αναμένεται να 

αυξηθούν περίπου κατά 60% μέχρι το 2030. Η παγκόσμια κατανάλωση 

πετρελαίου αυξήθηκε κατά 20% από το 1994, ενώ οι προβλέψεις για την αύξηση 

της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου είναι 1,6% ετησίως» 
48

(Πράσινη Βίβλος, 

σ.3,2006) 

 «Οι τιμές του πετρελαίου και του αερίου αυξάνουν. Έχουν πρακτικώς 

διπλασιαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία διετία, επακολουθεί δε και 

η αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Η κατάσταση αυτή είναι δύσκολη για 

τους καταναλωτές. Με την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης ορυκτών καυσίμων 

και την αυξανόμενη εξάρτηση από τις εισαγωγές, το πιθανότερο είναι ότι οι 

τιμές πετρελαίου και αερίου θα παραμείνουν υψηλές. Δεν αποκλείεται όμως 

αυτό να αποτελέσει έναυσμα για μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και 

καινοτομία» 
49

(Πράσινη Βίβλος, σ.3,2006) 

 «Το κλίμα του πλανήτη γίνεται θερμότερο. Σύμφωνα με τη Διακυβερνητική 

Επιτροπή για την Αλλαγή Κλίματος (IPCC), οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 

έχουν ήδη ανεβάσει τη θερμοκρασία κατά 0,6 βαθμούς παγκοσμίως. Εάν δε 

ληφθούν μέτρα, θα σημειωθεί αύξηση κατά 1,4 έως 5,8 βαθμούς έως τα τέλη του 

αιώνα. Όλες οι περιοχές του κόσμου – συμπεριλαμβανομένης και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης- θα αντιμετωπίσουν σοβαρές συνέπειες, τόσο για τις 

οικονομίες τους όσο και για τα οικοσυστήματά τους».
50 

(Πράσινη Βίβλος, σ.3, 

2006) 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέταξε πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον με 

χρονικό ορίζοντα το 2020, ορίζοντας μία μακροπρόθεσμη στρατηγική που 

σχεδιάστηκε ώστε να είναι ευέλικτη, έτοιμη να αντιμετωπίζει μελλοντικές προκλήσεις 

και συστημικούς κινδύνους. Χαράζει την πορεία για μία πράσινη και ανταγωνιστική 

οικονομία που θα είναι σε θέση να διαφυλάξει τους φυσικούς πόρους και την υγεία 

των σημερινών αλλά και των μελλοντικών γενεών.
 51

 (European Union, Περιβάλλον, 

2014). 
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Η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ιδιαίτερα 

αναπτυγμένη και διαθέτει ένα πλήρες νομικό πλαίσιο, το οποίο όμως πρέπει να 

εφαρμόζεται. Τριπλά είναι τα οφέλη από την εφαρμογή της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

1. Δημιουργία ισότιμων ανταγωνιστικών όρων των οικονομικών 

παραγόντων που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά 

2. Τόνωση της καινοτομίας 

3. Προώθηση των πλεονεκτημάτων της πρωτοπορίας για τις 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις  

Από την άλλη πλευρά σε περίπτωση αδυναμίας εφαρμογής της νομοθεσίας, το 

κόστος που συνεπάγεται είναι εξαιρετικά υψηλό περί τα 50 δις ευρώ ετησίως 

(συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες σχετικά με υποθέσεις παραβίασης). Η Επιτροπή 

δέχεται πλήθος καταγγελιών από πολίτες αν και η διευθέτηση σε εθνικό ή τοπικό 

επίπεδο θα ήταν αποτελεσματικότερη. 
52

 (European Union, Περιβάλλον, 2014). 

Επομένως, αυτό που γίνεται αντιληπτό είναι ότι κατά τα επόμενα έτη είναι 

ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στη βελτίωση της εφαρμογής του ενωσιακού 

κεκτημένου στον περιβαλλοντικό τομέα σε επίπεδο κρατών μελών.
53

 (European 

Union, Περιβάλλον, 2014). 

Συνοψίζοντας, αυτό που γίνεται αντιληπτό είναι ότι οι συζητήσεις για μια 

κοινή ενεργειακή πολιτική άρχισαν από το 1980 και έπειτα να ενδιαφέρουν την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό συνέβη καθώς η ενεργειακή ασφάλεια, η αειφορία και η 

ανταγωνιστικότητα είναι στενά συνδεδεμένες και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 

μιας ολοκληρωμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι 

η Ένωση ήταν και είναι εξαρτημένη σε μεγάλο βαθμό από εξωτερικούς προμηθευτές 

σχετικά με τις ενεργειακές της ανάγκες. 

Οι πρώτοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγιναν αντιληπτοί από νωρίς και 

σχετίζονταν με τη δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς ενέργειας, με την ασφάλεια του 

ανταγωνισμού καθώς και με την προστασία του περιβάλλοντος από την παραγωγή και 

την κατανάλωση ενέργειας. 

Με το πέρασμα του χρόνου και παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, τα 

παραπάνω ζητήματα εξακολουθούν να απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι η 

ενέργεια είναι αναπόσπαστο κομμάτι στην καθημερινή ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Επομένως, είναι πλέον αναπόφευκτη η αντιμετώπιση των ενεργειακών προκλήσεων 

όπως οι κλιματικές αλλαγές, η αυξανόμενη εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας , η 

πίεση που υφίστανται οι ενεργειακοί πόροι και η προμήθεια των καταναλωτών με 

ασφαλή ενέργεια σε προσιτή τιμή. 

Η φιλόδοξη ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν εφαρμοστεί θα 

καλύπτει όλες τις πηγές ενέργειας –ορυκτές, πυρηνικές και ανανεώσιμες – και θα 

μεταμορφώσει ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Ένωση σε οικονομία χαμηλής 

κατανάλωσης ενέργειας, πιο ασφαλή, πιο ανταγωνιστική και περισσότερο αειφόρο. 

Τέλος, η Ευρώπη καλείται να λάβει σημαντικές αποφάσεις προκειμένου να 

αντιμετωπίσει τις ενεργειακές προκλήσεις. Οι λύσεις που προκύπτουν από αυτές τις 

αποφάσεις προϋποθέτουν τεράστιες επενδύσεις ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να 

αποκτήσει τις ενεργειακές υποδομές για να καλύψει τις μελλοντικές της ανάγκες. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Στο δεύτερο μέρος της συγκεκριμένης εργασίας γίνεται αναφορά στην 

ενεργειακή σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία, καθώς είναι οι 

δύο βασικοί εταίροι στον ενεργειακό τομέα, έχοντας δημιουργήσει μια σχέση 

αλληλεξάρτησης, με τη δεύτερη να είναι ο βασικός ενεργειακός προμηθευτής της 

Ένωσης. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Ρωσία, προκειμένου να βελτιώσουν 

τη συνεργασία τους στον ενεργειακό τομέα, έχουν προβεί σε δημόσιο διάλογο και 

στην υπογραφή συγκεκριμένων συμφωνιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία 

έχουν θέσει κύριους ενεργειακούς στόχους προς υλοποίηση έως το 2030 με σκοπό 

την εξέλιξη της ηλεκτρικής ενέργειας, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. 

Στη συνέχεια, αναλύονται οι διαδρομές εφοδιασμού που δείχνει να επιλέγει 

η Ευρωπαϊκή Ένωση από φυσικό αέριο και πετρέλαιο μέσω των οποίων 

εξασφαλίζεται η ασφάλεια και οι προσιτές τιμές. Η αναζήτηση νέων διαδρομών 

είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου 

πολλά κράτη μέλη που ανήκουν στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη να μην 

εξαρτώνται πλέον από έναν και μόνο προμηθευτή. Ο χώρος της Μεσογείου 

πρόκειται να αποτελέσει κομβικό σημείο για την παροχή φυσικού αερίου με στόχο 

τη διαφοροποίηση των προμηθευτών ενέργειας προς την Ευρώπη. 

Αναφορικά με την εγχώρια παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο η 

Νορβηγία και οι Κάτω χώρες βρίσκονται στην πρώτη θέση παραγωγής ενέργειας 

ενώ υπάρχουν και άλλες χώρες που παράγουν φυσικό αέριο για την κάλυψη των 

εθνικών τους αναγκών. Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει 

ως στόχο την αύξηση των επιπέδων εγχώριας παραγωγής όχι μόνο για να καλύπτει 

τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, αλλά και για να έχει δυναμική 

παρουσία στην εξαγωγή ενέργειας.   
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2.1. Ενεργειακή σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Ρωσία 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία είναι βασικοί εταίροι στον ενεργειακό 

τομέα. Αν και υπήρξαν περίοδοι εσωτερικών δυσκολιών, η Ρωσία, ωστόσο, 

αποτελούσε και αποτελεί έναν αξιόπιστο προμηθευτή ενέργειας για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Η κυρίαρχη αγορά για τις ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές εξακολουθεί να είναι 

η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τομέας της ενέργειας θεωρείται ευκαιρία, ώστε να υπάρξει 

πρόοδος στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας, καθώς ο βαθμός 

αλληλεξάρτησής τους είναι χαρακτηριστικά υψηλός. 

Η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ενέργειας είναι ιδιαίτερα 

σημαντική εξαιτίας της περιορισμένης εγχώριας παραγωγής. Λόγω της ασάφειας των 

προβλέψεων, σχετικά με την επάρκεια των αποθεμάτων  υδρογονανθράκων και 

φυσικού αερίου, δημιουργείται ανησυχία και υπάρχει ρευστότητα. Το 2000 η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της Επιτροπής, διαμόρφωσε 

ένα γενικό πλαίσιο ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργειακή ασφάλεια, τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση 

ενέργειας, καθώς επίσης και την εύρεση νέων προμηθευτών προκειμένου η εξάρτηση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειωθεί. 

Στο επίκεντρο αυτού του δημοσίου διαλόγου, όπως άλλωστε ήταν 

αναμενόμενο, βρέθηκε η Ρωσία, αφού η Μόσχα είναι ο κύριος προμηθευτής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτοντας το ¼ των αναγκών της σε φυσικό αέριο. Η πολιτική 

που ακολουθεί η Ρωσία απέναντι στις όμορες χώρες με χαρακτηριστικό παράδειγμα 

την Ουκρανία, αποτελεί ένα μεγάλο ερωτηματικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 

απειλή της ομαλής παροχής φυσικού αερίου από τη Ρωσία στις ευρωπαϊκές χώρες, η 

οποία προκύπτει από την πολιτική αυτή θεωρείται σημείο τριβής ανάμεσα στην ΕΕ κ 

τη Ρωσία. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να 

εκμεταλλευτούν αυτήν την παράμετρο. Για την ΕΕ το ζήτημα της ενεργειακής 

ασφάλειας βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων, καθώς πρέπει όχι μόνο να 

αντιληφθεί, αλλά και να εκμεταλλευτεί την εγγύτητά της σε χώρες της Μέσης 

Ανατολής, στην περιοχή του Καυκάσου και τη Βόρεια Αφρική. 
54 

(Jan Keppler , A 

slippery European energy outlook, 2007 ). 

Μία πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα αδιαφορεί παντελώς για τις 

στρατηγικές προτεραιότητες της Μόσχας, θα μπορούσε να είναι η αιτία δημιουργίας 

προβλημάτων στις μεταξύ τους σχέσεις. Η ισορροπία  μεταξύ των αναγκών και των 

πολιτικών στόχων ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Ρωσία είναι σημαντική, καθώς η 
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Μόσχα είναι εκ των προσδιοριστικών παραγόντων για την ασφάλεια στην Ευρώπη, 

ενεργειακός και εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που έγινε επίσημα 

αντιληπτό στη 10
η 

Ευρω-ρωσική διάσκεψη κορυφής τον Νοέμβριο του 2002. Τον 

Απρίλιο του ίδιου έτους, είχε εκφραστεί η υπερβολική για μερικούς άποψη, ότι η 

Ρωσία θα ήταν δυνατόν να αντικαταστήσει τη Σαουδική Αραβία ως κύριο προμηθευτή 

ενέργειας.
55 

( Edward L. Morse and James Richard, Foreign Affairs, March/ April 

2002.) 

Ενδεικτικό της απειλής για την ενεργειακή ασφάλεια είναι οι διάφορες 

πολιτικές ή στάσεις, διαφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας σε 

θέματα όπως αυτό που ακολουθεί για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία και 

την δημοκρατία, που θεωρούνται ιδιαιτέρως σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η Μόσχα αδυνατούσε να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, την 

ελευθερία και τη δημοκρατία. Οι Ευρωπαίοι από την άλλη θεωρούσαν πως μέσω της 

στρατηγικής τους και του πολυεπίπεδου θεσμικού πλαισίου διαμόρφωσης του θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν θετικά τη Μόσχα σε αυτούς τους τομείς. Αυτή η 

προσπάθεια στήριξης της Ρωσίας ξεκίνησε ήδη από την προηγούμενη δεκαετία ώστε 

να μπορέσει να ενταχθεί σε διεθνείς οργανισμούς. Πράγματι, το 1996 η Γαλλία όπως 

και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στήριξαν την επιθυμία της Ρωσίας να γίνει 

μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης με βασική αιτία αυτής της στήριξης τον φόβο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση που απομονωθεί η Μόσχα να μην αποτελέσει 

απειλή για την ασφάλεια της Ένωσης. Ο τότε υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας 

Hervede Charette εξέφρασε την άποψη ότι η συμμετοχή της Ρωσίας στο Συμβούλιο 

της Ευρώπης αποτελεί « ένα μέσο δημιουργίας διαύλων επικοινωνίας με τη Μόσχα». 

Από την  άλλη πλευρά η Ρωσία πιστεύει ότι οι δυτικοευρωπαίοι δεν είναι σε 

θέση να υποδεικνύουν οποιαδήποτε πολιτική επιθυμούν να ακολουθήσει η Μόσχα στο 

εσωτερικό της και οφείλουν οι ευρωπαϊκές ηγεσίες να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους 

προκειμένου να υπάρξει σταθερότητα στις ευρω-ρωσικές σχέσεις και ομαλή ροή 

στρατηγικών αγαθών προς τη Δύση. Επομένως η ενεργειακή ασφάλεια της ένωσης 

κρίνεται άμεσα από το επίπεδο των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

Ρωσίας.   

Το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση επανήλθε στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος μετά τη διακοπή παροχής φυσικού αερίου από τη Ρωσία 

στην Ουκρανία το 2006 αλλά και λόγω της έλλειψης άλλων επιλογών. Τον Μάιο του 

2007 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεσήμανε την ανάγκη να τεθούν παρά την ιδιαίτερη 
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σημασία της Ρωσίας ως ενεργειακός εταίρος «οι δημοκρατικές αξίες και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα στο επίκεντρο των ευρω-ρωσικών σχέσεων». 

Η δυσφορία των Ευρωπαίων και τα αντιρωσικά συναισθήματα χωρών μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούσαν μεγάλο εμπόδιο στην υιοθέτηση μίας κοινής 

ενεργειακής πολιτικής. Στο ενεργειακό πεδίο και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σε αυτόν τον τομέα εμπλέκονται και οι ΗΠΑ, καθώς η δράση της Ρωσίας 

στην νοτιο-ανατολική Ευρώπη και η αλληλεξάρτησή της με αυτήν, προκαλεί έντονη 

ανησυχία στην Ουάσινγκτον. Όπως χαρακτηριστικά είχε δηλώσει η Κ. Ράις «Θα δοθεί 

ιδιαίτερη έμφαση από όλους μας στην ενεργειακή ασφάλεια. Είναι σαφές ότι όταν 

υπάρχει τόσο αυξημένη ζήτηση ανά τον κόσμο από τις αναπτυσσόμενες οικονομικές 

δυνάμεις όπως η Κίνα και η Ινδία είναι σημαντικό να αναζητούμε την ασφάλεια στο 

ενεργειακό πεδίο».
56

(Rice Warns Against Russian Gas Monopoly, Bid for Stake in 

Greek- Turkish Pipeline Raises Concern Over Supply in Europe”, Washington Post, 

2006.)  

Τον Ιούνιο του 2008, έπειτα από κοινή διακήρυξη, Ευρωπαϊκή Ένωση και 

ΗΠΑ έθεσαν ίδιους στόχους και χαρακτηριστικά ειπώθηκε:  

«στο πεδίο της ενεργειακής ασφάλειας υπογραμμίζουμε τη σημασία της 

ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας στις ενεργειακές αγορές και την 

προώθηση φιλικών προς την αγορά λύσεων ώστε να υπάρξουν 

εναλλακτικές πηγές και δίκτυα μεταφοράς στην παγκόσμια αγορά, 

συμπεριλαμβανομένης της πλήρους εφαρμογής των αρχών που 

αποφασίστηκαν στη Σύνοδο του G8 στην Αγία Πετρούπολη. Θα 

διευκολύνουμε περιφερειακά πλαίσια συνεργασίας στο πεδίο της ενέργειας 

με τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας, της Κασπίας, της Κεντρικής Ασίας 

και το Ιράκ. Ακόμα θα ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη πολλαπλών αγωγών 

όπως ο Nabucco και ο αγωγός Τουρκίας – Ελλάδας – Ιταλίας ώστε να 

παράσχουμε εναλλακτικές πηγές φυσικού αερίου στην Ευρώπη».
57 

(2008 

EU- US Summit Declaration, 10.06.2008) 
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Πηγή: http: //erictham.wordpress.com/tag/south-stream-pipeline/ 

 

 

 

2.1.2. Κύριοι Ενεργειακοί Στόχοι Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας έως 

2030 

 

2.1.2.α. Ηλεκτρική Ενέργεια 

Τα επόμενα είκοσι με εικοσιπέντε χρόνια υπολογίζεται ότι θα υπάρξει μία 

γρήγορη εξέλιξη στον παγκόσμιο ηλεκτρικό τομέα. Η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια 

θα είναι διπλάσια της ζήτησης που θα τυγχάνουν άλλες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με 

στοιχεία της Ένωσης. Η κάλυψή της προϋποθέτει αυξημένες επενδύσεις σε υποδομές, 

αύξηση ενεργειακής αποδοτικότητας, καθώς και νέους τρόπους εξοικονόμησης 

ενέργειας. 

Τα περισσότερα σενάρια για το ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα καταδεικνύουν 

ότι η ηλεκτρική ενέργεια θα διαδραματίσει σπουδαιότερο ρόλο συγκριτικά με τα 

σημερινά δεδομένα κυρίως μετά το 2030. Αυτό θα συμβεί λόγω της ολοένα και 

αυξανόμενης ενεργειακής ζήτησης τόσο από τον βιομηχανικό όσο και από τον οικιακό 

τομέα. 

Στη Ρωσία, το ενεργειακό μείγμα της χώρας προβλέπει ότι η ηλεκτρική 

ενέργεια θα διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο για τη χώρα σύμφωνα με την International 

Energy Agency (ΙΕΑ). Η κατανάλωση ηλεκτρική ενέργειας στη Ρωσία, σύμφωνα με 
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την ΙΕΑ, προβλέπει μία ετήσια αύξηση της τάξεως του 2% κάθε χρόνο για κάθε 

κάτοικο μέχρι το 2017, ξεπερνώντας το αντίστοιχο ποσοστό που καταναλώνει ένας 

ευρωπαίος πολίτης σε έναν χρόνο. Οι στρατηγικές που θα ακολουθήσει η Ρωσία, ώστε 

να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ηλεκτρισμό, 

περιλαμβάνουν τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων τεχνολογιών, καθώς επίσης και 

την ανάπτυξη νέων συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη 

χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Στον συγκεκριμένο τομέα οι στόχοι που θέτουν από 

κοινού η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία προκειμένου να υλοποιηθούν έως το 2030 

είναι οι εξής: 

o Στενή συνεργασία για να υπάρξει ανάπτυξη κοινού προγράμματος με 

στόχο την ενίσχυση και των δύο αγορών. Η επίτευξη αυτού του στόχου 

περιλαμβάνει σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια σε νέες τεχνολογίες, η ανάπτυξη 

των οποίων είναι επιθυμητό να εκπονηθεί σε διεπιστημονικό επίπεδο. 

o Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και κοινή συνεργασία σχετικά με τις 

συνθήκες ασφάλειας σε εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας, με στόχο την 

ασφαλέστερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

o Ετήσια αναθεώρηση στόχων και διεξαγωγή ελέγχου επίτευξης σε αυτό. 

58 
( EU –Russia Cooperation until 2050, 2013)  

 

 

2.1.2.β. Πετρέλαιο 

Σύμφωνα με στοιχεία του 2013, η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη χώρα-παραγωγός 

πετρελαίου παγκοσμίως μαζί με τη Σαουδική Αραβία. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με 

στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα εξαγωγών 

πετρελαίου παγκοσμίως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει περίπου το 34% των αναγκών 

της σε πετρέλαιο. Ένα πρόβλημα που υφίσταται, όμως, είναι ότι η παραγωγή ρώσικου 

πετρελαίου αναμένεται να μειωθεί σημαντικά, λόγω της εξάντλησης των πετρελαϊκών 

της κοιτασμάτων σε αργό πετρέλαιο. 

Οι κοινοί στόχοι για την κάλυψη των ευρωπαϊκών αναγκών σε πετρέλαιο από 

τη Ρωσία και την κάλυψη της ζήτησης από τη μεριά της Ρωσίας προϋποθέτουν: 

o Διεπιστημονική συνεργασία με στόχο την ανάδειξη νέων τεχνολογιών 

προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση πετρελαίου 
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o Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών με στόχο την περαιτέρω εξόρυξη 

μεγαλύτερων ποσοτήτων πετρελαίου καθώς με την υπάρχουσα  τεχνολογία 

είναι μη εκμεταλλεύσιμα 

o Αμοιβαίες επενδύσεις στην αγορά πετρελαίου ώστε να αυξηθεί ο 

ανταγωνισμός μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ρωσίας και τρίτων 

χωρών.
59 

(EU –Russia Cooperation until 2050, 2013) 

 

o 2.1.2.γ.Φυσικό Αέριο 

Στον τομέα της κάλυψης των ενεργειακών αναγκών του φυσικού αερίου, 

υπάρχει πολύ στενή σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Αυτό 

καταδεικνύεται από το γεγονός ότι το 70% των ενεργειακών αναγκών σε φυσικό αέριο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτεται από τη Ρωσία και αντιστρόφως, η Ρωσία εξάγει 

την πλειονότητα του φυσικού αερίου που παράγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 

προβλέψεις δείχνουν ότι τουλάχιστον μέχρι το 2035 οι ανάγκες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το φυσικό αέριο θα αυξάνονται διαρκώς. Η Ρωσία ως κύριος γεωπολιτικός 

εταίρος είναι η μόνη χώρα που είναι σε θέση και μπορεί να καλύψει αυτήν την 

ανάγκη.  

Οι από κοινού στόχοι της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το 

ενεργειακό κομμάτι είναι: 

o Εκσυγχρονισμός των μονάδων παραγωγής και διανομής φυσικού αερίου από 

τη Ρωσία στην Ευρώπη με συνεργασία κοινών επιστημονικών ομάδων, με στόχο 

τη βελτίωση των υπηρεσιών παροχής φυσικού αερίου (πχ. ελαχιστοποίηση 

απωλειών μέσω των αγωγών) 

o  Εξερεύνηση για καινούρια κοιτάσματα και από τις δύο χώρες 

o Ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινής γνώμης και κατάδειξης θετικών 

απόψεων, όσον αφορά τη σύμπραξη μεταξύ των δύο χωρών στον ευρύτερο 

τομέα της ενέργειας.
60 

( EU –Russia Cooperation until 2050, 2013 ) 
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Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται οι ρώσικες εξαγωγές φυσικού αερίου σε 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το χρονικό διάστημα μεταξύ 2003-2013  

 

 

Πηγή: Gazprom in Figures: 2005-2009, p.56; 2008-2012,p.63;2009-2013, p.67; 

Stern (2005), Table 3.1, p.110; Long term contract data from GazpromExport. 

 

 

2.2. Διαδρομές εφοδιασμού της ΕΕ από φυσικό αέριο και πετρέλαιο 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει δρόμους ενεργειακού εφοδιασμού όμως δεν 

σταματά να αναζητά νέους προκειμένου να αναπτύξει νέα δίκτυα που να εξυπηρετούν 

περισσότερο τα κράτη μέλη. Βασικό για τον ενεργειακό εφοδιασμό των Ευρωπαίων, 

είναι να υπάρχουν διάφοροι δρόμοι εφοδιασμού που να εξασφαλίζουν την ασφάλεια 

και να είναι οικονομικά προσιτοί. Αυτός είναι και ο λόγος που στράφηκε στα 

ακόλουθα : 
61 

(European Commission, Gas and oil supply routes, 2015)   
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1. Άνοιγμα Διαδρόμου φυσικού αερίου στο Νότο 

Πολλές είναι οι χώρες στην κεντρική και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που 

εξαρτώνται είτε για το μεγαλύτερο μέρος είτε για το σύνολο της παροχής τους, από 

φυσικό αέριο από έναν και μόνο προμηθευτή. Η συγκεκριμένη διαδρομή του νοτίου 

αυτού διαδρόμου φυσικού αερίου, προκειμένου να βοηθήσει τη διαφοροποίηση των 

προμηθειών αυτών των χωρών, έχει ως στόχο να επεκτείνει την υποδομή που 

μεταφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το φυσικό αέριο από τη λεκάνη της Κασπίας, την 

Κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Όπως 

υπολογίζεται, 10 δις κυβικά μέτρα (bcm) φυσικού αερίου θα ρέουν κατά μήκος αυτής 

της διαδρομής, όταν ανοίξει, πιθανόν έως το 2019-2020.
 62 

(European Commission, 

Gas and oil supply routes, 2015)   

Λόγω της μεγάλης σημασίας της επέκτασης του νοτίου διαδρόμου φυσικού 

αερίου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο: 

 Να τοποθετήσει τα έργα υποδομής που απαιτούνται για τον νότιο 

διάδρομο στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έργα κοινού 

ενδιαφέροντος. Ο κατάλογος περιέχει έργα που μπορούν να επωφεληθούν με την 

απλουστευμένη διαδικασία αδειοδότησης και να χρηματοδοτηθούν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το ταμείο για τη διευκόλυνση της 

Ευρωπαϊκής Σύνδεσης. 

 Να συνεργαστεί με τους προμηθευτές φυσικού αερίου στην περιοχή 

συμπεριλαμβανομένων του Αζερμπαϊτζάν, του Τουρκμενιστάν και του Ιράκ.  

 Να συνεργαστεί με τις χώρες διελεύσεις του φυσικού αερίου 

συμπεριλαμβανομένων και των: Αζερμπαϊτζάν, της Γεωργίας και της Τουρκίας. 

Να διαπραγματευτεί για τη μεταφορά φυσικού αερίου μέσω της Κασπίας 

θάλασσας με το Αζερμπαϊτζάν και το Τουρκμενιστάν.
 63 

(European Commission, Gas 

and oil supply routes, 2015)   
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2. Ανάπτυξη του κόμβου της Μεσογείου 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να δημιουργήσει ένα κομβικό σημείο παροχής 

φυσικού αερίου μέσω της Μεσογείου στη νότια Ευρώπη για να βοηθήσει στη 

διαφοροποίηση τόσο των ενεργειακών προμηθευτών όσο και την διαδρομή της. 

Για τον λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εμπλακεί σε έναν ενεργό 

ενεργειακό διάλογο σε πολιτικό επίπεδο με τους αφρικανούς και με τους εταίρους της 

Ανατολικής Μεσογείου. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες δυνατότητες της Αλγερίας τόσο στους 

συμβατικούς όσο και στους μη συμβατικούς της πόρους φυσικού αερίου, καθώς και 

τις νέες πηγές φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο και τα σχετικά σχέδια 

ανάπτυξης των υποδομών της, γίνεται αντιληπτό ότι η περιοχή της Μεσογείου είναι σε 

θέση να λειτουργήσει ως κύρια διαδρομή για την παροχή φυσικού αερίου προς την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.
 64 

(European Commission, Gas and oil supply routes, 2015)   

 

3. Σταθμοί Υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) 

Το υγροποιημένο φυσικό αέριο που εισάγεται στην Ευρώπη μέσω των 

τερματικών σταθμών αποτελεί διαφοροποίηση η οποία συμβάλει στον ανταγωνισμό 

της αγοράς φυσικού αερίου καθώς και στην ασφάλεια του εφοδιασμού. Οι νέες 

προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου που είναι πιθανόν να αυξήσουν τη δύναμη 

της παγκόσμιας αγοράς υγροποιημένου  φυσικού αερίου προέρχονται από τη Βόρεια 

Αμερική, την Αυστραλία, το Κατάρ και την Ανατολική Αφρική και θα πρέπει να 

φτάσουν στην Ευρωπαϊκή αγορά. 
65 

(European Commission, Gas and oil supply routes, 

2015)   

Το μεγαλύτερο μέρος της υπάρχουσας χωρητικότητας υγροποιημένου φυσικού 

αερίου βρίσκεται στην Δυτική Ευρώπη. Υπάρχουν επίσης εσωτερικά σημεία 

συμφόρησης από τις ακτές του Ατλαντικού προς την Ανατολή, κάτι που καθιστά 

δικαιολογημένη την ανάπτυξη ορισμένων νέων μονάδων επαναεριοποίησης στην 

Ανατολική Ευρώπη. Για αυτόν τον λόγο, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στις χώρες 

της Βαλτικής η δημιουργία μονάδων επαναεριοποίησης LNG θεωρείται έργο κοινού 

ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του κανονισμού, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές 

για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές.
66  

(European Commission, Gas and oil 

supply routes, 2015)   
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Η σημασία της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου προσφέρει νέες 

δυνατότητες για την ασφάλεια του εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Κύπρος 

θα μπορούσε να είναι η γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιοχής. 

Δεδομένου του υψηλού δυναμικού υδρογονανθράκων στην Ανατολική λεκάνη της 

Μεσογείου, ο Υπουργός Ενέργειας της Κύπρου, Γ. Λακκοτρύπης, προέτρεψε την 

Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει τρόπους για να στηρίξει τις περιφερειακές εξελίξεις. Η 

Κύπρος συνεχίζει να κάνει αναζητήσεις υδρογονανθράκων, ώστε να αντιμετωπιστούν 

οι πρόσθετοι πόροι που μπορούν να δικαιολογήσουν την εμπορική βιωσιμότητα ενός 

χερσαίου τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό. Οι 

γειτονικές χώρες επίσης ασχολούνται με τις δραστηριότητες υδρογονανθράκων. Το 

Ισραήλ έχει ανακαλύψει σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου, κυρίως στη λεκάνη 

Λεβιάθαν( το μεγαλύτερο Ισραηλινό κοίτασμα)  και το Ταμάρ, ενώ ο Λίβανος 

βρίσκεται στα πρόθυρα για το άνοιγμα του πρώτου γύρου αδειοδότησης. Η Αίγυπτος 

θα μπορούσε να είναι πελάτης για την Κύπρο και το Ισραήλ, λόγω της σοβαρής 

ενεργειακής κρίσης που διανύει η χώρα και μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη της 

μεταφοράς αερίου προς την Ευρώπη. Λόγω των εξαιρετικών σχέσεων της Κύπρου με 

όλους της τους γείτονες, όπως τον Λίβανο, την Παλαιστίνη, την Αίγυπτο, την Ιορδανία 

και το Ισραήλ, προτεραιότητά της είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον συνεργασίας 

και εμπιστοσύνης, κατάλληλο για πολλά δις δολάρια επενδύσεων, όπως για τον αγωγό 

στην Ανατολική Μεσόγειο.
67 

(2030 EU Energy Security, the role of the eastern 

Mediterranean Region,2014)  
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Πιο κοντά στην υλοποίηση βρίσκεται η ιδέα για την κατασκευή του αγωγού 

East Med καθώς τα 28 κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να 

υλοποιηθεί η ιδέα για την κατασκευή του αγωγού EastMed  και έχει ξεκινήσει ήδη το 

2015 η χρηματοδότηση, μετά από προτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου 

να γίνουν διευρωπαϊκά έργα ενεργειακής υποδομής. Ο αγωγός East Med που θα 

διασχίσει την Ανατολική Μεσόγειο, ανήκει σε αυτά τα έργα και έχει ήδη 

χρηματοδοτηθεί η μελέτη κατασκευής του με ποσό της τάξης των 2 εκατομμυρίων 

ευρώ. Με αυτήν την εξέλιξη σε πρακτικό επίπεδο το εν λόγω σχέδιο περνάει στην 

επόμενη φάση της μελέτης και εντάσσεται σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που ενισχύει το 

ρόλο της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Κύπρου και του Ισραήλ. 
68

(Μελέτη βιωσιμότητας 

για East Med, 2015) 

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό ο αγωγός αναμένεται να μεταφέρει 15 δις 

κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα της περιοχής της λεκάνης της 

Λεβαντίνης (Κύπρος και Ισραήλ), καθώς επίσης και τα εν δυνάμει κοιτάσματα που 

βρίσκονται στην Ελλάδα. 

 Αναλυτικά, το συγκεκριμένο έργο θα αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα: 

· 150 χιλιόμετρα, περίπου, υποθαλάσσιου αγωγού από τη Λεκάνη της Λεβαντίνης 

μέχρι την Κύπρο 

· 650 χιλιόμετρα περίπου υποθαλάσσιου αγωγού από την Κύπρο έως την Κρήτη 

· 400 χιλιόμετρα. περίπου υποθαλάσσιου αγωγού από την Κρήτη μέχρι την 

Πελοπόννησο 

· 500 χιλιόμετρα περίπου χερσαίου αγωγού από την Ηπειρωτική Ελλάδα μέχρι το 

σημείο διασύνδεσης με τον αγωγό «Ποσειδών» στη Θεσπρωτία. 
69

(Μελέτη 

βιωσιμότητας για East Med, 2015) 

Το μεγαλύτερο μέρος της στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να 

διατεθεί για έργα στην κεντρική, ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς 

επίσης και για έργα στην περιοχή της Βαλτικής.  

Από το παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι ένας βασικός στόχος της Ένωσης είναι 

η αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας και ο τερματισμός της απομόνωσης των κρατών-

μελών από τα πανευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας. Η Ευρώπη τροφοδοτείται με φυσικό 

αέριο κατά πλειονότητα από τη Ρωσία, ενώ ακολουθούν οι εισαγωγές από τη 

Νορβηγία, την Αλγερία, το Κατάρ, τη Νιγηρία και τη Λιβύη. Ωστόσο, παραμένει η 

ανάγκη για μια νέα πηγή εφοδιασμού και για αυτό πρέπει να εφαρμοστεί μια 
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αποτελεσματική ενεργειακή πολιτική βοηθώντας και την Ανατολική Μεσόγειο και 

κυρίως το κράτος- μέλος της , την Κύπρο.
70 

(Μελέτη βιωσιμότητας για East Med, 

2015) 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στη δημιουργία εταιρικών σχέσεων με 

προμηθευτές ενέργειας, και έτσι στρέφεται: 

o Στη συνεργασία της με τη Νορβηγία, η οποία συνδέεται με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου. 

o Στην εταιρική σχέση με τη Σαουδική Αραβία, που προσφέρει 

διεύρυνση του πεδίου διμερούς συνεργασίας πέραν του πετρελαίου 

o Πέρα από τις παραδοσιακές σχέσεις με τις περιοχές της Κασπίας, της 

Κεντρικής Ασίας και του Κόλπου, οι οποίες υπό το πρίσμα της ενωσιακής 

πολιτικής, είχαν σημαντικές δυνατότητες για διαφοροποίηση των πηγών 

εφοδιασμού, όπως και η περιοχή της Αρκτικής και οι χώρες όπως το Ιράκ, η 

Βραζιλία, η Βενεζουέλα, ο Καναδάς, η Νιγηρία και άλλοι αφρικανικοί 

παραγωγοί. 

o Στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου, η συμβολή του οποίου 

στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ένωσης είναι σημαντικός, επιβάλλει τη 

συνεργασία με τους κυριότερους προμηθευτές όπως : το Κατάρ, η Αυστραλία, το 

Τρινιδάδ και το Τομπάγκο, καθώς και με τους σημερινούς και μελλοντικούς 

προμηθευτές όπως η Ιαπωνία, η Κίνα και η Ινδία.
71 

( EU-lex :Πρόσβαση στο 

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική Επιτροπή και την 

Επιτροπή Περιφερειών,2008)  

 

 

 

2.2.1 Παραγωγή Φυσικού Αερίου από χώρες της Ευρώπης 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 η ευρωπαϊκή εγχώρια παραγωγή καλύπτει 

το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης του φυσικού αερίου. Έως το 2013, λόγω του 

ταχύτερου ρυθμού ανάπτυξης της κατανάλωσης και μείωσης της παραγωγής φυσικού 

αερίου, από τις αρχές του 2000 αντιπροσωπεύει μόνο το 57% της ζήτησης. Η 

ευρωπαϊκή παραγωγή μειώνεται παντού εκτός από τη Νορβηγία.
72 

(Reducing 
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European Dependence on Russian Gas: distinguishing natural gas security from 

geopolitics, 2014 ) 

Δύο χώρες αντιπροσωπεύουν το 70% της εγχώριας παραγωγής το 2013: η 

Νορβηγία και οι Κάτω Χώρες. Η παραγωγή του Ηνωμένου Βασιλείου εξακολουθεί να 

είναι σημαντική, όμως αντιπροσωπεύει περίπου μόνο το ήμισυ των εθνικών αναγκών. 

Τέλος, υπάρχουν και άλλες δεκαεννιά χώρες που παράγουν φυσικό αέριο, όμως 

χρησιμοποιείται μόνο από τις εθνικές τους αγορές, με εξαίρεση τη Δανία από την 

οποία εξάγονται μικρές ποσότητες.
73 

(Reducing European Dependence on Russian 

Gas: distinguishing natural gas security from geopolitics, 2014 ) 

Το 2013 η Νορβηγία ήταν η Τρίτη μεγαλύτερη εξαγωγέας φυσικού αερίου 

παγκοσμίως μετά τη Ρωσία και το Κατάρ και η πρώτη στην Ευρώπη. Σχεδόν 

ολόκληρη η παραγωγή φυσικού αερίου της Νορβηγίας πωλείται στη Δυτική Ευρώπη. 

Υπολογίζεται ότι έως το 2020 θα υπάρχει μείωση της παραγωγής φυσικού αερίου και 

γι αυτό το λόγο η Νορβηγία αναζητά νέα αποθέματα. Οι εξαγωγές φυσικού αερίου και 

υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις βορειότερες περιοχές είναι πιθανόν να είναι 

υψηλού κόστους.
74 

(Reducing European Dependence on Russian Gas: distinguishing 

natural gas security from geopolitics, 2014 ) 

 

 

 

 

Πηγή: The Ministry of Petroleum and Energy (2014) 
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To 2013 η Ολλανδία κατείχε τη δεύτερη θέση στην παραγωγή και την  

εξαγωγή φυσικού αερίου μετά τη Νορβηγία.  Λόγω όμως του φόβου για σεισμικές 

δονήσεις στο Groningen, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα φυσικού 

αερίου στον κόσμο, η παραγωγή περιορίστηκε αισθητά. 
75

(Reducing European 

Dependence on Russian Gas: distinguishing natural gas security from geopolitics, p12-

13,2014) 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο παράγονται όλα σχεδόν τα υπεράκτια κοιτάσματα 

φυσικού αερίου, κυρίως από τη Βόρεια Θάλασσα και τη θάλασσα της Ιρλανδίας. Κατά 

τη δεκαετία του 2020 υπολογίζεται ότι η παραγωγή θα μειωθεί σύμφωνα με το 

Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 
76

(Reducing European Dependence on 

Russian Gas: distinguishing natural gas security from geopolitics, pp13-14, 2014) 

Σε άλλες χώρες της Ευρώπης, στη Γερμανία η παραγωγή αναμένεται να 

μειωθεί έως το 2030 συγκριτικά με το 2013, όπως υπολογίζεται ότι θα συμβεί και στη 

Ρουμανία. Στην Ιταλία, λόγω της μακροχρόνιας παρακμής επικρατεί η ίδια πτωτική 

τάση παραγωγής, όπως και στην Πολωνία.
77 

(Reducing European Dependence on 

Russian Gas: distinguishing natural gas security from geopolitics, p.14, 2014 ) 
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3. Συμπεράσματα – Κριτική άποψη 

Η ενέργεια αποτελεί στρατηγικό τομέα τόσο για την οικονομία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και για τα κράτη μέλη. Οι βιομηχανίες, οι καταναλωτές, η 

γεωργία, οι μεταφορές, η εξωτερική πολιτική, η άμυνα, το περιβάλλον συνδέονται με 

την ενεργειακή πολιτική, τομέας, που η Ευρώπη αντιμετωπίζει σπουδαίες προκλήσεις. 

Το θέμα της ενέργειας αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει 

να αντιμετωπίσει η Ευρώπη σήμερα. Η πιθανότητα ανόδου των τιμών και η ολοένα 

μεγαλύτερη εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας  καθιστούν επισφαλή τον 

ενεργειακό εφοδιασμό και απειλούν ολόκληρη την οικονομία. Η λήψη αποφάσεων για 

δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να γίνει άμεσα όπως 

επίσης και η αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής. Κατά τα επόμενα χρόνια θα 

χρειαστεί να γίνουν επενδύσεις για να αποκτήσει η Ευρώπη τις απαραίτητες 

ενεργειακές υποδομές, ενέργεια που απασχολεί ιδιαίτερα ήδη την Ένωση. 

Όπως γίνεται κατανοητό η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιτύχει μόνη της 

το στόχο της ασφαλούς, ανταγωνιστικής και αειφόρου παραγωγής ενέργειας. 

Χρειάζεται συνεργασία των ανεπτυγμένων και των υπό ανάπτυξη χωρών, των 

καταναλωτών και των παραγωγών ενέργειας. Για να επιτευχθεί αυτό αποτελεσματικά 

έχει μεγάλη σημασία τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν κοινούς 

στόχους και δράσεις για τα διεθνή ενεργειακά θέματα. Το εθνικό συμφέρον του κάθε 

κράτους μέλους θα πρέπει να ακολουθεί και όχι να προπορεύεται του ευρωπαϊκού 

συμφέροντος.  

  Η Ευρώπη, όπως και στον τομέα της οικονομίας, είναι αναγκασμένη να 

συνεργαστεί σαν ομάδα για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στον τομέα της 

ενέργειας. Για να πετύχει τους στόχους που η ίδια έθεσε, οφείλει να αναπτύξει τις 

ανανεώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον πηγές ενέργειας, να περιορίσει την 

εξάρτησή της από τις εισαγωγές υδρογονανθράκων από τρίτους προμηθευτές και άρα 

να αυξήσει την δυναμική της και την διαπραγματευτική της ισχύ στη διεθνή 

(ενεργειακή) διπλωματία. 

Βασικός στόχος, φυσικά, δεν μπορεί παρά να είναι ο ίδιος ο ευρωπαίος 

πολίτης. Οι τιμές που καλείται να πληρώσει για την καθημερινότητά του, για την 

επιβίωσή του όπως η θέρμανση, ο ηλεκτρισμός και οι μεταφορές. Η Ευρώπη θέτει 

όπως είδαμε ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους για την ενέργεια, για να περιορίσει την 

τελική τιμή που φτάνει στους καταναλωτές. Η σκληρή δημοσιονομική και φορολογική 
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πολιτική, όμως, που επιβάλλεται στα κράτη-μέλη, ιδίως του Νότου δεν αποτελούν 

φιλόδοξους στόχους, αλλά σκληρή πραγματικότητα.  

Πώς είναι δυνατόν η Ευρώπη να επιζητεί και να θέτει ως στόχο χαμηλές και 

ανταγωνιστικές τιμές για την ενέργεια και, όμως, να καλείται τελικά ο Ευρωπαίος να 

έρχεται αντιμέτωπος με μία πληθώρα φόρων και λογαριασμών που σχετίζονται με τον 

τομέα της ενέργεια;   

Πώς είναι δυνατόν η Ευρώπη να επιζητεί και να θέτει ως στόχο την προστασία 

του περιβάλλοντος και μια ενεργειακή πολιτική που να καταπολεμά την κλιματική 

αλλαγή και, όμως, να επιτρέπει ή να επιβάλλει στα κράτη μέλη, όπως στην περίπτωση 

της Ελλάδας, τόσο υψηλή φορολόγηση, ώστε οι πολίτες να καταφεύγουν σε 

επικίνδυνες και άκρως βλαβερές πηγές ενέργειας-θέρμανσης, που να έχουν ως 

αποτέλεσμα είτε πόλεις, στις οποίες δεν μπορείς να αναπνεύσεις είτε θύματα από 

αυτοσχέδιες κατασκευές προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους ανέξοδα; 

Πώς είναι δυνατόν η Ευρώπη να επιζητεί και να θέτει ως στόχο την 

τεχνολογική πρωτοπορία, αλλά να μην επενδύει, ή τουλάχιστον, να μην επενδύει όσο 

πρέπει; 

Χρειάζεται αλληλεγγύη και κοινοί κανόνες για την ανάπτυξη και την 

υλοποίηση της ενεργειακής πολιτικής και, κυρίως, χρειάζεται να εφαρμοστούν οι 

πολιτικές οι οποίες συνδέονται με τους τιθέμενους στόχους. Οι στόχοι που θέτει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει όχι μόνο να καταγράφονται αλλά και να γίνονται 

ενέργειες προκειμένου να γίνουν πραγματικότητα. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται πως αντιλαμβάνεται τη σημασία της ενέργειας, 

όμως, συγκριτικά με τους στόχους, η πρόοδος που σημειώνει σε αυτόν τον τομέα 

απέχει κατά πολύ από την πρόοδο, όπως αυτή παρουσιάζεται και επιδιώκεται μέσω 

των διατάξεων, των προγραμμάτων και των φιλοδοξιών της. 

Προκειμένου να βελτιωθεί η υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα της ενέργειας 

πρέπει όλα τα κράτη να ενδιαφερθούν όχι μόνο για το εθνικό τους συμφέρον στον 

ενεργειακό τομέα αλλά και για το ευρωπαϊκό. Επομένως, μία σειρά νέων στρατηγικών 

δράσεων και στόχων ευθυγραμμισμένων με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

είναι απαραίτητη άμεσα. Οι στόχοι πρέπει να είναι απόλυτα συντονισμένοι με αυτούς 

που θέτουν όλα τα κράτη- μέλη, να είναι συνεκτικοί και να προκαλούν αμοιβαίες 

συνεργασίες με άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εξωτερικές σχέσεις, 

εμπόριο, ανάπτυξη, διεύρυνση, ανταγωνισμό, έρευνα, καινοτομία, περιβάλλον, 

κλιματικές αλλαγές). 
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Οι εταιρικές σχέσεις χρειάζεται να επιδιώξουν διασυνδέσεις αμοιβαία 

επωφελείς τόσο για την ενεργειακή πολιτική όσο και για τις γενικότερες σχέσεις 

μεταξύ της Ένωσης και των σημαντικών χωρών- εταίρων. Μία συνολική προσέγγιση 

τέτοιου είδους θα μπορούσε να εξασφαλίσει ότι οι προσπάθειες που γίνονται για τη 

βελτίωση της ασφάλειας και της βιωσιμότητας του ενεργειακού εφοδιασμού της 

Ένωσης, θα μπορούσαν να συμβαδίσουν με την ανάπτυξη της πολιτικής και της 

οικονομικής συνεργασίας που στηρίζεται στις δημοκρατικές αξίες και τον σεβασμό 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Η ενεργειακή ασφάλεια μπορεί να διασφαλιστεί μέσω της αποτελεσματικής 

χρήσης της ενέργειας, της ανάπτυξης εναλλακτικών πηγών ενέργειας, της 

γεωγραφικής διαφοροποίησης στις περιοχές προμήθειας ενέργειας, της διατήρησης 

στρατηγικών αποθεμάτων για την καταπολέμηση βραχυχρόνιων προβλημάτων στην 

εισαγωγή ενέργειας. 
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