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1.Επιτελική Σύνοψη [Περίγραμμα high level Πολιτικής επί της Ενότητας] 

Από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε ο άνθρωπος στη γη χρειάστηκε ενέργεια για να 

καλύψει τις ανάγκες του. Σε κατοπινό στάδιο διαπίστωσε ότι η φύση, του παρείχε άφθονη 

ενέργεια υπό μορφή ρεόντων υδάτων, ανέμων και τον ήλιο, οπότε διαμόρφωσε κατάλληλες 

μηχανές για να την δεσμεύσει. Τελικά ανακάλυψε τη δυνατότητα προσπορισμού ενέργειας, 

που του παρέχουν τα συμβατικά και τα πυρηνικά καύσιμα. 

Η ανύψωση του βιοτικού επιπέδου μίας χώρας είναι συνδεδεμένη με την ανάλογη αύξηση της 

καταναλισκόμενης ενέργειας. Η αύξηση αυτή είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο πιο υποανάπτυκτη 

είναι η χώρα στην οποία αναφερόμαστε. Φυσικά, η αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας 

επιτείνεται με την αύξηση του πληθυσμού. Το 1900 ο πληθυσμός της γης ήταν 1,6 δισεκ. 

άνθρωποι και η κατανάλωση ενέργειας 0,5 δισεκ. τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου (toe). Εκατό 

χρόνια αργότερα ο πληθυσμός τετραπλασιάστηκε και η κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε 

κατά 20 φορές! Το 2050 τα αισιόδοξα σενάρια θεωρούν ότι τα 8 δισεκ. άνθρωποι θα 

καταναλώνουν 15 δισεκ. toe! Η Ευρώπη όμως έθεσε για το 2050 τον αισιόδοξο στόχο για 

μηδενικούς ρύπους, ώστε να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον 

πλανήτη Γή. Θέτει τέλος στη χρήση συμβατικών καυσίμων, αλλάζει πολιτική και 

προχωρά προς την Πράσινη Ανάπτυξη. 

Προειδοποιούν οι επιστήμονες τα τελευταία 30 χρόνια για την επερχόμενη θύελλα. Μιλούν 

συνέχεια για τις τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του Ανθρακα, που εκπέμπονται από τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες, που ευθύνονται για την αύξηση της θερμοκρασίας και κατά 

συνέπεια προκαλούν τις Αλλαγές στις εποχές του χρόνου, τυφώνες, καταιγίδες, πλυμμήρες, 

λυώσιμο των πάγων, η Κλιματική Αλλαγή είναι εδώ και έφερε την Κλιματική Κρίση. 

Στην Κύπρο το ενεργειακό μοντέλο που στήριξε την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, 

αποδεικνύεται σπάταλο, αναποτελεσματικό, καταστροφικό για το περιβάλλον και τον 

άνθρωπο και ανίκανο να ανταποκριθεί στις σύγχρονες εξελίξεις.  

Δυστηχώς όλες μας οι αποφάσεις, ενέργειες και δράσεις υποβοηθούν την χρήση και 

κατανάλωση των συμβατικών καυσίμων με ψηλές εκπομπές ρυπογόνων αερίων.  

Ακόμη και σήμερα πολλοί άνθρωποι αδυνατούν να κατανοήσουν τον επερχόμενο κίνδυνο. 

Αυτό που απαιτείται για να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές είναι μια πραγματική 

ενεργειακή επανάσταση: μείωση τουλάχιστον κατά 90%,των επιπέδων του 1990, των 

εκπομπών των θερμοκηπιακών αερίων, GHG, μέχρι τα μέσα του αιώνα. Για αυτή την μείωση 

έχει δεσμευτεί η ΕΕ, στο πλαίσιο των απαραιτήτων μειώσεων από τις αναπτυγμένες χώρες 

συνολικά. Η Στροφή προς ένα βιώσιμο, πράσινο μοντέλο ανάπτυξης είναι θέμα επιβίωσης. 

Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να γίνουν πια τιτάνιες προσπάθειες χωρίς τα μα και τα γιατί.  

Με απλά λόγια πρέπει να σχεδιάσουμε άμεσα την μετά τα ορυκτά καύσιμα εποχή. 

« Προς ένα μέλλον με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα» 
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2. Εισαγωγή στην θεματική ενότητα 

Όλα ξεκίνησαν λοιπόν, το 1859, σε ένα μικρό χωριό της βόρειας Πενσυλβάνια, κοντά στα 

σύνορα με τον Καναδά, όταν ο φιλόδοξος συνταγματάρχης Έντουιν Ντρέικ έκανε την πρώτη 

άντληση πετρελαίου από το βάθος των 20 μέτρων μέσα στη γή. Το νέο αυτό καύσιμο 

υποσχέθηκε το άγγιγμα του Μίδα και οι εφημερίδες της εποχής έγραφαν ότι 3,5 λίτρα 

πετρέλαιο δίνουν ενέργεια αντίστοιχη με 5 κιλά κάρβουνο, η 10 κιλά ξύλο, η 50 

καλοθρεμμένους σκλάβους. Μέσα σε 100 χρόνια το πετρέλαιο και τα παράγωγα του και οι 

μηχανές που κινεί τρύπωσαν σε κάθε χαραμάδα της κοινωνίας. Έτσι οι δρόμοι του μεταξιού 

και των μπαχαρικών αντικαταστάθηκαν από τους αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

Γύρω τους σφυζει η αραιώνει η ζωή αφού σύντομα εξελήχθηκαν σε πρωταγωνιστές πολέμων. 

Άρκεσαν μόνο 150 χρόνια για να αλλάξει ριζικά η εικόνα της ανθρωπότητας. Αποκτήσαμε 

την πολυτέλεια της φθηνής ενέργειας, αλλά αλυσοδεθήκαμε με το φαινόμενο του 

Θερμοκηπίου και χάσαμε την υγεία μας από τους δηλητηριώδης ρύπους. 

 
Η κλιματική αλλαγή λοιπόν είναι εδώ και έπιασε τα όρια της κρίσης. Ήρθε για να μείνει και 

θα επηρεάσει τη ζωή μας καθώς και αυτή των επόμενων γενεών. Η όλη συζήτηση για την 

κλιματική αλλαγή/κρίση φέρνει ολόκληρη την ανθρωπότητα μπροστά σε μια τεράστια 

πρόκληση: αυτή της ανατροπής του σημερινού μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης 

ενέργειας. Σε έναν κόσμο, σε μια οικονομία που έχει βασιστεί στα ορυκτά καύσιμα, η ιδέα 

απεξάρτησης από αυτά φέρνει απολύτως δικαιολογημένες αντιδράσεις. 

 
Παγκόσμιες διαβουλεύσεις, συμφωνίες που επιτυγχάνονται με πολλή δυσκολία, Πράσινη 

βίβλος, λευκή βίβλος, Κιότο, Κοπενχάγη, Κανκουν,Παρίσι. Η Συμφωνία του Παρισιού τον 

Δεκέμβριο του 2015, υιοθετήθηκε τελικά και από τις μεγάλες δυνάμεις, που εμφανίζονται 

όμως να είναι διστακτικές στην εφαρμογή αυτών των συμφωνιών (να έχομε τις ΗΠΑ να 

παληνδρομούν) γιατί θα επειρεαστεί η βιομηχανική παραγωγή των χωρών τους και η 

αναταγωνιστικότητα της οικονομίας τους. 

Η ευημερία των ανθρώπων, η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και η συνολική λειτουργία της 

κοινωνίας εξαρτώνται από την ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια. 

Καθορίζεται ήδη το μοντέλο παραγωγής και χρήσης ενέργειας του 2050. 

 

Η Ευρώπη όμως, χωρίς άλλη επιλογή, εργάζεται συντεταγμένα, έκανε και κάνει μελέτες και 

παίρνει αποφάσεις, εκδίδει οδηγίες και κανονισμούς  προς τα κράτη μέλη. 

 

Σύμφωνα δε με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για το 30-

40% περίπου της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Ευρώπη. Δηλαδή τα κτίρια 

αποτελούν πλέον το μεγαλύτερο τελικό καταναλωτή ενέργειας, εκτοπίζοντας από την πρώτη 

θέση την βιομηχανία και τις μεταφορές! Γιαυτό το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο εδωσε περισσότερη 

βαρύτητα και όχι μόνο, στην οδηγία για τα κτιρία, (βρισκόμαστε τώρα στην 4η αναθεώρηση) 

που έχει σαν στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, στα κτίρια, με παραλληλη χρήση των 

Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Στην Κύπρο οι Μεταφορές παίρνουν την πρώτη θέση και ευθύνονται για το 50% των 

δηλητηριωδών Θερμοκηπιακών  Ρύπων, ακολουθούν τα κτίρια με 30-40%. 

Για να πετύχουμε τον στόχο μας διαθέτουμε τρία όπλα, που επιβάλλεται να 

χρησημοποιηθούν ταυτόχρονα: 1) Να κάνουμε σοβαρές προσπάθειες εξοικονόμησης 

ενέργειας, που θεωρείται η φθηνότερη εγχώρια μορφή ενέργειας, αφού είναι η ενέργεια που 

δεν καταναλώνεται. 2) Να αναπτύξομε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες δεν 

παράγουν διοξείδιο του άνθρακα. 3) Να χρησιμοποιούμε συμβατικά καύσιμα με μικρή 

περιεκτηκότητα σε άνθρακα, δηλαδή το φυσικό αέριο, σε μεταβατικό στάδιο. Επιπρόσθετα 

όπλα είναι η Απόθηκευση Ενέργειας που πρέπει να αναπτυχθεί ταχύτατα και η διεισδυση του 

Πράσινου Υδρογόνου που είναι πλέον απαραίτητη για επίτευξη των στόχων 2050.                 

Η λύση αυτή είναι μονόδρομος. 
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3. Τρέχουσα Κατάσταση / Προβλήματα / Προκλήσεις / Επιδιώξεις 

3.1 Ιστορική αναδρομή 

Η Ευπωπαϊκή Επιτροπή ανάλυσε τις επιπτώσεις αυτής της δέσμευσης στον «χάρτη πορείας 

για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία μηδενικών πλέον επιπέδων ανθρακούχων 

εκπομπών το 2050»1. Ο χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών2 

εστίασε σε λύσεις για τον τομέα των μεταφορών και στη δημιουργία του Ενιαίου 

Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών και στον ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050 (βλέπε 

Παράρτημα 2),η Επιτροπή, διερευνά τις προκλήσεις που θέτει η επίτευξη του στόχου της ΕΕ 

για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια 

του ενεργειακού εφοδιασμού και την ανταγωνιστικότητα.  

Οι πολιτικές και τα μέτρα της ΕΕ για την επίτευξη των ενεργειακών στόχων για το 20203 

και η στρατηγική «Ενέργεια 2020»4 απέδωσαν τα αναμενόμενα μέχρις ενός σημείου αφού 

βοηθητική ήταν η επίδραση της Πανδημίας που επέφερε όμως από την άλλη πλήγμα στις 

οικονομίες των Κρατών Μελών. Γιαυτό αμέσως με τη ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ η 

Ούρσουλα Φον Ντερ Λαϊεν ανακοίνωσε το σχέδιο της για την Πράσινη Συμφωνία (Παρ. 

10) που προχώρησε τάχιστα και κατέληξε σε συμφωνία με το Σχέδιο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτηκότητας (Παράρτημα 12), €1,3 τρισεκκατομμ. Για την Κύπρο αναλογούν 1,2 δις.  

Η Πράσινη Συμφωνία είναι συνέχεια των προηγούμενων πολιτικών και επιβάλει μείωση των 

εκπομπών αερίων ρύπων στην Ευρώπη κατά 55%, σε σύγκριση με το 1990, έως το 2030. Με 

μακροπρόθεσμο στόχο να απαλλαχθεί από τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050, ώστε να 

γίνει η Ευρώπη η πρώτη Ήπειρος με μηδενικές εκπομπές και κλιματικά ουδέτερη.  

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, IEA, έχει αναδείξει τον ιδιαιτέρως σημαντικό ρόλο των 

κυβερνήσεων και έχει υπογραμμίσει την ανάγκη επείγουσας ανάληψης δράσης5. Με τα 

σενάρια του ενεργειακού χάρτη πορείας για το 2050 αναλύονται βαθύτερα διαφορετικές 

πιθανές πορείες για την Ευρώπη. 

Ακολούθως έκδοθηκε η έκθεση της ομάδας «Ενεργειακή Απόδοση του γκρουπ οικονομικών 

φορέων, Φεβρ.2015»6, EEFIG, που καταπιάνεται με τον προσδιορισμό τρόπων για 

μακροπροθεσμες χρηματοδοτήσεις νέων επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση, τόσο στα 

κτίρια, όσο και στην βιομηχανία και τις ΜΜΕ, τον Δεκ.2015 επετεύχθει η συμφωνία του  

                                                           
1 COM(2011)112, 8 Μαρτίου. 
2 COM(2011)144, 28 Μαρτίου. 
3 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 8ης/9ης Μαρτίου 2007:Έως το 2020, μείωση 20% τουλάχιστον των 

εκπομπών θερμοκηπικών αερίων έναντι του 1990 (30%, εάν είναι κατάλληλες οι συνθήκες σε 

διεθνές επίπεδο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 10ης-11ης Δεκεμβρίου 2009)· εξοικονόμηση 20% 

της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ σε σύγκριση με τις προβλέψεις για το 2020· μερίδιο 

20% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ· μερίδιο 10% 

στις μεταφορές.  
4 Βλ. έγγραφο «Ενέργεια 2020 – Μια στρατηγική για ανταγωνιστική, αειφόρο και ασφαλή 

ενέργεια» COM(2010) 639, Νοέμβριος 2010. 
5IEA (2011), World Energy Outlook (Παγκόσμιες Ενεργειακές Προοπτικές) 2011. 
6EEFIG (2015) Energy Efficiency, Financial Institution Group (How to drive new finance for En.Eff.) 
7 Paris agreement  Dec. 2015 
8 EU Strategy on Heating and Cooling Feb. 2016 
9 Χειμερινό πακέτο, Winter package 
10 Consil_ST_8697_2017_Dir on the promotion of the use of energy from renewable sources(recast) 
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Παρισιού7 και τον Φεβρ. 2016 εκδόθηκε η Στρατηγική της ΕΕ για την Ψύξη / Θέρμανση8, 

στην οποία δίνεται κατεύθυνση, πώς ο τομέας της Θέρμανσης/ ψύξης θα προσαρμοστεί, ώστε 

να βελτιωθεί η Ενεργειακή Απόδοση, να προάγει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να 

καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή.Τον Νοέμβριο του 2016 παρουσιάζει η ΕΕ το πακέτο 

της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναμένεται να μεταρρυθμίσει μερικά από τα 

βασικά στοιχεία της ενεργειακής νομοθεσίας της ΕΕ και αναφέρεται σαν χειμερινό 

πακέτο,Winter Package 9.   Τον Φεβρ. 2017, γίνεται η εισηγήση της ΕΕ για την αναθεώρηση 

της οδηγίας 2009/28 για την προώθηση χρήσης ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές σαν μέρος 

πλέον της φιλοσοφίας  «Καθαρή Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους»10. Ακολουθεί τον 

Μαίο 2018 η οδηγία 2018/844/ΕΕ για τροποποίηση των οδηγιών 2010/31/ΕΕ για την 

΅Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και 2012/27/ΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση. Στην συνέχεια 

εκδίδονται τον Ιούλιο του 2021 οι ανακοινώσεις COM (2021)557 (COD) 2021/0218 και 558 

(COD) 2021/0203 

Το στοιχείο αυτό αποτελεί ένδειξη του επιπέδου της προσπάθειας και των αλλαγών, 

διαρθρωτικών και κοινωνικών, που θα απαιτηθούν ώστε να πραγματοποιηθούν οι 

απαραίτητες μειώσεις στις εκπομπές, διατηρώντας παράλληλα αειφόρο, ανταγωνιστικό και 

ασφαλή και απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές ενεργειακό σύστημα. 

Με τα τελευταία έγγραφα έχουν αρχίσει να χαρασσονται επαρκείς κατευθύνσεις ως προς το 

ποια πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα, μετά τη στρατηγική για το 2020. Το γεγονός 

αυτό δημιουργεί κάποιου είδους βεβαιότητα μεταξύ των επενδυτών, των κυβερνήσεων και 

των πολιτών. Με τα σενάρια στο «χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική 

οικονομία μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών το 2050» και την πράσινη συμφωνία 

αναλύονται βαθύτερα διαφορετικές πιθανές πορείες για την Ευρώπη και δείχνουν ότι, εάν 

αναβληθούν οι επενδύσεις, θα κοστίσουν περισσότερο το 2050 σε σύγκριση με το 2011 και 

θα δημιουργήσουν μεγαλύτερη αναταραχή μακροπρόθεσμα, οπότε έγινε επιτακτική η ανάγκη 

για να χαραχθούν στρατηγικές για την περίοδο μετά το 2020. Οι ενεργειακές επενδύσεις 

χρειάζονται χρόνο για να αποφέρουν αποτελέσματα. Στην τρέχουσα δεκαετία 

πραγματοποιείται νέος κύκλος επενδύσεων, καθώς πρέπει να αντικατασταθεί η υποδομή που 

έχει κατασκευαστεί πριν από 30-40 έτη. Με τη λήψη μέτρων τώρα είναι δυνατόν να 

αποφευχθούν δαπανηρές αλλαγές σε μεταγενέστερες δεκαετίες και να περιοριστούν οι 

επιπτώσεις εγκλωβισμού.  

Στα πλαίσια αυτά πρέπει να κινηθεί και η Κύπρος για να διαμορφώσει το δικό της ενεργειακό 

αύριο με στρατηγική και όραμα. Το ΕΤΕΚ, σαν μοχλός πίεσης και σύμβουλος του κράτους 

σε τεχνικά θέματα, με το έγγραφο αυτό, στόχο έχει να διαμορφώσει ένα πλαίσιο για την 

Κύπρο, σε πλήρη αρμονία με τους Ευρωπαϊκούς στόχους για στήριξη των προσπαθειών των 

αρμοδίων.  

3.2 Τρέχουσα κατάσταση 

Η Κύπρος είναι νησί με απομονωμένο ενεργειακό δίκτυο μακριά από τα 

διασυνδεδεμένα δίκτυα ηλεκτρισμού και αερίου πέραν των ΑΠΕ δεν έχει άλλη 

γηγενή πηγή ενέργειας. Η οικονομία της Κύπρου ή οποία στηρίζεται στον τομέα των 

υπηρεσιών ακολούθησε μία πορεία συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης την τελευταία 

εικοσαετία με μία αύξηση στο ΑΕΠ της τάξης του 4% ανά χρονιά με εξαίρεση τα 

χρόνια της οικονομικής κρίσης και τον χρόνο της Πανδημίας. 

 Η οικονομική ανάπτυξη αυτή ακολουθήθηκε με μία αντίστοιχη αύξηση στην 

κατανάλωση τελικής ενέργειας (3,5% 1996-2010) και μία μεγαλύτερη αύξηση στην 
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κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (7% 1996-2010).  

Λόγω όμως της οικονομικής ύφεσης τα δεδομένα άλλαξαν άρδην, αφού υπήρξε 

συρρίκνωση της οικονομίας της τάξης του -1,3%, -7% και -3% στα έτη 2012-2014 

αντίστοιχα. Το 2015 παρουσιάζεται οριακή βελτίωση της τάξης του 0,4% οπότε 
παρουσιάζεται αντίστοιχη αύξηση στην κατανάλωση ηλεκτρισμού και την τελική 
κατανάλωση Ενέργειας κατά 2,5% και 3,9% αντίστοιχα. 
Στους πίνακες πιο κάτω του ΔΣΜΚ φαίνονται τα αναφερόμενα στοιχεία. 

Πίνακας 1: Πρόβλεψη Μέγιστης Ζήτησης (Πηγή: Διαχειριστής Δικτύου Μεταφοράς). 
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Η ζήτηση ενέργειας παρουσιάζει στοιχεία εποχικότητας ενώ αξιοσημείωτο είναι το  πολύ 

ψηλό ποσοστό κατανάλωσης τελικής ενέργειας του τομέα των μεταφορών 54%Vs 31,8% 

ΕΕ28, Eurostat 2015  όπως φαίνεται και στο σχεδιάγραμμα πιο κάτω. 

 

 

 
 

3.2.1 Ενεργειακή πολιτική 

 

Το τετράπτυχο ασφαλή, επαρκή, οικονομικά προσιτή και καθαρή παροχή ενέργειας για την 

ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών της χώρας, θα πρέπει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο 

λίθο της ενεργειακής πολιτικής της Κύπρου. 

Σε ευθυγράμμιση και με τις σχετικές Ευρωπαϊκές πολιτικές, η κυβέρνηση θα πρέπει συνεχώς 

να μεριμνά για τη διασφάλιση της ασφαλούς τροφοδοσίας της ενεργειακής αγοράς με 

ποιοτικά προϊόντα σε προσιτές τιμές, την απελευθέρωση των αγορών ενέργειας και την 

ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας. Μέσω της Υπηρεσίας Ενέργειας θα πρέπει να 

ενθαρρύνεται η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η προώθηση της 

εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αειφορίας και της επίτευξης των 

συμφωνημένων στόχων. Σημαντικός στόχος της Κύπρου αποτελεί και η ενδυνάμωση του 

γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας στον ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής. 

Για προώθηση των πιο πάνω συστάθηκε μετά από πολύχρονες πιέσεις, με πρωταγωνιστή το 

ΕΤΕΚ, το Συμβούλιο Ενεργειακής Στρατηγικής , ΣΕΣ,  που λειτουργεί ως ένα 

συμβουλευτικό σώμα προς τους πολιτειακούς αξιωματούχους, πολιτικά κόμματα και 

κρατικούς φορείς σχετικά με το σχεδιασμό και τη διαχείριση της ενεργειακής πολιτικής της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο δυστυχώς τα τελευταία χρόνια υπολειτουργεί.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Η Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου, ΕΥΚ 

Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου, ΔΕΦΑ  

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ΡΑΕΚ 

H Εταιρεία Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, ΕΤΥΦΑ 

Έχουν επίσης διενεργηθεί και εκδοθεί, οι πιο κάτω μελέτες/τεχνικές εκθέσεις, οι οποίες έχουν 

υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ενέργειας του ΥΕΕΒ από τo JRC, Joint Research 

Centre of the European Commission’s  science & Knowledge service :- Μετάβαση προς τα 

Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης στην Κύπρο 
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- Μακροπρόθεσμη Στρατηγική για κινητοποίηση επενδύσεων για ενεργειακές 

ανακαινίσεις του υφισταμένου κτιριακό αποθέματος στην Κύπρο   

Το IRENA, International Renewable Agency: - Renewable Energy Roadmap for the    

republic of Cyprus 

Έχει επίσης ετοιμαστεί από την ΥΕ του ΥΕΕΒ, σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ, το 4ο ΕΣΔΕΑ, 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης της Κύπρου 

Το Σχέδιο στρατηγικής για την Θέρμανση - Ψύξη 

Το ΕΣΔΕΚ, Εθνικό Σχέδιο για την Διακυβέρνηση την Ενέργεια και το Κλίμα σε συνεργασία 

με το ΤΕΠΑΚ  

                                                                                                                                                                                          

3.2.2 Ενεργειακό Ισοζύγιο Κύπρου 

 

Το ενεργειακό ισοζύγιο της Κύπρου μονοπωλείται από την χρήση συμβατικών καυσίμων.  

Η συνεισφορά των ΑΠΕ καταγράφηκε γύρω στα 12% το 2015-16 και αφορά παραγωγή ΑΠΕ 

στη χρήση ηλιακών θερμοσιφώνων για ζεστό νερό χρήσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Το ενεργειακό ισοζύγιο παρουσιάζεται στο Σχεδιάγραμμα 1. 

Όσον αφορά στις μεταφορές η κατανάλωση βιοκαυσίμων αντιπροσωπεύει το 1,4% στο 

ενεργειακό ισοζύγιο. 

Όσον αφορά την συνεισφορά ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή αυτή είναι όπως πιο κάτω: 

 

 157,5 MWp  ανεμογεννήτριες     221398 MWh         2,8% 

 76,5 MWp   φωτοβολταϊκά         125920 MWh          4,9% 

  9,7 MWp     βιομάζα                    37211  MWh          0,8% 

 

Συνολική Παραγωγή ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΗΚ 4127000 MWh 

 

 

 
 

Σχεδιάγραμμα 1: Ενεργειακό Ισοζύγιο Κύπρου 2015 

 

 

3.2.3  Εξοικονόμηση Ενέργειας και ενεργειακή απόδοση κτιρίων 

 

Η ενεργειακή απόδοση μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη μετάβαση προς ένα πιο 

ανταγωνιστικό, ασφαλές,  βιώσιμο και απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές ενεργειακό 

σύστημα με επίκεντρο την εσωτερική αγορά ενέργειας.  
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Πηγή: Υπηρεσίες της Επιτροπής βάσει στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(EUROSTAT) 

Παρότι η ενέργεια, όπως την ξέρομε σήμερα, αποτελεί την κινητήρια δύναμη των κοινωνιών 

και των οικονομιών μας, στο μέλλον η ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται σε καθαρότερη και 

λιγότερη ενέργεια και χαμηλότερο κόστος. Η ΕΕ μπορεί να επιτύχει αυτό το νέο μοντέλο 

ανάπτυξης. Όπως φαίνεται από το σχήμα, πολύ πριν από την έναρξη της κρίσης το 2008, η 

ΕΕ είχε αρχίσει να αποσυνδέει την οικονομική ανάπτυξη από την κατανάλωση ενέργειας 

μέσω της αυξημένης ενεργειακής απόδοσης. Έκτοτε, η αποσύνδεση της οικονομικής 

ανάπτυξης από την κατανάλωση ενέργειας συνεχίζεται με αυξανόμενους ρυθμούς, 

καθοδηγούμενη από ένα ολοκληρωμένο σύνολο πολιτικών για την ενεργειακή απόδοση (βλ. 

σχήμα). 

Ο κλάδος της εξοικονόμησης ενέργειας έχει την ευθύνη εφαρμογής της Οδηγίας 2010/30/ΕΚ 

η οποία αφορά την ενεργειακή σήμανση των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων, της 

Οδηγίας 2004/08/ΕΚ αναφορικά με την Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, της 

Οδηγίας 2012/27/ΕΚ αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση κατά την Τελική Χρήση και τις 

Ενεργειακές Υπηρεσίες καθώς και των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 1222/2009/EK (σχετικά με 

τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων) και 756/2008/EK (σχετικά με τη σήμανση Energy 

Star). Επίσης έχει την ευθύνη εκπόνησης των εθνικών σχεδίων δράσης για την ενεργειακή 

απόδοση και παρακολούθησης των εθνικών στόχων για την εξοικονόμηση ενέργειας. 

 Για την υλοποίηση μέτρων στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, το Υπουργείο 

Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας  λειτουργεί τα κατά καιρούς Σχέδια Χορηγιών για 

Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα που θα έπρεπε να είναι συνεχώς ανοικτά και να 

διευκολύνονται οι πολίτες για χρήση τους.  

Όπως είναι γνωστό τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τομέας αυτός διευρύνεται, πράγμα που μετά βεβαιότητας θα αυξήσει 

την ενεργειακή του κατανάλωση. Συνεπώς η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η χρήση 

ανανεώσιμων πηγών στον κτιριακό τομέα αποτελούν σημαντικά μέτρα που απαιτούνται για 

την μείωση και απαλλαγή των εκπομπών του θερμοκηπίου και την ενδυνάμωση της 

ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού. Με τους περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης 

των Κτιρίων Νόμους του 2006 έως 2012 η Κύπρος έχει ενσωμάτωση στο εθνικό της δίκαιο 

την Οδηγία 2010/31/ΕΕ που στοχεύει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων 

με τη λήψη διαφόρων μέτρων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις εξωτερικές 

κλιματολογικές συνθήκες, τις κλιματικές απαιτήσεις των εσωτερικών χώρων καθώς και το 
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βέλτιστο από πλευράς κόστους επίπεδο. Η οδηγία αυτή αναμένεται να αναδιατυπωθεί ώστε 

να συμπεριλάβει τις κατευθυντήριες γραμμές της Πράσινης Συμφωνίας. 

 

Τα μέτρα αυτά είναι: 

i. θέσπιση γενικού πλαισίου για μεθοδολογία υπολογισμού της συνολικής ενεργειακής 

απόδοσης κτιρίων, 

ii. ο καθορισμός αυστηρότερων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για νέα 

κτίρια και κτιριακές μονάδες καθώς και για υφιστάμενα κτίρια και κτιριακές μονάδες 

που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, ώστε να είναι πράγματι ΚΣΜΕΚ 

iii. η έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης για όλα τα νέα κτίρια και κτιριακές 

μονάδες και για όλα τα κτίρια και κτιριακές μονάδες που ενοικιάζονται ή πωλούνται, 

iv. η καθιέρωση και προώθηση τακτικών επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων θέρμανσης 

με λέβητα και των συστημάτων κλιματισμού, 

v. η καθιέρωση απαιτήσεων που αφορούν την σωστή διαστασιολόγηση, εγκατάσταση, 

ρύθμιση και λειτουργία τεχνικών συστημάτων που εγκαθίστανται σε υφιστάμενα 

κτίρια ή αντικαθίστανται ή αναβαθμίζονται, 

vi. η προώθηση των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας με στόχο όλα τα 

νέα κτίρια που κατασκευάζονται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020 να είναι κτίρια με 

σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας όπως ορίζεται πλέον στην νομοθεσία. 

vii. η προώθηση Ενεργειακών ελέγχων στα κτίρια την βιομηχανία και στις μεταφορές 

viii. Τα σχέδια χορηγιών θερμομόνωσης γενικά του κτιρίου να είναι συνεχώς ανοικτά.  

 

Όπως αναφέρεται πιο πάνω η ΕΕ παρουσίασε το χειμερινό πακέτο στο οποίο 

περιλαμβάνονται  

-Οδηγία (με παράρτημα) για την τροποποίηση της ισχύουσας Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση,  

-Οδηγία (με παράρτημα) για την τροποποίηση της υφιστάμενης Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση   

των Κτιρίων. 

Με τις νέες αυτές οδηγίες ενθαρρύνονται οι έξυπνες τεχνολογίες στα κτίρια και προωθούνται 

οι πιο κάτω απαιτήσεις:  

 τα νέα μη οικιστικά κτίρια και αυτά που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας με 

περισσότερους από δέκα χώρους στάθμευσης θα πρέπει να διαθέτουν χώρο στάθμευσης 

ανά δέκα για επαναφόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων  

 νέα οικιστικά κτίρια και εκείνα που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, με πάνω από 

δέκα χώρους στάθμευσης, θα πρέπει να διαθέτουν σημείο για ηλεκτρική επαναφόρτιση  

 ενίσχυση της χρήσης συστημάτων έξυπνης παρακολούθησης 

 εισαγωγή «δείκτη ευφυΐας», ο οποίος θα βαθμολογεί τον βαθμό ικανότητας του κτιρίου να 

προσαρμόζει τη λειτουργία του στις ανάγκες του χρήστη και του δικτύου, και να βελτιώνει 

την απόδοσή του.  

3.2.4 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
 

Σύμφωνα με το άρθρο15 του Νόμου ο Υπουργός Ενεργείας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού με διάταγμα καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίου. 

Το διάταγμα τέθηκε σε εφαρμογή για πρώτη φορά την 21η Δεκεμβρίου 2007 και σύμφωνα με 

αυτό οι συντελεστές θερμοπερατότητας για το κέλυφος και τα κουφώματα σε όλα τα νέα 

κτίρια και όλα τα κτίρια άνω των 1000m2 που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας δεν 

πρέπει υπερβαίνουν συγκεκριμένες τιμές θερμοπερατότητας, καθιστώντας ουσιαστικά 

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v16.pdf
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_annexe_proposition_part1_v13.pdf
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v10.pdf
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_annexe_proposition_part1_v8.pdf


12 

 

υποχρεωτική την θερμομόνωση του κτιρίου. 

 

Με το αναθεωρημένο διάταγμα που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010 περιλαμβάνεται 

επίσης η απαίτηση για συμμόρφωση με το μέγιστο μέσο συντελεστή θερμοπερατότητας, η 

συμπερίληψη πρόνοιας για χρήση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, η εγκατάσταση ηλιακού για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε 

κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής 

Απόδοσης με ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β. 

Είχε ανατεθεί σε ανάδοχο εντολή για διεξαγωγή μελέτης για αναθεώρηση των ελάχιστων 

απαιτήσεων αφού θα γινόταν μετάβαση πλέον στα ΚΣΜΕΚ από την 1.1.2020 για τα δημόσια 

και από 1.1.2021 για τα ιδιωτικής χρήσης κτίρια. Αυτές πλέον περιλαμβάνουν 25% 

παραγωγή Ενέργειας από ΑΠΕ. Η έκδοση του ΠΕΑ πρέπει λοιπόν να είναι κατηγορίας Α. 

 

3.2.5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΠΕΑ 
 

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου, η Ενεργειακή του Ταυτότητα, έχει μορφή  

της ενεργειακής ετικέτας. Σκοπός του είναι να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την 

συνολική ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου και να δείχνει πόσο αποδοτικό είναι από 

ενεργειακής άποψης το συγκεκριμένο κτίριο σε σύγκριση με άλλο παρόμοιο, το κτίριο 

αναφοράς. Οι ενεργειακές κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής 

Απόδοσης είναι τυποποιημένες και διαμορφωμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε κάποιος να μπορεί 

εύκολα να συγκρίνει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου με κάποιο άλλο.  

 

Το ΠΕΑ απαιτείται να υποβάλλεται με την αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας για νέο 

κτίριο και κτιριακές μονάδες και για ένα κτίριο που υφίσταται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας. 

Επίσης κατά την πώληση ή την ενοικίαση κτιρίου ο ιδιοκτήτης πρέπει να παρουσιάζει στον 

υποψήφιο αγοραστή ή ενοικιαστή το ΠΕΑ και στη συνέχεια να το παραδίδει στον αγοραστή 

ή ενοικιαστή. Το Πιστοποιητικό πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από συστάσεις για 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. 

Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης του Πιστοποιητικού ενός κτιρίου ή κτιριακής μονάδας 

που διατίθεται προς πώληση ή ενοικίαση πρέπει να δηλώνεται σε όλες τις εμπορικές 

διαφημίσεις, ως ένα μέτρο για προώθηση της εφαρμογής του. 

 

Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης εκδίδονται μόνο από Ειδικευμένους 

Εμπειρογνώμονες των οποίων τα προσόντα και οι υποχρεώσεις καθορίζονται σε σχετικούς 

κανονισμούς. Η ¨Μεθοδολογία Υπολογισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου¨ και ο ¨Οδηγός 

Θερμομόνωσης Κτιρίου (2η Έκδοση)¨ καθορίζουν το τρόπο υπολογισμού της ενεργειακής 

απόδοσης που πρέπει να ακολουθείται από όλους τους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες. Για 

τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και την έκδοση Πιστοποιητικού 

Ενεργειακής Απόδοσης χρησιμοποιείται το λογισμικό πρόγραμμα SBEMcy το οποίο 

διατίθεται δωρεάν από την Υπηρεσία Ενέργειας. 

Πρόσφατα τέθηκε σε εφαρμογή νέο σύστημα πιστοποίησης των κτιρίων η οποία θα γίνεται 

on-line μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Αριάδνη» .  

Η Υπηρεσία Ενέργειας σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Κύπρου διεξάγει μελέτη για 

αναγκαίες βελτιώσεις στην μεθοδολογία που ακολουθείται για την έκδοση των ΠΕΑ. Το 

ΕΤΕΚ πρέπει να συνεχίσει τις πιέσεις που εξαρχής εκφράσαμε για την προώθηση της 

έκδοσης των ΠΕΑ, μετά την κατασκευή των κτιρίων ώστε να δίνουν την πραγματική 

κατάσταση του ενεργειακού αποτυπώματος του κτιρίου.. Το πιστοποιητικό που υποβάλλεται 

με την αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας να παραμείνει ως προκαταρτικό 

Πιστοποιητικό.  
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3.2.6 ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

Η οδηγία 2010/31/ΕΕ για την επίτευξη των στόχων της εξοικονόμησης και αύξησης της 

χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας, απαιτεί την αύξηση του αριθμού των κτιρίων που όχι 

μόνον ικανοποιούν τις υφιστάμενες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, 

αλλά θα χαρακτηρίζονται από υψηλότερη ενεργειακή απόδοση, επιτυγχάνοντας συγχρόνως 

τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και επίτευξη των στόχων που έθεσε η ΕΕ τόσο των 

άμεσων όσο και των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων για απαλλαγή τελικά των 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Υπολογίζεται ότι κάθε αύξηση κατά 1% της Ενεργειακής 

Εξοικονόμησης μειώνει κατά 2.6% τις εισαγωγές καυσίμων. Μια σημαντική έκθεση από τον 

συμβουλευτικό οργανισμό Copenhagen Economics αποτίμησε τα πολυάριθμα οφέλη των 

επενδύσεων σε ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις κτιρίων. Για κάθε 1€ που επενδύεται 

από τις κυβερνήσεις, επιστρέφουν στα δημόσια ταμεία μέχρι και 5€ περίπου μέσα σε ένα 

χρόνο. Θα μπορούσε να δημιουργήσει έως και 1,480,000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ και να 

ενισχύσει το ΑΕΠ μέχρι και 291€ δις μέσα σε 4-5 χρόνια.  

Σειρά από παράλληλα ωφέλει θα ακολουθήσουν την αύξηση του αριθμού των Ενεργειακά 

Αποδοτικών Ανακαινίσεων, κυρίως μειωμένες λειτουργικές δαπάνες του κτιρίου και 

βελτίωση της Υγείας, λόγω μείωσης της αέριας ρύπανσης και βελτίωσης της ποιότητας του 

εσωτερικού αέρα, που οδηγούν σε λιγότερες εισαγωγές στα νοσοκομεία και βελτίωση της 

παραγωγικότητας. 

Με βάση τον ορισμό της Κυπριακής νομοθεσίας που απορρέει από την ΕΟ ένα "κτίριο με 

σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας είναι το κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση, 

προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το παράρτημα Ι της σχετικής Οδηγίας. Η σχεδόν μηδενική ή 

πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται θα πρέπει να συνίσταται σε πολύ μεγάλο 

βαθμό σε ενέργεια προερχόμενη από ανανεώσιμες πηγές, περιλαμβανομένης της 

παραγόμενης επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου". Υπάρχουν σήμερα πολλές τεχνολογίες όπως 

αυτή των ΦΒ συστημάτων που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις τοπικές ανάγκες και 

μάλιστα σε πολύ προσιτές τιμές σε σχέση με το ενεργειακό κόστος της χώρας μας. 

Όλα τα νέα κτίρια που κατασκευάζονται από την 1.1.2021 και όλα τα δημόσια κτίρια που  

κατασκευάζονται από την 1.1.2020 πρέπει πια να είναι ΚΣΜΕΚ.    

Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα προώθησης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων για 

επίτευξη του ΚΣΜΕΚ, είναι τα Σχέδια παροχής οικονομικών κινήτρων για ενθάρρυνση 

επενδύσεων θερμομόνωσης που λειτουργούν σπασμωδικά από το 2004. Αυτά τα σχέδια θα 

έπρεπε ανελλιπώς να τρέχουν χωρίς διακοπές.   

 

3.2.7  Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

 

Η Οδηγία 2009/28/ΕΚ για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ), έθετε 

στην Κυπριακή Δημοκρατία εθνικό υποχρεωτικό στόχο 13% ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση της χώρας μέχρι το 2020. Πρόσθετα με τον πιο πάνω στόχο, έπρεπε ποσοστό 

τουλάχιστον 10% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές κάθε κράτους μέλους 

πρέπει μέχρι το 2020, να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

Στο πρόσφατο τελικό 29.01.2021 συμφωνηθέν ΕΣΔΕΚ, Εθνικό Σχέδιο Διακυβέρνησης για 

την Ενέργεια και το Κλίμα η δέσμευση ανέρχεται στο 22,9% συνεισφορά ενέργειας από 

ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση Ενέργειας το 2030. 

 Έχει ήδη αξιολογηθεί και αποδειχθεί περίτρανα ότι ο ήλιος και οι τεχνολογίες παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης από αυτόν  μπορούν να αξιοποιηθούν ευρέως. 

Από τα στοιχεία της ΕΕ (βλέπε τον χάρτη πιο κάτω) η Κύπρος έχει την μεγαλύτερη διαφορά 

κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τεχνολογίες που έχουν πηγή την ηλιακή 

ενέργεια από την λιανική τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει επίσης η Κύπρος την 

μεγαλύτερη ηλιοφάνεια από τις υπόλοιπες χώρες κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτό υποδηλεί 
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περίτρανα ότι μπήκαμε σε ανταγωνιστικές τιμές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 

τεχνολογίες ΑΠΕ και γι' αυτό θα πρέπει να προωθηθούν με μεγαλύτερη ένταση ώστε να γίνει 

δυνατή η επίτευξη των στόχων της Κύπρου..  

 

Πηγή: JRCτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 

Η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έπρεπε να βρίσκεται ψηλά στις 

προτεραιότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα προώθησης 

των ΑΠΕ είναι τα Σχέδια παροχής οικονομικών κινήτρων για ενθάρρυνση τέτοιων 

επενδύσεων που λειτουργούν σπασμωδικά από το 2004.  

Τα μέτρα και οι πολιτικές της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν φαίνεται να αποδίδουν ακόμα 

τους αναμενόμενους καρπούς, αφού βρισκόμαστε ακόμα μακριά από την υλοποίηση των 

στόχων με βάση τη μεθοδολογία υπολογισμού της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ.  

Η αντικατάσταση των Λεβήτων πετρελαίου με αντλίες θερμότητας έπρεπε να ήταν στην 

ημερησία διάταξη των σχεδίων χορηγιών. 
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Οι συνθήκες αλλάζουν και η μείωση στις τιμές των συστημάτων επιβάλλουν την εισαγωγή 

συστημάτων που να στηρίζονται σε πλήρη ελεύθερους κανόνες αγοράς σε ανταγωνισμό με 

τις τεχνολογίες συμβατικών καυσίμων. Η εφαρμογή συστήματος συμψηφισμού όπως στο πιο 

κάτω διάγραμμα και αυτοκατανάλωσης με ή χωρίς συστημάτων αποθήκευσης διεκδικούν επί 

ίσης όρους την συμμετοχή τους στην αγορά. 

 

 

 
 

Για να λειτουργήσουν όμως τα νέα συστήματα προκύπτει ανάγκη ανάπτυξης του ηλεκτρικού 

δικτύου ενισχύοντας το με υποδομή έξυπνων δικτύων που χαρακτηρίζονται με αμφίδρομη 

ροή ενέργειας και πληροφοριών. Το σχήμα πιο κάτω απεικονίζει την ζητούμενη διάταξη 

πλαισιωμένο με έξυπνους μετρητές, κατάλληλους αισθητήρες, συστήματα αυτοματοποίησης 

και ολοκληρωμένου δικτύου πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών (ICT). 
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Σύγχρονο διασυνδεδεμένο έξυπνο δίκτυο με αμφίδρομη ροή ενέργειας και πληροφοριών 

 

3.2.8 Φυσικό Αέριο 

 

Η Κύπρος αποφάσισε να εντάξει το Φυσικό Αέριο (ΦΑ) στο ενεργειακό της ισοζύγιο 

το 2002. Το ΦΑ έχει μια σειρά πλεονεκτημάτων έναντι των συμβατικών καυσίμων 

καθώς είναι οικονομικότερο και φιλικότερο προς το περιβάλλον. Πάρθηκαν διάφορες 

αποφάσεις σχετικές με την εισαγωγή του ΦΑ στο ενεργειακό μείγμα της Κύπρου μετά από 

προτάσεις συμβουλευτικών οίκων που εκπόνησαν διάφορες μελέτες.  

Η πρώτη μελέτη ολοκληρώθηκε το 2002, που κατέδειξε την προμήθεια και μεταφορά 

Φυσικού Αερίου στην Κύπρο να γίνεται με πλοία σε υγροποιημένη μορφή. 
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Τελικά μια σειρά καθυστερήσεων και πολιτικών κωλυσιεργιών τοποθετεί την έλευση του ΦΑ 

πολύ μεταγενέστερα και ακόμα αναμένεται να έρθει. Η πολιτική αυτή αμέλεια δημιουργεί 

ήδη τεράστια ανταγωνιστικά προβλήματα αφού η καύση μαζούτ εξυπακούει ψηλούς ρύπους 

που θα πρέπει να αγοράζονται. Σημερινή αξία ρύπων ανέρχεται στα 55-60 ευρώ/τον. Πέρσι η 

αξία τους ήταν 20 ευρώ/τον και πριν τέσσερα χρόνια κυμαινόταν στα 3 ευρώ/τον.  Η αγορά 

των ρύπων ανεβάζει το κόστος πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας που μετακυλύετε στον 

καταναλωτή και στην παραγωγική διαδικασία.  

Από την άλλη η καθυστέρηση της έλευσης ΦΑ ανάγκασε την ΑΗΚ να προχωρήσει σε 

εγκαταστάσεις αντιρρύπανσης με τεράστιο κόστος οι οποίες με την χρήση ΦΑ για καύση δεν 

θα ήταν αναγκαίες.   

Η απόρριψη της πρότασης ελλαδικής εταιρείας που εκμεταλλεύεται τα κοιτάσματα του 

Ισραήλ, με ταυτόχρονη φιλελευθεροποίηση της αγοράς ΦΑ και κατάργησης του μονοπωλίου, 

για εγκατάσταση αγωγού από τα κοιτάσματα αυτά προς την Κύπρο και παροχής με ασφάλεια 

και απρόσκοπτα ΦΑ στις εγκαταστάσεις της ΑΗΚ, ήταν μια πολιτικά αμελέτητη πράξη που 

κοστίζει ήδη στον Κύπριο καταναλωτή και στην ανταγωνιστική αγορά. 

Πέρα των πιο πάνω, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της ασφάλειας του ενεργειακού 

εφοδιασμού, στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας καθώς και στη θωράκιση του 

γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας, τα τελευταία χρόνια, η Κυπριακή Δημοκρατία, 

αναπτύσσει συστηματικά δράσεις έρευνας, αξιολόγησης και αξιοποίησης του ορυκτού 

ενεργειακού δυναμικού που πιθανόν να βρίσκεται εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής 

Ζώνης της. 
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Κατά την χρονική περίοδο 2006-2009 το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 

σε συνεργασία με τη Νορβηγική εταιρεία PGS, πραγματοποίησε μια σειρά από σεισμικές 

έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, όπου συνολικά συλλέχθηκαν 19.000 χιλιόμετρα 

δισδιάστατων σεισμικών δεδομένων και 659 τετραγωνικά χιλιόμετρα τρισδιάστατων 

σεισμικών δεδομένων. 

Στο πλαίσιο του 1ου Γύρου Αδειοδοτήσεων που διεξάχθηκε το 2007, χορηγήθηκε τον 

Οκτώβριο του 2008 μια Έρευνα Άδειας Υδρογονανθράκων για το ερευνητικό τεμάχιο αρ.12 

στην αμερικανικών συμφερόντων εταιρεία Noble Energy International Ltd. Κατά την 

εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος της πιο πάνω εταιρείας και μετά το πέρας των 

εργασιών ανόρυξης της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης εντός του τεμαχίου αρ.12, 

ανακοινώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2011 η ανακάλυψη κοιτάσματος φυσικού αερίου σε όγκο 

που εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ των πέντε και οκτώ τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδών, 

με μέσο όρο τα εφτά τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. 

Ο 2ος Γύρος Αδειοδότησης Υδρογονανθράκων ανακοινώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 

2012.Μέσα στους αδειοδοτημένους ήταν και η Γαλλική TOTAL. Η γαλλική Total  είχε 

ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει το 2014 σε εξορύξεις για φυσικό αέριο στην κυπριακή ΑΟΖ, 

αλλά και ότι προτίθεται να τρυπήσει και βαθύτερα για τον εντοπισμό κοιτασμάτων 

πετρελαίου. Η πρώτη προσπάθεια δεν ήταν επιτυχής και προχώρησαν σε δεύτερη προσπάθεια 

μετά την ανακάλυψη του κοιτάσματος μαμούθ Ζορ, στην Αίγυπτο, η οποία έδωσε σημεία ότι 

προχωρούν σε ενθαρρυντικά κοιτάσματα Η Total πήρε τα δικαιώματα για διερευνητικές 

γεωτρήσεις στα οικόπεδα 10 και 11 της κυπριακής ΑΟΖ, θα τρυπήσει και για πετρέλαιο.? 

Οι πολιτικές αποφάσεις της τριμερούς συνεργασίας Κύπρου Ελλάδας και Αιγύπτου 

ανακοίνωσαν σε διάφορες περιπτώσεις ότι θα εγκατασταθεί αγωγός, για πώληση και 

εκμετάλλευση του κοιτάσματος του οικοπέδου Αφροδίτη, που θα το οδηγήσει προς τους 

σταθμούς υγροποίησης της Αιγύπτου. 

Ανακοινώθηκε επίσης η κατασκευή ενεργειακού λιμανιού στο Βασιλικό.   

Τελικά το ΦΑ παραμένει στα έγκατα του βυθού της θάλασσας και φαίνεται θα παραμείνει 

εκεί που βρίσκεται αφού οι πολιτικές πιέσεις δεν του επιτρέπουν την εκμετάλλευση.  

 

3.2.9 Τερματικός Πετρελαιοειδών  

 

Οι συμβατικές υποχρεώσεις της Κύπρου για διατήρηση ενεργειακών αποθεμάτων ασφαλείας 

για 90 ημέρες και η ανάγκη για απομάκρυνση των εγκαταστάσεων εισαγωγής και 

αποθήκευσης πετρελαιοειδών στην Λάρνακα, για περιβαλλοντικούς λόγους, οδήγησε την 

Κυβέρνηση στην απόφαση για δημιουργία τερματικού υποδοχής και αποθήκευσης 

πετρελαιοειδών στην περιοχή του Βασιλικού. Το τερματικό περιλαμβάνει εγκαταστάσεις 

αποθήκευσης λειτουργικών αποθεμάτων και αποθεμάτων ασφαλείας πετρελαιοειδών, καθώς 

και εγκαταστάσεις για χρήση του ως διαμετακομιστικού σταθμού εμπορίας πετρελαιοειδών. 

 

3.2.10 Τομέας Πετρελαιοειδών 

 

Βασικοί άξονες του τομέα είναι ο έλεγχος της ποιότητας των πετρελαιοειδών και καυσίμων 

που διατίθενται στην κυπριακή αγορά, η παρακολούθηση των τιμών των πετρελαιοειδών και 

η ενημέρωση της Ε.Ε. και άλλων κρατικών φορέων, η εφαρμογή της πολιτικής της Ε.Ε. για 

τα βιοκαύσιμα και η περαιτέρω προώθηση της χρήσης τους στην Κύπρο, ο συντονισμός των 

ενεργειών για διατήρηση εθνικών αποθεμάτων πετρελαιοειδών και η αντιμετώπιση τυχόν 

προβλημάτων εφοδιασμού με συμβατικές μορφές ενέργειας, καθώς και η ετοιμασία ετήσιου 

ισοζυγίου ενέργειας της Κύπρου. 

Όσον αφορά στα βιοκαύσιμα παρατηρείται και εδώ πολιτική αμέλεια για προώθηση τους 

αφού το ενδιαφέρον υπάρχει για εισαγωγή και χρήση τεχνολογιών για παραγωγή τους από  
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RDF/SRF το οποίο παράγεται στις ΟΕΔΑ και παραμένει αχρησιμοποίητο δημιουργώντας 

πάμπολλα προβλήματα.  Άμεση προώθηση της παραγωγής βιοκαυσίμων θα προσφέρει λύσεις 

τόσο για την χρήση του RDF/SRF όσο και στην μείωση των ρύπων, αλλά και συμβολή στην 

επίτευξη του στόχου για διείσδυση των ΑΠΕ στην κατανάλωση καυσίμων. 

 

 3.2.11 Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική 

 

Οι τρέχουσες τάσεις και οι προβολές τους στο μέλλον δείχνουν ότι δεν είμαστε στη σωστή 

πορεία για να εκπληρώσουμε τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής μας. Μετά τις 

πετρελαϊκές κρίσεις των δεκαετιών του 1970 και του 1980, η Ευρώπη διέθετε φθηνούς και 

άφθονους ενεργειακούς πόρους. Οι εύκολα διαθέσιμοι πόροι, η ανυπαρξία περιορισμών για 

το διοξείδιο του άνθρακα και οι εμπορικές πιέσεις των δυνάμεων της αγοράς όχι μόνον μας 

κατέστησαν εξαρτημένους από τα ορυκτά καύσιμα, αλλά και υποβάθμισαν το ενδιαφέρον για 

καινοτομία και επενδύσεις σε νέες ενεργειακές τεχνολογίες. Η κατάσταση αυτή έχει 

χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη και ευρύτερης κλίμακας αποτυχία που γνώρισε ποτέ η 

αγορά. 

 

Τι πρέπει να κάνουμε; Η ανάλυση έδειξε ότι έπρεπε να προκύψει συνολική στρατηγική που 

να στηρίζεται στη λογική της αειφoρίας και της στροφής στην Πράσινη Ανάπτυξη. Στα 

πλαίσια αυτά η Ευρώπη προβληματίστηκε και πήρε τις αποφάσεις της. Διαμόρφωσε το 

σχέδιο SET 2007 τότε και τώρα την ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ με το Σχέδιο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας. Μεταξύ άλλων η συγκεκριμένη στρατηγική της ΕΕ για την ενέργεια και το 

περιβάλλον καθόρισε συνολικούς στόχους που επιμερίζονται εν συνεχεία σε εθνικούς 

στόχους για κάθε χώρα-μέλος. 

 

Όπως τότε η στρατηγική της ΕE, για την ενέργεια και το περιβάλλον, στηρίχθηκε σε 

εμπεριστατωμένες μελέτες για τις επιπτώσεις σε περίπτωση που δεν παρθούν μέτρα, τώρα με 

ακόμα περισσότερες μελέτες και τεκμηρίωση αποφασίστηκε η στρατηγική για μετάβαση και 

ανάπτυξη της  πράσινης οικονομίας, (βλέπε συνημμένα Παραρτήματα). Η στρατηγική 

συνοψίζεται σε: 

 

 Mείωση κατ’ ελάχιστο από 20% σε 55% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 

2030 (σε σύγκριση με το 1990) και μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050,  

 Βελτίωση από 20% σε 32,5% της ενεργειακής απόδοσης, και 

 Συνολική συμμετοχή από 20% σε 32% των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της ΕΕ-27 

με14,1% τουλάχιστον βιοκαύσιμα στις μεταφορές 

 

Η επίτευξη των στόχων της ΕΕ προϋποθέτει την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής  

που στοχεύει πρόοδο σε 5 βασικά μέτωπα: 

 

 Την αποδοτική μετατροπή και χρήση της ενέργειας σε όλους τους τομείς της 

οικονομίας, σε συνδυασμό με τη φθίνουσα ένταση ενέργειας (κατανάλωση ενέργειας 

ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος), 

 

 Τη διαφοροποίηση της σύνθεσης των ενεργειακών πηγών (ενεργειακό μείγμα) ώστε να 

προαχθούν οι ανανεώσιμες πηγές και τεχνολογίες μετατροπής με χαμηλά επίπεδα 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, οι οποίες αφορούν την ηλεκτροπαραγωγή, τη 

θέρμανση και τη ψύξη, 

 

 Τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο σύστημα μεταφορών μέσω 

της στροφής σε εναλλακτικά καύσιμα, όπως τα βιοκαύσιμα και το πράσινο Υδρογόνο 
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 Την πλήρη απελευθεροποίηση και διασύνδεση των ενεργειακών συστημάτων όπου 

αυτό είναι εφικτό (εξαιρούνται μικρά απομονωμένα δίκτυα όπως της Κύπρου, της 

Μάλτας, των νησιών της Ελλάδας κλπ). 

 

 Τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών δικτύων ενσωματώνοντας σε αυτά ευφυείς 

τεχνολογίες που περιλαμβάνουν συστήματα της πληροφορικής και των επικοινωνιών, 

με σκοπό την παροχή ευπροσάρμοστου και διαδραστικού δικτύου υπηρεσιών που θα 

επιτρέπει την πλήρη εκμετάλλευση τεχνολογιών διεσπαρμένης παραγωγής που στην 

πλειοψηφία τους στηρίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 

4. Κυπριακό πλάνο για την επίτευξη των στόχων που θέτει η ΕΕ 

 

Στα πλαίσια της ευρύτερης πολιτικής της ΕΕ τέθηκε εθνικός στόχος για την Κύπρο για 

συνολική συμμετοχή 13% των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο μέχρι το2020, ο οποίος πρέπει 

να προσαρμοστεί τώρα για να φτάσει το 22,9% μέχρι το 2030. 

 

Στα πλαίσια αυτά η Κύπρος ετοίμασε ένα μετριοπαθές πλάνο το οποίο προνοούσε ότι 

μέχρι το 

 

 2010 το 4,5% (1,4% Ηλεκτροπαραγωγή, 2,33% Θέρμανση-Ψύξη, 0,77% Βιοκαύσιμα) 

της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης θα προέρχεται από ΑΠΕ 

 2020 το 13% (2,57% Ηλεκτροπαραγωγή, 2,64% Θέρμανση-Ψύξη, 3,51% Βιοκαύσιμα) 

της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης θα προέρχεται από ΑΠΕ 

 2030 το 22,9% (30% ηλεκτρικής ενέργειας, 39% Θέρμανση-Ψύξη, 14,1% βιοκαύσιμα) 

της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας θα προέρχεται από ΑΠΕ. 

 

Έγινε  αναθεώρηση του εθνικού σχεδίου δράσης στη βάση των νέων δεδομένων που φέρνουν 

τον ήλιο στο κέντρο της ενεργειακής πολιτικής για ανάπτυξη τεχνολογιών φιλικές προς το 

περιβάλλον όπως αναφέρεται στο 3.2.1    

 

5. Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου 

 

Προς συμμόρφωση με σχετική δέσμευση μας έναντι της Ε.Ε. το ποσοστό της 

απελευθερωμένης αγοράς έπρεπε να είχε αυξηθεί στα 65%, από 1/1/2009, με επιλέγοντες 

καταναλωτές (αυτοί που μπορούν να επιλέξουν τον προμηθευτή τους) να ήταν όλοι οι μη 

οικιακοί καταναλωτές. Σε δεύτερο στάδιο, θα έπρεπε να ξεκινούσε από 1/1/2014,  πλήρης 

ελευθεροποίηση της αγοράς και επιλέγοντες καταναλωτές είναι όλοι ανεξαιρέτως οι 

καταναλωτές. Απώτερος σκοπός της ελευθεροποίησης της Αγοράς Ηλεκτρισμού είναι η 

παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές σε ανταγωνιστικά χαμηλές τιμές, με 

παράλληλη βελτίωση των παρεχόμενων προς αυτούς υπηρεσιών. Δυστυχώς και σε αυτή την 

περίπτωση παρατηρήθηκε αμέλεια από τον ΔΕΣΜΗΕ αλλά και από την πολιτική ηγεσία 

αφού δεν επέλεξε να προχωρήσει σε λύσεις που προσφέρθηκαν, για ελευθεροποίηση της 

αγοράς εντός των χρονοδιαγραμμάτων προς όφελος της αγοράς και των καταναλωτών 

 

6. Προτάσεις ΕΤΕΚ για την ενεργειακή πολιτική της Κύπρου 

Προβλήματα της ενεργειακής μας πολιτικής 

 

Τα σημαντικότερα προβλήματα της ενεργειακής πολιτικής και της προώθησης των 

ΑΠΕ συνοδευόμενα από αντίστοιχες εισηγήσεις παρουσιάζονται πιο κάτω: 

 

1. Ο βραδύς ρυθμός υλοποίησης των έργων ΑΠΕ οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στα 

θεσμικά, τεχνικά και διοικητικά προβλήματα που συνεχίζουν να παρεμβάλλουν 

σοβαρά εμπόδια στην ταχύρρυθμη ανάπτυξη των ΑΠΕ, και ειδικότερα : 
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i. στις πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης, 

 

2. Όπως αναφέρθηκε στις προηγούμενες παραγράφους οι τεχνολογίες ΑΠΕ ωρίμασαν και 

είναι σε θέση να ανταγωνιστούν πλήρως τις συμβατικές τεχνολογίες. Είναι γι' αυτό που 

η πολιτική στην Κύπρο πρέπει να αναπτυχθεί στη βάση της ενίσχυσης της υποδομής 

για να δημιουργηθούν υγιείς συνθήκες για ανάπτυξη των τεχνολογιών σε πλήρη 

διαφάνεια και τηρώντας κανόνες αγοράς σε όλα τα επίπεδα. Συστήματα συμψηφισμούς 

και αυτοκατανάλωσης πρέπει να πάρουν την θέση των συστημάτων ενίσχυσης που 

προϋπήρχαν.  

 

3. Επίλυση επειγόντων θεσμικών, διοικητικών και τεχνικών προβλημάτων και εμποδίων, 

που καθυστερούν σημαντικά την περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ (πολύπλοκες και 

χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης , απουσία εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού για 

τα έργα ΑΠΕ, έλλειψη συγκροτημένης ενημέρωσης κοινού και φορέων, πολιτική 

βούληση κτλ.)  

 

Η εκπόνηση ενός εθνικού χωροταξικού σχεδίου, ειδικά στοχευόμενου και 

διαμορφωμένου για εγκαταστάσεις ΑΠΕ, που θα καθορίζει συγκεκριμένες αρχές, 

προτεραιότητες, κριτήρια, όρους και προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση έργων ΑΠΕ σε 

εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

 

 

 

 

 
 

Σχεδιάγραμμα 2: Πολυπλοκότητα συστήματος αποφάσεων ενεργειακών θεμάτων 

 

Υπουργικό Συμβούλιο

Υπουργός Συγκοινωνιών και 
Έργων

Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Υπουργός Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Ενέργειας

Ίδρυμα ενέργειας

ΑΗΚ

Υπουργός Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος

Κλίμα και Εκπομπές 
θερμοκηπιακών αερίων

Υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Εκπομπές ρυπαντών

ΕΤΕΚ (Επιστημονικό Τεχνικό 
Επιμελητήριο Κύπρου) –

Σύμβουλος σε τεχνικά 
θέματα

ΡΑΕΚ (Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας Κύπρου) –
Ανεξάρτητη Αρχή για  

θέματα ηλεκτρισμού και 
φυσικού αερίου

Επίτροπος Περιβάλλοντος 
(Σύμβουλος σε 

περιβαλλοντικά θέματα)

ΔΕΦΑ

Δημοσια Εταιρεία Φυσικού 
Αερ'ίου

ΕΥΚ

Εταιρεία Υδρογονανθράκων 
Κύπρου
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7. Εισηγήσεις για την ενεργειακή πολιτική της Κύπρου 

 

Είναι προφανές ότι η ενεργειακή πολιτική της Κύπρου δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα. 

Το τελευταίο οφείλεται σε αρκετούς παράγοντες. Ο πιο σημαντικός είναι το φαινόμενο της 

«διαχρονικής ασυνέπειας». Παρόλο που τίθενται φιλόδοξοι μακροπρόθεσμοι στόχοι σχετικά 

με τις ΑΠΕ και την ενέργεια γενικότερα (π.χ ΦΑ το 2009, 13% ΑΠΕ 2020 κοκ) λόγω 

διάφορων πιέσεων (πολιτικών ή μη) γίνονται εκπτώσεις με την πρόφαση ότι οι αποκλίσεις 

είναι μικρές και θα επιτευχθούν εν τέλει οι στόχοι. Στο παραπέντε όμως γίνεται αντιληπτό ότι 

οι στόχοι που τέθηκαν, οι οποίοι αποτελούν δέσμευση έναντι της ΕΕ, δεν μπορούν να 

επιτευχθούν. 

 

Η εφαρμογή μιας επιτυχημένης ενεργειακής πολιτικής είναι πολυδιάστατη και απαιτεί 

πρώτον αναλυτική αποτύπωση της κατάστασης και ορθολογική στοχοθέτηση, 

δεύτερον ευλαβική προσήλωση στους στόχους που τέθηκαν και  

τρίτον συνεπιτήρηση των διαδικασιών που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων. 

Ακολουθώντας την πολιτική που έχει συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ στα πλαίσια της 

υιοθέτησης του ΕΣΔΕΚ, της Πράσινης Συμφωνίας  και των προηγούμενων 

στρατηγικών, η επίτευξη των στόχων του 2030 είναι ρεαλιστική αφού οι τεχνολογίες που 

θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων μέχρι το 2030 είναι ήδη διαθέσιμες.  

 

Οι τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα παραμένουν όμως εν γένει 

ακριβές και αντιμετωπίζουν εμπόδια διείσδυσης στην αγορά.  

Οι ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες έχουν συνήθως υψηλό αρχικό κόστος που αποτρέπει 

την αποδοχή τους από την αγορά. Απαιτείται λοιπόν διττή προσέγγιση: αφενός, ενίσχυση της 

καινοτομίας για τη μείωση του κόστους και την αύξηση της απόδοσης και, αφετέρου 

προαιρετικά μέτρα ενίσχυσης για τη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών, την τόνωση της 

ανάπτυξης της αγοράς και την αντιμετώπιση των μη τεχνολογικών φραγμών που 

αποθαρρύνουν την καινοτομία και την εξάπλωση αποτελεσματικών τεχνολογιών χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην αγορά. 

 

Όπως αναφέρεται στο SET, οι καίριες τεχνολογικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η ΕΕ την 

επόμενη δεκαετία για την επίτευξη των στόχων του 2030 είναι:– να καταστούν τα βιοκαύσιμα 

δεύτερης γενιάς ανταγωνιστικές εναλλακτικές λύσεις των ορυκτών καυσίμων, ενώ παράλληλα 

να τηρείται η αειφορία παραγωγής τους·– να καταστεί δυνατή η εμπορική αξιοποίηση 

τεχνολογιών για τη δέσμευση, τη μεταφορά και την αποθήκευση CO2 με δράσεις επίδειξης σε 

βιομηχανική κλίμακα, όπου συμπεριλαμβάνονται η συνολική απόδοση του συστήματος και η 

προηγμένη έρευνα· 

 να διπλασιαστεί η δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής των μεγαλύτερων διαθέσιμων 

ανεμογεννητριών και οι υπεράκτιες αιολικές εγκαταστάσεις να αποτελούν την κύρια 

εφαρμογή· 

 να επιδειχθεί η ετοιμότητα εμπορικής αξιοποίησης των μεγάλης κλίμακας 

εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών (ΦΒ) και συγκεντρωμένης ηλιακής ακτινοβολίας· 

 να καταστεί δυνατό ένα ευφυές σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, ικανό να δέχεται σε 

μαζική κλίμακα την ένταξη ανανεώσιμων και αποκεντρωμένων ενεργειακών πηγών· 

 να προσφέρονται σε μεγάλη κλίμακα στην αγορά αποδοτικότερες συσκευές και 

συστήματα για τη μετατροπή και για την τελική κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια, τις 

μεταφορές και τη βιομηχανία, όπως η πολυπαραγωγή και οι κυψέλες καυσίμων· 

 να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα των τεχνολογιών σχάσης, μαζί με μακροπρόθεσμες 

λύσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων. 

 

Στην διαμόρφωση της στρατηγικής μας για το ενεργειακό μέλλον της Κύπρου θα πρέπει να 

λάβουμε σοβαρά υπόψη τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό 

Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο SET του Παραρτήματος 2). Ειδικότερα θα πρέπει 
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να μετατρέψουμε τις πιο κάτω εθνικές υποχρεώσεις σε εθνικούς στόχους με την συμμετοχή 

όλων των εμπλεκόμενων φορέων: 

 

«Τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο που τους αναλογεί για να επιτευχθούν οι 

στόχοι του 55% που συμφωνήθηκαν για το 2030 και να εντάξουν τα ενεργειακά τους συστήματα 

σε πορεία για την απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050. 

Στοχοθετημένες και ουσιαστικές προσπάθειες στον τομέα των ενεργειακών τεχνολογιών 

μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των στόχων κατά τρόπο που να μεγιστοποιούνται τα 

οφέλη για τα κράτη μέλη και να περιορίζεται το κόστος. Οι δράσεις των κρατών μελών πρέπει 

να αποσκοπούν στην αύξηση των επενδύσεων, να στέλνουν σαφή μηνύματα στην αγορά να 

μειώσει τους κινδύνους και να ωθούν τη βιομηχανία να αναπτύξει περισσότερο αειφόρες 

τεχνολογίες. Θα ήταν δυνατόν, για παράδειγμα, να καταστρωθούν έξυπνα συστήματα παροχής 

κινήτρων για την τόνωση της καινοτομίας και τη δημιουργία αλυσίδων προστιθέμενης αξίας, 

αντί να νοθεύεται αδικαιολόγητα ο ανταγωνισμός ή να επιδοτούνται τεχνολογίες με το 

υψηλότερο βραχυπρόθεσμο δυναμικό. 

 

Τα φορολογικά κίνητρα και τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα, όπως λόγου χάρη τα 

διαρθρωτικά ταμεία, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της  ερευνητικής 

βάσης, την κλιμάκωση της ικανότητας καινοτομίας, την προώθηση της αριστείας και την 

αύξηση των ανθρωπίνων πόρων που διαθέτει ο τομέας. Θετικά θα μπορούσαν επίσης να 

επιδράσουν η ενίσχυση της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της ανασκόπησης των 

εθνικών προγραμμάτων και μέτρων, καθώς και η επιδίωξη καλύτερης συνοχής και η 

ευθυγράμμιση με άλλες προσπάθειες των κρατών μελών και της Κοινότητας.» 

 

Επιπρόσθετα κατά τη διαμόρφωση της στρατηγικής μας για το ενεργειακό μέλλον της 

Κύπρου εάν συνυπολογίσουμε ότι 

 

1. κορυφαίοι επιστήμονες όπως ο Jeremy Rifkin θεωρούν ότι οι ΑΠΕ σε συνδυασμό με 

τις τεχνολογίες υδρογόνου, τα κτίρια μηδενικής κατανάλωσης και τα έξυπνα δίκτυα 

(smartgrids) θα αντικαταστήσουν εξολοκλήρου τα συμβατικά καύσιμα πριν το 2050 

 

2. χώρες όπως η Ιαπωνία ανακοίνωσαν μέσω του πρωθυπουργού της τον δεκαπλασιασμό 

της συνεισφοράς της ηλιακής ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή μέχρι το 2020 και τον 

σαρανταπλασιασμό της συνεισφοράς της ηλιακής ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή 

μέχρι το 2040 

 

3. εθνικές εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας όπως η EBS (ηλεκτρική εταιρεία της 

Δημοκρατίας της Ιρλανδίας) ενέκριναν στρατηγικές επενδύσεις σε ΑΠΕ πέραν των 

10.5 δις ευρώ με στόχο να μειώσουν κατά 50% τις εκπομπές CO2 μέχρι το 2020 και να 

οδηγηθούν σε μηδενικές εκπομπές το 2035 

 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η κατάστρωση μιας μακροπρόθεσμης ενεργειακής 

πολιτικής η οποία είναι βασισμένη στο σύνηθες σενάριο το οποίο θεωρεί ότι κεντρικό 

ρόλο στο ενεργειακό ισοζύγιο έχουν τα συμβατικά καύσιμα και δεν συνυπολογίζει τις 

τεχνολογικές εξελίξεις, τις τάσεις και τα απανταχού μηνύματα τα οποία θεωρούν τις 

ΑΠΕ πρωταγωνιστή και όχι κομπάρσο κατά την μεθεπόμενη δεκαετία είναι 

καταδικασμένη στην αποτυχία! 

 

Στα πλαίσια των πιο πάνω, τα πιο κάτω μέτρα θα υποστηρίξουν την διαμόρφωση και 

υλοποίηση μιας επιτυχημένης ενεργειακής πολιτικής που θα συνάδει με τους ευρύτερους 

στόχους της ΕΕ για συλλογική δράση για να εξασφαλιστεί αειφόρος, ασφαλής και 

ανταγωνιστική ενέργεια: 

 

1. Πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες θεσμικές αλλαγές ούτως ώστε ο φορέας/υπηρεσία 

που είναι επιφορτισμένη με το ρόλο της χάραξης και υλοποίησης της ενεργειακής 
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πολιτικής να έχει την αντίστοιχη στελέχωση. Στα ίδια πλαίσια η υποστηρικτική δράση 

του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής στελεχωμένο με επιστήμονες 

εμπειρογνώμονες σε ενεργειακά θέματα για την προώθηση και την στήριξη των 

ενεργειών της Κυπριακής Κυβέρνησης όπως δίνεται στο Σχεδιάγραμμα 3 και όχι όπως 

είχε εξαγγελθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και που στο τέλος μπήκε στο 

περιθώριο κιόλας. Τελικός στόχος θα είναι η χάραξη ολοκληρωμένου σχεδιασμού της 

ενεργειακής πολιτικής της Κύπρου. Το Συμβούλιο αυτό θα πρέπει να περιλάβει, 

μεταξύ άλλων, στις δραστηριότητες του θέματα τα οποία αποσκοπούν στην χάραξη και 

υλοποίηση του ολοκληρωμένου σχεδιασμού της ενεργειακής πολιτικής της Κύπρου. 

 

 

 

 
 

Σχεδιάγραμμα 3:  Οργανόγραμμα συντονιστικού ρόλου Συμβουλίου Εθνικής 

 Ενεργειακής Στρατηγικής 

 

 

2. Για την διαμόρφωση ενός συνολικού και μακρόπνοου ενεργειακού σχεδιασμού ο 

τομέας των μεταφορών, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν ενεργοβόρος τομέας της Κύπρου, 

θα πρέπει να περιλαμβάνεται. 

 

3. Με δεδομένες τις δυσκολίες που υπάρχουν για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κύπρο 

πρέπει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια αξιοποίησης της Οδηγίας 2012/27/ΕΚ που 

αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς πιθανόν να είναι το πιο εύκολα εφαρμόσιμο 

και αποδοτικότερο μέτρο. Ένα άμεσο μέτρο που μπορεί να ληφθεί και να δώσει και το 

στίγμα πολιτικής σχετικά με την εξοικονόμηση είναι η εφαρμογή υποχρεωτικών 

μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας 

Υπουργικό Συμβούλιο

Υπουργός Συγκοινωνιών και 
Έργων

Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Υπουργός Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Ενέργειας

Ίδρυμα Ενέργειας

ΑΗΚ

Υπουργός Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος

Κλίμα και Εκπομπές 
θερμοκηπιακών αερίων

Υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Εκπομπές ρυπαντών

ΕΤΕΚ (Επιστημονικό Τεχνικό 
Επιμελητήριο Κύπρου) –

Σύμβουλος σε τεχνικά 
θέματα

ΡΑΕΚ (Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας Κύπρου) –
Ανεξάρτητη Αρχή για  

θέματα ηλεκτρισμού και 
φυσικού αερίου

Επίτροπος Περιβάλλοντος 
(Σύμβουλος σε 

περιβαλλοντικά θέματα)

ΔΕΦΑ

Δημοσια Εταιρεία Φυσικού 
Αερ'ίου

ΕΥΚ

Εταιρεία Υδρογονανθράκων 
Κύπρου

Συμβούλιο Εθνικής 
Ενεργειακής Στρατηγικής
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στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

 

4. Είναι απαραίτητη η επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη σε τομείς όπως οι ΑΠΕ οι 

οποίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνεχείς βελτιώσεις μέσω της έρευνας και 

ανάπτυξης. Εξίσου σημαντική είναι και η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για 

συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και βιομηχανίας ούτως ώστε το χάσμα 

μεταξύ των δύο να σμικρυνθεί και έτσι από κοινού να μπορέσουν να προχωρήσουν 

προς τις νέες τεχνολογίες. Τέλος τα ακαδημαϊκά ιδρύματα έχουν υποχρέωση να 

αναπτύξουν προγράμματα σπουδών σε τομείς όπως για παράδειγμα οι ΑΠΕ, τα ΦΒ η 

βιομάζα κτλ ούτως ώστε να δημιουργηθεί κρίσιμη μάζα σωστά καταρτισμένων και 

καλά πληροφορημένων αυριανών μηχανικών. 

 

5. Όσον αφορά την μακροπρόθεσμη ενεργειακή πολιτική, αυτή θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη της τις τάσεις και το που οδηγείται η κατάσταση προόδου της τεχνολογικής 

ανάπτυξης των ΑΠΕ (state of the art technologies) και θα πρέπει να αφορά σχεδιασμό 

με όραμα και χωρίς να αποκλείεται καμία τεχνολογία. 

 

6. Ένα από τα θέματα που ταλανίζει την Κυπριακή οικονομία είναι και η έλευση του 

φυσικού αερίου και η ένταξη του στο ενεργειακό ισοζύγιο. Το θέμα είναι πάρα πολύ 

σοβαρό και ενόψει των εξελίξεων στην Κυπριακή ΑΟΖ και στην ευρύτερη περιοχή της 

Κύπρου, η Πολιτεία θα πρέπει να διαμορφώσει μακροπρόθεσμη στρατηγική 

αξιοποίησης των κοιτασμάτων λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις στις τεχνολογίες 

ΑΠΕ. Η πολύχρονη καθυστέρηση βέβαια το καθιστά μη απαραίτητο για αξιοποίηση. 

 

7. Η αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα μίας χώρας εξαρτάται 

πρωτίστως από την ύπαρξη τεχνολογίας αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας. Ως 

εκ τούτου η Κύπρος θα πρέπει να κινηθεί σε τεχνολογίες αποθήκευσης προς 

υποστήριξη του δικτύου και την απρόσκοπτη αξιοποίηση των συστημάτων ΑΠΕ με 

επικρατέστερες τις τεχνολογίες που παράγουν ενέργεια από τον ήλιο. Είναι σημαντικό 

να αναφερθεί ότι η Κύπρος πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως το στρατηγικό της 

πλεονέκτημα που την φέρνει πρώτη στην Ευρώπη όσον αφορά κόστος παραγόμενης 

ενέργειας από τον ήλιο και λιανικής τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι 

ώριμες τεχνολογίες πρέπει να προχωρήσουν χωρίς επιδοτήσεις και οι Κανόνες Αγοράς 

ηλεκτρισμού θα πρέπει να αντιμετωπίζουν όλες τις τεχνολογίες με τους ίδιους όρους 

για στήριξη υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών και της οικονομίας.  

 

8. Με το σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  τα κονδύλια που θα διαθέσει η ΕΕ είναι 

τεράστια για την μεταστροφή στην πράσινη ενέργεια τόσο για έρευνα όσο και για 

τεχνολογίες κλπ. Η συσσώρευση της ανεπάρκειας επενδύσεων σε δυναμικό και 

υποδομές έρευνας στον τομέα της ενέργειας τώρα θα πρέπει να εντατικοποιηθούν. 

Είναι σημαντικό όπως η Κύπρος προχωρήσει κατά πιο οργανωμένο και συγκεκριμένο 

τρόπο σε θέματα έρευνας στις γραμμές που αναπτύσσονται στο σχέδιο SET. Η Κύπρος 

δεν θα πρέπει να είναι απούσα από τις πιο κάτω πρωτοβουλίες προτεραιότητας που 

έχει αναπτύξει η ΕΕ: 

 

i. Ανάπτυξη τεχνολογιών για αιολική και ηλιακή ενέργεια όπως και για την 

βιοενέργεια. 

ii. Ανάπτυξη τεχνολογιών για την δέσμευση τη μεταφορά και την αποθήκευση 

CO2. 

iii. Ανάπτυξη τεχνολογιών ευφυούς συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας 

συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης της. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

Η διεθνής συμφωνία του 2015 για την κλιματική αλλαγή: Η διαμόρφωση της 

διεθνούς πολιτικής για το κλίμα μετά το 2020 

Γνωμοδοτική ανακοίνωση 

Η παρούσα γνωμοδοτική ανακοίνωση αποσκοπεί σε διάλογο μεταξύ των κρατών μελών, των 

θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των ενδιαφερομένων μερών ώστε να διαμορφωθεί με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο το διεθνές καθεστώς για το κλίμα την περίοδο μεταξύ 2020 και 2030. Τοιουτοτρόπως 

θεσπίζεται πλαίσιο και τίθεται σειρά ερωτημάτων που οροθετούν τον ως άνω διάλογο. Περαιτέρω 

πληροφορίες παρατίθενται σε χωριστό υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας. 

1. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗΦΙΛΟΔΟΞΙΑ 

Η πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα ήταν η πιο θερμή στα χρονικά και το καλοκαίρι του 2012 

παρατηρήθηκε πρωτοφανής τήξη των πάγων στη θάλασσα της Αρκτικής. Τα σημειωθέντα 

ακραία καιρικά φαινόμενα κατά το 2012, όπως η μεγάλη ξηρασία και οι δασικές πυρκαγιές 

στη νότια Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες ακολούθησαν πρωτοφανείς 

καταιγίδες και πλημμύρες σε τμήματα της Ασίας, της Καραϊβικής και της Βόρειας Αμερικής, 

μολονότι δεν αποδίδονται αποκλειστικά στη μεταβολή του κλίματος, συνάδουν με την 

επιστημονική πρόβλεψη περί έντασης της συχνότητας και του αντίκτυπου τους όσο 

συνεχίζεται η κλιματική αλλαγή. Παρά την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής 

ανάπτυξης, εξακολουθούν να αυξάνονται δραματικά οι ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων 

του θερμοκηπίου (GHG-ΑΘ) με αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση των θερμοκρασιών στον 

πλανήτη. 

Παρά τη σαφήνεια των επιστημονικών γνώσεων όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος και 

τις ολοένα εμφανέστερες επιπτώσεις της, οι δράσεις για την αντιμετώπισή της υστερούν 

σοβαρά ως προς τις αντίστοιχες ανάγκες. Από την έκθεση σχετικά με τον εντοπισμό των 

ελλειμμάτων που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος του ΟΗΕ για το Περιβάλλον 

(UNEP) προκύπτει ότι ακόμη και αν τηρηθούν στο ακέραιο οι άνευ όρων δεσμεύσεις των 

επιμέρους χωρών, θα επιτευχθεί κατά μέγιστον μόλις το ένα τρίτο της μείωσης εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου που θεωρείται αναγκαία για να αντιμετωπισθεί προληπτικά έως 

το 2020 το ενδεχόμενο της επικίνδυνης ανόδου της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας κατά 

2ºC πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας 

προβλέπει ότι, ακόμα και εάν τηρηθούν οι εν λόγω δεσμεύσεις, η πιθανότητα ο πλανήτης 

να οδεύει προς άνοδο της θερμοκρασίας άνω των 4ºC έως το 2100 ανέρχεται σε 20%. Εν 

τοιαύτη περιπτώσει θα επρόκειτο για υπερπενταπλάσια της ήδη παρατηρούμενης ανόδου 

των θερμοκρασιών στον πλανήτη, με ιδιαζόντως σοβαρούς κινδύνους για συστήματα που 

είναι καθοριστικής σημασίας για την επιβίωση του ανθρώπου. 
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Μόνο αν αναληφθεί επειγόντως συλλογική, και πιο φιλόδοξη δράση ενδέχεται να 

αποφευχθούν οι δυσμενέστερες των συνεπειών της ταχύρυθμης ανόδου των 

θερμοκρασιών στον πλανήτη. Πρόσφατες έρευνες και αναλύσεις αποκαλύπτουν ότι η 

επίλυση του προβλήματος εξακολουθεί να βρίσκεται εντός των δυνατοτήτων μας, ενώ η 

πορεία προς αυτήν την κατεύθυνση υπόσχεται πολλά επιπλέον οφέλη. Οι χώρες που έχουν 

δρομολογήσει αναπτυξιακές στρατηγικές χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

καταδεικνύουν ότι είναι εφικτή η περιστολή της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου με 

προσιτό κόστος και ποικίλα οφέλη, όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η εθνική 

ενεργειακή ασφάλεια, η βελτίωση των αστικών μεταφορών, το χαμηλότερο κόστος 

ενεργειακής κατανάλωσης (με εξοικονόμηση και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της 

ενέργειας ) και η βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Παρά την ευρέως διαδεδομένη 

παραδοχή ότι η μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα, 

πολλές χώρες εξακολουθούν να φοβούνται τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις ή 

στερούνται μέσων και εργαλείων για την ανάληψη περαιτέρω δράσης, ιδίως στο πλαίσιο 

της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας. Ως αποτέλεσμα, η φιλοδοξία σε παγκόσμιο επίπεδο 

παραμένει ανεπαρκής. 

Το 2011, η διεθνής κοινότητα άρχισε διαπραγματεύσεις με στόχο τη σύναψη νέας διεθνούς 

συμφωνίας συλλογικής δράσης για την προστασία του κλιματικού συστήματος της Γης. Η εν 

λόγω συμφωνία, της οποίας η σύνταξη αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2015 

και η εφαρμογή να αρχίσει από το 2020, βρίσκεται επί του παρόντος σε στάδιο 

διαπραγματεύσεων μέσω της διαδικασίας που είναι γνωστή ως «πλατφόρμα ενισχυμένης 

δράσης του Ντέρμπαν». 

Οι διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της πλατφόρμας του Ντέρμπαν ακολουθούν δύο άξονες 

εργασίας: στο πλαίσιο του πρώτου άξονα θα εγκριθεί νέα διεθνής συμφωνία έως το 2015, 

ενώ ο δεύτερος αποσκοπεί στην ενίσχυση της φιλοδοξίας πριν από το 2020, έτος κατά το 

οποίο θα τεθεί σε ισχύ η συμφωνία του 2015. Παρότι η παρούσα γνωμοδοτική ανακοίνωση 

επικεντρώνεται στον πρώτο άξονα εργασιών, ήτοι στο σχεδιασμό της συμφωνίας του 2015, 

τα μέτρα που θα ληφθούν από τώρα έως το 2020 θα είναι καθοριστικής σημασίας για να 

ακολουθήσουν οι αντίστοιχες πολιτικές ορθή πορεία. 

2. ΔΙΕΘΝΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ: ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-2030 

Η συμφωνία του 2015 θα πρέπει να συγκεράσει, έως το 2020, το υφιστάμενο ετερογενές 

σύνολο δεσμευτικών και μη ρυθμίσεων βάσει της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων 

Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (εφεξής η Σύμβαση) σε ενιαίο και ολοκληρωμένο 

καθεστώς. Η ΕΕ, ορισμένες άλλες ευρωπαϊκές χώρες και η Αυστραλία, συμφώνησαν να 

συμμετέχουν σε μια νομικά δεσμευτική 2η περίοδο υποχρεώσεων στο πλαίσιο του 

πρωτοκόλλου του Κιότο ως μεταβατικό μέτρο για την περίοδο μεταξύ 2012 και 2020. Κατά 

τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, άλλες εξήντα χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), σημαντικές αναδυόμενες οικονομίες, χώρες χαμηλού και 

μεσαίου εισοδήματος καθώς και λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, δεσμεύτηκαν να 
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αναλάβουν διάφορα είδη υποχρεώσεων για τη μείωση και τον περιορισμό των εκπομπών 

στο πλαίσιο της Σύμβασης. Οι εν λόγω υποχρεώσεις ήταν αποτέλεσμα της διάσκεψης της 

Κοπεγχάγης για το κλίμα που πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 2009 και υποβλήθηκαν 

επισήμως ως μη νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις δυνάμει της Σύμβασης έναν χρόνο 

αργότερα στο Κανκούν (για περαιτέρω πληροφορίες, βλέπε το επισυναπτόμενο 

υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας). 

Η μονομερής ή «από τη βάση προς την κορυφή» φύση της διαδικασίας Κοπεγχάγης-

Κανκούν για την ανάληψη δεσμεύσεων επέτρεψε την πληρέστερη ολοκλήρωση της 

αντίστοιχης διεθνούς προσέγγισης. Για πρώτη φορά, οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία, η 

Νότιος Αφρική, η ΕΕ και άλλες χώρες δεσμεύτηκαν σε διεθνές επίπεδο να χαράξουν ειδικές 

εγχώριες πολιτικές για το κλίμα, ως μέρος της ίδιας πρωτοβουλίας. Ωστόσο, εκτός από τον 

εθελοντικό χαρακτήρα τους, ορισμένες από τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από μεγάλες 

οικονομίες εξαρτώνται από προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα η ανάληψη περισσότερο 

φιλόδοξων δράσεων από άλλες χώρες ή η διαθεσιμότητα χρηματοοικονομικών πόρων. Το 

πιο σημαντικό, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι ότι με τις αναληφθείσες δεσμεύσεις, εφόσον 

τηρηθούν πλήρως, αναμένεται να επιτευχθεί λιγότερο από το ένα τρίτο των φιλόδοξων 

στόχων που απαιτούνται για να μην αυξηθεί η θερμοκρασία πάνω από 2°C. 

Για την κατάρτιση της συμφωνίας του 2015 θα χρειαστεί να διδαχθούμε από τις επιτυχίες 

και τις αδυναμίες της Σύμβασης, του πρωτοκόλλου του Κιότο και της διαδικασίας 

Κοπεγχάγης-Κανκούν. Θα χρειαστεί να υπερβούμε το μοντέλο Βορρά-Νότου που 

αντικατόπτριζε τον κόσμο κατά τη δεκαετία του 1990 και να κινηθούμε προς ένα μοντέλο 

που θα βασίζεται στην αμοιβαία αλληλεξάρτηση και την κοινή ευθύνη. Η προσέλκυση όλων 

των μέχρι σήμερα ανθιστάμενων μεγάλων οικονομιών, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ, της 

Κίνας, της Ινδίας και της Βραζιλίας, ώστε να αναλάβουν νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις 

για τη μείωση των οικείων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αποτελεί πρόκληση την 

οποία καλείται να αντιμετωπίσει η συμφωνία του 2015. Θα πρέπει να βασιστεί στο 

υφιστάμενο πλαίσιο για να στηρίξει τις προσπάθειές προσαρμογής των χωρών, και ιδίως 

των πλέον ευάλωτων, στην αναπόφευκτη αλλαγή του κλίματος. Το σημαντικότερο είναι ότι 

πρέπει να αποτελέσει τη γέφυρα για τη μετάβαση από το υφιστάμενο ετερογενές σύνολο 

δεσμεύσεων και την προσέγγιση «από τη βάση προς την κορυφή», που βασίζονται κυρίως 

σε μη δεσμευτικές αποφάσεις, σε μια νομικά δεσμευτική συμφωνία, η οποία να συνδυάζει 

αποτελεσματικά την προσέγγιση «από τη βάση προς την κορυφή» με την προσέγγιση «από 

την κορυφή προς τη βάση» και η οποία να θέσει τον πλανήτη σε τροχιά εκπομπών που θα 

διατηρήσει την άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από τους 2°C. 

Η συμφωνία θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που έχει υποστεί ο πλανήτης από 

την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το κλίμα το 1990 και τον τρόπο με τον οποίο θα 

συνεχίσει να αλλάζει καθώς πλησιάζουμε στο 2030. Θα εφαρμοσθεί σε ένα πλαίσιο στο 

οποίο (βλέπε το επισυναπτόμενο υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας): 

 η επιστημονική πρόοδος έχει άρει κάθε εύλογη αμφιβολία ότι υπερθερμαίνουμε 

τον πλανήτη· 
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 οι αναδυόμενες οικονομίες αποτελούν αυξανόμενη πηγή οικονομικής ανάπτυξης 

και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· 

 εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές προκλήσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη· 

 η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής συνοδεύεται από σημαντικές ευκαιρίες· 

 η αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου θα συνεχίσει να εγείρει ζητήματα σχετικά με 

τις εκπομπές που αφορούν την παραγωγή και την αποφυγή διαρροών άνθρακα 

(δραστηριότητες εντατικής ανάλωσης άνθρακα θα μεταφερθούν από χώρες με 

πολύ φιλόδοξους στόχους σε χώρες με λιγότερο φιλόδοξους στόχους). 

3. ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ 2015 

Η διαδικασία κατάρτισης και εφαρμογής της συμφωνίας του 2015 θα πρέπει να 

ανταποκριθεί σε ορισμένες προκλήσεις: 

 Επίδειξη της απαιτούμενης φιλοδοξίας για τη μείωση των εκπομπών 

παγκοσμίως 

Οι παλαιότερες διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που δεν είναι 

αρκετά φιλόδοξες. Για την αποτροπή της επικίνδυνης αλλαγής του κλίματος θα είναι 

καθοριστικής σημασίας να αποφευχθεί ανάλογη κατάσταση με τη συμφωνία του 2015. 

Είναι πρώτη φορά που οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις πρέπει να καθοδηγούνται από τον 

μακροπρόθεσμο στόχο να τεθεί ο πλανήτης σε πορεία που να διατηρήσει την αύξηση της 

θερμοκρασίας του κάτω από 2°C σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Ωστόσο, 

φαίνεται απίθανο οι κυβερνήσεις να συμφωνήσουν το 2015 ως προς τον ακριβή τρόπο 

δίκαιου επιμερισμού της εν λόγω πρόκλησης στο σύνολό της. Εκτός από το να βασίζεται σε 

ένα πνεύμα επιμερισμένης ευθύνης και σε δίκαια επιμέρους σημεία εκκίνησης για την 

επίτευξη του στόχου αυτού, η νέα συμφωνία πρέπει επίσης να προβλέπει τα μέσα και τις 

διαδικασίες ώστε να διευκολυνθεί η περαιτέρω ενίσχυση της ατομικής και συλλογικής 

φιλοδοξίας. Πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται δυναμικά, να καθιστά δυνατή 

την τακτική αναθεώρηση και, αναπόφευκτα, να ενισχύει τη φιλοδοξία. Επιπλέον, πρέπει να 

αποτελέσει μέσο που να αποδεικνύει ότι οι χώρες μπορούν να επιτύχουν συλλογικά 

περισσότερα από όσα μπορούν να επιτύχουν μεμονωμένα και να αποτρέψει το φαινόμενο 

οι χώρες να αναμένουν να προηγηθεί η δράση άλλων χωρών προτού αναλάβουν δράση οι 

ίδιες. Επίσης, πρέπει να προβλέπει κίνητρα για την ενθάρρυνση της φιλοδοξίας και 

αντικίνητρα για τις χαμηλές προσδοκίες.  

Ερώτηση 1: Πώς μπορεί να καταρτιστεί η συμφωνία του 2015 ώστε να διασφαλίζει ότι οι χώρες 

μπορούν να επιδιώξουν βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη ενθαρρύνοντάς τις παράλληλα να 

αναλάβουν ισότιμο και δίκαιο μερίδιο στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου, ώστε οι παγκόσμιες εκπομπές να τεθούν σε πορεία η οποία να μας παράσχει τη 

δυνατότητα να επιτύχουμε τον στόχο διατήρησης της ανόδου της θερμοκρασίας κάτω από 2°C; Πώς 

μπορούμε να αποφύγουμε την επανάληψη της σημερινής κατάστασης στην οποία εντοπίζεται 

χάσμα μεταξύ των εθελοντικών δεσμεύσεων και των μειώσεων που απαιτούνται ώστε η αύξηση της 

θερμοκρασίας του πλανήτη να μην υπερβεί τους 2°C; 
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 Η διευκόλυνση της συμβολής όλων των μεγάλων οικονομιών και όλων των 

τομέων στην παγκόσμια προσπάθεια μετριασμού 

Για την επίτευξη περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας θα απαιτηθεί η συμβολή όλων των 

μεγάλων οικονομιών και όλων των τομέων με συγκρίσιμο, ισότιμο, διαφανή και υπεύθυνο 

τρόπο που να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Ως εκ τούτου, είναι ουσιώδες 

να διασφαλιστεί η συμβολή όλων των μεγάλων οικονομιών και όλων των τομέων. Χωρίς 

την εν λόγω συμφωνία, τα μεμονωμένα κράτη και οι περιφέρειες μπορεί να συνεχίσουν να 

συγκρατούν τη φιλοδοξία τους όσον αφορά το κλίμα ανάλογα με τις ενέργειες στις οποίες 

είναι διατεθειμένοι να προβούν οι ανταγωνιστές τους. Για να αποφευχθεί αυτό, η 

συμφωνία του 2015 θα μπορούσε να ενθαρρύνει και να παρέχει κίνητρα στις χώρες για την 

ανάληψη φιλόδοξων δεσμεύσεων το ταχύτερο δυνατόν, καθώς και να συμβάλει στην 

εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών που κατέχουν ηγετική θέση και 

των ουραγών. 

Ερώτηση 2: 

Πώς μπορεί η συμφωνία του 2015 να διασφαλίσει με τον βέλτιστο τρόπο τη συμβολή όλων των 

μεγάλων οικονομιών και τομέων και να ελαχιστοποιήσει τον πιθανό κίνδυνο διαρροής άνθρακα 

μεταξύ έντονα ανταγωνιστικών οικονομιών;  

 Ενσωμάτωση της αλλαγής του κλίματος και της αμοιβαίας ενίσχυσης των 

διαδικασιών και πρωτοβουλιών 

Η πολιτική για την αλλαγή του κλίματος είναι εντελώς αδύνατο να εφαρμοστεί μεμονωμένα 

και, αντιθέτως, οφείλει να στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη και το ευρύτερο θεματολόγιο 

για τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμβάλλοντας παράλληλα στη δημιουργία νέων ευκαιριών 

απασχόλησης. Είτε αφορά τον μετριασμό είτε την προσαρμογή, η πολιτική για το κλίμα 

πρέπει να είναι πλήρως ενταγμένη ή «ενσωματωμένη» σε όλους τους τομείς πολιτικής και 

να αποτελεί βασικό στοιχείο της διαμόρφωσης των πολιτικών και των στρατηγικών για την 

ενέργεια, τις μεταφορές, τη βιομηχανία, τη γεωργία, τη δασοκομία και γενικότερα τη 

βιώσιμη ανάπτυξη.  

Ως εκ τούτου, η συμφωνία του 2015 πρέπει να αναγνωρίζει και να ενισχύει τους στόχους 

της γενικότερης βιώσιμης ανάπτυξης και να στηρίζει την πλήρη ενσωμάτωση των στόχων 

για την αλλαγή του κλίματος στους σχετικούς τομείς πολιτικής. Τούτο περιλαμβάνει τη 

συνέχεια που δόθηκε στη διάσκεψη του Ρίο+20 και την αναθεώρηση των Αναπτυξιακών 

Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ) έως το 2015, καθώς και την εφαρμογή συμφωνιών, όπως η 

σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα. Το έργο αυτό παρέχει ευκαιρία αντιμετώπισης των 

προκλήσεων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στην εξάλειψη 

της φτώχειας και στους τρεις πυλώνες της βιωσιμότητας (περιβαλλοντική, οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη), στις περιπτώσεις στις οποίες είναι δυνατό να παρέχει σημαντικά 

συνδυαστικά οφέλη. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή πρότεινε κοινή προσέγγιση με τίτλο 

«Αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλους έως το 2030», η οποία συνδυάζει τις εργασίες 

για τη συνέχεια του Ρίο+20 με την αναθεώρηση των ΑΣΧ. 
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Επιπλέον, είναι σημαντικό να προωθηθούν οι διμερείς, πολυμερείς και περιφερειακές 

πρωτοβουλίες, οι οποίες συμπληρώνουν και επιταχύνουν τις προσπάθειες που 

καταβάλλονται στο πλαίσιο της Σύμβασης. Οι εν λόγω συμπληρωματικές πρωτοβουλίες θα 

μπορούσαν να ενθαρρύνουν τις χώρες, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και την 

κοινωνία των πολιτών, να σημειώσουν πρόοδο όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών μέσω 

περισσότερο εστιασμένων συλλογικών δράσεων. Σημερινά παραδείγματα αναλόγων 

πρωτοβουλιών αποτελούν η πρωτοβουλία για τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων 

των ορυκτών καυσίμων βάσει των αποφάσεων της G20, οι πρωτοβουλίες που θεσπίστηκαν 

στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ρίο+20 και οι προσπάθειες για μείωση των εκπομπών 

βραχύβιων κλιματικών ρύπων, περιλαμβανομένων των υδροφθορανθράκων (HFC). 

Ερώτηση 3: 

Πώς μπορεί η συμφωνία του 2015 να ενθαρρύνει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο την 

ενσωμάτωση της αλλαγής του κλίματος σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής; Πώς μπορεί να 

ενθαρρύνει συμπληρωματικές διαδικασίες και πρωτοβουλίες, περιλαμβανομένων όσων 

υλοποιούνται από μη κυβερνητικούς φορείς; 

4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ 2015 

Ο κύκλος των διαπραγματεύσεων που άρχισε το 2011 στο Ντέρμπαν αντικατοπτρίζει μια 

εύθραυστη αλλά κρίσιμη διεθνή συναίνεση σχετικά με τη φύση της συμφωνίας του 2015. 

Για να επιτευχθούν περισσότερα από όσα έχουν επιτευχθεί στο Κιότο, στην Κοπεγχάγη και 

στο Κανκούν, η συμφωνία του 2015 δεν επιτρέπεται να εισάγει διακρίσεις και επιβάλλεται 

να περιέχει δεσμεύσεις που «ισχύουν για όλες» τις χώρες, τόσο για τις αναπτυγμένες όσο 

και για τις αναπτυσσόμενες. Πρέπει να είναι φιλόδοξη, περιλαμβάνοντας δεσμεύσεις οι 

οποίες θα είναι συνεπείς με τον περιορισμό της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του 

πλανήτη σε 2°C. Πρέπει να είναι αποτελεσματική, παρέχοντας τα κατάλληλα κίνητρα για 

εφαρμογή και συμμόρφωση. Πρέπει να θεωρείται από το ευρύ κοινό ως δίκαιη και ισότιμη 

ως προς τον τρόπο που επιμερίζει την προσπάθεια μείωσης των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου και το κόστος προσαρμογής στην αναπόφευκτη κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, 

η συμφωνία του 2015 θα πρέπει να είναι νομικά δεσμευτική. Μόνο με τη μορφή νομικά 

δεσμευτικής συνθήκης θα εκφράζει τον απαιτούμενο μέγιστο βαθμό πολιτικής βούλησης 

ώστε να τεθούν φιλόδοξοι στόχοι και να προωθηθεί παγκόσμια η μετάβαση σε μια 

οικονομία με χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών, να διασφαλιστεί η κύρωση και η 

εφαρμογή των δεσμεύσεων στο εθνικό δίκαιο, να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη μέριμνα 

των κυβερνήσεων, της κοινωνίας των πολιτών, των επιχειρήσεων και των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης και να διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο διαφάνειας και λογοδοσίας για τις 

ανειλημμένες δεσμεύσεις.  

Η συμφωνία του 2015 πρέπει κυρίως να ενθαρρύνει και να διευκολύνει τις επιμέρους 

χώρες να αναλάβουν νέες και φιλόδοξες δεσμεύσεις μετριασμού. Ταυτόχρονα, πρέπει να 

αντλεί διδάγματα από το υφιστάμενο διεθνές καθεστώς για το κλίμα και να το ενισχύει. 

Πολλά από τα θεσμικά όργανα, τα εργαλεία και τις διαδικασίες που περιλαμβάνει, όπως 
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μεταξύ άλλων το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα, η Επιτροπή Προσαρμογής, η διεθνής 

αξιολόγηση και επισκόπηση και η διαβούλευση και ανάλυση, η Εκτελεστική Επιτροπή 

Τεχνολογίας, οι αναπτυξιακές στρατηγικές χαμηλών εκπομπών και τα εθνικά σχέδια 

προσαρμογής, παρότι μόλις έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους, θα μπορούσαν να 

συμβάλουν σε σημαντικό βαθμό στην κατάρτιση της συμφωνίας του 2015. 

Η συμφωνία του 2015 πρέπει να ανταποκρίνεται στην επιστημονική πρόοδο, 

περιλαμβανομένης της 5ης έκθεσης αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 

Κλιματική Αλλαγή, η περίληψη της οποίας αναμένεται να οριστικοποιηθεί τον Οκτώβριο 

του 2014, ένα έτος πριν από τη σύναψη της συμφωνίας του 2015. Θα πρέπει επίσης να έχει 

επαρκώς δυναμικό και ευέλικτο χαρακτήρα ώστε να προσαρμόζεται στην περαιτέρω 

εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης, αλλά και στις μεταβολές του μοναδιαίου κόστους των 

τεχνολογιών και των εθνικών και περιφερειακών κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών. Η 

δεύτερη περίοδος δεσμεύσεων που συμφωνήθηκε πρόσφατα στο πρωτόκολλο του Κιότο 

δημιουργεί ενδιαφέρον προηγούμενο για τον δυναμικό σχεδιασμό του καθεστώτος, 

θεσπίζοντας διαδικασία επανεξέτασης που προωθεί την ενίσχυση της φιλοδοξίας ή τον 

περιορισμό της έλλειψης φιλοδοξίας κατά τη διάρκεια της περιόδου δεσμεύσεων. 

Ταυτόχρονα, ο εν λόγω δυναμικός χαρακτήρας θα πρέπει να εξισορροπηθεί με την 

προσδοκία για προβλεψιμότητα και ασφάλεια, ιδίως από την πλευρά των επιχειρήσεων.  

 Μετριασμός 

Σύμφωνα με τις επιστημονικές υποδείξεις, προκειμένου να υπάρξει πιθανότητα διατήρησης 

κάτω από τους 2°C, η αύξηση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα 

πρέπει να αντιστραφεί πριν από το 2020, ενώ στη συνέχεια οι παγκόσμιες εκπομπές θα 

πρέπει να μειώνονται σε ετήσια βάση. Αντιστοίχως, η συμφωνία του 2015 πρέπει να 

ανταποκριθεί στην πρόκληση που θέτει ο στόχος της μείωσης των εκπομπών παγκοσμίως 

κάτω από τα επίπεδα του 1990 έως το 2030, ήτοι παγκόσμιας μείωσης της τάξεως περίπου 

του 25%, σε σύγκριση με τις εκπομπές του 2010. 

Ενώ οι δεσμεύσεις της διαδικασίας Κοπεγχάγη-Κανκούν, σε συνδυασμό με τη δεύτερη 

περίοδο δεσμεύσεων του Κιότο, άφησαν ένα σημαντικό κενό ως προς την φιλοδοξία, 

δημιούργησαν επίσης τεράστια ποικιλία εθνικών πολιτικών και μέτρων, περιλαμβανομένων 

των αγορών άνθρακα, που σχεδιάστηκαν με σκοπό τη μείωση των εκπομπών σε 

συγκεκριμένους τομείς.  

Παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις για το 2015, η Σύμβαση και το πρωτόκολλο του Κιότο 

θα συνεχίσουν να βελτιώνουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, προσδιορίζοντας κοινά 

στοιχεία για την υποβολή εκθέσεων, βελτιώνοντας τους υφιστάμενους και τους 

αναπτυσσόμενους νέους μηχανισμούς της αγοράς και ενθαρρύνοντας νέες διεθνείς 

συνεργασίες για διάφορους τομείς, τύπους αερίων και πολιτικές, όπως για παράδειγμα η 

γεωργία και η δασοκομία, η ναυτιλία και οι αεροπορικές μεταφορές ή τα αέρια 

θερμοκηπίου εκτός από το διοξείδιο του άνθρακα. 
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Ερώτηση 4: 

Βάσει ποιων κριτηρίων και αρχών πρέπει να προσδιοριστεί η ισότιμη κατανομή των δεσμεύσεων 

μετριασμού, τις οποίες θα αναλάβουν τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας του 2015, σε 

συνδυασμό με ένα φάσμα δεσμεύσεων που θα αντικατοπτρίζουν τις εθνικές συνθήκες, θα 

θεωρούνται ευρέως ως ορθές και δίκαιες και θα είναι συλλογικά επαρκείς αποτρέποντας την 

πιθανή ύπαρξη μειωμένης φιλοδοξίας; Πώς μπορεί η συμφωνία του 2015 να αποτυπώσει 

συγκεκριμένες ευκαιρίες όσον αφορά ορισμένους τομείς; 

 Προσαρμογή 

Οι δυσμενείς επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος θα γίνονται ολοένα περισσότερο 

αισθητές και οι προκλήσεις προσαρμογής θα αυξάνονται διαρκώς. Οι ειδικές επιπτώσεις 

της αλλαγής του κλίματος θα ποικίλλουν από χώρα σε χώρα ανάλογα με τη γεωγραφική, 

πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική κατάστασή τους, καθώς και την ανθεκτικότητά τους 

και την ικανότητα προσαρμογής τους. Θα απαιτηθούν ποικίλα μέτρα, σχεδιασμένα σε 

τοπικό επίπεδο με στόχο την αντιμετώπιση τοπικών καταστάσεων και ενταγμένα στη 

συνήθη διαδικασία αναπτυξιακού σχεδιασμού. Η εμπειρία σε εγχώριο και περιφερειακό 

επίπεδο σχετικά με τις εργασίες προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ΕΕ και των κρατών μελών της, αναδεικνύει την ανάγκη 

για πλήρη ενσωμάτωση των ζητημάτων που άπτονται της προσαρμογής στο ευρύ φάσμα 

των τομέων πολιτικής, όπως ο περιφερειακός και χωροταξικός σχεδιασμός, η διαχείριση 

των παράκτιων ζωνών και των υδάτων, η γεωργία και η υγεία. Επίσης, αναδεικνύει την 

ανάγκη για πλήρη συντονισμό με τις πολιτικές διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών και 

καταδεικνύει τα οφέλη της προσαρμογής που βασίζεται στο οικοσύστημα. 

Έως σήμερα, το πλαίσιο προσαρμογής που ορίζει η Σύμβαση επικεντρωνόταν στη βελτίωση 

της ανθεκτικότητας των κοινωνιών με την κάλυψη των κενών γνώσεων (πρόγραμμα 

εργασίας του Ναϊρόμπι), με καλύτερο σχεδιασμό (εθνικά προγράμματα προσαρμογής) και 

με τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση (Ταμείο Προσαρμογής, Πράσινο Ταμείο 

για το Κλίμα). Επιπροσθέτως, η διάσκεψη της Ντόχα για την αλλαγή του κλίματος το 2012 

ενίσχυσε περαιτέρω τη διεθνή συνεργασία στο ζήτημα των απωλειών και της ζημίας που 

σχετίζονται με τις δυσμενείς επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, περιλαμβανομένου του 

αντίκτυπου που προκύπτει από ακραία καιρικά φαινόμενα και φαινόμενα που εξελίσσονται 

με αργούς ρυθμούς. Σημαντικό συμπληρωματικό έργο επιτελείται επίσης και εκτός του 

πλαισίου της Σύμβασης, όπως, μεταξύ άλλων, εντός του πλαισίου δράσης του Χιόγκο για τη 

μείωση του κινδύνου καταστροφών. 

Ερώτηση 5:  

Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της συμφωνίας του 2015 στην αντιμετώπιση της πρόκλησης που θέτει 

η προσαρμογή και με ποιον τρόπο πρέπει αυτή να βασιστεί στις εν εξελίξει εργασίες στο πλαίσιο της 

Σύμβασης; Πώς μπορεί η συμφωνία του 2015 να παρέχει περαιτέρω κίνητρα για την ενσωμάτωση 

της προσαρμογής σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής; 
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 Μέσα εφαρμογής 

Η ΕΕ πρέπει να προωθήσει μια περιεκτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για τα μέσα 

εφαρμογής, περιλαμβανομένων των ζητημάτων χρηματοδότησης σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Επί του παρόντος, οι συζητήσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση που αφορά το κλίμα, τη 

βιοποικιλότητα, την ανάπτυξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη διεξάγονται σε διάφορα φόρα, 

παρόλο που οι πιθανές χρηματοδοτικές πηγές παραμένουν οι ίδιες. Αναδεικνύεται έντονα η 

ανάγκη να διασφαλιστεί η συνοχή και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αλληλεπικάλυψης των 

προσπαθειών όσον αφορά τη χρηματοδότηση του ΟΗΕ για την αναπτυξιακή διαδικασία. Η 

Επιτροπή σχεδιάζει να παρουσιάσει πρόταση για ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ όσον 

αφορά τη χρηματοδότηση και άλλα μέσα εφαρμογής σχετικά με διάφορες διαδικασίες σε 

παγκόσμιο επίπεδο.  

Οι συζητήσεις για τα μέσα εφαρμογής θα πρέπει να περιλαμβάνουν επιλογές 

κινητοποίησης της απαιτούμενης χρηματοδότησης, τόσο από εγχώριες όσο και από 

διεθνείς δημόσιες και ιδιωτικές πηγές, καθώς και την ανάπτυξη και αξιοποίηση νέων 

τεχνολογιών και τη χρήση μηχανισμών που βασίζονται την αγορά. 

Χρηματοδότηση 

Οι συζητήσεις σχετικά με την επαρκή χρηματοδότηση που θα παράσχει τη δυνατότητα και 

τη στήριξη στις φτωχές χώρες να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά τον 

μετριασμό και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που θέτει η προσαρμογή, θα 

εξακολουθήσουν να αποτελούν κεντρικό στοιχείο στην κατάρτιση της συμφωνίας του 2015. 

Οι σκέψεις για το κλίμα όσον αφορά τόσο τον μετριασμό όσο και την προσαρμογή θα 

πρέπει να ενταχθούν πλήρως σε όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στις επόμενες 

δεκαετίες. 

Το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα βρίσκεται στη διαδικασία να καταστεί πλήρως λειτουργικό. 

Στην Κοπεγχάγη, οι ανεπτυγμένες χώρες δεσμεύτηκαν για την κινητοποίηση 100 

δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ετησίως για τη χρηματοδότηση του τομέα του κλίματος 

έως το 2020, ποσό το οποίο θα προέλθει από μεγάλο εύρος πηγών, στον βαθμό που 

απαιτείται και στο πλαίσιο ουσιώδους δράσης μετριασμού και διαφάνειας κατά την 

εφαρμογή. Με το βλέμμα στραμμένο στο 2030, λόγω της συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης 

όλες οι μεγάλες και ανερχόμενες οικονομίες αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τις 

ικανότητες ανάληψης δράσης κατά της αλλαγής του κλίματος, ενώνοντας, μεταξύ άλλων, 

τις δυνάμεις τους για την παροχή στήριξης. Ήδη τώρα, 32 χώρες από εκείνες που 

θεωρούνται «αναπτυσσόμενες» βάσει της Σύμβασης διαθέτουν υψηλότερο κατά κεφαλήν 

ΑΕγχΠ από το κράτος μέλος της ΕΕ με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ. Έως το 2020 και 

εξής, ο αριθμός αυτός ενδέχεται να έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Οι συζητήσεις σχετικά 

με τα μέσα εφαρμογής στο πλαίσιο της συμφωνίας του 2015 θα πρέπει να λάβουν υπόψη 

τη νέα αυτή πραγματικότητα, να απομακρυνθούν από το μοντέλο 

ανεπτυγμένων/αναπτυσσόμενων χωρών και να κινηθούν προς ένα μοντέλο στο οποίο ένα 

ευρύτερο φάσμα χωρών θα προβλέπεται να επωμιστεί μερίδιο της ευθύνης για την παροχή 

των αναγκαίων μέσων. 
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Η συμφωνία του 2015 θα πρέπει επίσης να βασιστεί στα αποτελέσματα των συνεχών 

συζητήσεων σχετικά με την κινητοποίηση ιδιωτικής χρηματοδότησης και καινοτόμων 

πηγών χρηματοδότησης. Η θέσπιση μιας παγκόσμιας τιμής για τις εκπομπές άνθρακα που 

προέρχονται από τις διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές, θα μπορούσε, εκτός 

από την επίτευξη του πρωταρχικού στόχου της για τις μειώσεις των εκπομπών, να συμβάλει 

επίσης στην παροχή των απαραίτητων πόρων για τη στήριξη των μέτρων για τον διεθνή 

μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και των μέτρων προσαρμογής. 

Τεχνολογία 

Ταυτόχρονα, έως το 2020 οι πολιτικές για το κλίμα θα έχουν ήδη επωφεληθεί από πολλές 

από τις φθηνότερες επιλογές για τη μείωση των εκπομπών, ιδίως από τις βελτιώσεις της 

ενεργειακής απόδοσης, αλλά και τις πλέον ανταγωνιστικές επιλογές ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. Συνεπώς, το επίκεντρο θα μετατοπίζεται ολοένα περισσότερο προς νέες και πιο 

προηγμένες τεχνολογίες. Η μείωση του κόστους των εν λόγω τεχνολογιών και η δημιουργία 

του ενδεδειγμένου πλαισίου πολιτικής για την αξιοποίησή τους θα αποτελέσει βασικό 

παράγοντα. Η δημιουργία ενός διεθνούς πλαισίου το οποίο θα είναι σε θέση να 

συνεισφέρει στην παροχή κινήτρων για την ταχύτερη διάδοση των εν λόγω τεχνολογιών σε 

διεθνές επίπεδο συνιστά βασική αποστολή της Σύμβασης, γεγονός που αποτελεί τον λόγο 

για τον οποίο δημιουργήθηκε το Κέντρο και Δίκτυο Τεχνολογίας για το Κλίμα. Στα επόμενα 

έτη, ο νέος αυτός θεσμός θα πρέπει να αποδείξει την προστιθέμενη αξία του. 

Μηχανισμοί που βασίζονται στην αγορά 

Ο αγώνας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής θα έχει επιτυχή έκβαση μόνον εάν 

η συμφωνία του 2015 μπορέσει να εφαρμοστεί με οικονομικά αποδοτικό τρόπο την 

περίοδο μετά το 2020. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπάρξει ενισχυμένη εστίαση στη χρήση 

μέσων που βασίζονται στην αγορά. 

Στην ΕΕ, το επίκεντρο παραμένει στην παροχή κινήτρων στην αγορά για τη μείωση των 

εκπομπών, μεταξύ άλλων, και με το εμπόριο εκπομπών. Το πρωτόκολλο του Κιότο ενίσχυσε 

το προφίλ του εν λόγω καινοτόμου ευέλικτου εργαλείου με στόχο να συμβάλει στην 

επίτευξη των δεσμεύσεων για τη μείωση των εκπομπών. Έκτοτε, το σύστημα εμπορίας 

εκπομπών της ΕΕ έχει εξελιχθεί, καλύπτοντας 30 χώρες και παρέχοντας το βασικό κίνητρο 

για την ταχεία ανάπτυξη του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης του πρωτοκόλλου του Κιότο. 

Επιπλέον, η χρήση της τιμολόγησης των ανθρακούχων εκπομπών και των μηχανισμών που 

βασίζονται στην αγορά σε εγχώριο επίπεδο κερδίζει την υποστήριξη και το ενδιαφέρον σε 

έναν ολοένα μεγαλύτερο αριθμό χωρών. Σε αυτό περιλαμβάνεται η έναρξη των 

μηχανισμών τιμολόγησης των ανθρακούχων εκπομπών στην Αυστραλία, οι οποίοι πρέπει 

να εξελιχθούν σε ένα πλήρες σύστημα εμπορίας εκπομπών έως το 2015, αλλά και οι 

εξελίξεις στο εσωτερικό της Κορέας και της Κίνας, καθώς και σε πλήθος πολιτειών των ΗΠΑ. 

Επιπλέον, οι χώρες αρχίζουν να διερευνούν επιλογές διμερούς σύνδεσης των συστημάτων 

εμπορίας εκπομπών που χρησιμοποιούν, μεταξύ άλλων, μεταξύ της ΕΕ και της Αυστραλίας. 
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Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχει ασκηθεί έντονη κριτική στους 

μηχανισμούς ευελιξίας, και οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη ή βελτίωση 

(περιλαμβανομένης της συμφωνίας για προηγμένους μηχανισμούς ανά τομέα αγοράς) έχει 

αποδειχθεί δυσχερής. Στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας οι βασικές εξελίξεις των 

μέσων που βασίζονται στην αγορά έχουν πραγματοποιηθεί σε εγχώριο επίπεδο και εκτός 

του πλαισίου της Σύμβασης, γεγονός που υποδηλώνει ότι διαφαίνεται μια προτίμηση για 

διμερείς και πολυμερείς λύσεις. 

Ερώτηση 6: 

Ποιος είναι ο ρόλος που θα πρέπει να διαδραματίζει στο μέλλον η Σύμβαση και ειδικότερα η 

συμφωνία του 2015 για τη δεκαετία έως το 2030 όσον αφορά τη χρηματοδότηση, τους μηχανισμούς 

που βασίζονται στην αγορά και την τεχνολογία; Πώς μπορεί να εξελιχθεί η υπάρχουσα εμπειρία και 

να βελτιωθούν περαιτέρω το πλαίσιο;  

 Διαφάνεια και λογοδοσία 

Ο προηγούμενος γύρος διαπραγματεύσεων είχε επικεντρωθεί κυρίως στη βελτίωση της 

διαφάνειας μέσω της πλήρους αποκατάστασης του συστήματος μέτρησης, αναφοράς και 

εξακρίβωσης. Το βελτιωμένο αυτό σύστημα θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τον πρώτο 

πλήρη κύκλο του το 2015. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο 

αποκτήθηκε πλούσια εμπειρία στον τομέα της λογιστικής. Ωστόσο, το υφιστάμενο 

συνονθύλευμα νόμων δεν παρέχει ένα ισχυρό λογιστικό πλαίσιο για όλους. Ο επόμενος 

γύρος διαπραγματεύσεων αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να δημιουργηθεί το εν λόγω 

πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα που αποκομίσθηκαν από το σύστημα του 

Κιότο. Η βελτίωση της λογιστικής είναι ιδιαίτερα επιθυμητή, δεδομένων των συνεχών 

συζητήσεων που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο σχετικά με τη δυνατότητα σύγκρισης των 

εγχώριων προσπαθειών με προσπάθειες που υλοποιούνται σε άλλες χώρες και καταλήγουν 

σε φιλόδοξες αποφάσεις. Η αβεβαιότητα και η καχυποψία σχετικά με τα επίπεδα 

φιλοδοξίας άλλων χωρών εξακολουθούν να υπονομεύουν την εμπιστοσύνη. 

Μια διεθνής συμφωνία με ισχυρό νομικό χαρακτήρα προϋποθέτει ένα σθεναρό σύστημα 

συμμόρφωσης και επιβολής, ικανό να καθορίζει εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος 

συμμορφώνεται με τις δεσμεύσεις του, να διευκολύνει τη συμμόρφωση ενός 

συμβαλλόμενου μέρους και να υποχρεώνει σε λογοδοσία τα συμβαλλόμενα μέρη που δεν 

συμμορφώνονται. Το τμήμα επιβολής του πρωτοκόλλου του Κιότο δύναται, για 

παράδειγμα, να αποκλείσει από το διεθνές εμπόριο εκπομπών ένα συμβαλλόμενο μέρος 

που δεν κατόρθωσε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για υποβολή αναφορών. Παρότι το 

σύστημα συμμόρφωσης του πρωτοκόλλου του Κιότου έχει επιφέρει ανάμεικτα 

αποτελέσματα, οι επιτυχίες του έχουν εξαρτηθεί από την προσαρμογή των διαδικασιών 

συμμόρφωσης και των συνεπειών στην ιδιαίτερη φύση των δεσμεύσεων που 

αναλαμβάνουν τα συμβαλλόμενα μέρη.  

Ερώτηση 7:  
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Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η συμφωνία του 2015 να βελτιώσει περαιτέρω τη διαφάνεια και τη 

λογοδοσία των χωρών σε διεθνές επίπεδο; Σε ποιον βαθμό θα πρέπει να τυποποιηθεί παγκοσμίως 

ένα λογιστικό σύστημα; Με ποιον τρόπο πρέπει να λογοδοτούν οι χώρες όταν δεν κατορθώνουν να 

ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους; 

5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ 2015 

Η διαδικασία διαπραγματεύσεων του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών 

έχει καταστεί πολυπλοκότερη με διαρκώς πιο μακροσκελείς ημερήσιες διατάξεις για τις 

συνεδριάσεις και ετήσιες διασκέψεις των συμβαλλομένων μερών με έντονο πολιτικό 

χαρακτήρα. Οι εν λόγω διασκέψεις αφενός δεν κατορθώνουν να ανταποκριθούν στις συχνά 

ουτοπικές προσδοκίες του κοινού και αφετέρου δεν ανταποκρίνονται σε επιστημονικά 

στοιχεία, υπονομεύουν την αξιοπιστία των διεθνών οργανισμών και διαβρώνουν την 

εγχώρια στήριξη για την δράση για το κλίμα. Η ανοιχτή συμμετοχή σε αυτές και η λήψη 

αποφάσεων με συναίνεση έχουν συχνά ως αποτέλεσμα τη συμφωνία βάσει αποκλειστικά 

του χαμηλότερου κοινού παρονομαστή. Επιπλέον, το κόστος της εν λόγω διαδικασίας 

διαπραγματεύσεων είναι σημαντικό.  

Πρέπει να προσδιοριστούν οι ευκαιρίες για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας των διαπραγματεύσεων του ΟΗΕ. Τούτο θα μπορούσε να περιλαμβάνει: 

 την κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού για τη διευκόλυνση της λήψης 

αποφάσεων αντί του κανόνα της συναίνεσης που εφαρμόζεται βάσει της 

Σύμβασης· 

 την αναθεώρηση της συχνότητας των ετήσιων διασκέψεις των 

συμβαλλομένων μερών, όπου η Σύμβαση είναι μία από τις ελάχιστες 

περιπτώσεις που προβλέπεται μία ετήσια διάσκεψη. Προς τούτο, θα ήταν 

σημαντικό να βρεθεί μία ισορροπία μεταξύ της συνεχούς ανάγκης για 

πολιτική προσοχή όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος και της αποφυγής 

της προσδοκίας για ρηξικέλευθη νέα πρόοδο σε κάθε συνεδρίαση· 

 την αντικατάσταση των εργασιών των διασκέψεων των συμβαλλομένων 

μερών υπό ενιαία προεδρία, η οποία εναλλάσσεται σε ετήσια βάση, με 

επιλογές όπως η ομαδοποίηση χωρών σε κοινές προεδρίες για διάστημα 

μεγαλύτερο του ενός έτους ή με την καθιέρωση διετών προεδριών·  

 τη διατήρηση της υφιστάμενης συχνότητας επίσημων συνεδριάσεων για 

τεχνικές εργασίες, η ένταση των οποίων είναι πιθανό να αυξηθεί τα επόμενα 

έτη·  

 την ενσωμάτωση και ενοποίηση του μεγάλου αριθμού ειδικών θεμάτων στην 

ημερήσια διάταξη, περισσότερο ανεπίσημες ανταλλαγές πριν από επίσημες 

συνεδριάσεις τεχνικού χαρακτήρα καθώς και τον καθορισμό σαφών 

προτεραιοτήτων προκειμένου να περιορίσουν το συνολικό κόστος των 

συνεδριάσεων· 
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 ευκαιρίες για την περαιτέρω ενίσχυση των συνεισφορών από ενδιαφερόμενα 

μέρη, περιλαμβανομένων των απόψεων εμπειρογνωμόνων από επιχειρήσεις 

και μη κυβερνητικές οργανώσεις· 

 έναν πιο ενισχυμένο ρόλο για τη γραμματεία της Σύμβασης. 

Εκτός από την ενίσχυση της ίδιας της διαδικασίας του ΟΗΕ, θα μπορούσαν να 

διερευνηθούν τρόποι με στόχο την προώθηση και την καλύτερη συνεργασία με 

πρωτοβουλίες που εστιάζουν σε συγκεκριμένα θέματα, οι οποίες επιδιώκουν να προάγουν 

τις φιλόδοξες δράσεις για το κλίμα. Ενόψει του εντεινόμενου επιτακτικού χαρακτήρα του 

ζητήματος για το κλίμα, οι πιο φιλόδοξες και αποτελεσματικές διαδικασίες είναι 

πιθανότερο να προσελκύσουν τη στήριξη των κυβερνήσεων και του κοινού, συνολικά.  

Ερώτηση 8:  

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε να βελτιωθεί η διαδικασία διεξαγωγής διαπραγματεύσεων του ΟΗΕ 

για να συνεισφέρει καλύτερα στην επίτευξη μιας φιλόδοξης, αποτελεσματικής δίκαιης και χωρίς 

αποκλεισμούς συμφωνίας του 2015 καθώς και στη διασφάλιση της εφαρμογής της; 

Μια επιτυχία το 2015 θα είναι εφικτή μόνο με την ευρεία στήριξη από έναν σημαντικό 

αριθμό πολιτικών ηγετών, περιλαμβανομένων των ηγετών των μεγάλων οικονομιών του 

πλανήτη. Οι διαδικασίες του Κιότο και της Κοπεγχάγης, αλλά και του Κανκούν και του 

Ντέρμπαν ανέδειξαν το παραπάνω ως ουσιώδες συστατικό της επιτυχίας. Η ανακοίνωση 

του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ BanKi-moon στη διάσκεψη της Ντόχα για το κλίμα σχετικά 

με την πρόθεσή του να οργανώσει μία σύνοδο κορυφής των παγκόσμιων ηγετών για το 

κλίμα το 2014 με σκοπό τη στήριξη της συμφωνίας του 2015 θέτει ένα σημαντικό ορόσημο 

για την ενίσχυση της πολιτικής ορμής. Οι χώρες της G20 ή οι χώρες που συμμετέχουν σε 

πολυμερείς πρωτοβουλίες, όπως το φόρουμ των μεγάλων οικονομιών, θα μπορούσαν να 

διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην προετοιμασία για τη συμφωνία του 2015, εφόσον 

τύγχαναν της υποστήριξης μίας ισχυρότερης ηγεσίας στο θέμα της κλιματικής αλλαγής από 

όλες τις μεγάλες οικονομίες. Επίσης, η ΕΕ θα συνεχίσει να ενισχύει τη συνεργασία της με 

άλλες χώρες, εκτός αυτών της G20, που έχουν δεσμευτεί να αναλάβουν φιλόδοξες δράσεις 

στο ζήτημα της αλλαγής του κλίματος. Η δημιουργία πολιτικής ώθησης, ωστόσο, είναι 

πιθανή μόνον εάν υπάρξει ευρεία στήριξη από την κοινωνία των πολιτών, τις επιχειρήσεις 

και άλλες πολιτικές ομάδες. Για τον σκοπό αυτόν θα απαιτηθεί η ενεργός συνεισφορά και 

στήριξη από βουλευτές, επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών, πόλεις και περιφέρειες και 

άλλους μη κρατικούς φορείς, σε συνεργασία με τους ομότιμούς τους σε άλλες χώρες. 

Ένα ακόμη αναγκαίο στοιχείο για να επιτευχθεί η συμφωνία του 2015 είναι ο 

παραδειγματικός ηγετικός ρόλος. Η απόδειξη στην πράξη των πολλαπλών οφελών, 

περιλαμβανομένων των οικονομικών οφελών, που απορρέουν από τον εκσυγχρονισμό της 

οικονομίας με τεχνολογίες που μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, σε 

προηγμένες, αναδυόμενες ή αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και η κατάδειξη ότι είναι εφικτή 

η αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 

εξακολουθούν να αποτελούν τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο ώστε να πεισθούν όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι φορείς ότι η οικονομική ανάπτυξη, η μείωση της φτώχειας, η βιώσιμη 
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ανάπτυξη και η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος αποτελούν συμβατούς μεταξύ 

τους και όντως ισχυρούς πολιτικούς στόχους. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων 

δεκαετιών, η ΕΕ ακολουθεί αυτό το ηγετικό πρότυπο, ακόμα και με το μειούμενο ποσοστό 

παγκόσμιων εκπομπών της, το οποίο ανέρχεται πλέον σε λιγότερο από 11 %. Η ΕΕ 

αποσυνέδεσε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που παρήγαγε από την οικονομική 

ανάπτυξη: οι εκπομπές αερίων της ΕΕ μειώθηκαν κατά 18 % από το 1990, ενώ η οικονομία 

της συνολικά σημείωσε άνοδο κατά 48 % και αυξήθηκε αισθητά η προστιθέμενη αξία των 

μεταποιητικών βιομηχανιών της. 

Ερώτηση 9:  

Με ποιον τρόπο μπορεί η ΕΕ να επενδύσει καλύτερα και να στηρίξει διαδικασίες και πρωτοβουλίες 

που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο της Σύμβασης με στόχο να προετοιμάσει το έδαφος για μία 

φιλόδοξη και αποτελεσματική συμφωνία του 2015;  

6. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑΜΕΡΗ 

Στόχος της παρούσας γνωμοδοτικής ανακοίνωσης είναι να ανοίξει μία ευρεία συζήτηση με 

τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα ενδιαφερόμενα μέρη στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και εκτός αυτής σχετικά με την κατάρτιση της συμφωνίας του 2015 για την αλλαγή 

του κλίματος για την περίοδο μετά το 2020. Οι απόψεις των ενδιαφερομένων μερών θα 

παρουσιαστούν τόσο στο πλαίσιο μιας ειδικής διάσκεψης των ενδιαφερομένων μερών την 

άνοιξη του 2013 όσο και μέσω δημόσιας διαβούλευσης στο διαδίκτυο6. 

Επιπλέον, η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να διοργανώσει 

δραστηριότητες προβολής και δημόσιες συζητήσεις σε κράτη μέλη. Επιπροσθέτως, με 

σκοπό να ζητήσει τις απόψεις συμβαλλομένων μερών εκτός ΕΕ, η Επιτροπή θα παρουσιάσει 

και θα συζητήσει τη γνωμοδοτική ανακοίνωση σε διεθνείς συνεδριάσεις. 

                                                           
6 http://ec.europa.eu/clima/consultations/0016/index_en.htm. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050 

7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ευημερία των ανθρώπων, η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και η συνολική λειτουργία 

της κοινωνίας εξαρτώνται από την ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια. 

Τώρα μελετώνται και κατασκευάζονται η υποδομή για να τροφοδοτούνται με ενέργεια το 

2050 τα σπίτια των πολιτών, η βιομηχανία και οι υπηρεσίες, καθώς και τα κτίρια που θα 

χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Καθορίζεται ήδη το μοντέλο παραγωγής και χρήσης ενέργειας 

του 2050. 

Στο πλαίσιο των απαραίτητων μειώσεων από τις αναπτυγμένες χώρες συνολικά7, η ΕΕ έχει 

δεσμευθεί να μειώσει έως το 2050 τις εκπομπές θερμοκηπικών αερίων σε ποσοστό 80-95% 

των επιπέδων του 1990. Η Επιτροπή ανάλυσε τις επιπτώσεις αυτής της δέσμευσης στον 

«χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων 

ανθρακούχων εκπομπών το 2050»8. Οχάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο 

Μεταφορών9 εστίασε σε λύσεις για τον τομέα των μεταφορών και στη δημιουργία του 

Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών. Στον παρόντα ενεργειακόχάρτη πορείας για το 

2050 η Επιτροπή διερευνά τις προκλήσεις που θέτει η επίτευξη του στόχου της ΕΕ για την 

απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια του 

ενεργειακού εφοδιασμού και την ανταγωνιστικότητα. Η Επιτροπή ανταποκρίνεται σε 

αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου10. 

Είναι φιλόδοξες οι πολιτικές και τα μέτρα της ΕΕ για την επίτευξη των ενεργειακών 

στόχωνγια το 202011 και η στρατηγική «Ενέργεια 2020»12. Θα συνεχίσουν να έχουν 

αποτελέσματα και μετά το 2020, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών κατά περίπου 

40% έως το 2050. Ωστόσο, δεν θα επαρκέσουν για να επιτευχθεί ο στόχος που έχει θέσει η 

ΕΕ να έχει απαλλαχθεί από τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050, καθώς θα έχει 

επιτευχθεί μόνον κατά το ήμισυ έως τότε. Το στοιχείο αυτό αποτελεί ένδειξη του επιπέδου 

της προσπάθειας και των αλλαγών, διαρθρωτικών και κοινωνικών, που θα απαιτηθούν 

                                                           
7 ΕυρωπαϊκόΣυμβούλιο, Οκτώβριος 2009. 
8 COM(2011)112, 8 Μαρτίου. 
9 COM(2011)144, 28 Μαρτίου. 
10 Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 
11 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 8ης/9ης Μαρτίου 2007:Έως το 2020, μείωση 20% τουλάχιστον των 

εκπομπών θερμοκηπικών αερίων έναντι του 1990 (30%, εάν είναι κατάλληλες οι συνθήκες σε 

διεθνές επίπεδο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 10ης-11ης Δεκεμβρίου 2009)· εξοικονόμηση 20% 

της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ σε σύγκριση με τις προβλέψεις για το 2020· μερίδιο 

20% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ· μερίδιο 10% 

στις μεταφορές.  
12 Βλ. έγγραφο «Ενέργεια 2020 – Μια στρατηγική για ανταγωνιστική, αειφόρο και ασφαλή 

ενέργεια» COM(2010) 639, Νοέμβριος 2010. 
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ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες μειώσεις στις εκπομπές, διατηρώντας 

παράλληλα ανταγωνιστικό και ασφαλή τον τομέα της ενέργειας. 

Σήμερα δεν έχουν χαραχθεί επαρκείς κατευθύνσεις ως προς το ποια πρέπει να είναι τα 

επόμενα βήματα μετά τη στρατηγική για το 2020. Το γεγονός αυτό δημιουργεί 

αβεβαιότητα μεταξύ των επενδυτών, των κυβερνήσεων και των πολιτών. Τα σενάρια στο 

«χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων 

ανθρακούχων εκπομπών το 2050» δείχνουν ότι, εάν αναβληθούν οι επενδύσεις, θα 

κοστίσουν περισσότερο το 2050 σε σύγκριση με το 2011 και θα δημιουργήσουν μεγαλύτερη 

αναταραχή μακροπρόθεσμα. Είναι επιτακτική η ανάγκη να χαραχθούν στρατηγικές για την 

περίοδο μετά το 2020. Οι ενεργειακές επενδύσεις χρειάζονται χρόνο για να αποφέρουν 

αποτελέσματα. Στην τρέχουσα δεκαετία πραγματοποιείται νέος κύκλος επενδύσεων, καθώς 

πρέπει να αντικατασταθεί η υποδομή που έχει κατασκευαστεί πριν από 30-40 έτη. Με τη 

λήψη μέτρων τώρα είναι δυνατόν να αποφευχθούν δαπανηρές αλλαγές σε μεταγενέστερες 

δεκαετίες και να περιοριστούν οι επιπτώσεις εγκλωβισμού (lock-in). Ο Διεθνής Οργανισμός 

Ενέργειας (IEA) έχει αναδείξει τον ιδιαιτέρως σημαντικό ρόλο των κυβερνήσεων και έχει 

υπογραμμίσει την ανάγκη επείγουσας ανάληψης δράσης13. Με τα σενάρια του ενεργειακού 

χάρτη πορείας για το 2050 αναλύονται βαθύτερα διαφορετικές πιθανές πορείες για την 

Ευρώπη. 

Δεν είναι δυνατή μακροπρόθεσμη πρόβλεψη. Τα σενάρια που παρουσιάζονται στον 

παρόντα ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050 διερευνούν διαδρομές προς την απαλλαγή 

του ενεργειακού συστήματοςαπό τις ανθρακούχες εκπομπές. Όλα τα σενάρια 

συνεπάγονται σημαντικές αλλαγές, για παράδειγμα, στις τιμές του διοξειδίου άνθρακα, την 

τεχνολογία και τα δίκτυα. Εξετάστηκαν διάφορα σενάρια για την επίτευξη μείωσης 80% των 

εκπομπών θερμοκηπικών αερίων, τα οποία συνεπάγονται μείωση περίπου 85% των 

σχετικών με την ενέργεια εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μεταξύ άλλων, από τον τομέα 

των μεταφορών14. Η Επιτροπή έχει επίσης αναλύσει τα σενάρια και τις απόψεις των κρατών 

μελών και των ενδιαφερόμενων μερών15. Είναι φυσικό, δεδομένου του μακροπρόθεσμου 

ορίζοντα, να υπάρχει αβεβαιότητα ως προς τα αποτελέσματα αυτά, κυρίως επειδή 

βασίζονται σε παραδοχές οι οποίες δεν είναι βέβαιες16. Είναι αδύνατο να προβλεφθεί πότε 

η παραγωγή πετρελαίου θα κορυφωθεί, καθώς επανειλημμένα ανακαλύπτονται νέα 

                                                           
13 IEA (2011), World Energy Outlook (Παγκόσμιες Ενεργειακές Προοπτικές) 2011. 
14 Το μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό είναι το μοντέλο του ενεργειακού 

συστήματος PRIMES. 
15 Βλ. το παράρτημα «Επιλεγμένα σενάρια ενδιαφερόμενων μερών», που περιλαμβάνει και 

σενάρια του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, της Greenpeace/του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (EREC), του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για το Κλίμα και 

του οργανισμού Eurelectric.Έχουν αναλυθεί διεξοδικότερα και άλλες μελέτες και εκθέσεις, 

όπως η ανεξάρτητη έκθεση της Adhoc συμβουλευτικής ομάδας για τον ενεργειακό χάρτη 

πορείας για το 2050. 
16 Οι αβεβαιότητες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, την 

έκταση των παγκόσμιων προσπαθειών για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής, τις 

γεωπολιτικές εξελίξεις, το επίπεδο των παγκόσμιων τιμών ενέργειας, τη δυναμική των 

αγορών, την ανάπτυξη μελλοντικών τεχνολογιών, τη διαθεσιμότητα φυσικών πόρων, τις 

κοινωνικές αλλαγές και τις αντιλήψεις του κοινού. 
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κοιτάσματα, σε ποιό βαθμό θα αποδειχθεί βιώσιμο το σχιστολιθικό φυσικό αέριο στην 

Ευρώπη, εάν και πότε θα καταστεί εμπορικά αξιοποιήσιμη η τεχνολογία δέσμευσης και 

αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (Carbon Capture & Storage, CCS), ποιο ρόλο θα 

επιλέξουν τα κράτη μέλη να διαδραματίσει η πυρηνική ενέργεια, πώς θα εξελιχθεί η δράση 

κατά της κλιματικής αλλαγής σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οι αλλαγές στην κοινωνία, την 

τεχνολογία και τη συμπεριφορά θα έχουν επίσης σημαντικές επιπτώσεις στο ενεργειακό 

σύστημα17. 

Η ανάλυση των σεναρίων που διενεργήθηκε είναι ενδεικτική και εξετάζει τις επιπτώσεις, 

τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τους πιθανούς τρόπους 

εκσυγχρονισμού του ενεργειακού συστήματος. Οι επιλογές δεν αλληλοαποκλείονται, αλλά 

εστιάζουν στα κοινά στοιχεία που αναδύονται και υποστηρίζουν μακροπρόθεσμες 

προσεγγίσεις των επενδύσεων.  

Η αβεβαιότητα αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην πραγματοποίηση επενδύσεων. Η 

ανάλυση των προβλέψεων που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τα 

ενδιαφερόμενα μέρη δείχνει ορισμένες σαφείς τάσεις, προκλήσεις, ευκαιρίες και 

διαρθρωτικές αλλαγές για τον σχεδιασμό των μέτρων πολιτικής που είναι απαραίτητα ώστε 

να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για τους επενδυτές. Με βάση αυτή την ανάλυση, 

στον παρόντα ενεργειακό χάρτη πορείας συνάγονται τα βασικά συμπεράσματα για 

αναμφιβόλως θετικές επιλογές (no-regrets) στο ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα. Aυτό 

εξαίρει επίσης τη σημασία εξεύρεσης ευρωπαϊκής προσέγγισης, με την οποία όλα τα κράτη 

μέλη να συμμερίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της μετάβασης σε ενεργειακό σύστημα 

χαμηλών επιπέδων εκπομπών άνθρακα και η οποία να παρέχει την απαιτούμενη 

βεβαιότητα και σταθερότητα. 

Ο παρών χάρτης πορείας δεν υποκαθιστά τις προσπάθειες σε εθνικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού εφοδιασμού, αλλά στοχεύει στην 

ανάπτυξη μακροπρόθεσμου και τεχνολογικά ουδέτερου ευρωπαϊκού πλαισίου, εντός του 

οποίου θα καταστούν αποτελεσματικότερες αυτές οι πολιτικές. Ο παρών χάρτης πορείας 

στηρίζεται στο επιχείρημα ότι με ευρωπαϊκή προσέγγιση της ενεργειακής πρόκλησης θα 

ενισχυθεί η ασφάλεια και η αλληλεγγύη και θα μειωθεί το κόστος σε σύγκριση με 

παράλληλα εθνικά καθεστώτα, καθώς θα εξασφαλίζεται ευρύτερη και ευέλικτη αγορά για 

νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Για παράδειγμα, η εξοικονόμηση κόστους θα μπορούσε να 

φθάσει το 25% για ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη, εάν εφαρμοζόταν προσέγγιση 

ισχυρότερα ευρωπαϊκή όσον αφορά την αποδοτική χρήση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας 

                                                           
17 Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες ενδέχεται να πρέπει να εξετάσουν εκ νέου τον τρόπο με τον οποίο 

καταναλώνεται η ενέργεια, π.χ. αλλάζοντας τα πολεοδομικά μοντέλα και τα μοντέλα 

κατανάλωσης.Βλ. τον χάρτη πορείας για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 

πόρους (COM(2011)571). 
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8. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΑΣΦΑΛΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ 

2050  

Από τον ενεργειακό τομέα παράγεται η μερίδα του λέοντος των ανθρωπογενών εκπομπών 

θερμοκηπικών αερίων. Ως εκ τούτου, τα ενεργειακά συστήματα θα υποστούν ιδιαίτερη 

πίεση για τη μείωση των εκπομπών θερμοκηπικών αερίων κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 

80% έως το 2050. 

Εάν, όπως αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα, οι παγκόσμιες ενεργειακές αγορές 

καταστούν περισσότερο αλληλένδετες, η ενεργειακή κατάσταση στην ΕΕ θα επηρεάζεται 

άμεσα από την κατάσταση των γειτόνων της και από τις παγκόσμιες ενεργειακές τάσεις. Τα 

αποτελέσματα των σεναρίων εξαρτώνται ιδίως από την οριστικοποίηση παγκόσμιας 

συμφωνίας για το κλίμα, η οποία θα επέφερε επίσης πτώση της ζήτησης και μείωση των 

τιμών ορυκτών καυσίμων διεθνώς. 

Επισκόπηση σεναρίων18 

Σενάρια τρεχουσών τάσεων 

 Σενάριο αναφοράς. Το σενάριο αναφοράς περιλαμβάνει τις τρέχουσες τάσεις και 

τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις οικονομικής ανάπτυξης (μεγέθυνση 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) 1,7% ετησίως). Το σενάριο 

περιλαμβάνει πολιτικές που έχουν εγκριθεί έως το Μάρτιο 2010, στις οποίες 

συγκαταλέγονται οι στόχοι για το 2020 όσον αφορά το μερίδιο των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και τις μειώσεις εκπομπών θερμοκηπικών αερίων, καθώς 

και η οδηγία για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ). 

Πραγματοποιήθηκαν πολλές αναλύσεις ευαισθησίας με χαμηλότερα και 

υψηλότερα ποσοστά μεγέθυνσης του ΑΕΠ και χαμηλότερες και υψηλότερες τιμές 

εισαγωγής ενέργειας. 

 Τρέχουσες πρωτοβουλίες πολιτικής (ΤΠΠ) Με το σενάριο αυτό 

επικαιροποιούνται τα μέτρα που θεσπίστηκαν, για παράδειγμα μετά τα συμβάντα 

στη Φουκουσίμα ως αποτέλεσμα των φυσικών καταστροφών στην Ιαπωνία, και 

τα μέτρα που προτείνονται στη στρατηγική «Ενέργεια 2020». Το σενάριο αυτό 

συμπεριλαμβάνει επίσης τα μέτρα που προτείνονται στο πλαίσιο του «σχεδίου 

ενεργειακής απόδοσης» και της νέας «οδηγίας για τη φορολόγηση της ενέργειας». 

Σενάρια για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές (βλ. διάγραμμα 1) 

 Υψηλή ενεργειακή απόδοση. Πολιτική δέσμευση για πολύ υψηλή εξοικονόμηση 

ενέργειας· περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, αυστηρότερες ελάχιστες απαιτήσεις 

για τις συσκευές και τα νέα κτίρια· υψηλά ποσοστά ανακαίνισης των 

υφιστάμενων κτιρίων· καθορισμός υποχρεώσεων εξοικονόμησης ενέργειας από 

τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας του ενεργειακού τομέα. Το σενάριο αυτό 

αποφέρει 41% μείωση της ζήτησης ενέργειας έως το 2050 σε σύγκριση με τα 

μέγιστα επίπεδα της περιόδου 2005-2006. 

                                                           
18 Για λεπτομέρειες σχετικά με τα σενάρια, βλ. την εκτίμηση επιπτώσεων. 
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 Τεχνολογίες διαφοροποιημένων πηγών εφοδιασμού. Δεν προκρίνεται καμία 

τεχνολογία. Είναι δυνατός ο ανταγωνισμός στην αγορά όλων των πηγών 

ενέργειας, χωρίς συγκεκριμένα μέτρα στήριξης. Η απαλλαγή από τις ανθρακούχες 

εκπομπές εξαρτάται από τις τιμές του διοξειδίου άνθρακα υπό την παραδοχή ότι 

το κοινό αποδέχεται τόσο την πυρηνική ενέργεια όσο και την τεχνολογία 

δέσμευσης και αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα (CCS). 

 Υψηλό μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Ισχυρά μέτρα στήριξης 

των ΑΠΕ που οδηγούν σε πολύ υψηλό μερίδιο των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση ενέργειας (75% το 2050) και μερίδιο των ΑΠΕ στην κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειαςπου φτάνει το 97%. 

 Καθυστέρηση της τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης του διοξειδίου του 

άνθρακα (CCS). Παρόμοιο με το σενάριο των τεχνολογιών διαφοροποιημένων 

πηγών εφοδιασμού, αλλά υπό την παραδοχή ότι θα καθυστερήσει η εφαρμογή της 

τεχνολογίας CCS, με αποτέλεσμα να αυξηθεί το μερίδιο της πυρηνικής ενέργειας, 

ενώ κινητήρια δύναμη για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές να 

καταστούν οι τιμές του CO2 και όχι η τεχνολογική ώθηση. 

 Χαμηλό μερίδιο πυρηνικής ενέργειας. Παρόμοιο με το σενάριο τεχνολογιών 

διαφοροποιημένων πηγών εφοδιασμού, αλλά υπό την παραδοχή ότι δεν θα 

κατασκευαστούν νέοι πυρηνικοί σταθμοί (πέραν των αντιδραστήρων που ήδη 

κατασκευάζονται), με αποτέλεσμα μεγαλύτερη διείσδυση της τεχνολογίας CCS 

(περίπου 32% στην ηλεκτροπαραγωγή). 

 

Δέκα διαρθρωτικές αλλαγές για τον μετασχηματισμό του ενεργειακού συστήματος 

Από τον συνδυασμό των σεναρίων είναι δυνατόν να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα 

που μπορούν να βοηθήσουν να διαμορφωθούν σήμερα στρατηγικές για την απαλλαγή από 
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τις ανθρακούχες εκπομπές οι οποίες θα καρποφορήσουν πλήρως το 2020, το 2030 και 

μετέπειτα. 

(1) Η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές είναι δυνατή και μπορεί μακροπρόθεσμα να 

είναι λιγότερο δαπανηρή από τις τρέχουσες πολιτικές  

Τα σενάρια δείχνουν ότι είναι δυνατή η απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος από τις 

ανθρακούχες εκπομπές. Επιπλέον, το κόστος μετασχηματισμού του ενεργειακού 

συστήματος δεν διαφέρει ουσιαστικά από το κόστος του σεναρίου «τρέχουσες 

πρωτοβουλίες πολιτικής» (ΤΠΠ). Το συνολικό κόστος του ενεργειακού συστήματος (στο 

οποίο συγκαταλέγονται το κόστος των καυσίμων, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και οι 

κεφαλαιουχικές δαπάνες, οι δαπάνες για επενδύσεις σε εξοπλισμό, το κόστος των 

ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων, κ.λπ.) με το σενάριο ΤΠΠ θα μπορούσε να ανέλθει το 

2050 σε ποσοστό κατά τι μικρότερο του 14,6% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, έναντι 10,5% το 2005. 

Τούτο αντανακλά μια σημαντική αλλαγή του ρόλου της ενέργειας στην κοινωνία. Η έκθεση 

στην αστάθεια των τιμών των ορυκτών καυσίμων θα μειωθεί σύμφωνα με τα σενάρια για 

την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, καθώς η εξάρτηση από τις εισαγωγές 

μειώνεται στο 35-45% το 2050, σε σύγκριση με το 58% βάσει των τρεχουσών πολιτικών.  

(2)Υψηλότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες και χαμηλότερο κόστος καυσίμων 

Όλα τα σενάρια για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές σημαίνουν μετάβαση 

από το υφιστάμενο σύστημα, που χαρακτηρίζεται από υψηλό κόστος καυσίμων και υψηλό 

λειτουργικό κόστος, σε ενεργειακό σύστημα βασιζόμενο σε υψηλότερες κεφαλαιουχικές 

δαπάνες και χαμηλότερο κόστος καυσίμων. Αυτό οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι μεγάλο 

μέρος των υφιστάμενων δυνατοτήτων ενεργειακού εφοδιασμού φτάνουν στο τέλος του 

ωφέλιμου βίου τους. Σε όλα τα σενάρια για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, 

οι δαπάνες της ΕΕ για τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων το 2050 θα είναι σημαντικά 

χαμηλότερες από ό,τι σήμερα. Από την ανάλυση προκύπτει επίσης ότι το κόστος των 

επενδύσεων στο διασυνδεδεμένο δίκτυο και μόνο συμποσούται σε 1,5 έως 2,2 

τρισεκατομμύρια ευρώ από το 2011 έως το 2050 (το μεγαλύτερο ποσό αντιστοιχεί σε 

μεγαλύτερες επενδύσεις για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας).  

Η μέση κεφαλαιουχική δαπάνητου ενεργειακού συστήματος θα αυξηθεί σημαντικά, λόγω 

των επενδύσεων σε μονάδες και δίκτυα ηλεκτροπαραγωγής, σε βιομηχανικό ενεργειακό 

εξοπλισμό, συστήματα θέρμανσης και ψύξης (συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης), ευφυή συστήματα μέτρησης, μονωτικά υλικά, 

αποδοτικότερα οχήματα χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών, συσκευές για την 

αξιοποίηση τοπικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακή θερμότητα και φωτοβολταϊκά), 

αειφόρα προϊόντα κατανάλωσης ενέργειας, κ.λπ. Η εξέλιξη αυτή θα έχει ευρύτατες 

επιπτώσεις στην οικονομία και στην απασχόληση στη βιομηχανική παραγωγή, στις 

υπηρεσίες, στον κατασκευαστικό κλάδο, στις μεταφορές και στη γεωργία. Θα δημιουργήσει 

σημαντικές ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και τους παρόχους υπηρεσιών για την 

ικανοποίηση αυτής της αυξανόμενης ζήτησης και υπογραμμίζει τη σημασία της έρευνας και 

της καινοτομίας για την ανάπτυξη ανταγωνιστικότερων ως προς το κόστος τεχνολογιών. 
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(3) Η ηλεκτρική ενέργεια διαδραματίζει σπουδαιότερο ρόλο 

Σύμφωνα με όλα τα σενάρια, η ηλεκτρική ενέργεια θα πρέπει να διαδραματίσει 

σπουδαιότερο ρόλο από ό,τι σήμερα (διπλασιάζοντας σχεδόν το μερίδιό της στην τελική 

ζήτηση ενέργειας σε ποσοστό 36-39% το 2050) και θα πρέπει να συμβάλει στην απαλλαγή 

του τομέα των μεταφορών και της θέρμανσης/ψύξης από τις ανθρακούχες εκπομπές (βλ. 

διάγραμμα 2). Η ηλεκτρική ενέργεια είναι δυνατόν να καλύψει περίπου το 65% της 

ενεργειακής ζήτησης για επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά εμπορικά οχήματα, όπως 

καταδεικνύουν όλα τα σενάρια για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η τελική 

ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια αυξάνεται ακόμη και κατά το σενάριο «υψηλή ενεργειακή 

απόδοση». Για να επιτευχθεί αυτό, το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής θα πρέπει να υποστεί 

διαρθρωτικές αλλαγές και να έχει απαλλαχθεί σε σημαντικό επίπεδο από τις ανθρακούχες 

εκπομπές ήδη το 2030 (57-65% το 2030 και 96-99% το 2050). Τούτο υπογραμμίζει πόσο 

σημαντικό είναι να αρχίσει τώρα η μετάβαση και να δοθούν τα απαραίτητα μηνύματα για 

να ελαχιστοποιηθούν τις επόμενες δύο δεκαετίες οι επενδύσεις σε εγκαταστάσεις έντασης 

ανθρακούχων εκπομπών. 

 

(4) Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξάνονται έως το 2030 και ακολούθως θα φθίνουν 

Σύμφωνα με τα περισσότερα σενάρια, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξάνονται έως το 

2030, αλλά ακολούθως θα είναι φθίνουσες. Το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων αυτών 

έχει ενταχθεί ήδη στο σενάριο αναφοράς και αφορά την αντικατάσταση εντός της 

προσεχούς εικοσαετίας των παλαιών, ήδη πλήρως αποσβεσμένων εγκαταστάσεων 

ηλεκτροπαραγωγής. Σύμφωνα με το σενάριο «υψηλό μερίδιο ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας», το οποίο συνεπάγεται μερίδιο 97% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, Συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλά με βραδύτερους 
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ρυθμούς, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που προκύπτουν από τα μοντέλα – λόγω των 

υψηλών κεφαλαιουχικών δαπανώνκαι των παραδοχών σχετικά με αυξημένες ανάγκες για 

επενδύσεις στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, στην εξισορρόπηση της παραγωγικής 

δυναμικότητας και στην αποθήκευση, κατά το εν λόγω σενάριο «ηλεκτροπαραγωγή κατά 

σχεδόν 100% από ΑΠΕ». Για παράδειγμα, οι δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ το 

2050 θα είναι υπερδιπλάσια της συνολικής σημερινής δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής 

από όλες τις πηγές. Ωστόσο, η σημαντική διείσδυση των ΑΠΕ δεν σημαίνει απαραιτήτως 

υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Το σενάριο «υψηλή ενεργειακή απόδοση» όπως και το 

σενάριο «τεχνολογίες διαφοροποιημένων πηγών εφοδιασμού» προβλέπουν τις 

χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και μερίδιο 60-65% της κατανάλωσης ενέργειας 

από ΑΠΕ, μερίδιο που σήμερα ανέρχεται μόλις στο 20%. Εν προκειμένω, πρέπει να 

σημειωθεί ότι οι τιμές σε ορισμένα κράτη μέλη διατηρούνται επί του παρόντος τεχνητά 

χαμηλές, λόγω ρύθμισης των τιμών και επιδοτήσεων. 

(5) Οι δαπάνες των νοικοκυριών θα αυξηθούν 

Σύμφωνα με όλα τα σενάρια, οι δαπάνες για ενέργεια και συναφή με την ενέργεια 

προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μεταφορές) μάλλον θα καταστούν 

σημαντικότερη συνιστώσα των δαπανών των νοικοκυριών, με αύξηση στο 16% περίπου 

του εισοδήματος των νοικοκυριών το 2030 και, μετέπειτα, μείωση σε ποσοστό άνω του 15% 

το 205019. Αυτή η εξέλιξη ενδεχομένως να είναι επίσης σημαντική για τις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Μακροπρόθεσμα, η αύξηση του κόστους των επενδύσεων σε 

ενεργειακά αποδοτικές συσκευές, οχήματα και μόνωση υποχωρεί σε σχέση με τη μείωση 

της δαπάνης για ηλεκτρική ενέργεια και καύσιμα. Στο κόστος περιλαμβάνονται το κόστος 

των καυσίμων, καθώς και οι κεφαλαιουχικές δαπάνες, όπως λόγου χάρη οι δαπάνες για την 

αγορά ενεργειακά αποδοτικότερων οχημάτων, συσκευών και για την ανακαίνιση κατοικιών. 

Ωστόσο, αυτό το κόστος θα μειωθεί εάν χρησιμοποιηθούν κανονιστικές ρυθμίσεις, 

πρότυπα και καινοτόμοι μηχανισμοί για την επιτάχυνση της καθιέρωσης ενεργειακά 

αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

(6) Είναι απαραίτητη η εξοικονόμηση ενέργειας σε ολόκληρο το σύστημα 

Θα πρέπει να επιτευχθεί πολύ σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας (βλ. διάγραμμα 3) με 

όλα τα σενάρια για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η ζήτηση για 

πρωτογενήενέργεια μειώνεται κατά ποσοστά από 16% - 20% έως το 2030 και από 32% - 

41% έως το 2050σε σύγκριση με τα μέγιστα επίπεδα της περιόδου 2005-2006. Η επίτευξη 

σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας θα απαιτήσει εντονότερη αποδέσμευση της 

οικονομικής μεγέθυνσης από την κατανάλωση ενέργειας, καθώς και ενισχυμένα μέτρα σε 

όλα τα κράτη μέλη και σε όλους τους οικονομικούς τομείς. 

                                                           
19 Δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα το κόστος του ενεργειακού συστήματος σήμερα και εκείνο του 

2050. Παρόλο που οι δαπάνες ανακαίνισης εισάγονται πλήρως στη λογιστική κόστους, οι 

αυξανόμενες αξίες των κατοικιών αφορούν περιουσιακά στοιχεία και κεφαλαιακό εξοπλισμό 

που δεν περιλαμβάνονται στην ενεργειακή ανάλυση. Καθώς στο κόστος για τα οχήματα δεν 

γίνεται διάκριση μεταξύ του κόστους για την ενέργεια και λοιπών δαπανών, πρόκειται για 

μέγιστες εκτιμήσεις. 
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(7) Σημαντική αύξηση των ΑΠΕ 

Σε όλα τα σενάρια προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά το μερίδιο των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), συγκεκριμένα να ανέλθει σε τουλάχιστον 55% της ακαθάριστης 

τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2050, ήτοι να αυξηθεί έως και 45 ποσοστιαίες μονάδες 

σε σύγκριση με το σημερινό ποσοστό ύψους περίπου 10%. Το μερίδιο των ΑΠΕ στην 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 64% κατά το σενάριο «υψηλή ενεργειακή 

απόδοση» και σε 97% κατά το σενάριο «υψηλό μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» το 

οποίο περιλαμβάνει σημαντική αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη του 

κυμαινόμενου εφοδιασμού από ΑΠΕ ακόμα και σε στιγμές χαμηλής ζήτησης.  

 

(8) Η δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στο 

μετασχηματισμό του συστήματος. 

Εάν αξιοποιηθεί εμπορικά η δέσμευση και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα (CCS) 

θα είναι σημαντικό το μερίδιό της κατά τα περισσότερα σενάρια, με το ιδιαιτέρως υψηλό 

μερίδιο τάξεως μέχρι και 32% για ηλεκτροπαραγωγή στην περίπτωση περιορισμού της 

παραγωγής από πυρηνική ενέργεια και ποσοστά από 19% έως 24% κατά τα λοιπά σενάρια, 

πλην του σεναρίου «υψηλό μερίδιο ΑΠΕ».  

(9) Σημαντικό το μερίδιο της πυρηνικής ενέργειας 

Η πυρηνική ενέργεια θα πρέπει να συμβάλλει σημαντικά στη διαδικασία ενεργειακού 

μετασχηματισμού στα κράτη μέλη στα οποία συνεχίζεται η αξιοποίησή της. Παραμένει 

βασική πηγή ηλεκτροπαραγωγής χαμηλού επιπέδου ανθρακούχων εκπομπών. Η 

μεγαλύτερη διείσδυση της πυρηνικής ενέργειας προβλέπεται στα σενάρια «καθυστέρηση 

της τεχνολογίας CCS» και «τεχνολογίες διαφοροποιημένων πηγών εφοδιασμού» 

Διάγραμμα 3: Ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας – εύρος κατά τα σενάρια τρεχουσών

τάσεων (σεν. αναφοράς/σεν. ΤΠΠ) και κατά τα σενάρια απαλλαγής από ανθρακούχες

εκπομπές (σε εκατομ. ΤΙΠ)
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(αντιστοίχως, 18% και 15% της πρωτογενούς ενέργειας) τα οποία παρουσιάζουν τις 

χαμηλότερες συνολικές δαπάνες για ενέργεια. 

(10) Εντεινόμενη αλληλεπίδραση μεταξύ αποκεντρωμένων και κεντρικών συστημάτων 

Η αποκέντρωση του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής και παραγωγής θερμότητας 

αυξάνεται λόγω της μεγαλύτερης παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Ωστόσο, όπως δείχνουν 

τα σενάρια, θα πρέπει να συνεργάζονται ολοένα και περισσότερο τα κεντρικά συστήματα 

μεγάλης κλίμακας, π.χ. πυρηνικοί σταθμοί και σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό 

αέριο, και τα αποκεντρωμένα συστήματα. Στο νέο ενεργειακό σύστημα πρέπει να 

διαμορφωθεί νέος σχηματισμός αποκεντρωμένων και κεντρικών, μεγάλης κλίμακας 

συστημάτων, τα οποία θα αλληλοεξαρτώνται, για παράδειγμα, εάν οι τοπικοί πόροι δεν 

επαρκούν ή κυμαίνονται χρονικά. 

Σύνδεση με την παγκόσμια δράση για το κλίμα 

Τα αποτελέσματα όλων των σεναρίων για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές 

βασίζονται στην παραδοχή ότι αναλαμβάνεται δράση σε παγκόσμιο επίπεδο για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πρώτον, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το 

ενεργειακό σύστημα της ΕΕ χρειάζεται υψηλά επίπεδα επενδύσεων ακόμη και χωρίς 

φιλόδοξες προσπάθειες για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Δεύτερον, τα 

σενάρια δείχνουν ότι ο εκσυγχρονισμός του ενεργειακού συστήματος θα προσελκύσει 

υψηλά επίπεδα επενδύσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία. Τρίτον, η απαλλαγή από τις 

ανθρακούχες εκπομπές ενδεχομένως να αποτελέσει πλεονέκτημα για την Ευρώπη ως 

πρωτοπόρο των ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών στην αυξανόμενη παγκόσμια 

αγορά. Τέταρτον, βοηθά στη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές και της 

έκθεσής της στην αστάθεια των τιμών των ορυκτών καυσίμων. Πέμπτον, αποφέρει 

σημαντικά συμπληρωματικά οφέλη στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και στην 

προστασία της υγείας. 

Ωστόσο, κατά την εφαρμογή του χάρτη πορείας, η ΕΕ θα πρέπει να λάβει υπόψη την 

πρόοδο που έχει σημειωθεί και συγκεκριμένες δράσεις που έχουν αναληφθεί σε άλλες 

χώρες. Η πολιτική της ΕΕ δεν θα πρέπει να χαράζεται μονομερώς, αλλά να λαμβάνει υπόψη 

τις διεθνείς εξελίξεις, για παράδειγμα όσον αφορά τη διαρροή άνθρακα και τις δυσμενείς 

επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα. Ενδεχόμενος συμβιβασμός μεταξύ των πολιτικών για 

την κλιματική αλλαγή και της ανταγωνιστικότητας εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο για 

ορισμένους τομείς, ιδίως με την προοπτική της πλήρους απαλλαγής από τις ανθρακούχες 

εκπομπές δε περίπτωση που η Ευρώπη ενεργήσει μονομερώς. Η Ευρώπη δεν μπορεί να 

επιτύχει μονομερώς την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Το συνολικό κόστος της επένδυσης εξαρτάται ιδιαίτερα από την πολιτική, το κανονιστικό 

και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο και την οικονομική κατάσταση παγκοσμίως. Δεδομένου ότι η 

Ευρώπη διαθέτει ισχυρή βιομηχανική βάση, την οποία πρέπει να ενισχύσει, κατά τον 

μετασχηματισμό του ενεργειακού συστήματος θα πρέπει να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις 

και οι απώλειες στη βιομηχανία, δεδομένου ιδίως ότι η ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί 
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σημαντικό παράγοντα κόστους στη βιομηχανία20. Οι ασφαλιστικές δικλείδες κατά της 

διαρροής άνθρακα θα πρέπει να εξετάζονται συνεχώς σε σχέση με τις προσπάθειες τρίτων 

χωρών. Καθώς η Ευρώπη θα συνεχίζει τη πορεία της προς μεγαλύτερη απαλλαγή από τις 

ανθρακούχες εκπομπές, θα εντείνεται η ανάγκη για ουσιαστικότερη ολοκλήρωση με τις 

γειτονικές χώρες και περιφέρειες και για την κατασκευή διασυνδέσεων και τη διαμόρφωση 

συμπληρωματικότητας στον ενεργειακό τομέα. Οι ευκαιρίες για εμπόριο και συνεργασία 

απαιτούν ισότιμους όρους ανταγωνισμού πέραν των ευρωπαϊκών συνόρων. 

9. ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ 2020 ΣΤΟ 2050 – ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Μετασχηματισμός του ενεργειακού συστήματος 

α) Η εξοικονόμηση ενέργειας και η διαχείριση της ζήτησης είναι ευθύνη όλων 

Βασικό επίκεντρο θα πρέπει να παραμείνει η ενεργειακή απόδοση. Η βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης αποτελεί προτεραιότητα σε όλα τα σενάρια για την απαλλαγή από 

τις ανθρακούχες εκπομπές. Οι τρέχουσες πρωτοβουλίες πρέπει να υλοποιηθούν γρήγορα 

για να επέλθουν αλλαγές. Εάν αυτές υλοποιηθούν ενταγμένες σε ευρύτερο πλαίσιο γενικής 

απόδοσης των πόρων, θα αποφέρουν οικονομικώς συμφέροντα αποτελέσματα ακόμη 

συντομότερα. 

Η υψηλότερη ενεργειακή απόδοση σε νέα και υφιστάμενα κτίρια είναι καίριας σημασίας. 

Τα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσηςενέργειας θα πρέπει να αποτελούν πλέον τον 

κανόνα. Τα κτίρια – συμπεριλαμβανομένων των κατοικιών – θα μπορούσαν να παράγουν 

περισσότερη ενέργεια από αυτή που χρησιμοποιούν. Τα προϊόντα και οι συσκευές θα 

πρέπει να πληρούν τα βέλτιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης. Στις μεταφορές, 

απαιτούνται αποδοτικά οχήματα και κίνητρα για αλλαγή της συμπεριφοράς. Το κέρδος για 

τους καταναλωτές θα είναι περισσότερο ελεγχόμενοι και προβλέψιμοι λογαριασμοί 

κατανάλωσης ενέργειας. Με ευφυή συστήματα μέτρησης και τεχνολογίες, όπως ο οικιακός 

αυτοματισμός, οι καταναλωτές θα αποκτήσουν μεγαλύτερη επιρροή στα οικεία πρότυπα 

κατανάλωσης. Σημαντική βελτίωση της απόδοσης μπορεί να επιτευχθεί με μέτρα που 

επηρεάζουν τη χρήση της ενέργειας, όπως η ανακύκλωση, η παραγωγή με ισχνά μέσα και η 

παράταση της ζωής των προϊόντων21. 

Οι επενδύσεις από νοικοκυριά και εταιρείες θα πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

στο μετασχηματισμό του ενεργειακού συστήματος. Η μεγαλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια 

για τους καταναλωτές και τα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα είναι καίριας σημασίας. 

Απαιτούνται επίσης κίνητρα για την αλλαγή της συμπεριφοράς, όπως φόροι, επιχορηγήσεις 

ή επιτόπια παροχή συμβουλών από εμπειρογνώμονες, καθώς και τα οικονομικά κίνητρα 

που παρέχονται όταν οι ενεργειακές τιμές αντανακλούν το εξωτερικό κόστος. Γενικά, η 

ενεργειακή απόδοση πρέπει να ενταχθεί σε ευρεία κλίμακα οικονομικών δραστηριοτήτων, 

                                                           
20 Για παράδειγμα, εκτιμάται ότι οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη είναι ακριβότερες 

κατά 21% από ό,τι στις ΗΠΑ ή κατά 197% από ό,τι στην Κίνα. 
21 Για παράδειγμα, θα ήταν δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας άνω των 5000 Petajoule στην ΕΕ 

[ποσότητα μεγαλύτερη από το τριπλάσιο της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας στη Φινλανδία 

(SEC (2011) 1067)]. 
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για παράδειγμα στην ανάπτυξη των συστημάτων πληροφορικής έως και στα πρότυπα για 

τις συσκευές ευρείας κατανάλωσης. Ο ρόλος των τοπικών οργανώσεων και των πόλεων θα 

είναι πολύ σημαντικότερος στα ενεργειακά συστήματα του μέλλοντος.  

Απαιτείται ανάλυση περισσότερο φιλόδοξων μέτρων ενεργειακής απόδοσης και πολιτικής 

βελτιστοποιημένου κόστους. Η ενεργειακή απόδοση πρέπει να εστιαστεί όπου υπάρχει 

οικονομικό δυναμικό. Στην ανάλυση περιλαμβάνονται ερωτήματα σχετικά με τον βαθμό 

στον οποίο ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός μπορούν να συμβάλουν στην 

εξοικονόμηση ενέργειας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, πώς είναι δυνατόν να 

εξευρεθεί η βέλτιστη ως προς το κόστος πολιτική λύση μεταξύ, αφενός, της μόνωσης των 

κτιρίων ώστε να χρησιμοποιούν λιγότερη ψύξη και θέρμανση και, αφετέρου, της 

συστηματικής αξιοποίησης των θερμικών αποβλήτων της ηλεκτροπαραγωγής σε μονάδες 

συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ). Για σταθερό πλαίσιο πιθανότατα θα 

απαιτηθούν περαιτέρω μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, ιδίως με ορίζοντα το 2030. 

β) Στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Από την ανάλυση όλων των σεναρίων προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μερίδιο των 

τεχνολογιών ενεργειακού εφοδιασμού το 2050 καταλαμβάνουν οι ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας (ΑΠΕ). Ως εκ τούτου, η δεύτερη σημαντικότερη προϋπόθεση για περισσότερο 

βιώσιμο και ασφαλέστερο ενεργειακό σύστημα είναι μεγαλύτερο μερίδιο της ενέργειας 

από ΑΠΕ μετά το 2020. Για το 2030, όλα τα σενάρια για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες 

εκπομπές προβλέπουν αυξανόμενα ποσοστά των ΑΠΕ της τάξης του 30% περίπου της 

ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας. Η πρόκληση για την Ευρώπη είναι να 

διευκολύνει τους παράγοντες της αγοράς να μειώσουν το κόστος των ΑΠΕ μέσω 

βελτιωμένης έρευνας, βιομηχανοποίησης της αλυσίδας εφοδιασμού και αποδοτικότερων 

πολιτικών και καθεστώτων στήριξης. Προς τούτο ενδέχεται να απαιτηθούν μεγαλύτερη 

σύγκλιση των καθεστώτων στήριξης και μεγαλύτερες ευθύνες για το κόστος του 

συστήματος μεταξύ των παραγωγών, πέραν των διαχειριστών των συστημάτων μεταφοράς 

(ΔΣΜ). 

Οι ΑΠΕ θα μετατοπιστούν στο επίκεντρο του ενεργειακού μείγματος στην Ευρώπη και θα 

καλύπτουν θέματα από την ανάπτυξη τεχνολογίας έως τη μαζική παραγωγή και εξάπλωση, 

από συστήματα μικρής κλίμακας σε συστήματα μεγαλύτερης κλίμακας, ενσωματώνοντας 

τοπικές και περισσότερο απομακρυσμένες πηγές και μετατρεπόμενες από επιδοτούμενες 

σε ανταγωνιστικές. Αυτή η μεταβαλλόμενη φύση των ΑΠΕ απαιτεί αλλαγές πολιτικής, 

παράλληλα με τη μελλοντική τους ανάπτυξη. 

Τα κίνητρα στο μέλλον, καθώς θα αυξάνονται τα μερίδια των ΑΠΕ, θα πρέπει να καταστούν 

αποδοτικότερα, να δημιουργούν οικονομίες κλίμακας, να οδηγούν σε μεγαλύτερη 

ολοκλήρωση της αγοράς και, κατά συνέπεια, σε περισσότερο ευρωπαϊκή προσέγγιση. Η 

διαδικασία αυτή πρέπει να βασιστεί στην αξιοποίηση ολόκληρου του δυναμικού της 
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υφιστάμενης νομοθεσίας22, στις κοινές αρχές συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και 

με τις γειτονικές χώρες και σε πιθανά περαιτέρω μέτρα.  

Πολλές τεχνολογίες ΑΠΕ χρειάζονται περαιτέρω ανάπτυξη για να μειωθεί το κόστος τους. 

Πρέπει να γίνουν επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες ΑΠΕ, όπως η ωκεάνια ενέργεια και η 

συγκεντρωμένη ηλιακή ενέργεια και τα βιοκαύσιμα 2ηςκαι 3ηςγενιάς.Απαιτείται επίσης να 

βελτιωθούν οι υφιστάμενες τεχνολογίες, για παράδειγμα με την αύξηση του μεγέθους των 

ανεμογεννητριών και των πτερυγίων των υπεράκτιων συστημάτων ώστε να αξιοποιείται 

περισσότερο ο άνεμος, και με τη βελτίωση των φωτοβολταϊκών συλλεκτών, ώστε να 

αξιοποιούν καλύτερα την ηλιακή ενέργεια. Οι τεχνολογίες αποθήκευσης εξακολουθούν να 

είναι κρίσιμος παράγοντας.Η αποθήκευση είναι συχνά περισσότερο δαπανηρή από την 

πρόσθετη δυναμικότητα μεταφοράς, τη δυναμικότητα εφεδρικής παραγωγής από φυσικό 

αέριο, ενώ η δυναμικότητα συμβατικής αποθήκευσης με υδροηλεκτρική εγκατάσταση είναι 

περιορισμένη. Για μεγαλύτερη αποδοτικότητα χρήσης και ανταγωνιστικό κόστος των 

τεχνολογιών αποθήκευσης απαιτούνται βελτιωμένες υποδομές για την ενοποίηση σε όλη 

την Ευρώπη. Με επαρκείς δυνατότητες διασύνδεσης και ευφυέστερο δίκτυο είναι δυνατόν 

να εξασφαλίζεται επίσης η εξισορρόπηση των διακυμάνσεων της ηλεκτροπαραγωγής από 

αιολική και ηλιακή ενέργεια σε ορισμένες περιοχές, μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

σε άλλο σημείο της Ευρώπης. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να περιοριστούν οι ανάγκες 

αποθήκευσης, διατήρησης εφεδρικής δυναμικότητας και παροχής βασικού φορτίου. 

Στο εγγύς μέλλον, από αιολική ενέργεια στις βόρειες θάλασσες και τη λεκάνη του 

Ατλαντικού είναι δυνατόν να παράγονται σημαντικές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας με 

μειούμενο κόστος. Σύμφωνα με το σενάριο «υψηλό μερίδιο ΑΠΕ», έως το 2050 θα 

παράγεται περισσότερος ηλεκτρισμός από αιολική ενέργεια απ’ ό,τι με οποιαδήποτε άλλη 

τεχνολογία. Μεσοπρόθεσμα, η ωκεάνια ενέργεια μπορεί να συμβάλλει με σημαντικό 

μερίδιο στον εφοδιασμό με ηλεκτρική ενέργεια. Ομοίως, σημαντικές ποσότητες 

ηλεκτρισμού είναι δυνατόν να παράγονται από αιολική και ηλιακή ενέργεια σε χώρες της 

Μεσογείου. Αυτή η ευκαιρία εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ΑΠΕ σε 

γειτονικές περιοχές συμπληρώνεται ήδη με στρατηγικές για την αξιοποίηση του 

συγκριτικού πλεονεκτήματος κρατών μελών, π.χ. της Ελλάδας όπου αναπτύσσονται 

μεγάλης κλίμακας έργα ηλιακής ενέργειας. Η ΕΕ θα συνεχίσει να ενθαρρύνει και να 

διευκολύνει την ανάπτυξη των πηγών ενέργειας από ανανεώσιμους πόρους και χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών στις χώρες της Νότιας Μεσογείου και των διασυνδέσεών τους με 

τα ευρωπαϊκά δίκτυα διανομής. Η περαιτέρω διασύνδεση με τη Νορβηγία και την Ελβετία 

θα συνεχίσει να είναι αποφασιστικής σημασίας. Ομοίως, η ΕΕ θα εξετάσει το δυναμικό των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από χώρες όπως η Ρωσία και η Ουκρανία (ιδίως της 

βιομάζας). 

Η θέρμανση και ψύξη με τη χρήση ΑΠΕ είναι αποφασιστικής σημασίας για την απαλλαγή 

από τις ανθρακούχες πηγές. Απαιτείται να στραφεί η ενεργειακή κατανάλωση προς 

ενέργεια χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και τοπικά παραγόμενη 

(συμπεριλαμβανομένων αντλιών θερμότητας και θερμοσυσσωρευτών) και ενέργεια από 
                                                           
22 Οδηγία 2009/28/ΕΚ για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 
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ανανεώσιμες πηγές (π.χ. θέρμανση με ηλιακή ενέργεια, γεωθερμία, βιοαέριο, βιομάζα), και 

μέσω συστημάτων τηλεθέρμανσης.  

Η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές θα απαιτήσει μεγάλες ποσότητες βιομάζας για 

θέρμανση, ηλεκτρισμό και μεταφορές. Στον τομέα των μεταφορών, θα χρειαστεί μείγμα 

διαφόρων εναλλακτικών καυσίμων για να αντικαταστήσει το πετρέλαιο, με τις ειδικές 

απαιτήσεις για κάθε τρόπο μεταφοράς. Τα βιοκαύσιμα θα είναι πιθανώς μια κύρια επιλογή 

για την αεροπορία, τις οδικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, και τις σιδηροδρομικές 

μεταφορές που δεν είναι δυνατόν να εξηλεκτριστούν. Συνεχίζονται οι εργασίες για να 

διασφαλιστεί η αειφορία (π.χ. για την έμμεση αλλαγή των χρήσεων γης). Θα πρέπει να 

συνεχίσει να προωθείται η αφομοίωση από την αγορά νέων μορφών βιοενέργειας, οι 

οποίες μειώνουν τη ζήτηση της γης που χρειάζεται για την παραγωγή τροφίμων και 

αυξάνουν την καθαρή μείωση των αερίων θερμοκηπίου (π.χ. βιοκαύσιμα που βασίζονται σε 

απόβλητα, φύκια, δασικά κατάλοιπα). 

Καθώς οι τεχνολογίες ωριμάζουν, το κόστος θα μειώνεται και η οικονομική στήριξη θα 

μπορεί να μειωθεί. Οι συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών και οι εισαγωγές από χώρες 

εκτός της ΕΕ μπορούν να μειώσουν το κόστος μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα. Οι 

υφιστάμενοι στόχοι για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές φαίνεται να είναι χρήσιμοι 

για να παρέχουν στους επενδυτές δυνατότητα πρόβλεψης, ενώ παράλληλα ενθαρρύνουν 

μια ευρωπαϊκή προσέγγιση και ολοκλήρωση της αγοράς των ΑΠΕ. 

γ) Ο καίριος ρόλος του φυσικού αερίου για τη μετάβαση  

Το φυσικό αέριο θα είναι καίριας σημασίας για το μετασχηματισμό του ενεργειακού 

συστήματος. Η βραχυπρόθεσμη έως μεσοπρόθεσμη υποκατάσταση του γαιάνθρακα (και 

του πετρελαίου) από το φυσικό αέριο θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση των 

εκπομπών με τη χρήση των υφιστάμενων τεχνολογιών τουλάχιστον έως το 2030 ή το 2035. 

Παρόλο που η ζήτηση για φυσικό αέριο στον οικιστικό τομέα, για παράδειγμα, είναι 

δυνατόν να μειωθεί κατά ένα τέταρτο έως το 2030, με διάφορα μέτρα ενεργειακής 

απόδοσης στο στεγαστικό τομέα23, θα παραμείνει υψηλή σε άλλους τομείς, π.χ. στον τομέα 

της ηλεκτροπαραγωγής, για μεγαλύτερη περίοδο. Κατά το σενάριο «τεχνολογίες 

διαφοροποιημένων πηγών εφοδιασμού», για παράδειγμα, η ηλεκτροπαραγωγή με τη 

χρήση φυσικού αερίου αντιστοιχεί περίπου σε 800 TWh το 2050, ελαφρώς υψηλότερη από 

τα σημερινά επίπεδα. Με τις εξελισσόμενες τεχνολογίες ενδέχεται να ενισχυθεί μελλοντικά 

ο ρόλος του φυσικού αερίου. 

Η αγορά φυσικού αερίου χρειάζεται περισσότερη ολοκλήρωση, περισσότερη ρευστότητα, 

περισσότερη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και μεγαλύτερη χωρητικότητα 

αποθήκευσης, ώστε το φυσικό αέριο να διατηρήσει τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα 

ως καύσιμο για ηλεκτροπαραγωγή. Οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις προμήθειας φυσικού 

                                                           
23 Από την άλλη πλευρά, η θέρμανση με φυσικό αέριο μπορεί να είναι περισσότερο αποδοτική 

ενεργειακά από ό,τι η θέρμανση με άλλες μορφές ορυκτών καυσίμων ή ηλεκτρισμό Κατά 

συνέπεια, το φυσικό αέριο μπορεί να έχει δυναμικό ανάπτυξης στον τομέα της θέρμανσης, σε 

ορισμένα κράτη μέλη.  
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αερίου ενδεχομένως να συνεχίσουν να είναι απαραίτητες για την ανάληψη επενδύσεων σε 

υποδομές παραγωγής και μεταφοράς φυσικού αερίου. Προκειμένου να παραμείνει το 

φυσικό αέριο ανταγωνιστικό καύσιμο για την ηλεκτροπαραγωγή θα χρειαστεί μεγαλύτερη 

ευελιξία στην διαμόρφωση των τιμών και απομάκρυνση από την απλή αναπροσαρμογή 

βάσει της αξίας του πετρελαίου. 

Οι παγκόσμιες αγορές φυσικού αερίου αλλάζουν, κυρίως με την εκμετάλλευση του 

σχιστολιθικού φυσικού αερίου στη Βόρεια Αμερική. Με το υγροποιημένο φυσικό αέριο 

(LNG), οι αγορές αποκτούν παγκόσμιο χαρακτήρα, καθώς οι μεταφορές έχουν καταστεί 

περισσότερο ανεξάρτητες από τους αγωγούς. Το σχιστολιθικό φυσικό αέριο και άλλες μη 

συμβατικές πηγές φυσικού αερίου αποτελούν πλέον δυνητικά σημαντικές νέες πηγές 

εφοδιασμού στο εσωτερικό ή στην περιοχή της Ευρώπης. Μαζί με την ενοποίηση της 

εσωτερικής αγοράς, αυτές οι εξελίξεις επιτρέπουν την άμβλυνση των ανησυχιών σχετικά με 

την εξάρτηση από τις εισαγωγές φυσικού αερίου. Ωστόσο, λόγω του πρώιμου σταδίου της 

έρευνας, δεν είναι σαφές πότε αυτοί οι μη συμβατικοί πόροι ενδέχεται να καταστούν 

σημαντικοί. Καθώς μειώνεται η συμβατική παραγωγή φυσικού αερίου, η Ευρώπη θα 

πρέπει να βασίζεται σε σημαντικές ποσότητες εισαγωγών φυσικού αερίου, πέραν της 

εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου και της ενδεχόμενης εκμετάλλευσης του εγχώριου 

σχιστολιθικού φυσικού αερίου. 

Τα σενάρια είναι αρκετά συντηρητικά όσον αφορά τον ρόλο του φυσικού αερίου. Τα 

οικονομικά πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου εξασφαλίζουν σήμερα εύλογη βεβαιότητα 

απόδοσης στους επενδυτές, καθώς και χαμηλούς κινδύνους και, ως εκ τούτου, κίνητρα για 

επενδύσεις σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής τροφοδοτούμενες με φυσικό αέριο.Οι 

μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο έχουν μικρότερο αρχικό 

κόστος επένδυσης, κατασκευάζονται αρκετά γρήγορα και είναι σχετικά ευέλικτες στη χρήση 

τους. Οι επενδυτές μπορούν επίσης να διασφαλιστούν έναντι των κινδύνων μεταβολής των 

τιμών, καθώς η ηλεκτροπαραγωγή με τη χρήση φυσικού αερίου συχνά καθορίζει τις τιμές 

ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρική αγορά. Ωστόσο, το λειτουργικό κόστος ενδέχεται 

μελλοντικώς να είναι υψηλότερο σε σύγκριση με τις επιλογές μηδενικών ανθρακούχων 

εκπομπών και οι τροφοδοτούμενες με φυσικό αέριο μονάδες ηλεκτροπαραγωγής ενδέχεται 

να λειτουργούν για λιγότερες ώρες. 

Εάν είναι διαθέσιμη και εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα η δέσμευση και αποθήκευση 

διοξειδίου του άνθρακα, το φυσικό αέριο μπορεί να καταστεί τεχνολογία χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών, αλλά χωρίς την CCS ο μακροπρόθεσμος ρόλος του φυσικού 

αερίου ενδέχεται να περιοριστεί σε ευέλικτη εφεδρική και εξισορροπητική δυνατότητα 

όπου σημειώνεται διακύμανση των προμηθειών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Από το 

2030 περίπου θα πρέπει να εφαρμοστεί η τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης του 

διοξειδίου άνθρακα για το σύνολο των ορυκτών καυσίμων στον τομέα της 

ηλεκτροπαραγωγής προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για την απαλλαγή από τις 

ανθρακούχες εκπομπές. Η CCS είναι επίσης σημαντική εναλλακτική επιλογή για την 

απαλλαγή αρκετών βαριών βιομηχανιών από τις ανθρακούχες εκπομπές και, σε συνδυασμό 

με τη βιομάζα, ενδέχεται να αποφέρει «αρνητικές» τιμές διοξειδίου του άνθρακα. Το 
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μέλλον της τεχνολογίας CCS εξαρτάται κυρίως από την αποδοχή της από το κοινό και τις 

κατάλληλες τιμές του διοξειδίου του άνθρακα. Χρειάζεται να επιδειχθεί επαρκώς σε μεγάλη 

κλίμακα και να εξασφαλιστούν επενδύσεις στην τεχνολογία αυτή κατά την τρέχουσα 

δεκαετία και, ακολούθως, να αρχίσει η εγκατάστασή της από το 2020, ώστε να είναι εφικτή 

η ευρεία χρήση της έως το 2030. 

δ) Ο μετασχηματισμός όσον αφορά άλλα ορυκτά καύσιμα 

Ο άνθρακας στην ΕΕ αποτελεί πρόσθετο στοιχείο διαφοροποιημένου ενεργειακού 

χαρτοφυλακίου και συμβάλλει στην ασφάλεια του εφοδιασμού. Με την ανάπτυξη της CCS 

και άλλων αναδυόμενων καθαρών τεχνολογιών, ο άνθρακας θα ήταν δυνατό να συνεχίσει 

να διαδραματίζει μελλοντικά σημαντικό ρόλο για αειφόρο και ασφαλή ενεργειακό 

εφοδιασμό. 

Το πετρέλαιο μάλλον θα παραμείνει στοιχείο του ενεργειακού μείγματος ακόμη και το 

2050, και θα αποτελεί κυρίως το καύσιμο για μέρος των επιβατικών και εμπορευματικών 

μεταφορών μεγάλων αποστάσεων. Η πρόκληση για τον πετρελαϊκό τομέα έγκειται στην 

προσαρμογή του στις μεταβολές της ζήτησης πετρελαίου, που προκύπτουν από τη στροφή 

προς ανανεώσιμα και εναλλακτικά καύσιμα, και στην αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τον 

μελλοντικό εφοδιασμό και τις τιμές. Η διατήρηση της πρόσβασης στην παγκόσμια αγορά 

πετρελαίου και η διατήρηση ευρωπαϊκής παρουσίας στον εγχώριο τομέα διύλισης – 

παρουσίας που θα είναι ικανή να προσαρμόζει τα επίπεδα δυναμικότητας στην οικονομική 

πραγματικότητα μιας ώριμης αγοράς – είναι σημαντικά ζητήματα για την οικονομία της ΕΕ, 

σε τομείς που εξαρτώνται από προϊόντα διύλισης ως αρχικά υλικά, π.χ. η βιομηχανία 

πετροχημικών, και για την ασφάλεια του εφοδιασμού. 

ε) Η σημαντική συμβολή της πυρηνικής ενέργειας 

Η πυρηνική ενέργεια αποτελεί επιλογή για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες 

εκπομπές, από την οποία παράγεται σήμερα το μεγαλύτερο μερίδιο της ηλεκτρικής 

ενέργειας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών που καταναλώνεται στην ΕΕ.Ορισμένα κράτη 

μέλη θεωρούν μη αποδεκτούς τους κινδύνους που συνδέονται με την πυρηνική ενέργεια. 

Μετά το ατύχημα στη Φουκουσίμα, η κρατική πολιτική για την πυρηνική ενέργεια έχει 

αλλάξει σε ορισμένα κράτη μέλη, ενώ άλλα συνεχίζουν να κρίνουν την πυρηνική ενέργεια 

ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομική πηγή ηλεκτροπαραγωγής χαμηλών ανθρακούχων 

εκπομπών.  

Το κόστος για την ασφάλεια24 και το κόστος για τον παροπλισμό των υφιστάμενων σταθμών 

και τη διάθεση των αποβλήτων μάλλον θα αυξηθούν. Νέες τεχνολογίες πυρηνικής 

ενέργειας θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των ανησυχιών που προκαλούν 

τα απόβλητα και η ασφάλεια. 

Από την ανάλυση των σεναρίων προκύπτει ότι η πυρηνική ενέργεια συμβάλλει στη μείωση 

του κόστους του συστήματος και των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Ως μεγάλης κλίμακας 

                                                           
24 Συμπεριλαμβανομένου του κόστους που προκύπτει από την ανάγκη να αυξηθεί η αντοχή σε 

φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές. 
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εναλλακτική επιλογή χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, η πυρηνική ενέργεια θα 

παραμείνει στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής της ΕΕ. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να προωθεί το 

πλαίσιο της πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας από έκνομες ενέργειες, με την παροχή 

βοήθειας για τον καθορισμό ισότιμων όρων ανταγωνισμού για επενδύσεις στα κράτη μέλη 

που επιθυμούν να διατηρήσουν την επιλογή της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό τους 

μείγμα. Επιβάλλεται να συνεχιστεί η διασφάλιση των υψηλότερων προτύπων ασφάλειας 

στην ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο, που είναι εφικτή μόνο εάν η ΕΕ διατηρήσει τις γνώσεις 

και την τεχνολογική υπεροχή της. Επιπλέον, με χρονικό ορίζοντα το 2050, θα καταστεί 

σαφέστερος ο ρόλος που θα μπορεί να διαδραματίσει η ενέργεια σύντηξης. 

στ) Έξυπνη τεχνολογία, αποθήκευση και εναλλακτικά καύσιμα  

Ανεξαρτήτως της πορείας εξέλιξης, τα σενάρια δείχνουν ότι το μείγμα καυσίμων θα ήταν 

δυνατόν να αλλάξει σημαντικά με την πάροδο του χρόνου. Πολλά εξαρτώνται από την 

επιτάχυνση της τεχνολογικής ανάπτυξης. Είναι αβέβαιο ποιες τεχνολογικές επιλογές θα 

μπορούσαν να αναπτυχθούν, με τι ρυθμό, με ποιες συνέπειες και συμβιβασμούς. Ωστόσο, 

νέες τεχνολογίες θα προσφέρουν νέες επιλογές στο μέλλον. Η τεχνολογία είναι ουσιαστικό 

μέρος της λύσης στο πρόβλημα της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η 

τεχνολογική πρόοδος είναι ικανή να αποφέρει σημαντική μείωση του κόστους και 

οικονομικά οφέλη. Για τη δημιουργία αγορών ενέργειας κατάλληλων να καλύπτουν τις 

ανάγκες θα απαιτηθούν νέες τεχνολογίες συνδεδεμένων δικτύων. Η στήριξη πρέπει να 

δοθεί στην έρευνα και επίδειξη σε βιομηχανική κλίμακα. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΕΕ πρέπει να συμβάλλει άμεσα σε επιστημονικά έργα και σε 

προγράμματα έρευνας και επίδειξης, αξιοποιώντας το Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακών 

Τεχνολογιών (σχέδιο ΣΕΤ) και το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ιδίως δε το 

πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», για να επενδύσει σε συμπράξεις με τη βιομηχανία και τα 

κράτη μέλη, οι οποίες αποσκοπούν στην επίδειξη και την εγκατάσταση σε μεγάλη κλίμακα 

νέων, άκρως αποδοτικών ενεργειακών τεχνολογιών. Μέσω ενισχυμένου σχεδίου ΣΕΤ θα 

ήταν δυνατό να συγκροτηθούν με βέλτιστο κόστος ευρωπαϊκοί συνεργατικοί σχηματισμοί 

έρευνας, σε περίοδο στενότητας προϋπολογισμών στα κράτη μέλη. Τα οφέλη της 

συνεργασίας είναι σημαντικά και υπερβαίνουν την οικονομική ενίσχυση και τη 

διαμόρφωση συνθηκών καλύτερου συντονισμού στην Ευρώπη. 

Ένα αυξανόμενης σημασίας χαρακτηριστικό των απαιτούμενων τεχνολογικών αλλαγών 

είναι η χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τομείς της 

ενέργειας και των μεταφορών και για τις έξυπνες αστικές εφαρμογές. Τούτο αποφέρει 

σύγκλιση των βιομηχανικών αξιακών αλυσίδων για έξυπνες αστικές υποδομές και 

εφαρμογές, οι οποίες πρέπει να ενθαρρυνθούν ώστε να εξασφαλιστεί η ηγετική θέση της 

βιομηχανίας. Οι ψηφιακές υποδομές που θα καταστήσουν έξυπνο το διασυνδεδεμένο 

δίκτυο θα χρειαστούν επίσης στήριξη σε επίπεδο ΕΕ, με την τυποποίηση και την έρευνα και 

ανάπτυξη στον τομέα των ΤΠΕ. 

Ένα άλλο πεδίο ιδιαίτερης σημασίας είναι η στροφή προς τα εναλλακτικά καύσιμα, 

συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Η στροφή αυτή πρέπει να 
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υποστηριχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με νέες ρυθμίσεις, την τυποποίηση, την πολιτική 

υποδομών και περαιτέρω προσπάθειες έρευνας και επίδειξης – ιδιαίτερα σε θέματα 

συσσωρευτών, κυψελών καυσίμου και υδρογόνου – οι οποίες, μαζί με τα έξυπνα 

συνδεδεμένα δίκτυα, μπορούν να πολλαπλασιάσουν τα οφέλη που έχει η ηλεκτροκίνηση 

τόσο στην απαλλαγή των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές όσο και στην 

ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι άλλες κύριες επιλογές των εναλλακτικών 

καυσίμων είναι τα βιοκαύσιμα, τα συνθετικά καύσιμα, το μεθάνιο και το υγραέριο (LPG). 

9.1. Επανασχεδιασμός των ενεργειακών αγορών 

α) Νέοι τρόποι διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας 

Υπάρχουν εθνικοί περιορισμοί κατά την επιλογή του εθνικού ενεργειακού μείγματος. Κοινή 

μας ευθύνη είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι εθνικές αποφάσεις είναι αμοιβαίως 

υποστηρικτικές και αποτρέπουν δευτερογενείς αρνητικές επιπτώσεις. Αξίζει να δοθεί εκ 

νέου προσοχή στο διασυνοριακό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά. Όλα τα ανωτέρω 

δημιουργούν νέες προκλήσεις για τις αγορές ηλεκτροπαραγωγής κατά τη μετάβαση σε 

σύστημα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών το οποίο θα παρέχει υψηλό επίπεδο 

ενεργειακής ασφάλειας και ηλεκτρική ενέργεια σε προσιτές τιμές. Σήμερα, περισσότερο 

από ποτέ, θα πρέπει να αξιοποιηθεί σε πλήρη κλίμακα η εσωτερική αγορά. Είναι η 

καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές. 

Πρόκληση αποτελεί η ανάγκη ύπαρξης ευέλικτων πόρων στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής 

(π.χ. ευέλικτη παραγωγή, αποθήκευση, διαχείριση ζήτησης), καθώς αυξάνεται η συμβολή 

της διακοπτόμενης παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές. Δεύτερο πρόβλημα είναι ο 

αντίκτυπος της παραγωγής από ΑΠΕ στις τιμές χονδρικής. Η ηλεκτροπαραγωγή από αιολική 

ή ηλιακή ενέργεια έχει χαμηλό ή μηδενικό οριακό κόστος και, καθώς η διείσδυσή της στο 

σύστημα αυξάνεται, οι τιμές μετρητοίς στη χονδρική αγορά είναι δυνατό να μειωθούν και 

να παραμείνουν χαμηλές για μακροχρόνιες περιόδους25. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται τα 

έσοδα όλων των επιχειρήσεων ηλεκτροπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

χρειάζονται για να εξασφαλίζονται επαρκείς δυνατότητες κάλυψης της ζήτησης όταν δεν 

είναι διαθέσιμη αιολική ή ηλιακή ενέργεια. Εάν οι τιμές δεν είναι σχετικά υψηλές κατά τις 

εν λόγω χρονικές περιόδους, οι εν λόγω μονάδες ηλεκτροπαραγωγής ενδέχεται να μην 

είναι οικονομικά βιώσιμες. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ανησυχίες σχετικά με την αστάθεια 

των τιμών και προβληματίζει τους επενδυτές όσον αφορά την ικανότητά τους να ανακτούν 

τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και τις σταθερές λειτουργικές δαπάνες τους. 

Θα καθίσταται ολοένα και σημαντικότερη η εξασφάλιση ρυθμίσεων της αγοράς που να 

προσφέρουν αποδοτικές ως προς το κόστος λύσεις αυτών των προβλημάτων. Πρέπει να 

διασφαλιστεί η πρόσβαση στις αγορές για τον ευέλικτο εφοδιασμό με κάθε τύπο 

ενέργειας, τη διαχείριση της ζήτησης και την αποθήκευση ενέργειας, καθώς και την 

παραγωγή της, και η ευελιξία αυτή θα πρέπει να ανταμείβεται στην αγορά. Πρέπει να 

                                                           
25 Η κατάσταση αυτή δεν εξετάζεται στα σενάρια: κατά τη διαμόρφωση του μοντέλου, ο 

μηχανισμός τιμολόγησης έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι επενδυτές να ανταμείβονται πλήρως 

(ανάκτηση του πλήρους κόστους μέσω των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας), με αποτέλεσμα 

αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας μακροπρόθεσμα.  
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προβλέψιμη εύλογη απόδοση κάθε επένδυσης σε παντός είδους δυναμικότητα (μεταβλητή, 

βασικού φορτίου, ευέλικτη). Είναι, ωστόσο, σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι πολιτικές 

εξελίξειςστα κράτη μέλη δεν δημιουργούν νέα εμπόδια στην ενοποίηση της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου26. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος 

στην εσωτερική αγορά – ανεξαρτήτως του εάν αφορά το ενεργειακό μείγμα, τις ρυθμίσεις 

της αγοράς, τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις, τη στήριξη της παραγωγής χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών, τις ελάχιστες τιμές διοξειδίου του άνθρακα κ.λπ. – από την οποία 

εξαρτώνται τα πάντα ολοένα και περισσότερο. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, απαιτείται 

συντονισμός. Οι εξελίξεις στην ενεργειακή πολιτική χρειάζεται να λαμβάνουν πλήρως 

υπόψη το πώς κάθε εθνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας επηρεάζεται από αποφάσεις σε 

γειτονικές χώρες. Με τη συνεργασία όλων θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα το κόστος και 

θα διασφαλιστεί ο εφοδιασμός. 

Βασιζόμενη στην τρίτη δέσμη μέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας, η Επιτροπή, με 

την υποστήριξη του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), θα 

συνεχίσει να εξασφαλίζει ότι το κανονιστικό πλαίσιο προωθεί την ολοκλήρωση της αγοράς, 

ότι παρέχονται κίνητρα για επαρκή δυναμικότητα και ευελιξία και ότι τα μέτρα της αγοράς 

είναι έτοιμα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα επιφέρει η απαλλαγή από τις 

ανθρακούχες εκπομπές Η Επιτροπή εξετάζει την αποτελεσματικότητα διαφόρων μοντέλων 

της αγοράς για την ανταμοιβή της δυναμικότητας και της ευελιξίας, καθώς και τον τρόπο με 

τον οποίο αυτά αλληλεπιδρούν στις ολοένα και πιο ενοποιημένες αγορές χονδρικής και 

εξισορρόπησης ηλεκτρικής ενέργειας.  

β) Ενσωμάτωση τοπικών πόρων και κεντρικών συστημάτων  

Η ανάπτυξη νέων, ευέλικτων υποδομών είναι αναμφιβόλως θετική επιλογή και είναι 

δυνατό να περιλαμβάνει διάφορες εναλλακτικές πορείες. 

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με σχεδόν όλα τα σενάρια, και ιδίως κατά το σενάριο «υψηλό 

μερίδιο ΑΠΕ», έως το 2050 θα αυξάνονται οι συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και η 

διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών, καθίσταται επείγουσα ανάγκη η εξασφάλιση επαρκών 

υποδομών διανομής, διασύνδεσης και μεταφοράς σε μεγάλες αποστάσεις. Έως το 2020, οι 

δυνατότητες διασύνδεσης πρέπει να επεκταθούν τουλάχιστον κατά τα υφιστάμενα σχέδια 

ανάπτυξης. Θα απαιτηθεί συνολική αύξηση της δυναμικότητας διασύνδεσης κατά 40% έως 

το 2020 και περαιτέρω ενοποίηση μετέπειτα. Για την επιτυχή περαιτέρω ενοποίηση μετά το 

2020, η ΕΕ πρέπει να εξαλείψει πλήρως τις ενεργειακές νησίδες στην ΕΕ μέχρι το 2015. 

Επιπλέον, τα δίκτυα πρέπει να επεκταθούν και, με την πάροδο του χρόνου, να 

συγχρονιστούν οι ζεύξεις μεταξύ της ηπειρωτικής Ευρώπης και της περιφέρειας της 

Βαλτικής. 

                                                           
26 Πλήρης ενοποίηση της αγοράς έως το 2014, όπως αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 

4ης Φεβρουαρίου 2011, με την υποστήριξη της κατασκευής υποδομών και των τεχνικών 

εργασιών για το πλαίσιο κατευθυντήριων γραμμών και κωδίκων δικτύου. 
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Η εφαρμογή των υφιστάμενων πολιτικών στην εσωτερική ενεργειακή αγορά και οι νέες 

πολιτικές, όπως ο κανονισμός για την ενεργειακή υποδομή27, μπορούν να συμβάλουν ώστε 

η ΕΕ να ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή. Ο δεκαετής ευρωπαϊκός προγραμματισμός των 

αναγκών υποδομής από τον ΕΔΔΣΜ28 και τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών 

Αρχών Ενέργειας προσφέρει ήδη πιο μακροπρόθεσμη προοπτική στους επενδυτές και 

αποφέρει ισχυρότερη περιφερειακή συνεργασία. Οι υφιστάμενες μέθοδοι 

προγραμματισμού θα χρειαστεί να επεκταθούν σε απολύτως ενοποιημένο 

προγραμματισμό των δικτύων (χερσαίας και θαλάσσιας) μεταφοράς, διανομής, 

αποθήκευσης και των αρτηριών ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος να καλύπτει ενδεχομένως 

μακρύτερο χρονικό ορίζοντα. Θα χρειαστεί υποδομή για το διοξείδιο του άνθρακα, η οποία 

δεν υπάρχει σήμερα, και θα πρέπει να ξεκινήσει προσεχώς ο προγραμματισμός της.  

Για να καταστεί δυνατή η τροφοδότηση του δικτύου με τοπικά παραγόμενη ενέργεια από 

ΑΠΕ, το δίκτυο διανομής πρέπει να καταστεί ευφυέστερο, ώστε να καλύπτει τη μεταβλητή 

παραγωγή από πολλές κατανεμημένες πηγές, ιδίως από τα φωτοβολταϊκά, και την 

ανταπόκριση στη ζήτηση (demand response). Λόγω της περισσότερο αποκεντρωμένης 

παραγωγής, των ευφυών δικτύων, των νέων χρηστών του δικτύου (π.χ. ηλεκτρικά οχήματα) 

και της ανταπόκρισης στη ζήτηση, είναι εντονότερη η ανάγκη για περισσότερο 

ενοποιημένη θεώρηση της μεταφοράς, της διανομής και της αποθήκευσης. Για να 

αξιοποιηθεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη Βόρειο 

Θάλασσα και τη Μεσόγειο θα απαιτηθούν σημαντικές επιπρόσθετες υποδομές, κυρίως 

υποθαλάσσιες. Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεννόησης των χωρών των Βόρειων 

θαλασσών για Υπεράκτιο Σύστημα (North Seas Countries' Offshore Grid Initiative), το 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΣΜ-Η) 

διεξάγει ήδη μελέτες για διασυνδεδεμένο δίκτυο στη Βορειοδυτική Ευρώπη με χρονικό 

ορίζοντα το 2030. Τα αποτελέσματα θα τροφοδοτήσουν τις εργασίες του ΕΔΔΣΜ-Η για 

σπονδυλωτό πρόγραμμα ανάπτυξης του πανευρωπαϊκού συστήματος αρτηριών ηλεκτρικής 

ενέργειας έως το 2050. 

Για να στηριχθεί η απαλλαγή της ηλεκτροπαραγωγής από ανθρακούχες εκπομπές και για να 

ενσωματωθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χρειάζεται ευέλικτη δυναμικότητα 

φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές. Νέες υποδομές φυσικού αερίου για τη 

διασύνδεση της εσωτερικής αγοράς κατά μήκος του άξονα Βορρά-Νότου και για τη 

σύνδεση της Ευρώπης με νέες διαφοροποιημένες πηγές εφοδιασμού μέσω του Νότιου 

διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου θα είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της 

δημιουργίας χονδρικών αγορών φυσικού αερίου που θα λειτουργούν εύρυθμα σε όλη την 

ΕΕ. 

                                                           
27 Πρόταση κανονισμού σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για μια διευρωπαϊκή ενεργειακή 

υποδομή (COM(2011)658) και πρόταση κανονισμού για τη δημιουργία της χρηματοδοτικής 

διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (COM(2011) 665).). 
28 Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς. 
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9.2. Κινητοποίηση των επενδυτών –ενιαία και αποτελεσματική προσέγγιση 

για την παροχή κινήτρων στον ενεργειακό τομέα 

Από τώρα και μέχρι το 2050 πρέπει να αντικατασταθούν σε ευρεία κλίμακα η υποδομή και 

τα κεφαλαιουχικά αγαθά σε όλη την οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων 

ευρείας κατανάλωσης στα νοικοκυριά. Πρόκειται για πολύ σημαντικές αρχικές επενδύσεις, 

των οποίων η απόδοση, σε πολλές περιπτώσεις, εκτείνεται σε μακρά χρονική περίοδο. Είναι 

αναγκαίες προσπάθειες έρευνας και καινοτομίαςσε πρώιμο στάδιο. Οι προσπάθειες αυτές 

θα μπορούσαν να στηριχθούν με ενιαίο πλαίσιο πολιτικής που θα συγχρόνιζε όλα τα μέσα 

που προβλέπονται, από τις πολιτικές έρευνας και καινοτομίας έως τις πολιτικές για την 

αξιοποίηση των τεχνολογιών. 

Χρειάζονται μαζικές επενδύσεις σε υποδομές. Πρέπει να υπογραμμιστεί το αυξημένο 

κόστος της καθυστέρησης, ιδίως τα προσεχή έτη, αναγνωρίζοντας όμως ότι οι τελικές 

επενδυτικές αποφάσεις θα επηρεαστούν από το συνολικό οικονομικό και 

χρηματοπιστωτικό κλίμα29. Ο δημόσιος τομέας ενδέχεται να διαδραματίσει 

διαμεσολαβητικό ρόλο για να διευκολύνει τις επενδύσεις στην ενεργειακή επανάσταση. Η 

υφιστάμενη αβεβαιότητα στην αγορά αυξάνει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες για επενδύσεις 

σε τεχνολογίες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Η ΕΕ πρέπει να κινητοποιηθεί τώρα και 

να αρχίσει να βελτιώνει τους όρους χρηματοδότησης του ενεργειακού τομέα. 

Η τιμολόγηση των ανθρακούχων εκπομπών μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για την 

αξιοποίηση αποδοτικών τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών σε όλη την 

Ευρώπη. Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της 

ευρωπαϊκής πολιτικής για το κλίμα. Έχει σχεδιαστεί με σκοπό να είναι τεχνολογικώς 

ουδέτερο, οικονομικώς αποδοτικό και πλήρως συμβατό με την εσωτερική αγορά ενέργειας. 

Θα πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος του. Τα σενάρια δείχνουν ότι η τιμολόγηση των 

ανθρακούχων εκπομπών μπορεί να συνυπάρξει με μέσα σχεδιασμένα για την επίτευξη 

συγκεκριμένων στόχων ενεργειακής πολιτικής και, ιδίως, για την έρευνα και την 

καινοτομία, για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και την ανάπτυξη των ΑΠΕ30. 

Ωστόσο, για να λειτουργήσει σωστά το μήνυμα της τιμολόγησης απαιτείται περισσότερη 

συνοχή και σταθερότητα μεταξύ των ενωσιακών και των εθνικών πολιτικών.  

Υψηλότερες τιμές ανθρακούχων εκπομπών δημιουργούν ισχυρότερα κίνητρα για 

επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, αλλά μπορεί να αυξήσουν 

τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Η διαρροή άνθρακα προβληματίζει ιδιαιτέρως τους 

βιομηχανικούς τομείς που υφίστανται ανταγωνισμό παγκοσμίως και επηρεάζονται από τις 

                                                           
29 Στα σενάρια για το χάρτη πορείας για οικονομία χαμηλού επιπέδου ανθρακούχων εκπομπών, 

που παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 2011, προβλέπεται το επιπρόσθετο κόστος της 

καθυστερημένης δράσης.Εξάλλου, στις Παγκόσμιες Ενεργειακές Προοπτικές 2011 που 

εκπόνησε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, υποστηρίζεται ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, για 

κάθε 1 δολάριο επένδυσης που δεν πραγματοποιείται στον τομέα της ενέργειας πριν από το 

2020 θα χρειαστεί να δαπανηθούν 43 δολάρια επιπλέον μετά το 2020 για να αντισταθμιστούν 

οι αυξημένες εκπομπές. 
30 Το σενάριο ΤΠΠ οδηγεί σε αξία ανθρακούχων εκπομπών ύψους περίπου 50 ευρώ το 2050, 

ενώ στα σενάρια απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές η τιμή είναι σημαντικά 

υψηλότερη. 
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διεθνείς εξελίξεις των τιμών. Ανάλογα με τις προσπάθειες εκ μέρους τρίτων χωρών, για να 

λειτουργεί ορθώς σύστημα τιμολόγησης των ανθρακούχων εκπομπών θα πρέπει να 

συνεχίσει να περιλαμβάνει μηχανισμούς όπως παροχής κινήτρων για οικονομικώς 

αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών εκτός της Ευρώπης και δωρεάν δικαιώματα εκπομπών 

βάσει δεικτών αναφοράς για την αποτροπή σημαντικών κινδύνων διαρροής άνθρακα. 

Οι επενδυτές από τον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να αναλαμβάνουν τους επενδυτικούς 

κινδύνους, εκτός εάν υπάρχουν σαφείς λόγοι για το αντίθετο. Ορισμένες επενδύσεις στο 

ενεργειακό σύστημα έχουν χαρακτήρα δημόσιου αγαθού. Ως εκ τούτου, ενδεχομένως να 

είναι δικαιολογημένη κάποια στήριξη για τους πρωτοπόρους (π.χ. ηλεκτροκίνητα 

αυτοκίνητα, καθαρές τεχνολογίες). Η στροφή προς μεγαλύτερη και περισσότερο 

προσαρμοσμένη χρηματοδότηση μέσω δημόσιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως η 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), και η κινητοποίηση του εμπορικού τραπεζικού τομέα στα κράτη μέλη θα 

μπορούσαν επίσης να διευκολύνουν τη επιτυχία του μετασχηματισμού. 

Οι επενδυτές του ιδιωτικού τομέα εξακολουθούν να είναι οι σημαντικότεροι στο πλαίσιο 

αγορακεντρικής προσέγγισης της ενεργειακής πολιτικής. Ο ρόλος των επιχειρήσεων κοινής 

ωφελείας θα μπορούσε να αλλάξει ουσιαστικά στο μέλλον, κυρίως όσον αφορά τις 

επενδύσεις. Ενώ στο παρελθόν οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας μπορούσαν μόνες τους να 

αναλαμβάνουν πολλές επενδύσεις που αφορούσαν την παραγωγή, ορισμένοι 

υποστηρίζουν ότι αυτό θα είναι λιγότερο πιθανό στο μέλλον, δεδομένης της κλίμακας των 

αναγκών για επενδύσεις και καινοτομία. Χρειάζεται ναπροσελκυστούν νέοι 

μακροπρόθεσμοι επενδυτές. Οι θεσμικοί επενδυτές θα μπορούσαν να καταστούν 

μεγαλύτεροι παράγοντες χρηματοδότησης των ενεργειακών επενδύσεων. Οι καταναλωτές 

θα διαδραματίσουν επίσης σημαντικότερο ρόλο και, συνεπώς, απαιτείται πρόσβαση σε 

κεφάλαια με εύλογο κόστος. 

Για να εξασφαλίζεται ότι η αγορά ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών μπορεί να 

είναι αναγκαία και μετά το 2020 η στήριξη (π.χ. επιδοτήσεις για την ενέργεια), η οποία θα 

πρέπει να αποκλιμακώνεται σταδιακά, καθώς ωριμάζουν οι αλυσίδες εφοδιασμού και 

επιλύονται οι αστοχίες της αγοράς. Τα δημόσια καθεστώτα στήριξης των κρατών μελών θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή στόχευση, να είναι προβλέψιμα, να έχουν περιορισμένο 

πεδίο εφαρμογής, να είναι αναλογικά και να περιλαμβάνουν διατάξεις σταδιακής 

κατάργησης. Κάθε μέτρο στήριξης θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ΕΕ για την εσωτερική αγορά και τις κρατικές ενισχύσεις. Η διαδικασία μεταρρύθμισης 

πρέπει να συνεχίσει να κινείται ταχύτατα, ώστε να εξασφαλιστούν αποτελεσματικότερα 

καθεστώτα στήριξης.Σε πιο μακροπρόθεσμη βάση, η ηγετική θέση της Ευρώπης στις 

υψηλής προστιθέμενης αξίας τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα θα επηρεάσει 

θετικά την ανάπτυξη και την απασχόληση. 

3.4 Η αποφασιστική σημασία της συμμετοχής του κοινού 

Είναι σημαντική η κοινωνική διάσταση του ενεργειακού χάρτη πορείας. Ο 

μετασχηματισμός θα επηρεάσει την απασχόληση και τις θέσεις εργασίας και θα απαιτήσει 
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μέτρα εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενεργότερο κοινωνικό διάλογο. Για την 

αποτελεσματική διαχείριση των αλλαγών θα είναι αναγκαία η συμμετοχή των κοινωνικών 

εταίρων σε όλα τα επίπεδα, σύμφωνα με τις αρχές της δίκαιης μετάβασης και της 

αξιοπρεπούς εργασίας. Χρειάζονται μηχανισμοί που θα βοηθούν εργαζομένους που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα μεταβατικών σταδίων εργασίας να αναπτύξουν τις ικανότητες 

επαγγελματικής ένταξης  

Θα πρέπει να κατασκευαστούν νέοι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής και σημαντικά 

περισσότερες εγκαταστάσεις ΑΠΕ. Χρειάζονται πρόσθετες εγκαταστάσεις αποθήκευσης, 

μεταξύ άλλων για την τεχνολογία CCS, περισσότεροι πυλώνες και περισσότερες γραμμές 

μεταφοράς. Αποτελεσματικές διαδικασίες αδειοδότησης είναι ιδιαιτέρως σημαντικές για 

τις υποδομές, καθώς αποτελούν προϋπόθεση για την αλλαγή των συστημάτων εφοδιασμού 

και την έγκαιρη στροφή προς την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η τρέχουσα 

τάση, κατά την οποία αμφισβητείται σχεδόν κάθε ενεργειακή τεχνολογία και καθυστερεί η 

χρήση ή η ανάπτυξή της, προκαλεί σοβαρά προβλήματα στους επενδυτές και θέτει σε 

κίνδυνο τις αλλαγές του ενεργειακού συστήματος. Δεν είναι δυνατή η παροχή ενέργειας 

χωρίς τεχνολογία και υποδομές. Επιπλέον, η καθαρότερη ενέργεια έχει κάποιο κόστος. 

Ενδεχομένως να χρειαστούν νέοι μηχανισμοί τιμολόγησης και κίνητρα, αλλά πρέπει να 

ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα καθεστώτα τιμολόγησης παραμένουν διαφανή 

και κατανοητά για τους τελικούς καταναλωτές. Οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται και να 

συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ενώ στις τεχνολογικές επιλογές θα πρέπει 

να λαμβάνεται υπόψη το τοπικό περιβάλλον.  

Θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή εργαλεία για την αντιμετώπιση των αυξήσεων των 

τιμών, βασιζόμενα στην ενεργειακή απόδοση και στη μείωση της κατανάλωσης, ιδίως 

μεσοπρόθεσμα, όταν οι τιμές ενδέχεται να αυξηθούν, ανεξαρτήτως των πολιτικών που θα 

εφαρμοστούν. Ο αναλυτικότερος έλεγχος του ενεργειακού κόστους και οι μειωμένοι 

λογαριασμοί ενέργειας ενδεχομένως να αποτελούν κίνητρα, αλλά ζωτικής σημασίας θα 

είναι η πρόσβαση σε κεφάλαια και οι νέες μορφές ενεργειακών υπηρεσιών. Ιδίως οι 

ευάλωτοι καταναλωτές ενδέχεται να χρειαστούν ειδική στήριξη ώστε να είναι σε θέση να 

χρηματοδοτήσουν απαραίτητες επενδύσεις για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Η 

σπουδαιότητα αυτού του καθήκοντος στήριξης θα αναβαθμίζεται καθώς θα υλοποιείται ο 

μετασχηματισμός του ενεργειακού συστήματος. Η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς και τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους 

καταναλωτές. Οι ευάλωτοι καταναλωτές προστατεύονται καλύτερα από την ενεργειακή 

ένδεια εάν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν πλήρως την ισχύουσα νομοθεσία ΕΕ για την 

ενέργεια και χρησιμοποιούν καινοτόμες λύσεις ενεργειακής απόδοσης. Δεδομένου ότι η 

ενεργειακή ένδεια είναι μια από τις πηγές φτώχιας στην Ευρώπη, στην ενεργειακή πολιτική 

των κρατών μελών πρέπει να αποτυπώνονται οι κοινωνικές πτυχές της τιμολόγησης της 

ενέργειας. 

3.5 Προώθηση αλλαγών σε διεθνές επίπεδο 

Κατά τη μετάβαση στο 2050, η Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσει και να διαφοροποιήσει τις 

πηγές εφοδιασμού της με ορυκτά καύσιμα και να αναπτύξει ταυτόχρονα συνεργασία για τη 
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δημιουργία διεθνών εταιρικών σχέσεων σε ευρύτερη βάση. Καθώς η ζήτηση της Ευρώπης 

απομακρύνεται από τα ορυκτά καύσιμα και οι επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας 

αναπτύσσουν περισσότερο διαφοροποιημένες εξοικονομήσεις, χρειάζονται ολοκληρωμένες 

στρατηγικές με τους σημερινούς προμηθευτές οι οποίες θα αφορούν τα οφέλη της 

συνεργασίας σε άλλους τομείς, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενεργειακή 

απόδοση και άλλες τεχνολογίες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Η ΕΕ θα πρέπει να 

αξιοποιήσει την ευκαιρία αυτή για να ενισχύσει τη συνεργασία της με τους διεθνείς της 

εταίρους, σύμφωνα με το νέο θεματολόγιο που καθορίστηκε το Σεπτέμβριο 201131. Είναι 

σημαντική η διαχείριση της μετάβασης σε στενή συνεργασία με τους ενεργειακούς 

εταίρους της ΕΕ – ιδίως τις γειτονικές χώρες, όπως η Νορβηγία, η Ρωσική Ομοσπονδία, η 

Ουκρανία, το Αζερμπαϊτζάν και το Τουρκμενιστάν, οι χώρες του Μαγκρέμπ και του 

Περσικού Κόλπου – ενώ σταδιακά διαμορφώνονται νέες ενεργειακές και βιομηχανικές 

εταιρικές σχέσεις. Αυτός είναι για παράδειγμα ο σκοπός του χάρτη πορείας ΕΕ-Ρωσίας 

2050. Η ενέργεια είναι επίσης σημαντικός παράγοντας αναπτυξιακής πολιτικής, λόγω των 

πολλαπλασιαστικών επιπτώσεών της στις οικονομίες των αναπτυσσομένων χωρών. Είναι 

απαραίτητη η συνέχιση των εργασιών σε παγκόσμιο επίπεδο για την καθολική πρόσβαση 

στην ενέργεια32. 

Η ΕΕ πρέπει να επεκτείνει και να διαφοροποιήσει τους δεσμούς μεταξύ του ευρωπαϊκού 

δικτύου και των γειτονικών χωρών, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη Βόρειο Αφρική (με στόχο να 

αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο το δυναμικό ηλιακής ενέργειας της Σαχάρας). 

Η ΕΕ πρέπει επίσης να ασχοληθεί με το ζήτημα των εισαγωγών ενέργειας υψηλής έντασης 

άνθρακα, ιδίως ηλεκτρικής ενέργειας. Χρειάζεται ενισχυμένη συνεργασία για τη 

διαμόρφωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού όσον αφορά τις ρυθμίσεις της αγοράς και των 

ανθρακούχων εκπομπών, ιδιαίτερα στο κλάδο της ηλεκτροπαραγωγής, καθώς αυξάνονται 

οι σχετικές εμπορικές συναλλαγές και έρχεται στο προσκήνιο το θέμα της διαρροής 

άνθρακα. 

10. ΤΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΒΗΜΑΤΑ 

Ο ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050 δείχνει ότι η απαλλαγή από τις ανθρακούχες 

εκπομπές είναι εφικτή. Όποιο σενάριο και εάν επιλεγεί, αναδύονται διάφορες 

αναμφιβόλως θετικές επιλογές(no-regrets)ικανές να μειώσουν τις εκπομπές 

αποτελεσματικά και κατά οικονομικά βιώσιμο τρόπο.  

Ο μετασχηματισμός του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος είναι επιτακτικός για λόγους 

κλίματος, ασφάλειας και οικονομίας. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα 

διαμορφώνουν ήδη το ενεργειακό σύστημα του 2050. Για να πραγματοποιηθεί έγκαιρα ο 

απαραίτητος μετασχηματισμός του ενεργειακού συστήματος, χρειάζεται να επιδείξει η ΕΕ 

πολύ περισσότερο φιλόδοξη πολιτική βούληση και μεγαλύτερη αίσθηση του επείγοντος του 

                                                           
31 Ανακοίνωση για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τη διεθνή συνεργασία 

(COM(2011)539. 
32 «Αύξηση του αντικτύπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για 

αλλαγή» (COM(2011)637, 13 Οκτωβρίου). 
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θέματος. Η Επιτροπή θα συζητήσει με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, βασιζόμενη στον παρόντα χάρτη πορείας. Η Επιτροπή θα 

επικαιροποιεί τακτικά τον χάρτη πορείας, επαναξιολογώντας ό,τι είναι απαραίτητο βάσει 

της προόδου και των αλλαγών που σημειώνονται, και προβλέπει διαδραστική διαδικασία 

μεταξύ των κρατών μελών, μέσω των εθνικών πολιτικών τους, και της ΕΕ, η οποία 

διαδικασία θα καταλήξει σε έγκαιρη ανάληψη δράσης ώστε να επιτευχθεί ο 

μετασχηματισμός του ενεργειακού συστήματος που θα αποδώσει την απαλλαγή από τις 

ανθρακούχες εκπομπές, μεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού και αυξημένη 

ανταγωνιστικότητα προς όφελος όλων. 

Το συνολικό κόστος συστήματος για το μετασχηματισμό του ενεργειακού συστήματος 

είναι περίπου το ίδιο με όλα τα σενάρια. Μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση μπορεί να 

συμβάλει να διατηρηθεί το κόστος σε χαμηλά επίπεδα. 

Οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται σε όλη την υφήλιο. Ο χάρτης πορείας δείχνει ότι, παρόλο 

που οι τιμές θα αυξάνονται έως λίγο-πολύ το 2030, τα νέα ενεργειακά συστήματα είναι 

ικανά να οδηγήσουν σε μείωση των τιμών μετά το έτος αυτό. Θα πρέπει να αποφεύγονται 

στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά ενέργειας ― μεταξύ άλλων μέσω τεχνητά χαμηλών, 

ρυθμιζόμενων τιμών ― καθώς θα έστελναν λανθασμένο μήνυμα προς τις αγορές και θα 

ακύρωναν τα κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας και άλλες επενδύσεις σε τεχνολογίες 

χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, με συνεπακόλουθη καθυστέρηση των 

μετασχηματισμών, οι οποίοι μακροπρόθεσμα θα αποφέρουν πτώση των τιμών. Η κοινωνία 

πρέπει να είναι προετοιμασμένη και να προσαρμοστεί σε υψηλότερες ενεργειακές τιμές τα 

επόμενα έτη. Οι ευάλωτοι πελάτες και οι ενεργοβόρες βιομηχανίες ενδεχομένως να 

χρειαστούν προσωρινή στήριξη. Το σαφές μήνυμα είναι ότι οι επενδύσεις θα είναι 

αποδοτικές, από πλευράς οικονομικής μεγέθυνσης, απασχόλησης, μεγαλύτερης ασφάλειας 

ενεργειακού εφοδιασμού και χαμηλότερου κόστους καυσίμων. Ο μετασχηματισμός 

δημιουργεί ένα νέο τοπίο για την Ευρωπαϊκή βιομηχανία και μπορεί να αυξήσει την 

ανταγωνιστικότητα. 

Για να επιτευχθεί αυτό το νέο ενεργειακό σύστημα, πρέπει να πληρούνται δέκα 

προϋποθέσεις: 

(1) Άμεση προτεραιότητα είναι η πλήρης εφαρμογή της ενωσιακής στρατηγικής 

«Ενέργεια 2020». Θα πρέπει να εφαρμοστεί το σύνολο της υφιστάμενης 

νομοθεσίας και πρέπει να εγκριθούν τάχιστα οι προτάσεις που βρίσκονται 

σήμερα υπό συζήτηση, ιδίως για την ενεργειακή απόδοση, τις υποδομές, την 

ασφάλεια και τη διεθνή συνεργασία. Η πορεία προς νέο ενεργειακό σύστημα 

έχει επίσης κοινωνική διάσταση· η Επιτροπή θα συνεχίσει να ενθαρρύνει 

τον κοινωνικό διάλογο και τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων για να 

βοηθήσει τη μετάβαση υπό δίκαιους όρους και την αποτελεσματική 

διαχείριση των αλλαγών. 

(2) Πρέπει να αυξηθεί δραστικά η ενεργειακή απόδοση του ενεργειακού 

συστήματος και της κοινωνίας στο σύνολό της. Τα παράλληλα οφέλη από 

την επίτευξη ενεργειακής απόδοσης σε ευρύτερο πλαίσιο απόδοσης των 
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πόρων αναμένεται να συμβάλουν στην ταχύτερη και οικονομικώς 

αποδοτικότερη επίτευξη των επιδιώξεων. 

(3) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να συνεχίσει να δίνεται στην ανάπτυξη των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο ρυθμός ανάπτυξης των ΑΠΕ, ο 

αντίκτυπός τους στην αγορά και το ταχέως αυξανόμενο μερίδιό τους στην 

ζήτηση ενέργειας επιβάλλουν τον εκσυγχρονισμό του πολιτικού πλαισίου. Ο 

στόχος της ΕΕ για μερίδιο 20% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει 

μέχρι στιγμής αποδειχθεί αποτελεσματική κινητήρια δύναμη για την 

ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ, και θα πρέπει να 

εξεταστούν εγκαίρως οι επιλογές για τα ορόσημα μέχρι το 2030. 

(4) Μεγαλύτερες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα, την ανάπτυξη 

και την τεχνολογική καινοτομία είναι ζωτικής σημασίας για την 

επιτάχυνση της εμπορικής αξιοποίησης όλων των λύσεων χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών. 

(5) Η ΕΕ έχει δεσμευθεί για την επίτευξη πλήρως ενοποιημένης αγοράς έως το 

2014. Πέραν των τεχνικών μέτρων που έχουν ήδη προσδιοριστεί, υπάρχουν 

κανονιστικές και διαρθρωτικές ελλείψεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. 

Απαιτούνται ορθώς σχεδιασμένα μέσα για τη διάρθρωση της αγοράς και νέοι 

τρόποι συνεργασίας, ώστε να απελευθερωθεί πλήρως το δυναμικό της 

εσωτερικής αγοράς ενέργειας, καθώς θα εισρέουν νέες επενδύσεις στην 

αγορά ενέργειας και θα αλλάζει το ενεργειακό μείγμα. 

(6) Οι τιμές της ενέργειας πρέπει να αντανακλούν καλύτερα το κόστος, ιδίως 

των νέων επενδύσεων που απαιτούνται σε όλο το ενεργειακό σύστημα. Όσο 

νωρίτερα οι τιμές αντανακλούν το κόστος, τόσο ευκολότερος θα είναι 

μακροπρόθεσμα ο μετασχηματισμός. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι πιο 

ευάλωτες ομάδες, για τις οποίες ο μετασχηματισμός του ενεργειακού 

συστήματος θα αποτελέσει πρόβλημα. Ειδικά μέτρα θα πρέπει να 

καθοριστούν σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για την αποφυγή της ενεργειακής 

ένδειας. 

(7) Πρέπει να δημιουργηθεί νέα αίσθηση τουεπείγοντος χαρακτήρα και της 

συλλογικής ευθύνης που έχει η ανάπτυξη νέων ενεργειακών υποδομών 

και αποθηκευτικής δυναμικότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη και με τους 

γείτονές μας. 

(8) Δεν θα υπάρξει κανένας συμβιβασμός σε θέματα ασφάλειας και προστασίας, 

ανεξαρτήτως αν πρόκειται για τις συμβατικές ή τις νέες πηγές ενέργειας. Η 

ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει το πλαίσιο ασφάλειας και προστασίας 

από έκνομες ενέργειες και να ηγείται των διεθνών προσπαθειών στο πεδίο 

αυτό. 

(9) Πρέπει να αποτελεί τον κανόνα η ευρύτερη και πιο συντονισμένη 

προσέγγιση από την ΕΕ όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις στον ενεργειακό 

τομέα, συμπεριλαμβανομένου του διπλασιασμού του προσπαθειών με σκοπό 

την ενίσχυση της διεθνούς δράσης για το κλίμα. 

(10) Τα κράτη μέλη και οι επενδυτές χρειάζονται συγκεκριμένα ορόσημα. Στον 

χάρτη πορείας προς την οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών 

καθορίστηκαν ήδη ορόσημα για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Το 
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επόμενο βήμα είναι ο καθορισμός του πλαισίου πολιτικής έως το 2030 ― 

ευλόγως προβλέψιμος χρονικός ορίζοντας ― το οποίο είναι το επίκεντρο της 

προσοχής των περισσότερων επενδυτών σήμερα. 

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρουσιάζει πρωτοβουλίες, αρχικώς με 

ολοκληρωμένες προτάσεις για την εσωτερική αγορά, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 

την πυρηνική ασφάλεια, το επόμενο έτος. 
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COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE 

COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE 

COMMITTEE OF THE REGIONS  

Energy Technologies and Innovation  

1. INTRODUCTION  

Technology and innovation are crucial to all our energy challenges…  

The EU needs to do more to bring new, high performance low-cost, low-carbon sustainable energy 

technologies to the market. New technologies are vital to achieve all of the EU 2020 objectives
1

 in energy, 

climate, economic and social policy, as well as those for 2030 and 2050. The EU must have a strong and 

dynamic technology and innovation strategy both to deliver its policy goals strengthen its competitiveness 

and to better coordinate investments.  

… complementing EU energy legislation  

EU policies on the internal energy market, energy efficiency and renewables support technologies onto the 

market, from Photovoltaic (PV) panels to efficient appliances, smart meters or home automation. The EU 

needs to further reinforce the role of technology and innovation within energy policy, not just with specific 

technologies, but also by triggering new business models, market and social adaptation and energy system 

improvements that offer a longer term strategic perspective for investments.   

….in a constantly evolving energy landscape  

As a result of EU policies, global investments in renewables have progressed steadily requiring a greater 

flexibility and energy management. The phasing out of nuclear power in some countries and the rapid 

expansion of unconventional gas production is changing the economics of energy worldwide. To support 

European industrial competitiveness the EU’s energy technology and innovation policy needs to deliver on 

reducing costs rapidly and speeding up the introduction of new sustainable technologies to the market. This 

is particularly important in a time of economic downturn which has direct consequences on private 

investments and national budgets.   

 

2. WHAT HAS THE EU ACHIEVED?  

2.1. Legislation has pulled technology and innovation onto the market  

The EU internal energy market helps to create open and competitive markets where industry players invest 

in new and innovative technologies and services. The scale of the internal energy market provides the space 

for market forces to stimulate technological development and innovation. This is supported by efforts to 

modernise, integrate and expand grid infrastructure up to 2020 and beyond, notably for electricity. The EU 

has identified 12 priority corridors, among others to integrate more wind and solar electricity while ensuring 

uninterrupted supply. The technical rules being developed for the internal market (i.e. network codes) focus 

on the integration of technologies in response to the changing energy system. As part of this work 

Transmission System Operators (TSO) are developing new modelling  

1 as stated in the Communication on SET Plan in 2007 (COM (2007) 723) and in the Communication on Investing in low carbon technologies in 

2009 (COM (2009) 519)  
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methods and smarter grid operation tools. Making consumers active players in an integrated energy market, 

means that EU policy is also driving the development of "smart" and IT-related technologies, such as smart 

metering, electric cars, demand response, micro-generation and local storage technologies to allow for 

flexible demand and better control of consumption.  

To meet the 2020 goals, EU energy policy supports a shift to low carbon generation technologies. Spurred 

by the Renewable Energy Directive and support in Member States there has been a strong growth in 

renewables and significant reductions in cost. As part of the transition to a low carbon energy system, EU 

policy has pushed Carbon Capture and Storage (CCS) technologies and a safer nuclear energy generation.   

Through EU energy efficiency policy and legislation, including the Energy Efficiency and Eco-design 

Directives, technologies are being rolled out onto the market. In parallel, sectoral energy efficiency 

legislation on eco-design is pulling the development and deployment of energy efficient appliances (e.g. 

boilers, washing machines, TVs, computers) and brings energy savings to consumers. In the buildings 

sector, EU legislation promotes energy efficient building renovation and the construction of nearly-zero 

energy buildings. In the transport sector, low emission and electric vehicles are encouraged.  

The EU Emission Trading System and the Effort Sharing Decision have made the Green House Gas (GHG) 

emissions price part of EU business operational and investment decisions and has contributed to substantial 

emissions reductions but it's role as a major driver towards long term low carbon investments is being 

questioned due to the low and volatile carbon price signal it has produced in response to the crisis.   

2.2. Improving framework conditions for research and innovation   

The Innovation Union set out an integrated research and innovation strategy, improving public funding and 

tackling the barriers that hold back private investment. Significant progress has been made to improve 

framework conditions, including unitary patent protection (dramatically reducing patent costs), an effective 

EU-wide venture capital regime, and modernising public procurement rules. The European Research Area is 

improving the impact of Member State research funding and the framework conditions for researchers, 

including by better aligning funding from different Member States, improving researchers’ careers and 

mobility and giving researchers access to world-class scientific infrastructures.  

2.3. The SET Plan - driving the EU 7th Framework Programme for Research  

The EU's Strategic Energy Technology (SET) Plan was established in 2008 as the technology push 

framework of the EU's energy and climate policies. It is based on a three pillar implementation structure: a 

Steering Group, European Industrial Initiatives (EIIs) and the European Energy Research Alliance (EERA) 

and is supported by an information system (SETIS)
 2

. The Steering Group on Strategic Energy Technologies 

has enabled a structured  

2  

The SET Plan Steering Group, composed of EU Member States, is mandated to conceive joint 

actions and make resource available for the implementation of the SET Plan. The EIIs are based on 

the European Technology Platforms, and propose Technology Roadmaps to align the efforts of the 

EU, Member States and industry to achieve common goals. The EERA groups the leading EU 

energy research establishments and is mandated to implement joint programmes through the sharing 

of national capacities in Europe. The Smart Cities and Communities European Innovation 

Partnership started as the energy efficiency component of the SET Plan and now integrates at the 

level of cities and communities real scale applications of energy, transport and ICT innovative 

solutions. The Commission’s Strategic Energy Technologies Information System (SETIS) is led and 
coordinated by EC Joint Research Centre (JRC)  
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dialogue with Member States resulting in increased alignment of national energy research and innovation 

policies and has promoted a move towards joint actions to deliver common objectives with greater speed 

and effectiveness.  

The SET Plan prioritised those technologies most relevant to the energy and climate policy objectives for 

2020: wind, solar, electricity networks, CCS, bioenergy, nuclear, fuel cells and hydrogen, energy efficiency. 

The EIIs set-up for all these sectors have defined priority research and innovation areas through Technology 

Roadmaps including a dedicated roadmap on materials
3

 and focused their action on large projects of 

European value. Through the EERA national research capacities are pooled to develop new solutions that 

will impact beyond 2020.  

European funds have been made available, primarily under the 7
th

 Research Framework Programme (FP7) 

through the mobilisation of different parts such as Energy and Key Enabling Technologies (e.g. ICT and 

Materials). From 2007 to 2012, the FP7 Energy Theme supported with some €1.8 billion about 350 projects. 

FP7 has also provided substantial support through public private partnerships and financial instruments (see 

below). In addition, support at the level of the EU has been provided through the European Institute of 

Innovation and Technology (EIT) and its Knowledge and Innovation Community InnoEnergy. Substantial 

additional funding came from European Energy Programme for Recovery (EEPR) as well as the from New 

Entrance Reserve (NER) 300 Programme. Public and private investments in technological development for 

the SET Plan sectors increased from € 3.2 billion in 2007 to € 5.4 billion in 2010
4

 (Figure1). Today industry 

makes about 70% of the total research and innovation investment in the SET Plan priorities while Member 

States account for 

about 20% and the 

European 

Commission for 

10%.   

Figure 1 Estimate 

of public and 

corporate R&D 

investments in 

2010 by 

technology and by 

source 

(JRC/SETIS)
5 

 

3

  

S
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(

2

0

11) 1609 - Commission staff working document "Materials Roadmap Enabling Low 

Carbon Energy Technologies"  

4  

(COM (2009) 519) has estimated that €8 billion per year are needed to effectively 

move forward the SET-Plan actions  

5  

For nuclear sector the spending regards Euratom 
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As a result of these efforts, important achievements in technological developments and cost reduction have 

been made for SET Plan technologies.   

Over the last two decades Photovoltaic (PV) system prices have decreased all over the world, significantly 

driven by technology and market developments. The cost of PV modules decreased sharply (by 3 times in 

two years)
6

. The SET Plan target of 1 €/kW
7

 by 2030 may be a reality by 2020 thus significantly reducing 

the costs for society.  

Wind power (mainly on-shore) already contributes a significant share of energy generation: 106 GW of 

wind capacity installed at the end of 2012 generated 210 TWh or 7% of European electricity production
8

. 

Annual turnover of major wind equipment suppliers reached €20 billion in 2012. Whilst wind is a global 

market, it has a strong local influence: turbine manufacturer’s worldwide market share depends strongly on 

how their home market performs. EU efforts also continue with offshore wind applications where the 

technology is still improving and cost are decreasing.  

In the transport sector, EU efforts focus on reaching 10% of energy consumption from renewables, in 

particular through alternative fuels. To address indirect land use change (ILUC), the Commission proposed 

that no more than half of the 10% target should be achieved with conventional biofuels, increasing the 

demand for advanced biofuels to 6 Mtoe or 15 plants, each with an annual capacity of 100 Ktoe. A positive 

start has been made with FP7 funding 9 large scale lignocelluloses biofuel demonstration projects with 

capacities of 40 to 80 thousand tonnes per year.  

2.4. Intelligent Energy Europe (IEE) programme  

Since 2007, the innovation programme Intelligent Energy in Europe (IEE) has promoted the market uptake 

of technologies and tackled non-technological barriers (financial, regulatory and administrative). The 

programme focused on energy efficiency and renewable energy. It has, through more than 300 projects, 

triggered over €4 billion of related investment in all end-use sectors, including transport.  

IEE has led to mainstreaming new business models that leverage private financing. An example of such 

business model is Energy Performance Contracting (EPC), where the initial investment in energy saving 

measures is re-paid by the cost savings from higher energy efficiency. IEE has so far replicated this business 

model in 10 Member States including some where the concept was largely unknown.  

IEE has also established co-operation with financial institutions to successfully mobilise investments of 

around €2 billion (with €38 million EU funding) into sustainable energy through its Project Development 

Assistance Facilities (ELENA
9

 and Mobilising Local Energy Investment). The programme has pioneered 

support to "energy transformation" actors such as local and regional authorities, schools, hospitals and social 

housing as well as addressing the needs of practitioners through training and information provision. 

Investments are expected to generate energy savings of more than 2000 GWh/year.   

6  

S

t

a
f

f

 

Working Paper, Technology Assessment Figure 3.2  

7 1 €/kW for turnkey 100 kW systems by 2030 (expressed in 2011 prices, excluding VAT)  

8 JRC calculations based on a 23% capacity factor, which is the 2011 average figure for Europe  

9 The market replication ELENA Facility was launched by the Commission and the European Investment Bank (EIB) in December 

2009 to support investments in energy efficiency and renewable energy projects. Run by the EIB, KfW, CEB and EBRD, the 

ELENA Facility is funded through the European Commission’s IEE Programme.  
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Through its Build-up Skills initiative, the programme is addressing practitioners' needs to build nearly zero-

energy buildings across the EU. In the area of energy intensive industries, the CARE+ project mobilised 

SMEs in the chemical industry to achieve energy savings of between 10-20%.  

2.5. Public-Private Partnerships and Joint Undertaking  

Supported under FP7, the Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) has enabled the 

implementation of an industry-led programme of research and demonstration activities covering both 

transport and stationary power applications. The €380 million in grants allocated to date has brought closer 

to market a variety of applications (e.g. material handling vehicles, back-up power systems) while reducing 

costs and improving the efficiency and the lifetime of the applications.   

The research oriented Public-Private Partnerships (PPPs) on energy efficiency in buildings and on factories 

of the future, as well as on green cars, brought together the stakeholders in each of these sectors to forge a 

common agenda and channel EU funding towards their objectives. From 2009 to 2012, €1.6 billion was 

committed by the EU, matched by a similar level of private sector investments. The PPPs have been 

successful in attracting strong participation of SMEs.  

2.6. Improving access to debt financing - Risk Sharing Finance Facility (RSFF)  

Under FP7, the RSFF is supporting the European Investment Bank (EIB) in providing some €10 billion of 

loan commitments (with €1 billion of EU contribution) to attract more than €20 billion of research and 

innovation investments, mainly by large firms and mid-caps companies. The RSFF encourages project 

promoters to undertake research and innovation activities associated with a high degree of risk. From 2009 

to 2012, the energy sector has accounted for 14-18% of the RSFF portfolio, including major first-of-a-kind 

investments in solar and wind and investments to improve energy efficiency, particularly in the automotive 

sector.  

2.7. Regional Dimension – support from cohesion policy  

Within the cohesion policy budget significant funding is dedicated to sustainable energy, with over € 10 

billion planned for investment in energy efficiency and renewables in the 20072013 programming period. 

One such example is the Wave Hub project in South West England, aiming to create the world’s largest test 

site for devices that generate electricity from the power of waves. Another example is the Green Buildings 

Cluster project of Lower Austria, which connects construction and building professionals with researchers 

to address challenges such as climate change and enables innovation through cooperation.  

2.8 Assessment of EU the energy technology and innovation framework  

Europe is on the right track to foster the development of energy technologies and creating the right 

conditions for innovation, but much remains to be done.   

The rapidly evolving energy landscape requires a system approach and responsiveness to new 

developments. Both the evaluation of the SET plan implementation
10

 and the public consultation
11

 

conducted in support of this Communication confirm that the SET Plan needs increased focus on energy 

system integration, integration of activities along the innovation  

10  

J

R

C

/

S

E

TIS SET Plan Review is available at: http://setis.ec.europa.eu/set-plan-implementation/set-planreview-2010-2012  
11 Public consultation full report is available at: 

http://ec.europa.eu/energy/technology/consultations/20130315_technology_innovation_en.htm  

http://setis.ec.europa.eu/set-plan-implementation/set-plan-review-2010-2012
http://setis.ec.europa.eu/set-plan-implementation/set-plan-review-2010-2012
http://ec.europa.eu/energy/technology/consultations/20130315_technology_innovation_en.htm
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chain, and increased coordination of the EIIs and EERA to support this. Further industrial 

supply chain developments need to increase, while a stronger coordination of actors and 

investments along the research and innovation chain is needed to accelerate development and 

market uptake.   

In addition, although Member States do share common industrial and research objectives, 

their commitment to the SET Plan is currently suboptimal. Coordinated and/or joint 

investments between Member States and with the EU need to be fostered to leverage private 

sector investments in support of the EIIs Technology Roadmaps and the EERA Joint 

Programmes. Similarly, a clear commitment from industrial partners needs to be ensured 

including in PPPs based on a shared vision and clearly defined objectives, while research 

capacities under the EERA need to be more integrated to accelerate the delivery of results 

with stronger links to industry.  

An external evaluation of the IEE programme in 2011
12

 concluded that it has a crucial role in 

developing service innovation, knowledge and capacity building and new business models 

that leverage private financing for the roll-out of energy efficiency and renewable 

technologies to the market. Building upon this successful example, measures supporting the 

market uptake of energy innovation need to be expanded to other energy policy areas and 

should be more strongly linked to the Structural and Cohesion Funds.   

In a similar vein, the interim evaluation of the FCH JU
13

 recommended a stronger focus on 

applied research and larger-scale demonstration activities linked to energy system needs, such 

as the use of hydrogen to store renewable electricity.  

These highlight the need for an integrated research and innovation chain at EU level that 

spans from basic research to market roll-out.   

 

3.  ENERGY TECHNOLOGY AND INNOVATION STRATEGY TO 2020 AND BEYOND  

The European energy technology and innovation strategy needs to accelerate innovation in 

cutting edge low carbon technologies and innovative solutions, and bridge the gap between 

research and the market. This is clearly recognised in the Commission's proposals for Horizon 

2020, which bring together EU support for research and innovation (including the successors 

to the current FP7 and IEEII programmes and further support to the EIT) under a simplified 

framework. However, EU funding remains a limited part of the overall funding across 

Europe, and the key principles and developments need to be reflected equally in private sector 

and Member State investments. Implementation needs to be increasingly based on 

partnerships that build the necessary scale and scope, and achieve greater impact from scarce 

public and private resources.  

3.1.  Key principles  

Adding value at the EU level  

EU intervention needs to focus on where it can really add value. It should concentrate on 

large-scale efforts which go beyond what Member States can achieve alone or bilaterally,  

12 “Ex-ante evaluation of a successor of the ‘Intelligent Energy- Europe II’ (2007-2013)”, available at: 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/files/doc/2011_iee2_programme_ex_ante_en.pdf  
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promoting innovation through regulation and financing. It should support research and 

innovation capacity building to accelerate developments, and generate economies of scale.  

Looking at the whole energy system when setting priorities  

The development of energy technologies should be seen from the perspective of delivering 

cost-effective energy services to final customers: light, heat, cooling, clean transport etc. 

Individual technological developments should be assessed for their integration and impact on 

the whole energy system (production, transmission, distribution and use of energy). A system 

approach means going beyond the existing divisions between energy sources and end uses, 

and should therefore exploit synergies between sectors (e.g. energy, ICT, transport, 

agriculture), taking advantage of cross-sectoral complementarities and spill overs, as well as 

looking for life-cycle based solutions that reduce the overall need for energy by reducing 

waste and re-using and recycling materials.   

Integrating actions along the energy innovation chain and strengthen the link with energy 

policy  

Support for innovation cycle from basic research to market deployment means supporting 

market-uptake measures to build capacities, proofing of concepts for next generation 

technologies, tackling regulatory barriers , analysing the market conditions of specific 

technologies and create an investment climate and horizon conducive to more innovation 

investment.  

Pooling resources and using a portfolio of financial instruments   

The energy challenge requires investments in research and innovation that are beyond the 

reach of a single Member State or private actor. At a time when research-driven solutions are 

urgently needed and public resources are under pressure, there is a need to leverage the 

individual investments of Member States to support industry with programmes that allow 

ambitious and comprehensive industrial developments, and indirectly with an increased 

integration of national institutional funding and research institutions Different stages of 

innovation and deployment require proper financing mechanisms. The exploitation of 

synergies with the EU Structural and Investments Funds especially through national and/or 

regional research and innovation strategic policy frameworks for smart specialisation
14

 should 

be strengthened. Other programmes can also be used for financing innovation, such as the 

Connecting Europe Facility (smart grids and electricity highways) or financing instruments 

such as those proposed in the Access to Risk Finance component of Horizon 2020 or directly 

deployed by the European Investment Bank. Additionally, ETS financing mechanisms similar 

to the "NER 300" Programme could be envisaged in the future.  

Keeping options open, while concentrating on the most promising technologies for post 

2020  

Most energy technologies have long lead-times and so investment decisions now will have 

repercussions well beyond 2020. As a result, the EU needs to drive the development of a 

spectrum of technologies which may only reach maturity beyond 2020. The energy 

technology and innovation strategy puts in place a framework to deliver economic and viable 

energy technologies and solutions both in the short and long term, for the EU and the global 

market. It builds on the European Commission Horizon 2020 proposal currently subject to 

decision under the legislative process. It will also incorporate the results of the debate on the 

Green Paper on the 2030 framework for climate and energy policy.  

14 In the proposal for 2014-2020 Regional Policy, Member States or regions are required to develop such strategies  
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3.2 Key developments that are needed  

Unlocking the full potential of energy efficiency, focusing on end use consumption  

Investing in energy efficiency brings savings to consumers and allows EU industries to be 

less dependent on energy prices, reduce their costs and increase their competitiveness.   

Buildings, with nearly 40% of final energy consumption, are a high priority for increasing the 

rate of energy efficient renovations for existing buildings and making new buildings nearly 

zero-energy ones. New building materials, designs for integrating renewables into buildings, 

and new concepts and business models for energy efficient building renovation, need to be 

developed and demonstrated. These need to be supported by convergence between national 

and regional regulatory approaches to reduce administrative burdens, establish standard 

methodologies to measure the energy performance of buildings, and enable the single market.  

The development and uptake of innovations which substantially reduce the energy costs of 

industry must be prioritised, in particular for energy intensive industries and SMEs (e.g. the 

use of industrial insulation throughout Europe would reduce annual energy consumption by 

4%). This includes support for developing skills to grasp energy efficiency savings in industry 

through training energy auditors and energy managers.  

Delivering competitive solutions for a clean, sustainable, secure and efficient energy system  

Innovations that ensure the flexibility and security of the European energy system will lower 

the costs of the whole energy infrastructure and prepare it for taking up much larger amounts 

of renewable energy. Electricity storage technologies will be important at transmission and 

distribution level.  

Innovations are needed to ensure the continuity of electricity supply and rationalise demand 

for infrastructures through cost-effective balancing of renewable electricity, at local level 

through demand response and flexibility and at transmission level through innovation in long 

distance electricity transport to enable balancing between multiple renewable energy source 

locations, for example, for linking offshore wind.  

Technologies that enable active consumer participation will allow energy efficiency 

improvements in networks, making more use of ICT. Innovation in distribution grids and the 

development of a market environment that empowers consumers, while ensuring adequate 

protection of the vulnerable ones, to profit from the best price and energy conditions and to 

produce and sell their own energy.  

Whilst a number of technologies have been successfully developed and brought to the market 

(onshore wind and solar photovoltaic) thanks to deployment support, an open and flexible 

approach to further development of a portfolio of cost-effective and sustainable energy 

options is needed. Other promising renewable energy fields include floating and other deep-

sea offshore wind, ocean energy, advances in concentrated solar power and novel 

photovoltaic applications. Further focus on research into heating and cooling technologies, 

hydrogen and fuel cells technologies is needed. Innovation is also required in new materials, 

key enabling technologies such as ICT, nanotechnology, micro and nano-electronics, 

photonics, biotechnology and advanced manufacturing processes routes. The International 

Thermonuclear Experimental Reactor (ITER)-project
15

 is a core of the EU's long-term 

research for fusion energy.  

Technological development is needed to support safe operation of nuclear systems, 

development of sustainable solutions for the management of radioactive waste, and nuclear  
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competences. This should focus on the safety of existing nuclear plants, particularly in view 

of the extension of operating lifetimes, as well as the safety of future nuclear systems. 

Research must continue in the field of long-term solutions for the management of radioactive 

waste in Europe through development of geological disposal. These efforts should be 

accompanied by multidisciplinary research on the risks of low doses of radiation. Next 

generation nuclear fission reactors such as "Generation IV" systems are the potential long 

term nuclear energy options.   

Deliver sustainable alternative fuels to the European transport fuel mix, in line with the 

alternative fuels strategy
16

 for the long-term substitution of oil as energy source for all modes 

of transport, .This requires targeted development and cost reduction of the fuels (in particular 

advanced biofuels, bio-methane and hydrogen) and transport application technologies.   

Fostering innovation in real environments and through a market driven framework  

A particular focus is needed on cities which use far more energy than they are able to 

produce. Further integration and optimisation of the energy, information and transport flows 

at the level of districts, cities and communities is needed This is the premise of the Smart 

Cities and Communities European Innovation Partnership
17

: demonstrating commercial-scale 

smart urban solutions based on the use of ICT in the energy and transport sectors that can 

deliver cost effective solutions in European urban areas.   

Market uptake measures are needed in the roll-out of all innovative energy technologies to 

allow scaling up investments in supply chains and to support policy implementation for grids, 

renewable energy and energy efficiency tackling non-technological barriers, including:  

• building the capacity of market actors and public authorities to introduce effective 

policies and measures, which draw technologies into the market. This includes continuous 

development of practitioners (e.g. skills developments for technicians, engineers);  

• supporting the development and take-up of innovative financing solutions for 

renewable energy and energy efficiency, including financing for their deployment.   

 

National and regional innovation strategies need to play a critical role in fostering innovation 

in real environments. They should be mobilised to support research and innovation capacities 

build-up and to accelerate the exploitation and dissemination of research and innovation 

results into the market, with particular attention to creating an innovation-friendly business 

environment for SMEs and regional and local industry including improving access to risk 

finance.  

 

4. IMPLEMENTING THE ENERGY TECHNOLOGY AND INNOVATION STRATEGY  

The SET Plan remains the core instrument to deliver on the challenges addressed above. It 

provides the reference point for EU, national, regional and private investments in energy 

research and innovation.  

However, the SET Plan also needs reinforcing, to respond to the new challenges and to better 

consolidate research and innovation capacity and resources across Europe. For this purpose, 

the following changes are proposed:  

16 COM(2013) 17 final  
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• To address energy system and innovation chain integration, an Integrated Roadmap 

should be developed, under the guidance of the SET Plan Steering Group, incorporating the 

key principles and measures identified in this Communication. This Integrated Roadmap 

should consolidate the (up dated) technology roadmaps of the SET Plan while retaining the 

technology specificities; it should cover the entire research and innovation chain from basic 

research to demonstration and support for market roll-out; and it should identify clear roles 

and tasks for the various stakeholders such as the EERA, the EIIs, the EIT, relevant European 

PPPs and other stakeholders such as universities, investors and financiers while promoting 

synergies and interactions between them. The first Integrated Roadmap should be developed 

by the end of 2013.  

• Based on the Integrated Roadmap, the Member States and the Commission should 

develop an Action Plan that lays down coordinated and/or joint investments by individual 

Member States, between Member States and with the EU. These investments should go 

beyond grant programmes and include financial engineering instruments and procurements. 

The Action Plan will follow a flexible approach and contain different modes of 

implementation such as alignment of Member States and EC funding on priorities identified 

in the integrated roadmap and joint investments between Member States or/and with the 

European Union. It should cover institutional funding and research capacities of EERA. It 

should be developed by mid-2014 and be regularly up dated and supported by network(s) of 

funding bodies.  

• A robust reporting system based on the Strategic Energy Technologies Information 

System (SETIS) of the SET Plan would monitor the implementation of the Integrated 

Roadmap and the Action Plan. Drawing on the data supplied by Member States, reporting on 

progress should be made annually to allow assessment of the impact on energy policy 

objectives and a better orientation of EU and national support.   

• A coordination structure should be established under the Steering Group of the SET 

Plan to promote investments in research and innovation on energy efficiency. This should 

cover the relevant EU Public and Private Partnerships in this area, the Smart Cities and 

Communities European Innovation Partnership and other initiatives to facilitate market 

rollout. This structure should be composed of the research community, industry and market 

actors, public authorities and financiers.  

 

The membership, operation and mandate of the SET Plan Steering Group may therefore need 

to be strengthened to address the challenge of developing the Integrated Roadmap.   

Likewise, the European Industrial Initiatives and associated European Technology Platforms 

need to adjust their mandate, structure and participation including through a stronger 

industrial component to update their Technology Roadmaps and to contribute to the 

Integrated Roadmap. Emerging technologies and new developments need to be addressed in 

particular storage and ocean energy linking to the Blue Growth strategy. At the same time, the 

European Energy Research Alliance needs to further integrate its research capacities and to 

increase the market/commercial impact of its results, in close collaboration with the European 

Industrial Initiatives.  

In all these structures, new stakeholders need to be brought in to address non-technological 

innovation and the removal of regulatory, financial, market and behavioural barriers thus 

improving market preparedness. This includes local actors, SMEs, ICT, regulators, network 

operators, financiers and consumers.   
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The external dimension should strengthen the EU's excellence and attractiveness as a research 

partner. International R&D cooperation in line with the International Cooperation Strategy
18 

and under Horizon 2020 should be focused on those key energy research and innovation 

challenges to which it can bring added value and benefits for the EU. The external dimension 

of energy policy, including the bilateral Energy Dialogues
19

 and the Science and Technology 

Cooperation Agreements concluded by the Commission with third partner countries, should 

be implemented in a coordinated and mutually reinforcing way. The United Nations 

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), which provides an international 

framework for climate and energy technologies, is also an important partner. With its 

Technology Mechanism, the global market for technology transfer to emerging and 

developing countries is expected to grow  

Countries like the US, Japan and China are initiating and implementing ambitious low-carbon 

programmes, which represent significant research and innovation cooperation opportunities 

for the European research sector and market opportunities for industry, for instance on smart 

grids, fuel cell and hydrogen, renewable energy or nuclear safety and nuclear fusion. 

Multilateral cooperation between the EU, US and Japan on critical raw materials for energy 

must continue. The potential of solar energy should be further exploited in cooperation with 

the Mediterranean Partner Countries.  

 

5. CONCLUSIONS  

The EU energy technology and innovation strategy is an integral part of the EU energy 

policy. As such, it must complement the existing regulatory measures, ensure that the EU is at 

the forefront of innovation in international energy markets, as well as address the challenges 

posed by the current economic situation. It must contribute to strengthening our energy cost-

competitiveness and reliability of supply. In this communication, the Commission has set out 

its strategy to ensure that the EU continues to have a world-class technology and innovation 

sector to tackle the challenges for 2020 and beyond.  

To support this approach, the Commission:  

• will:  

• ensure the development, together with the SET Plan stakeholders, of an Integrated 

Roadmap around the priorities identified in the EU Energy technology and innovation 

strategy by the end of 2013.   

• define, together with the Member States, an Action Plan of joint and individual 

investments in support of the Integrated Roadmap by mid 2014.   

• strengthen together with the Member States the reporting system for the monitoring 

of the Integrated Roadmap and the Action Plan based on the Strategic Energy Technologies 

Information System (SETIS) of the SET Plan.   

• invite, together with the Member States in the context of the Steering Group, the 

European Industrial Initiatives and associated European Technology Platforms to adjust their 

mandate, structure and participation to update their Technology Roadmaps and to contribute 

to the Integrated Roadmap.  

• establish a coordination structure, under the Steering Group of the SET Plan, to 

promote investments in research and innovation on energy efficiency  

 
18 COM(2012) 497 final  

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=UNFCCC&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Funfccc.int%2F&ei=DQ5xUdFLw8M82MGB2Ao&usg=AFQjCNFSiJx6s1Mezu8c2Ize20dEbQAR8g
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=UNFCCC&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Funfccc.int%2F&ei=DQ5xUdFLw8M82MGB2Ao&usg=AFQjCNFSiJx6s1Mezu8c2Ize20dEbQAR8g
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=UNFCCC&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Funfccc.int%2F&ei=DQ5xUdFLw8M82MGB2Ao&usg=AFQjCNFSiJx6s1Mezu8c2Ize20dEbQAR8g
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•  calls on the European Parliament and the Council to:   

• reaffirm their support to the SET Plan as part of Europe's Energy and Climate Change 

policies and its reinforcement to energy technology and innovation development as set 

out in this Communication   

• endorse the proposed key principles and developments needed for energy technology 

and innovation across the EU;  

• support the alignment of EU, national, regional and private resources to this 

integrated research and innovation approach;  

• • invites Member States and regions to support the implementation of the Integrated 

Roadmap and the Action Plan through:  

• enhanced coordination of their energy research and innovation programmes as well as 

through the use of EU Structural and Investment funds and of EU ETS auctioning 

revenues;  

• increased collaboration through joint actions and clusters on projects with a European 

added value;;  

• further integration of national institutional funding and research capacities through 

the European Energy Research Alliance.  

• put in place support for faster market roll-out of sustainable energy technologies.  
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

Πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια κατά την περίοδο από το 2020 έως το 

2030 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος από το 2008, όταν η ΕΕ ενέκρινε την πρώτη δέσμη μέτρων της 

για το κλίμα και την ενέργεια. Η ΕΕ είναι πλέον στη σωστή πορεία για να υλοποιήσει τους στόχους 

για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 

μέχρι το 2020 και έχει σημειωθεί σημαντική βελτίωση ως προς την ένταση της χρήσης ενέργειας, 

χάρη σε αποδοτικότερα κτίρια, προϊόντα, βιομηχανικές διεργασίες και οχήματα. Τα επιτεύγματα 

αυτά είναι ιδιαιτέρως σημαντικά κυρίως επειδή στην ευρωπαϊκή οικονομία σημειώθηκε μεγέθυνση 

από το 1990 κατά περίπου 45% σε πραγματικές τιμές. Οι στόχοι 20 - 20 - 20 για τη μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και την εξοικονόμηση 

ενέργειας διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στην υλοποίηση αυτής της προόδου και στη διατήρηση της 

απασχόλησης άνω των 4,2 εκατομμυρίων ατόμων σε διάφορες οικολογικές βιομηχανίες33, με 

συνεχή ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της κρίσης.  

Πλαίσιο1: Βασικά επιτεύγματα του τρέχοντος πλαισίου πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα 

Η Ένωση έθεσε τρεις στόχους που πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το 2020: 20% μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, 20% μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (20%) και 20% 

βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης. Οι σημερινές πολιτικές για την ενέργεια και το κλίμα 

υλοποιούν σημαντική πρόοδο για την επίτευξη αυτών των στόχων 20 - 20 - 20: 

Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου το 2012 μειώθηκαν κατά 18% ως προς τις εκπομπές αερίων 

το 1990 και, αν συνεχιστούν οι σημερινές πολιτικές, αναμένεται έως το 2020 και το 

2030 περαιτέρω μείωσή τους κατά 24% και 32%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα 

επίπεδα του 1990. 

Το μερίδιο που καταλαμβάνει η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στην τελική κατανάλωση 

ενέργειας αυξήθηκε σε 13% το 2012 και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω σε 21% 

το 2020 και σε 24% το 2030. 

Στο τέλος του 2012 ανερχόταν σε περίπου 44% το μερίδιο της ΕΕ στην παγκοσμίως 

εγκατεστημένη δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές (εκτός της 

υδροηλεκτρικής ενέργειας). 

Η ενεργειακή ένταση της οικονομίας της ΕΕ είχε μειωθεί το 2011 κατά 24% σε σύγκριση με 

το 1995, ενώ η βελτίωση ανά κλάδο ήταν περίπου 30%. 

Η ένταση διοξειδίου του άνθρακα στην οικονομία της ΕΕ είχε μειωθεί το 2010 κατά 28% σε 

σύγκριση με το 1995. 

Πολλά άλλαξαν επίσης από το 2008. Περισσότερο αισθητός είναι ο αντίκτυπος της οικονομικής και 

χρηματοπιστωτικής κρίσης που επηρέασε την επενδυτική ικανότητα των κρατών μελών. Οι τιμές 

ορυκτών καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα που επηρεάζουν αρνητικά το εμπορικό 

                                                           
33 Στοιχεία της Eurostat για τον τομέα περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών 
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ισοζύγιοκαι το ενεργειακό κόστος της Ένωσης. Το 2012, οι δαπάνες για εισαγωγές πετρελαίου και 

φυσικού αερίου της ΕΕ ανήλθαν σε πάνω από 400 δισεκατ. ευρώ ή σε 3,1% περίπου του ΑΕΠ της 

Ένωσης. Σημειώθηκε αποφασιστική μετατόπιση του κέντρου βαρύτητας της παγκόσμιας ζήτησης 

ενέργειας προς τις αναδυόμενες οικονομίες, ιδίως την Κίνα και την Ινδία.Παράλληλα, τα νοικοκυριά 

και οι βιομηχανικοί χρήστες ανησυχούν όλο και περισσότερο λόγω της αύξησης των τιμών της 

ενέργειας και της διαφοράς τιμών με πολλούς από τους εμπορικούς εταίρους της Ένωσης, κυρίως 

δε τις ΗΠΑ. Η εσωτερική αγορά ενέργειας αναπτύχθηκε, αλλά εμφανίστηκαν νέοι κίνδυνοι 

κατακερματισμού. Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της ΕΕ 

(ΣΕΔΕ) δεν προσελκύει επαρκείς επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 

εκπομπών και, συνεπώς, αυξάνει το ενδεχόμενο να θεσπιστούν νέες εθνικές πολιτικές που θα 

υπονομεύουν τη διασφάλιση ισότιμων όρων που προοριζόταν να δημιουργήσει το ΣΕΔΕ. Οι 

τεχνολογίες εκμετάλλευσης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έχουν ωριμάσει και το κόστος 

έχει μειωθεί σημαντικά, αλλά η ταχεία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θέτει πλέον 

νέες προκλήσεις για το ενεργειακό σύστημα. Πολλά προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια είναι 

πλέον πιο αποδοτικά και οι καταναλωτές ωφελούνται από πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας και 

χρημάτων.  

Συγχρόνως, επιβεβαιώθηκε και πάλι ο πιθανός αντίκτυπος της επίδρασης του ανθρώπινου 

παράγοντα στην κλιματική αλλαγή, καθώς και η ανάγκη σημαντικής και σταθερής μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ώστε να περιοριστούν περαιτέρω αλλαγές του κλίματος της Γης34.  

Επομένως, είναι πλέον καιρός να αναπτυχθεί προβληματική γι’ αυτές τις εξελίξεις και για το πλαίσιο 

πολιτικής που χρειαζόμαστε για το 2030. Σύμφωνα με την απόκριση των ενδιαφερομένων στην 

Πράσινη Βίβλο35, είναι αναγκαίο να ενταθεί η επίτευξη προόδου προς οικονομία χαμηλών επιπέδων 

ανθρακούχων εκπομπών που θα διασφαλίζει ανταγωνιστική και προσιτή ενέργεια για όλους τους 

καταναλωτές, θα δημιουργεί νέες ευκαιρίες για οικονομική μεγέθυνση και θέσεις εργασίας και θα 

παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και μειωμένη εξάρτηση της Ένωσης ως 

συνόλου από τις εισαγωγές. Πρέπει να αναλάβουμε φιλόδοξη δέσμευση για περαιτέρω μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα με την οικονομικά πλέον συμφέρουσα λύση που 

περιγράφηκε στους χάρτες πορείας για το 205036, και αυτό πρέπει να γίνει εγκαίρως ενόψει των 

προσεχών διαπραγματεύσεων σχετικά με διεθνή συμφωνία για το κλίμα. Πρέπει το ταχύτερο 

δυνατό να παρέχουμε κανονιστική ασφάλεια για τους επενδυτές σε τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων 

ανθρακούχων εκπομπών, να ενθαρρύνουμε την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, καθώς 

και την αναβάθμιση και εκβιομηχάνιση των αλυσίδων εφοδιασμού για τις νέες τεχνολογίες. Όλα 

αυτά πρέπει να γίνουν κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη την επικρατούσα οικονομική και 

πολιτική πραγματικότητα και να στηρίζεται στην πείρα μας από το τρέχον πλαίσιο πολιτικής.  

Κατά συνέπεια, το πλαίσιο πολιτικής για το 2030 θα πρέπει να στηρίζεται στην πλήρη υλοποίηση 

των στόχων 20 - 20 - 20 και στα ακόλουθα: 

Φιλόδοξη δέσμευση για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα με τους 

χάρτες πορείας για το 2050. Για την υλοποίηση αυτής της δέσμευσης θα πρέπει να 

                                                           
34 «ClimateChange2013ThePhysicalScienceBasis; WorkingGroupIoftheIPPC; SummaryforPolicyMakers» 

(Αλλαγή του Κλίματος 2013, Ομάδα εργασίας Ι της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την αλλαγή του 

κλίματος, Σύνοψη για τους πολιτικούς υπευθύνους, Οκτώβριος 2013). 
35 COM(2013) 169: «Πράσινη Βίβλος Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια 

με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030». 
36 COM(2011) 885«Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050». COM(2011) 112«Χάρτης πορείας για τη 

μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050». 
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υιοθετηθεί οικονομικά αποδοτική προσέγγιση, που να ανταποκρίνεται στις 

προκλήσεις προσιτού κόστους, ανταγωνιστικότητας, ασφάλειας των προμηθειών και 

αειφορίας, και να λαμβάνει υπόψη την τρέχουσα οικονομική και πολιτική συγκυρία.  

Απλούστευση του ευρωπαϊκού πλαισίου πολιτικής και παράλληλη βελτίωση της 

συμπληρωματικότητας και της συνάφειας μεταξύ στόχων και μέσων. 

Εντός αυτού του πλαισίου της ΕΕ, παροχή ευελιξίας στα κράτη μέλη να ορίζουν τη μετάβαση 

προς οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών ανάλογα με τις 

ιδιαίτερες συνθήκες τους, το ενεργειακό μείγμα που προτιμούν και τις ανάγκες από 

πλευράς ενεργειακής ασφάλειας, καθώς και της δυνατότητας να διατηρούν το 

κόστος στα ελάχιστα επίπεδα. 

Ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών που θα τα βοηθήσει να 

αντιμετωπίσουν κοινές ενεργειακές και κλιματικές προκλήσεις με το χαμηλότερο 

κόστος, ενώ παράλληλα θα ενισχύεται η ενοποίηση της αγοράς και θα αποτρέπεται η 

στρέβλωση της αγοράς. 

Αξιοποίηση της δυναμικής της ανάπτυξης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με πολιτική που 

θα στηρίζεται σε πιο αποδοτική ως προς το κόστος προσέγγιση, η οποία θα ενισχύει 

την ευρωπαϊκή διάσταση και θα επικεντρώνεται σε μεγαλύτερη ενοποίηση της 

εσωτερικής ενεργειακής αγοράς και σε ανόθευτο ανταγωνισμό. 

Πλήρης κατανόηση των παραγόντων που καθορίζουν το ενεργειακό κόστος, ούτως ώστε η 

πολιτική να στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα και στοιχεία για να είμαστε σαφείς 

ως προς ποιες πτυχές μπορούν να επηρεάσουν οι εθνικές και οι ενωσιακές πολιτικές 

και ποιες όχι. Διασφάλιση ότι η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και το 

προσιτό κόστος της ενέργειας για τους καταναλωτές αποτελούν κεντρικά στοιχεία 

στον καθορισμό των στόχων του πλαισίου και των μέσων για την εφαρμογή του. 

Βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας και παράλληλη θέσπιση ανταγωνιστικού συστήματος 

χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών, μέσω κοινής δράσης, ενοποιημένων 

αγορών, διαφοροποίησης των εισαγωγών, αειφόρου ανάπτυξης εγχώριων 

ενεργειακών πηγών, επενδύσεων σε απαραίτητη υποδομή, εξοικονόμησης ενέργειας 

κατά την τελική χρήση και στήριξης της έρευνας και καινοτομίας. 

Ενίσχυση της ασφάλειας για τους επενδυτές με σαφή πλέον μηνύματα για τον τρόπο με τον 

οποίο θα αλλάξει το πλαίσιο πολιτικής μετά το 2020 και με εγγυήσεις ότι πριν από 

το έτος δεν θα επέλθουν σημαντικές αλλαγές στους υπάρχοντες στόχους και τα 

μέσα.  

Δίκαιο επιμερισμό των προσπαθειών μεταξύ κρατών μελών που θα αντικατοπτρίζει τις 

ειδικές συνθήκες και ικανότητές τους. 

Στην παρούσα ανακοίνωση αναπτύσσεται πλαίσιο μελλοντικών πολιτικών της ΕΕ για την ενέργεια 

και το κλίμα και δρομολογείται διαδικασία η οποία θα συμβάλει σε κοινή συναίνεση για τον τρόπο 

προώθησης αυτών των πολιτικών στο μέλλον.  

2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Με τη Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής ζητήθηκε η συγκέντρωση απόψεων σχετικά με το 

καταλληλότερο φάσμα και διαμόρφωση των κλιματικών και ενεργειακών στόχων για το 2030. 

Υπήρξε ευρεία συναίνεση μεταξύ των ενδιαφερομένων ως προς τη σκοπιμότητα καθορισμού νέου 

στόχου για τη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, ενώ οι απόψεις διίσταντο όσον αφορά το 
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επίπεδο φιλοδοξίας37. Εκφράστηκαν επίσης διάφορες απόψεις για το κατά πόσον ήταν αναγκαίοι 

νέοι στόχοι για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή απόδοση ώστε να 

σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος έως το 2030.  

Στην ανάλυση που περιλαμβάνει η εκτίμηση των επιπτώσεων και δημοσιεύεται μαζί με το παρόν 

πλαίσιο αξιολογήθηκαν διαφορετικοί στόχοι μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (35%, 

40% και 45%). Η ανάλυση επιβεβαίωσε τα συμπεράσματα του ενεργειακού χάρτη πορείας για το 

205038, συγκεκριμένα ότι το κόστος της μετάβασης σε σύστημα χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 

εκπομπών δεν αποκλίνει σημαντικά από το κόστος που οπωσδήποτε θα προκύψει λόγω της 

ανάγκης ανακαίνισης του παλαιωμένου ενεργειακού συστήματος, της αύξησης των τιμών ορυκτών 

καυσίμων και της προσήλωσης στις υπάρχουσες πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια. Εν πάση 

περιπτώσει, το κόστος του ενεργειακού συστήματος αναμένεται να αυξηθεί την περίοδο μέχρι το 

2030 σε επίπεδο περίπου 14% του ΑΕΠ, έναντι 12,8% το 2010. Ωστόσο, θα σημειωθεί σημαντική 

μεταστροφή από τις δαπάνες για καύσιμα προς καινοτόμο εξοπλισμό με υψηλή προστιθέμενη αξία, 

μεταστροφή που θα τονώσει τις επενδύσεις για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, θα 

δημιουργήσει θέσεις εργασίας και οικονομική μεγέθυνση, και θα βελτιώσει το εμπορικό ισοζύγιο 

της Ένωσης. Ευνοϊκό οικονομικό πλαίσιο και στοχοθετημένη εμπορική πολιτική, όπως περιγράφεται 

στη συνοδευτική ανακοίνωση με τίτλο «Βιομηχανική αναγέννηση»39,πρέπει να βοηθήσουν τη 

βιομηχανία και τις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν αυτές τις ευκαιρίες. 

Η πείρα από το σημερινό πλαίσιο 2020 δείχνει ότι, οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί στόχοι μπορούν να 

ωθήσουν τα κράτη μέλη να αναλάβουν ισχυρή δράση και να τονώσουν την οικονομική μεγέθυνση, 

αλλά οι στόχοι αυτοί δεν εξασφάλισαν πάντα την ενοποίηση της αγοράς, τη σχέση κόστους-

αποτελεσματικότητας και τον ανόθευτο ανταγωνισμό. Η εκτίμηση των επιπτώσεων δείχνει ότι ο 

κύριος στόχος μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου συνιστά το μέσο με το ελάχιστο δυνατό 

κόστος για τη μετάβαση σε οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών που, από μόνη της, θα 

πρέπει να οδηγήσει σε αυξημένο μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και εξοικονόμησης 

ενέργειας στην Ένωση. 

Με βάση τα στοιχεία και την πείρα που αποκτήθηκε από τις σημερινές πολιτικές, η Επιτροπή 

προτείνει νέο στόχο μείωσης των εγχώριων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 40% σε σύγκριση 

με το 1990, ποσοστό που θα κατανεμηθεί μεταξύ των τομέων ΣΕΔΕ και των τομέων εκτός ΣΕΔΕ40, ως 

το κεντρικό στοιχείο της πολιτικής της ΕΕ σχετικά με την ενέργεια και το κλίμα για το 2030. Ο στόχος 

για τους τομείς εκτός ΣΕΔΕ θα κατανεμηθεί μεταξύ των κρατών μελών. Θα συνοδεύεται από συναφή 

πρωταρχικό στόχο τουλάχιστον 27% σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, 

ενώ θα παρέχει ευελιξία στα κράτη μέλη να καθορίζουν τους εθνικούς στόχους. Το ζήτημα του 

καλύτερου δυνατού τρόπου για βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας το 2030 θα αναλυθεί με 

περισσότερες λεπτομέρειες σε αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, που θα 

εκδοθεί αργότερα εντός του 2014.  

Η αυξημένη ευελιξία για τα κράτη μέλη θα συνδυαστεί με ισχυρό πλαίσιο ευρωπαϊκής 

διακυβέρνησης, ώστε να καθοριστούν στόχοι της ΕΕ για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και 

την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τρόπο συνεκτικό με την επίτευξη των ευρωπαϊκών και εθνικών 

                                                           
37 http://ec.europa.eu/energy/consultations/20130702_green_paper_2030_en.htm 
38 COM(2011) 885. 
39 COM(2014)14. 
40 Ο τομέας ΣΕΔΕ καλύπτει 11.000 μόνιμες εγκαταστάσεις που δραστηριοποιούνται στην 

ηλεκτροπαραγωγή και στην βιομηχανική παραγωγή, και είναι σημαντικοί καταναλωτές ενέργειας. 

http://ec.europa.eu/energy/consultations/20130702_green_paper_2030_en.htm
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στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και σύμφωνα με τις ευρύτερες αρχές της 

ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, στις οποίες συγκαταλέγονται η λειτουργία και η περαιτέρω 

ενοποίηση της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς και η δημιουργία ανταγωνιστικού, ασφαλούς και 

αειφόρου ενεργειακού συστήματος. 

2.1 Στόχος μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

Η Επιτροπή προτείνει να καθοριστεί στόχος μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου εντός της 

ΕΕ έως το 2030 κατά 40% σε σύγκριση με τις εκπομπές του 1990. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι 

πολιτικές και τα μέτρα που εφαρμόζουν και προβλέπουν τα κράτη μέλη σε σχέση με τις τρέχουσες 

υποχρεώσεις τους μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και 

μετά το 2020. Αν τα μέτρα αυτά υλοποιηθούν πλήρως και είναι πλήρως αποτελεσματικά, θα 

αποφέρουν μείωση 32% σε σχέση με τις εκπομπές αερίων του 1990. Τούτο θα απαιτήσει συνεχείς 

προσπάθειες, αλλά δείχνει, παράλληλα, ότι μπορεί να επιτευχθεί ο προτεινόμενος στόχος για το 

2030. Ωστόσο είναι σημαντική η συνεχής αποτίμηση, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η διεθνής 

διάσταση και να εξασφαλίζεται ότι η Ένωση ακολουθεί πάντα τη λιγότερο δαπανηρή πορεία προς 

την οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών. 

Ο στόχος σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να κατανεμηθεί μεταξύ του ΣΕΔΕ και του στόχου που θα πρέπει να 

υλοποιήσουν συλλογικά τα κράτη μέλη στους τομείς εκτός του εν λόγω συστήματος. Ο τομέας ΣΕΔΕ 

θα πρέπει να επιτύχει μείωση 43% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου το 2030 και ο τομέας εκτός 

ΣΕΔΕ μείωση 30%, αμφότεροι σε σύγκριση με το 2005. Για να επιτευχθεί η απαιτούμενη μείωση 

εκπομπών στον τομέα ΣΕΔΕ, ο ετήσιος συντελεστής με τον οποίο μειώνεται το ανώτατο όριο του 

μέγιστου επιτρεπόμενου επιπέδου εκπομπών εντός ΣΕΔΕ θα πρέπει να αυξηθεί από 1,74% σήμερα 

σε 2,2% μετά το 2020. 

Η συλλογική προσπάθεια για τον τομέα εκτός ΣΕΔΕ πρέπει επίσης να κατανεμηθεί μεταξύ των 

κρατών μελών, με τον κατάλληλο τρόπο και έγκαιρα. Επί του παρόντος, η κατανομή γίνεται ανάλογα 

με σχετικό πλούτο, βάσει του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, που έχει αποτέλεσμα μεγάλες διαφορές 

υποχρεώσεων, από μείωση των εκπομπών κατά 20% έως αύξησή τους κατά 20%. Η ανάλυση στην 

οποία στηρίζεται η εκτίμηση των επιπτώσεων της Επιτροπής παρέχει οικονομικά αποδοτική 

κατανομή των προσπαθειών μεταξύ κρατών μελών.Η ανάλυση επιβεβαιώνει ότι οι δαπάνες και οι 

επενδύσεις θα είναι σχετικά υψηλότερες σε κράτη μέλη χαμηλότερου εισοδήματος, ενώ 

ελαχιστοποιείται το κόστος για την Ένωση ως σύνολο. Τούτο αντικατοπτρίζει τη σχετικά υψηλότερη 

ένταση διοξειδίου του άνθρακα, τη χαμηλότερη ενεργειακή απόδοση, καθώς και τη μικρότερη 

επενδυτική ικανότητά των κρατών μελών χαμηλότερου εισοδήματος. Για παράδειγμα, από την 

ανάλυση προκύπτει ότι οι χώρες με ΑΕΠ κάτω του 90% του μέσου όρου της ΕΕ θα χρειαστεί να 

πραγματοποιήσουν την περίοδο 2021-2030 ετήσιες επενδύσεις υψηλότερες κατά περίπου 3 

δισεκατ. ευρώ ετησίως από τη μέση αύξηση των επενδύσεων της ΕΕ την περίοδο 2012-2030.  

Επομένως, η Επιτροπή θεωρεί ότι για την υλοποίηση του πλαισίου για το 2030, κατά τον καθορισμό 

του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κάθε κράτους μέλους θα πρέπει να 

συνεχιστεί η συνεκτίμηση αυτών των συντελεστών κατανομής και να εξασφαλίζεται, ταυτόχρονα, η 

ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, για παράδειγμα, σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση και τα 

προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια. Δεδομένης της σημασίας των μελλοντικών επενδύσεων, θα 

απαιτηθούν επίσης λύσεις που συμβάλλουν σε βελτίωση της χρηματοδότησης (βλ. κατωτέρω). 

Η Επιτροπή δεν θεωρεί σκόπιμο να προτείνει υψηλότερο «στόχο υπό όρους» πριν από τις διεθνείς 

διαπραγματεύσεις. Αν το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων δικαιολογεί πιο φιλόδοξο στόχο για 
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την Ένωση, αυτή η συμπληρωματική προσπάθεια θα ήταν δυνατόν να αντισταθμιστεί με το άνοιγμα 

της πρόσβασης σε διεθνείς πιστώσεις. 

2.2 Στόχος για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές σε επίπεδο ΕΕ 

Η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές πρέπει να εξακολουθήσει να διαδραματίζει καίριο ρόλο στη 

μετάβαση προς πιο ανταγωνιστικό, ασφαλές και αειφόρο ενεργειακό σύστημα. Η μετάβαση αυτή 

δεν θα είναι δυνατή χωρίς υψηλότερα μερίδια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Στον βαθμό που 

η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές παράγεται εντός της ΕΕ, είναι επίσης δυνατόν να μειώσει το 

εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ σε ενεργειακά βασικά προϊόντα, την έκθεσή της σε διακοπή του 

εφοδιασμού και την αστάθεια των τιμών ορυκτών καυσίμων. Επιπλέον, μπορεί να τονώσει την 

ανάπτυξη σε καινοτόμες τεχνολογίες, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας σε αναδυόμενους τομείς 

και να μειώσει την ατμοσφαιρική ρύπανση.  

Η ταχεία ανάπτυξη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ήδη δημιουργεί προκλήσεις, ιδίως για το 

σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο πρέπει να προσαρμοστεί σε όλο και πιο αποκεντρωμένη 

και μεταβλητή παραγωγή (ηλιακή και αιολική). Επιπλέον, η ανάπτυξη της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ΕΕ οφείλεται κυρίως σε εθνικά συστήματα στήριξης, τα οποία, αφενός, 

είναι δυνατόν να προσαρμοστούν στις εθνικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες, αλλά ταυτόχρονα 

ενδέχεται να εμποδίσουν την ενοποίηση της αγοράς και να μειώσουν την οικονομική 

αποδοτικότητα. Η ταχεία ανάπτυξη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές επηρεάζει επίσης την 

ανταγωνιστικότητα άλλων ενεργειακών πηγών που θα εξακολουθήσουν να είναι σημαντικές για το 

ενεργειακό σύστημα της ΕΕ, ενώ μειώνει τα επενδυτικά κίνητρα σε δυναμικότητα παραγωγής, που 

θα απαιτηθεί για τη μετάβαση προς πιο ανταγωνιστικό, ασφαλές και αειφόρο ενεργειακό σύστημα 

(π.χ. ως εφεδρεία για τη μεταβλητή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές).  

Στο μέλλον, τα οφέλη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές πρέπει να αξιοποιηθούν κατά τρόπο 

που να λαμβάνει υπόψη, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τις συνθήκες της αγοράς. Η λειτουργία του 

ΣΕΔΕ και η συμβολή της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου είναι αλληλένδετες και συμπληρωματικές. Ο στόχος μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου κατά 40% θα πρέπει να ενθαρρύνει από μόνος την αύξηση του μεριδίου ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές στην ΕΕ σε τουλάχιστον 27%. Η Επιτροπή προτείνει, επομένως, αυτόν τον 

στόχο της ΕΕ για το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που καταναλώνεται στην ΕΕ. Ο 

στόχος αυτός, μολονότι θα είναι δεσμευτικός για την ΕΕ, δεν θα δεσμεύει τα μεμονωμένα κράτη 

μέλη, αλλά θα υλοποιηθεί μέσω σαφών δεσμεύσεων που θα αποφασίσουν τα κράτη μέλη, τα οποία 

θα πρέπει να κατευθύνονται από την ανάγκη να καθορίσουν συλλογικά τον στόχο που θα πρέπει να 

επιτευχθεί σε επίπεδο ΕΕ, βάσει των αποτελεσμάτων που πρέπει να επιτύχει κάθε κράτος μέλος με 

τους σημερινούς στόχους του για το 2020. Αυτές οι νέες δεσμεύσεις για το 2030 θα αναθεωρηθούν 

ως μέρος της διαδικασίας διακυβέρνησης που περιγράφεται στο τμήμα 3 και, αν χρειαστεί, θα 

συμπληρωθούν με περαιτέρω δράση και μέσα της ΕΕ, ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου 

της ΕΕ.  

Αυτός ο στόχος σε επίπεδο ΕΕ θα προσελκύει συνεχώς επενδύσεις σε ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές, με αποτέλεσμα, για παράδειγμα, αύξηση του μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από 21% σήμερα σε τουλάχιστον 45% το 2030. Αντίθετα 

απ’ ό,τι συμβαίνει με το τρέχον πλαίσιο, ο στόχος της ΕΕ δεν θα μετατραπεί σε εθνικούς στόχους 

μέσω νομοθεσίας της ΕΕ, ώστε κάθε κράτος μέλος να έχει μεγαλύτερη ευελιξία να υλοποιήσει τον 

στόχο του μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με τον οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο 
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σύμφωνα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του, το ενεργειακό μείγμα και τις ικανότητές του να παράγει 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.  

Η Επιτροπή δεν θεωρεί σκόπιμο να καθορίσει για μετά το 2020 νέους στόχους για την ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές ή την ένταση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα καύσιμα που 

χρησιμοποιούνται στις οδικές μεταφορές ή σε άλλο επιμέρους τομέα. Από την αξιολόγηση του 

τρόπου ελαχιστοποίησης των εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης κατέστη σαφές ότι 

τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς συμβάλλουν σε μικρό βαθμό στον περιορισμό του διοξειδίου του 

άνθρακα από καύσιμα του τομέα των μεταφορών. Για παράδειγμα, η Επιτροπή ανέφερε ήδη ότι τα 

βιοκαύσιμα από εδώδιμα φυτά θα πρέπει να μην λαμβάνουν δημόσια στήριξη μετά το 202041. Για 

να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του τομέα των μεταφορών με προοπτική το 2030 και μετά είναι 

αναγκαία φάσμα εναλλακτικών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές και μείγμα στοχοθετημένων 

μέτρων πολιτικής βάσει της Λευκής Βίβλου για τις μεταφορές. Η χάραξη πολιτικής θα πρέπει να 

εστιαστεί στη βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος μεταφορών, στην περαιτέρω ανάπτυξη 

και διάδοση των ηλεκτρικών οχημάτων, στα βιοκαύσιμα δεύτερης και τρίτης γενιάς και άλλα 

εναλλακτικά, βιώσιμα καύσιμα, ως μέρος σφαιρικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης. Τούτο 

συνάδει με την ευρωπαϊκή στρατηγική εναλλακτικών καυσίμων42 και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 

σε μελλοντικές αναθεωρήσεις και επανεξετάσεις της σχετικής νομοθεσίας για την περίοδο μετά το 

2020. 

Η αυξημένη ευελιξία για τα κράτη μέλη πρέπει να συνδυάζεται με μεγαλύτερη έμφαση στην ανάγκη 

να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά στον τομέα της ενέργειας. Τα διάφορα εθνικά συστήματα 

στήριξης πρέπει να εξορθολογιστούν ώστε να εναρμονιστούν περισσότερο με την εσωτερική αγορά, 

να καταστούν οικονομικά αποδοτικότερα και να παρέχουν μεγαλύτερη νομική ασφάλεια για τους 

επενδυτές. Η επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές θα 

διασφαλιστεί με νέο πλαίσιο διακυβέρνησης, βασιζόμενο στα εθνικά σχέδια για ανταγωνιστική, 

ασφαλή και αειφόρο ενέργεια που θα εκπονήσουν τα κράτη μέλη, όπως περιγράφεται κατωτέρω. 

Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη καθορίσει φιλόδοξους στόχους για την ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές για το 2030 και μετά, οι οποίοι θα συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ. 

Κάθε κράτος μέλος θα καταστήσει σαφή τη δέσμευσή του ως προς τις ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές, αναφέροντας τον τρόπο με τον οποίο θα τις αναπτύξει λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 

συμμόρφωσης με τους κανόνες ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, ώστε να αποτραπούν οι 

στρεβλώσεις της αγοράς και να διασφαλιστεί η σχέση κόστους - αποδοτικότητας, όπως 

περιγράφεται στο κατωτέρω τμήμα 2.5. 

Παράλληλα, η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω τα πλαίσια πολιτικής τους, 

προκειμένου να διευκολυνθεί ο μετασχηματισμός των ενεργειακών υποδομών με περισσότερες 

διασυνοριακές διασυνδέσεις, η δυνατότητα αποθήκευσης και τα έξυπνα δίκτυα, ώστε η διαχείριση 

της ζήτησης να εγγυάται ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό σε σύστημα με υψηλότερα μερίδια 

μεταβλητής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

Η προσέγγιση αυτή απαιτεί να αναθεωρηθεί σε βάθος η οδηγία σχετικά με την ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές για την περίοδο μετά το 2020, ώστε να δοθούν τα μέσα στην ΕΕ να διασφαλίσει 

την επίτευξη του στόχου σε επίπεδο ΕΕ για το 2030. Θα χρειαστεί επίσης βελτιωμένη πολιτική για τη 

βιομάζα, που θα εξασφαλίζει την αποδοτικότερη ως προς τους πόρους χρήση της βιομάζας, με 

                                                           
41 COM(2012) 595. 
42 COM(2013) 17. 
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στόχο την ισχυρή και επαληθεύσιμη μείωση των αερίων θερμοκηπίου και τον θεμιτό ανταγωνισμό 

μεταξύ των διαφόρων χρήσεων των πόρων βιομάζας στον κατασκευαστικό τομέα, στις βιομηχανίες 

χαρτιού και πολτού, καθώς και στη βιοχημική και ενεργειακή παραγωγή. Τούτο θα πρέπει επίσης να 

περιλαμβάνει την αειφόρο χρήση γης, την αειφόρο διαχείριση των δασών σύμφωνα με τη 

στρατηγική της ΕΕ για τα δάση43 και να αντιμετωπίζει τις έμμεσες επιπτώσεις της χρήσης γης για την 

παραγωγή βιοκαυσίμων.  

2.3 Ενεργειακή απόδοση 

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση όλων των 

σημαντικών στόχων των πολιτικών της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια: αύξηση του ανταγωνισμού, 

ασφάλεια του εφοδιασμού, βιωσιμότητα και μετάβαση σε οικονομία χαμηλών επιπέδων 

ανθρακούχων εκπομπών. Υπάρχει ευρεία πολιτική συναίνεση σχετικά με τη σημασία της 

ενεργειακής απόδοσης. Ο στόχος της ΕΕ για ενεργειακή απόδοση δεν είναι δεσμευτικός, ενώ 

σημειώνεται πρόοδος χάρη στην εφαρμογή ειδικών μέτρων πολιτικής σε ενωσιακό και εθνικό 

επίπεδο, που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις οικιακές και βιομηχανικές συσκευές, τα οχήματα και για 

το κτιριακό απόθεμα. Η οδηγίαγια την ενεργειακή απόδοση εφαρμόζει πιο ολιστική προσέγγιση ως 

προς την εξοικονόμηση ενέργειας στην ΕΕ. Μολονότι η προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας στο 

εθνικό δίκαιο θα λήξει τον Ιούνιο του 2014 (και δεν έχει ακόμη μεταφερθεί στο δίκαιο όλων των 

κρατών μελών) ζητήθηκε αξιολόγηση από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως τα μέσα 

του 2014. Η αξιολόγηση αυτή θα εξετάσει την πρόοδο που σημειώνεται προς την επίτευξη του 

στόχου για το 2020. Επί του παρόντος προβλέπεται κάποια απόκλιση σε σχέση με τον στόχο 20%. 

Μόλις διενεργηθεί η επανεξέταση, η Επιτροπή θα εκτιμήσει κατά πόσον είναι αναγκαίο να προτείνει 

τροποποιήσεις της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση. 

Παρόλο που η επανεξέταση αυτή θα είναι αναγκαία για να προσδιοριστούν η ακριβής φιλοδοξία της 

μελλοντικής πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας και τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή 

της, θα στηρίζεται στην ανάλυση στην οποία βασίζεται η παρούσα ανακοίνωση και στους στόχους 

για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Η 

εξοικονόμηση ενέργειας θα πρέπει να συμπληρώνει την ανάπτυξη από τα κράτη μέλη της ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές, ως μέρος των σχεδίων τους για μείωση των αερίων θερμοκηπίου, στα 

οποία θα πρέπει να προσδιορίζουν επίσης τα μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Η 

ανάλυση της Επιτροπής δείχνει ότι ο καθορισμός στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου κατά 40% θα απαιτήσει υψηλότερο επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας κατά περίπου 

25% το 2030.  

Σε ορισμένους τομείς, π.χ. στη βιομηχανία και τα επιβατικά οχήματα, θα πρέπει να συνεχιστούν οι 

βελτιώσεις που παρατηρήθηκαν τα τελευταία έτη, ενώ σε τομείς όπως οι κατοικίες, άλλοι τρόποι 

μεταφορών και ο ηλεκτρικός εξοπλισμός, θα χρειαστεί να επισπευστούν οι σημερινές προσπάθειες 

για να αξιοποιηθεί το σημαντικό ανεκμετάλλευτο δυναμικό. Προς τούτο θα απαιτηθούν μεγάλες 

επενδύσεις στον κατασκευαστικό κλάδο (που θα οδηγήσουν σε χαμηλότερες δαπάνες λειτουργίας), 

προϋποθέσεις πλαισίωσης και πληροφορίες που θα ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να αναζητούν 

καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και τα κατάλληλα χρηματοπιστωτικά μέσα που θα 

διασφαλίζουν ότι όλοι οι καταναλωτές επωφελούνται από τις προκύπτουσες αλλαγές.  

Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να συμπληρώνει τις εθνικές προσπάθειες με φιλόδοξα πρότυπα 

ενεργειακής απόδοσης σε ολόκληρη την ΕΕ για τις συσκευές, τον εξοπλισμό, τα κτίρια και τα 

                                                           
43 COM(2013) 659. 
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πρότυπα CO2 για τα οχήματα. Η χρήση των οικονομιών κλίμακας της εσωτερικής αγοράς μπορεί να 

ωφελήσει τους κατασκευαστές της ΕΕ και να τους βοηθήσει να διατηρήσουν ηγετικό ρόλο στον 

τεχνολογικό τομέα. 

Με την επανεξέταση θα εκτιμηθεί επίσης κατά πόσον οι βελτιώσεις της ενεργειακής έντασης της 

οικονομίας και των οικονομικών τομέων ή η απόλυτη εξοικονόμηση ενέργειας ή συνδυασμός αυτών 

των δύο αποτελούν το καλύτερο πλαίσιο αναφοράς βάσει του οποίου θα διαμορφωθεί ο στόχος για 

το 2030. 

2.4 Μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας εκπομπών  

Το 2012, η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς ανθρακούχων 

εκπομπών παράλληλα με σειρά εναλλακτικών δυνατοτήτων, ώστε να ανταποκριθεί στο 

συσσωρευμένο πλεόνασμα δικαιωμάτων. Το εν λόγω πλεόνασμα προέκυψε εξαιτίας της κάμψης 

των οικονομικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της κρίσης, της εύκολης πρόσβασης σε διεθνείς 

πιστώσεις, καθώς και, σε μικρότερο βαθμό, της αλληλεπίδρασης με άλλες κλιματικές και 

ενεργειακές πολιτικές. Το ίδιο έτος, η Επιτροπή παρουσίασε επίσης πρόταση για εξουσιοδότηση της 

Επιτροπής να αναβάλει έως το 2019/2020 τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών ύψους 900 

εκατ. Τον Δεκέμβριο του 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν στην 

πρόταση αυτή. 

Πρόκειται για σημαντικό θετικό βήμα, αλλά αν δεν ληφθούν περαιτέρω μέτρα για μεταρρύθμιση 

του ΣΕΔΕ το δομικό πλεόνασμα θα συνεχιστεί και την περίοδο εμπορίας μετάτο 2020 (φάση 4), 

τούτο δε αναμένεται ότι θα συνεχίσει να υπονομεύει το ρόλο του ως τεχνολογικά ουδέτερου, 

οικονομικά αποτελεσματικού και ενωσιακής κλίμακας παράγοντα προώθησης των επενδύσεων σε 

χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές. Στις απαντήσεις των ενδιαφερόμενων μερών στη Πράσινη Βίβλο 

της Επιτροπής σημειώθηκε ευρεία συναίνεση υπέρ της διατήρησης του ΣΕΔΕ ως κεντρικού μέσου 

για την επίτευξη της μετάβασης σεοικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.Απαιτείται έγκαιρη 

λήψη απόφασης για την αποκατάσταση του ΣΕΔΕ ως ισχυρότερου μέσου, ώστε να είναι 

αποτελεσματικό για την προώθηση επενδύσεων σε χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές. Η Επιτροπή 

είναι της γνώμης ότι ο καλύτερος τρόπος προς τούτο είναι η καθιέρωση αποθέματος σταθερότητας 

της αγοράς με την έναρξη της τέταρτης φάσης εμπορίας, το 2021.Παράλληλα με την παρούσα 

ανακοίνωση παρουσιάζεται νομοθετική πρόταση44. Το απόθεμα σταθερότητας της αγοράς θα 

εξασφάλιζε αυτόματη προσαρμογή της παροχής δημοπρατούμενων δικαιωμάτων προς τα κάτω ή τα 

άνω, βάσει προκαθορισμένης δέσμης κανόνων, και θα ενίσχυε την ανθεκτικότητα σε κλυδωνισμούς 

της αγοράς, ενώ θα βελτίωνε την σταθερότητα της αγοράς. Δεν θα ήταν δυνατή η ελεύθερη 

διαχείριση της προσφοράς. Το απόθεμα θα αποδειχθεί επίσης ευέλικτο μέσο για αύξηση της 

παροχής δικαιωμάτων σε περίπτωση αιφνίδιων, παροδικών αυξήσεων της ζήτησης, μετριάζοντας 

έτσι τον αντίκτυπο στον κλάδο και στους τομείς που εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής διοξειδίου του 

άνθρακα. 

Δεδομένου ότι το απόθεμα σταθερότητας δεν θα ενεργοποιηθεί πριν από το 2021, χρειάζονται 

συγκεκριμένες διατάξεις ώστε να αντιμετωπιστεί ενδεχόμενη αιχμή του εφοδιασμού που θα 

μπορούσε να προκύψει το 2020 από οπισθοβαρή δικαιώματα εκπομπής στο τέλος της τρίτης 

περιόδου εμπορίας, καθώς και άλλες επιδράσεις, συναφείς με τη μετάβαση μεταξύ δύο περιόδων 

εμπορίας.  

                                                           
44 COM(2014) 20. 
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2.5 Εξασφάλιση του ανταγωνισμού σε ενοποιημένες αγορές 

Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, τόσο του ηλεκτρισμού όσο και του φυσικού 

αερίου, παραμένει άμεση προτεραιότητα για την Επιτροπή. Η ανταγωνιστική και ενοποιημένη 

εσωτερική αγορά ενέργειας παρέχει το απαραίτητο περιβάλλον και τους δείκτες τιμών για την 

επίτευξη των στόχων της ενεργειακής πολιτικής κατά οικονομικά αποδοτικό τρόπο.  

Η Επιτροπή εξέδωσε πρόσφατα κατευθυντήριες γραμμές για τη δημόσια παρέμβαση σε αγορές 

ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να ελαχιστοποιηθούν στρεβλωτικές επιπτώσεις45. Οι κατευθυντήριες 

γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στην ενέργεια και το περιβάλλον πρέπει επίσης να εξελιχθούν 

για την προώθηση περισσότερο αγορακεντρικών λύσεων που να αποτυπώνουν την εξελισσόμενη 

δομή του κόστους των ενεργειακών τεχνολογιών και την αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα του 

κόστους στην εσωτερική αγορά. Οι επιδοτήσεις για τις ώριμες ενεργειακές τεχνολογίες, 

συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, αναμένεται να 

καταργηθούν σταδιακά πλήρως μεταξύ 2020 και 2030.Θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις για νέες και 

μη ώριμες τεχνολογίες με σημαντικό δυναμικό οικονομικά αποδοτικής συμβολής σε ποσότητες 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η Επιτροπή διεξάγει επί του παρόντος διαβούλευση σχετικά με 

αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στο περιβάλλον και την 

ενέργεια την περίοδο έως το 202046. 

Η εσωτερική αγορά ενέργειας συνέβαλε την τελευταία πενταετία στη συγκράτηση των τιμών 

χονδρικής (ιδίως στην περίπτωση της ηλεκτρικής ενέργειας), σε σύγκριση με το αυξανόμενο 

υποκείμενο κόστος των ορυκτών καυσίμων. Πίεση για μείωση των τιμών χονδρικής εξάσκησαν 

επίσης οι αυξανόμενες ποσότητες ηλεκτροπαραγωγής από αιολική και ηλιακή ενέργεια, ιδίως σε 

περιφέρειες με μεγάλο μερίδιο αυτών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμβάλλοντας 

παράλληλα στη διαμόρφωση υψηλότερων τιμών λιανικής, καθώς το κόστος των μηχανισμών 

στήριξης μετακυλίστηκε στους καταναλωτές.Εξάλλου, το τμήμα λιανικής χαρακτηρίζεται από υψηλό 

επίπεδο συγκέντρωσης της αγοράς και ρύθμισης των τιμών στα περισσότερα κράτη μέλη, με 

αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού και των επιλογών των καταναλωτών. Η διανομή 

ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου αποτελεί επίσης φυσικό μονοπώλιο και οι συμβάσεις 

παραχώρησης πρέπει να ανατίθενται ανταγωνιστικά και χωρίς διακρίσεις. 

Υψηλό επιπέδου ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά ενέργειας είναι καίριας σημασίας για την 

επίτευξη προόδου στο σύνολο των στόχων της ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης με χρονικό 

ορίζοντα το 2030. Θα προσφέρει τα βασικά εργαλεία για τη συγκράτηση των τιμών ενέργειας, για 

τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Πλήρως ενοποιημένη και ανταγωνιστική αγορά ενέργειας θα 

μπορούσε έως το 2030 να αποφέρει εξοικονόμηση μεταξύ 40 και 70 δισεκατομ. ευρώ σε σχέση με 

σήμερα. Για να επωφεληθούν πλήρως οι καταναλωτές από τις ελευθερωμένες αγορές ενέργειας, 

πρέπει οι λιανικές αγορές ― τόσο ηλεκτρισμού όσο και φυσικού αερίου ― να καταστούν 

δυναμικότερες και περισσότερο ανταγωνιστικές. Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

ελέγχουν τα δεδομένα της κατανάλωσης και να έχουν την ευχέρεια επιλογής παρόχου ενεργειακών 

υπηρεσιών ή ίδιας παραγωγής αειφόρου ενέργειας.Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη 

συγκέντρωση στις λιανικές και χονδρικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και θα 

εξασφαλίσει τον αποτελεσματικό έλεγχο αντιτράστ και συγχωνεύσεων. 

Πλαίσιο 2: Μεταβολές στις ενωσιακές μέσες σταθμισμένες λιανικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας 

                                                           
45 COM(2013) 7243. 
46 http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_environment/index_en.html 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_environment/index_en.html
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για οικιακή και βιομηχανική κατανάλωση την περίοδο 2008-2012. 

Την περίοδο2008 - 2012, οι τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού για βιομηχανικούς 

καταναλωτές (συμπεριλαμβανομένων φόρων και τελών) αυξήθηκαν κατά 3,3% και 15% 

αντίστοιχα, ενώ η αύξηση για τα νοικοκυριά ήταν 13,6% και 18%.  

 

Πηγή: Eurostat. Στα νοικοκυριά περιλαμβάνονται φόροι· στη βιομηχανία εξαιρούνται ΦΠΑ και 

λοιποί ανακτήσιμοι φόροι, δεν περιλαμβάνονται άλλες εξαιρέσεις για τη βιομηχανία (δεν 

υπάρχουν στοιχεία)  

Το μερίδιο των φόρων και των τελών καταλαμβάνει περίπου το 30% του τελικού κόστους 

ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά (από 26% το 2008) και περίπου 18% για βιομηχανικούς 

χρήστες. Το αντίστοιχο κόστος για τη βιομηχανία αυξήθηκε κατά 127% την παραπάνω περίοδο, σε 

ενωσιακό σταθμισμένο μέσο όρο (μολονότι δεν υπάρχουν συνεκτικά στοιχεία από τα κράτη μέλη, 

σε αρκετά από αυτά παρέχουν απαλλαγές από φόρους και τέλη). Το υποκείμενο κόστος 

ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά και τη βιομηχανία παρέμεινε σχετικά σταθερό και 

καταλαμβάνει περίπου το 50% του συνολικού λογαριασμού ηλεκτρισμού, ενώ το υποκείμενο 

κόστος δικτύου καταλαμβάνει το υπόλοιπο ποσοστό του λογαριασμού ηλεκτρισμού. 

Σημαντικές αποκλίσεις σημειώνονται μεταξύ των κρατών μελών στις διάφορες συνιστώσες του 

κόστους ηλεκτρισμού, συνιστώντας πρόβλημα για την εσωτερική αγορά ενέργειας. Το 2012, π.χ., 

το μερίδιο φόρων και τελών στις τιμές ηλεκτρισμού για νοικοκυριά κυμάνθηκε από 5% έως 56%. 

2.6 Ανταγωνιστική και οικονομικά προσιτή ενέργεια για όλους τους καταναλωτές 

Η ενέργεια είναι σημαντική για την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών των κρατών μελών επειδή 

επηρεάζει το κόστος παραγωγής της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, όπως και την αγοραστική αξία 

των νοικοκυριών. Τα τελευταία χρόνια έχει διευρυνθεί το χάσμα στις τιμές ενέργειας μεταξύ της ΕΕ 

και πολλών σημαντικών οικονομικών της εταίρων. Η ύπαρξη σχιστολιθικού αερίου στις ΗΠΑ μείωσε 

σημαντικά τις τιμές του φυσικού αερίου, καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 

φυσικό αέριο. Η αποκλίσεις τιμών με χώρες όπως η Κίνα και η Κορέα δεν αυξάνονται, συνεχίζουν 

πάντως να υφίστανται συγκριτικά μειονεκτήματα. Η ανισότητα αυτή στις τιμές ενέργειας θα 

μπορούσε να περιορίσει τα επίπεδα παραγωγής και επενδύσεων, μεταθέτοντας τους άξονες του 

παγκόσμιου εμπορίου, εφόσον δεν αντισταθμιστούν από βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση. 

Ο κίνδυνος είναι εν προκειμένω ιδιαίτερα μεγάλος για κλάδους με υψηλό μερίδιο ενεργειακού 

κόστους και εκτεθειμένους στον διεθνή ανταγωνισμό. Ταυτόχρονα, η μεταποίηση στην ΕΕ 

Εξέλιξη των τιμών ηλεκτρισμού 2008-2012, ανά συνιστώσα
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παρουσιάζει χαμηλό λειτουργικό ενεργειακό κόστος, τόσο στην παραγωγή όσο και στην 

προστιθέμενη αξία. Τούτο οφείλεται κυρίως στη χαμηλή ενεργειακή ένταση της βιομηχανικής 

παραγωγής και στην επικέντρωση σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Ο κλάδος της 

μεταποίησης αντιμετώπισε τις αυξήσεις των ενεργειακών τιμών με διαρκή βελτίωση της έντασης 

ενέργειας, διατηρώντας έτσι σχετικά ευνοϊκή θέση. Από το 2005, ωστόσο, σημειώθηκε 

αναδιάρθρωση σε τομείς με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Όσον αφορά τη σχετική θέση των ΗΠΑ 

και της ΕΕ, ενώ οι ΗΠΑ βελτίωσαν το ενεργειακό εμπορικό τους ισοζύγιο, δεν έχουν υπάρξει 

προσώρας σημαντικές αλλαγές στο εμπορικό ισοζύγιο ΗΠΑ - ΕΕ ή στη συνολική διάρθρωση του 

κλάδου της μεταποίησης.Τούτο δεν σημαίνει ότι δεν είναι πιθανά αποτελέσματα εξαιτίας 

διευρυνόμενου χάσματος στις τιμές ενέργειας, δεδομένου ιδίως ότι ενδέχεται να επιβραδυνθούν οι 

βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση.  

Από τις αναλύσεις τιμών και κόστους ενέργειας (που δημοσιεύονται παράλληλα με την παρούσα 

ανακοίνωση)47 προκύπτει μικρή επίδραση στη σχετική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, που θα μπορούσε 

να αποδοθεί άμεσα σε υψηλότερες τιμές ενέργειας και στην τιμή του διοξειδίου του άνθρακα στο 

πλαίσιο του ΣΕΔΕ, λόγω βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης. Ωστόσο, αυτές οι άμεσες 

επιδράσεις διαφέρουν μεταξύ των τομέων, ενώ οι έμμεσες επιδράσεις, όπως αυξήσεις του κόστους 

της ηλεκτρικής ενέργειας, είχαν αντίκτυπο σε μεγάλους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, όπως οι 

παραγωγοί αλουμινίου. Επίσης επιτυχείς ήταν οι τρέχουσες πολιτικές για την αποτροπή διαρροής 

διοξειδίου του άνθρακα, όπως η δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής στο ΣΕΔΕ. Όλα τα 

μελλοντικά σενάρια συνηγορούν ότι στην ΕΕ θα αυξηθεί η πίεση στο ενεργειακό κόστος, κυρίως 

εξαιτίας της ανάγκης αντικατάστασης παλαιών υποδομών, ανοδικών τάσεων στις τιμές των ορυκτών 

καυσίμων, εφαρμογής των υφιστάμενων πολιτικών για το κλίμα και την ενέργεια, καθώς και τυχόν 

αντίκτυπου υψηλότερων τιμών διοξειδίου του άνθρακα. 

Κρίνεται επομένως συνετό να διατηρηθεί έως το τέλος της εμπορίας κατά την τρίτη φάση το 

υφιστάμενο πλαίσιο πολιτικής για τους βιομηχανικούς κλάδους που κινδυνεύουν περισσότερο από 

διαρροή διοξειδίου του άνθρακα. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή προτίθεται να παρουσιάσει στην 

αρμόδια κανονιστική επιτροπή σχέδιο απόφασης για αναθεώρηση του καταλόγου διαρροής 

διοξειδίου του άνθρακα, στην οποία θα διατηρηθούν τα ισχύοντα κριτήρια και τις υφιστάμενες 

παραδοχές. Τούτο θα αποτελέσει εγγύηση της συνέχειας στη σύνθεση του καταλόγου.Εφόσον δεν 

καταβληθούν συγκρίσιμες προσπάθειες σε άλλες μεγάλες οικονομίες, θα απαιτηθούν και μετά το 

2020 παρόμοιες πολιτικές (συμπεριλαμβανομένου βελτιωμένου συστήματος δωρεάν κατανομής 

δικαιωμάτων εκπομπής, με καλύτερη εστίαση), ώστε να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των 

ευρωπαϊκών βιομηχανιών με ένταση ενέργειας. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την 

εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων σχετικά με τη διαρροής διοξειδίου του άνθρακα και άλλων 

συναφών μέτρων για την υλοποίηση του εν λόγω πλαισίου, ώστε να ληφθεί υπόψη η γενική 

οικονομική κατάσταση και η επιτευχθείσα πρόοδος στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα. 

2.7 Προαγωγή της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού 

Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού σημαίνει εξασφάλιση συνεχούς και επαρκούς εφοδιασμού 

όλων των χρηστών με ενέργεια από παντός είδους πηγή. Για τα ορυκτά καύσιμα, ο Διεθνής 

Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει έως το 2035 αυξανόμενη εξάρτηση της ΕΕ από εισαγωγές 

πετρελαίου, από περίπου 80% σήμερα σε πάνω από 90%. Η εξάρτηση από εισαγωγές φυσικού 

αερίου αναμένεται επίσης να αυξηθεί, από 60% σε πάνω από 80%. Η αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας 

                                                           
47 COM(2014) 21· SWD(2014) 19· SWD(2014) 20. 
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σε παγκόσμια κλίμακα και ο ανεπαρκής βαθμός ανταγωνισμού στις ενεργειακές αγορές της ΕΕ 

διατήρησε υψηλές τις τιμές των προϊόντων. Το 2012, οι εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου 

στην Ευρώπη ανήλθαν σε πάνω από 400 δις. ευρώ, περίπου 3,1% του ΑΕΠ της ΕΕ, σε σύγκριση με 

περίπου 180 δις ευρώ κατά μέσο όρο την περίοδο 1990 - 2011. Η κατάσταση αυτή επιτείνει την 

τρωτότητα της ΕΕ σε κραδασμούς εξαιτίας αιφνίδιων μεταβολών στον εφοδιασμό και των 

ενεργειακών τιμών. 

Οι πολιτικές για τη βελτίωση της ενωσιακής ασφάλειας εφοδιασμού οφείλουν να ακολουθούν 

προσέγγιση τριών αξόνων. Πρώτον, η φθίνουσα παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ΕΕ 

καθιστά αναγκαία την περαιτέρω αξιοποίηση εγχώριων αειφόρων ενεργειακών πηγών. Εν 

προκειμένω μπορούν να συμβάλλουν η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, τα εγχώρια αποθέματα 

συμβατικών και μη συμβατικών ορυκτών καυσίμων (κατά κύριο λόγο φυσικού αερίου) και 

πυρηνικής ενέργειας, ανάλογα με τις προτιμήσεις των κρατών μελών ως προς το ενεργειακό τους 

μείγμα και στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αγοράς με απρόσκοπτο ανταγωνισμό. Όπου γίνεται 

εκμετάλλευση εγχώριων πηγών, πρέπει να τηρείται το υφιστάμενο ενωσιακό νομικό πλαίσιο και οι 

διεθνείς δεσμεύσεις, που υιοθετήθηκαν θεσπίστηκαν από την ομάδα G20 για τη σταδιακή 

κατάργηση των επιδοτήσεων των ορυκτών καυσίμων. Η Επιτροπή εκπόνησε πλαίσιο που συνοδεύει 

την παρούσα ανακοίνωση για ασφαλή και περιβαλλοντικά ακίνδυνη εκμετάλλευση του αερίου από 

σχιστολιθικά πετρώματα48.  

Δεύτερον, τα κράτη μέλη πρέπει να δράσουν συλλογικά για διαφοροποίηση των χωρών 

εφοδιασμού, καθώς και των οδεύσεων εισαγωγών ορυκτών καυσίμων. Πρέπει επίσης να ενισχυθεί 

ο ανταγωνισμός στις αγορές ενέργειας, με μεγαλύτερη ελευθέρωση, ενοποίηση της εσωτερικής 

αγοράς ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης υποδομών μεταφοράς της ενέργειας και 

διασυνοριακών διασυνδέσεων, που ενδεχομένως είναι αποτελεσματικότερες για την ασφάλεια του 

εφοδιασμού από ό,τι η στήριξη της εγχώριας δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής. Τα συμφωνημένα 

έργα κοινού ενδιαφέροντος βάσει του κανονισμού για τις ενεργειακές υποδομές αναμένεται ότι στα 

περισσότερα κράτη μέλη θα καλύψουν τον συμφωνημένο το 2002 στόχο του 10% όσον αφορά 

γραμμές διασύνδεσης, ως μερίδιο της εγκατεστημένης δυναμικότητας παραγωγής.  

Τρίτον, απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για αποδοτική βελτίωση της ενεργειακής έντασης 

της οικονομίας και για τη δημιουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τη βελτιωμένη ενεργειακή 

απόδοση κτιρίων, προϊόντων και διαδικασιών. Η αναθεώρηση των πολιτικών εξοικονόμησης 

ενέργειας το 2014 θα αποσαφηνίσει περαιτέρω μελλοντικές δράσεις και στόχους στο εν λόγω πεδίο. 

3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 2030 

3.1 Εθνικά σχέδια για ανταγωνιστική, ασφαλή και αειφόρο ενέργεια 

Τα κράτη μέλη χρειάζονται ευελιξία κατά την επιλογή των ενδεδειγμένων πολιτικών για το εθνικό 

ενεργειακό τους δείγμα και τις προτιμήσεις τους, αλλά η ευελιξία αυτή πρέπει να είναι συνάδει με 

την περαιτέρω ενοποίηση της αγοράς, τον αυξημένο ανταγωνισμό και την επίτευξη των κλιματικών 

και ενεργειακών στόχων της Ένωσης. 

Η Επιτροπή θεωρεί αναγκαία για την περίοδο μετά το 2020 την απλούστευση και εξομάλυνση των 

χωριστών σήμερα διαδικασιών υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, 

την ενεργειακή απόδοση και τον περιορισμό των αερίων θερμοκηπίου, καθώς και την θέσπιση 

                                                           
48 COM(2014) 23, C(2014) 267. 
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διαδικασιών ενοποιημένης διακυβέρνησης με τα κράτη μέλη. Η επίτευξη των σχετικών στόχων θα 

συνίσταται σε μείγμα ενωσιακών και εθνικών μέτρων που θα περιγράφονται στα εθνικά σχέδια των 

κρατών μελών για ανταγωνιστική, ασφαλή και αειφόρο ενέργεια και :  

θα εξασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων της ενωσιακής πολιτικής για το κλίμα και 

την ενέργεια  

θα ενισχύουν τη συνοχή μεταξύ των προσεγγίσεων των κρατών μελών; 

θα προάγουν την περαιτέρω την ενοποίηση της αγοράς και τον ανταγωνισμό 

θα παρέχουν ασφάλεια στους επενδυτές για την περίοδο μετά το 2020. 

Στα σχέδια αυτά θα πρέπει να καθορίζεται σαφώς η μέθοδος για την επίτευξη των εγχώριων στόχων 

όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στον τομέα εκτός ΣΕΔΕ, τις ανανεώσιμες μορφές 

ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας, την ενεργειακή ασφάλεια, την έρευνα και την καινοτομία 

και άλλες σημαντικές επιλογές, όπως η πυρηνική ενέργεια, το σχιστολιθικό αέριο, η δέσμευση και 

αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Ρητός στόχος θα πρέπει να είναι η βελτιωμένη ασφάλεια για 

τους επενδυτές και μεγαλύτερη διαφάνεια, ενίσχυση της συνοχής, συντονισμός και επιτήρηση σε 

ενωσιακή κλίμακα, καθώς και η αξιολόγηση των εν λόγω σχεδίων με βάση τους ενωσιακούς 

ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους και όσον αφορά την πρόοδο ως προς τους στόχους της 

εσωτερικής αγοράς ενέργειας και τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις. Θα 

χρειαστεί σαφής δομή διακυβέρνησης μέσω επαναληπτικής διαδικασίας, υπό την ηγεσία της 

Επιτροπής για την αξιολόγηση των σχεδίων των κρατών μελών όσον αφορά τα κοινά αυτά θέματα, 

και ενδεχομένως η διατύπωση κατάλληλων συστάσεων.  

Για την υλοποίηση της διαδικασίας προβλέπονται τρία στάδια:  

Στάδιο 1: Η Επιτροπή θα εκπονήσει λεπτομερή καθοδήγηση σχετικά με τη λειτουργία της νέας 

διαδικασίας διακυβέρνησης και ιδίως σχετικά με το περιεχόμενο των εν λόγω εθνικών σχεδίων. 

Θα είναι σημαντικός ο ορισμός του πεδίου εφαρμογής και των στόχων των σχεδίων και των όρων 

πλαισίου εντός των οποίων θα πρέπει να κινηθούν. Το περιεχόμενο πρέπει να καλύπτει τις 

σημαντικές πτυχές ανταγωνιστικού, ασφαλούς και αειφόρου ενεργειακού συστήματος και να 

καταδεικνύει τη συμβολή τους στην επίτευξη των ενωσιακών στόχων για το κλίμα και την ενέργεια. 

Συγκεκριμένα, στα σχέδια θα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίον το κράτος μέλος προτίθεται να 

ανταποκριθεί στην αναγκαία μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, και επιπλέον θα 

αναφέρεται η ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και εξοικονόμησης ενέργειας που το 

κράτος μέλος επιδιώκει να επιτύχει το 2030 λαμβανομένων υπόψη της ισχύουσας ενωσιακής 

νομοθεσίας και πολιτικών. Επιπλέον, στα σχέδια θα πρέπει να περιγράφονται οι πολιτικές που 

επηρεάζουν το εθνικό ενεργειακό μείγμα, όπως νέα πυρηνική δυναμικότητα, εγκατάσταση 

διαδικασιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, μετάβαση σε καύσιμα 

μικρότερης έντασης άνθρακα, ανάπτυξη του εγχώριου ενεργειακού εφοδιασμού, σχέδια υποδομών 

όπως νέες γραμμές διασύνδεσης, εθνική φορολόγηση και προγράμματα στήριξης με άμεση ή 

έμμεση επίδραση, καθώς και εγκατάσταση έξυπνων δικτύων κλπ.  

Στάδιο 2: Κατάρτιση σχεδίων των κρατών μελών, μέσω επαναληπτικής διαδικασίας. 

Η διαβούλευση με γειτονικές χώρες πρέπει να συνιστά καίριο στοιχείο κατά την κατάρτιση των 

σχεδίων. Πρέπει να προωθούνται περιφερειακές λύσεις (π.χ. βασισμένες σε περιφερειακούς 

ομίλους ηλεκτροπαραγωγής), δεδομένου ότι θα συμβάλλουν σε περαιτέρω ενοποίηση της αγοράς 
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― από κοινές αποφάσεις σχετικά με την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις αγορές 

εξισορρόπησης, την επάρκεια παραγωγής έως την κατασκευή γραμμών διασύνδεσης. Η συνεργασία 

μεταξύ κρατών μελών θα βελτιώσει επίσης την οικονομική απόδοση των επενδύσεων και θα 

ενισχύσει τη σταθερότητα των δικτύων.  

Στάδιο 3: Αξιολόγηση σχεδίων και ανειλημμένων δεσμεύσεων των κρατών μελών 

Σε τρίτο στάδιο, η Επιτροπή θα εξετάζει τα εθνικά σχέδια για να αξιολογεί κατά πόσον οι δράσεις 

και οι δεσμεύσεις των μεμονωμένων κρατών μελών είναι επαρκείς προς επίτευξη των στόχων της 

ενωσιακής κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής. Αν το σχέδιο κρίνεται ανεπαρκές, θα ακολουθεί 

ριζικότερη επαναληπτική διαδικασία με το οικείο κράτος μέλος, με σκοπόενίσχυση του 

περιεχομένου του.  

Γενικότερα, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα εθνικά σχέδια πρέπει να είναι έτοιμα αρκετά πριν το 2020, 

ώστε να κατευθύνουν εγκαίρως τις δράσεις των κρατών μελών την περίοδο 2020 - 2030 και να 

ενθαρρύνουν τις επενδύσεις. Πρέπει επίσης να προβλεφθεί επικαιροποίηση των εθνικών σχεδίων 

τουλάχιστον μία φορά στην περίοδο έως το 2030, ώστε να ληφθούν υπόψη οι μεταβαλλόμενες 

περιστάσεις, συνεκτιμωμένων και των θεμιτών προσδοκιών των επενδυτών.  

Μολονότι υφίστανται σαφείς δεσμοί και συμπληρωματικότητα μεταξύ της εν λόγω διαδικασίας 

διακυβέρνησης και των εθνικών πολιτικών που αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, η Επιτροπή 

θεωρεί ότι οι δύο διαδικασίες πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο χωριστής διαχείρισης, 

δεδομένου του διαφορετικού και ειδικού χαρακτήρα των πεδίων που αφορούν την ενέργεια και το 

κλίμα, καθώς και της διαφορετικής περιοδικότητας των δύο διαδικασιών. Εάν η συνεργατική 

μέθοδος δεν αποδειχθεί αποτελεσματική, ενδεχομένως να απαιτηθεί μεταγενέστερη νομοθετική 

παγίωση της δομής διακυβέρνησης.Η Επιτροπή θα διατυπώσει τις προτάσεις της για την εν λόγω 

δομή διακυβέρνησης συνεκτιμώντας τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κρατών μελών 

και των ενδιαφερομένων. 

3.2 Δείκτες και στόχοι για ανταγωνιστική, ασφαλή και αειφόρο ενέργεια 

Μεγαλύτερο μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και αποδοτικότερο ενεργειακό σύστημα θα 

συμβάλλουν μεν στην ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού (πλέον του 

θετικού τους αντίκτυπου στις εκπομπές θερμοκηπιακών και ρυπογόνων αερίων), δεν επαρκούν 

όμως αφεαυτά για την εξασφάλιση επαρκούς προόδου σε όλες τις πτυχές των εν λόγω στόχων με 

χρονικό ορίζοντα το 2030. Απαιτείται συστηματική παρακολούθηση με χρήση βασικών δεικτών, 

ώστε να διαπιστώνεται η πρόοδος με την πάροδο του χρόνου και να υπάρχει ενημέρωση σε 

περίπτωση μελλοντικής παρέμβασης με άσκηση πολιτικής. Οι δείκτες αυτοί θα περιλαμβάνουν: 

Τις διαφορές στις τιμές ενέργειας μεταξύ της ΕΕ και μεγάλων εμπορικών εταίρων, βάσει της 

έκθεσης για τις τιμές και το κόστος ενέργειας. 

Τη διαφοροποίηση των εισαγωγών ενέργειας και του μεριδίου της ενέργειας από εγχώριες 

πηγές για την κάλυψη της ενεργειακής κατανάλωσης κατά τη χρονική περίοδο έως 

το 2030, που πρέπει επίσης να παρακολουθείται. 

Την εγκατάσταση έξυπνων δικτύων και γραμμών διασύνδεσης μεταξύ κρατών μελών, με 

ιδιαίτερη προτεραιότητα όπου σημειώνεται η μεγαλύτερη καθυστέρηση από την 

επίτευξητου ήδη εγκεκριμένου στόχου για τα κράτη μέλη που αφορά την 

εξασφάλιση επιπέδου ηλεκτρικής διασύνδεσης αντίστοιχου ή μεγαλύτερου από το 

10% της εγκατεστημένης σε αυτά δυναμικότητας παραγωγής. 
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Τη σύζευξη των ενεργειακών αγορών εντός της ΕΕ, στηριζόμενη στην ελευθέρωση των 

αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας που έχει ήδη επιτευχθεί με την 

ενωσιακή νομοθεσία.  

Τον ανταγωνισμό και τη συγκέντρωση στις αγορές ενέργειας σε εθνικό επίπεδο, καθώς και σε 

περιφέρειες όπου λειτουργεί η σύζευξη σε επίπεδο χονδρικής.  

Την τεχνολογική καινοτομία (δαπάνες Ε&Α, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ΕΕ, ανταγωνιστική 

θέση σε τεχνολογίες εν συγκρίσει με τρίτες χώρες).  

Σχετικά με τους εν λόγω δείκτες, η Επιτροπή θα υποβάλλει περιοδικές εκθέσεις και, κατά 

περίπτωση, προτάσεις για συνοδευτικά μέτρα. 

4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

4.1 Μεταφορές 

Η Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές49 καθόρισε ως στόχο να μειωθούν οι εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου από τον τομέα των μεταφορών κατά 60% έως το 2050, σε σύγκριση με το 1990, και 

κατά περίπου 20% έως το 2030, σε σύγκριση με τις εκπομπές του 2008. Οι εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου αυξήθηκαν κατά 33% την περίοδο 1990-2007, αλλά έκτοτε μειώθηκαν λόγω των 

υψηλών τιμών του πετρελαίου, της αυξημένης αποδοτικότητας των επιβατικών αυτοκινήτων και 

του βραδύτερου ρυθμού αύξησης της κινητικότητας. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι 

το 2020, αλλά μετά το 2020 θα χρειαστούν μεγαλύτερες προσπάθειες για να επιτευχθούν οι στόχοι 

της Λευκής Βίβλου.  

Η περαιτέρω μείωση των εκπομπών από τον τομέα των μεταφορών θα απαιτήσει τον σταδιακό 

μετασχηματισμό του όλου συστήματος μεταφορών προς την κατεύθυνση της καλύτερης ενοποίησης 

των τρόπων μεταφοράς, της μεγαλύτερης αξιοποίησης των μη οδικών εναλλακτικών λύσεων, της 

βελτιωμένης διαχείρισης των κυκλοφοριακών ροών μέσω των ευφυών συστημάτων μεταφοράς και 

της εκτεταμένης καινοτομίας και εξάπλωσης νέων τεχνολογιών προώθησης και πλοήγησης και 

εναλλακτικών καυσίμων. Αυτά θα χρειαστεί να υποστηριχθούν με τον σύγχρονο και συνεκτικό 

σχεδιασμό της υποδομής και την ευφυέστερη τιμολόγηση της χρήσης των υποδομών. Τα κράτη 

μέλη θα πρέπει επίσης να εξετάσουν τρόπους με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 

φορολογία καυσίμων και οχημάτων για την υποστήριξη μειώσεων των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής για τη 

φορολογία των ενεργειακών προϊόντων50. 

Σε διεθνές επίπεδο, η ΕΕ θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες της Διεθνούς 

Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας με στόχο τη δημιουργία, έως το 2016, παγκόσμιου 

αγορακεντρικού μηχανισμού στον τομέα των αερομεταφορών που θα λειτουργεί από το 2020. Όσον 

αφορά τις ναυτιλιακές εκπομπές, η Επιτροπή θα υλοποιήσει τη στρατηγική της για την ενσωμάτωση 

του τομέα στις ενωσιακές πολιτικές μείωσης των αερίων θερμοκηπίου51 και θα συνεργαστεί με τον 

Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό σχετικά με μια παγκόσμια προσέγγιση με σκοπό την επίτευξη των 

αναγκαίων μειώσεων των εκπομπών μέσω των καταλληλότερων μέτρων.  

                                                           
49 COM(2011) 144. 
50 COM(2011) 169. 
51 COM (2013) 479. 
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4.2 Γεωργία και χρήσεις γης 

Οι τομείς της γεωργίας, της αλλαγής χρήσεων γης και της δασοκομίας εξυπηρετούν πολλαπλούς 

σκοπούς, όπως η παραγωγή τροφίμων, ζωοτροφών, πρώτων υλών και ενέργειας, η βελτίωση της 

ποιότητας του περιβάλλοντος και η συμβολή στον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και στην 

προσαρμογή σε αυτήν.Οι συνδυασμένοι αυτοί τομείς εκπέμπουν μεν, αλλά και απομακρύνουν 

αέρια του θερμοκηπίου από την ατμόσφαιρα.Για παράδειγμα, οι εκπομπές συνδέονται με την 

κτηνοτροφική παραγωγή και τη χρήση λιπασμάτων, ενώ η διαχείριση των λειμώνων ή τα γεωργο-

δασικά μέτρα μπορούν να απομακρύνουν CO2 από την ατμόσφαιρα. 

Επί του παρόντος, οι εν λόγω εκπομπές και απομακρύνσεις CO2αποτελούν αντικείμενο 

διαφορετικών τμημάτων της ενωσιακής πολιτικής για το κλίμα. Οι λοιπές εκπομπές της γεωργίας 

πλην του CO2 υπάγονται στην απόφαση επιμερισμού των προσπαθειών, ενώ οι εκπομπές και 

απομακρύνσεις CO2 που σχετίζονται με τις χρήσεις γης και τη δασοκομία εξαιρούνται από τον στόχο 

εγχώριας μείωσης του CO2 της ΕΕ, αλλά συνυπολογίζονται στο πλαίσιο διεθνών δεσμεύσεων. Για να 

εξασφαλιστεί ότι όλοι οι τομείς συμβάλλουν με οικονομικό τρόπο στις προσπάθειες μετριασμού θα 

πρέπει να συμπεριληφθούν στον στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το 2030 η 

γεωργία, οι χρήσεις γης, οι αλλαγές χρήσεων γης και η δασοκομία. Θα διεξαχθεί περαιτέρω 

ανάλυση με στόχο την εκτίμηση των δυνατοτήτων μετριασμού και την καταλληλότερη προσέγγιση 

πολιτικής, η οποία θα μπορούσε, π.χ., να χρησιμοποιήσει μελλοντική απόφαση επιμερισμού των 

προσπαθειών που θα διέπει τις εκτός ΣΕΔΕ εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ή ένα σαφώς διακριτό 

πυλώνα ή συνδυασμό και των δύο. Τα συνοδευτικά μέτρα πολιτικής θα πρέπει επίσης να 

στηρίζονται στην πείρα από τον «οικολογικό προσανατολισμό» της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 

(«greening») και να εξασφαλίζουν τη συνοχή με άλλες πολιτικές της Ένωσης. 

4.3 Δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CCS)  

Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τους κλάδους έντασης ενέργειας και ανθρακούχων 

εκπομπών της ΕΕ πρέπει να μειωθούν σημαντικά για να είναι συμβατές με τον ενωσιακό 

μακροπρόθεσμο στόχο εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Καθώς φθάνουμε τα θεωρητικά όρια 

αποδοτικότητας και είναι αναπόφευκτες σε ορισμένους κλάδους οι εκπομπές που σχετίζονται με 

διεργασίες, η CCS ενδέχεται να αποτελεί τη μόνη διαθέσιμη επιλογή για την μακροπρόθεσμα 

αναγκαία μείωση των άμεσων εκπομπών από βιομηχανικές διεργασίες σε μεγάλη κλίμακα. Η 

αύξηση των προσπαθειών για Ε&Α και η εμπορική επίδειξη της CCS είναι, επομένως, ουσιαστικής 

σημασίας κατά την προσεχή δεκαετία, ώστε η τεχνολογία αυτή να μπορέσει να εξαπλωθεί μέχρι το 

2030.Θα είναι αναγκαίο ευνοϊκό ενωσιακό πλαίσιο, μέσω της συνεχούς και επαυξημένης 

χρησιμοποίησης των εσόδων από πλειστηριασμούς. 

Στον τομέα της παραγωγής ενέργειας, η CCS θα μπορούσε να αποτελέσει βασική τεχνολογία για 

παραγωγή από ορυκτά καύσιμα, η οποία μπορεί να παράσχει δυναμικότητα κάλυψης βασικού 

φορτίου και εξισορρόπησης συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας με αυξανόμενα μερίδια μεταβλητής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Τα κράτη μέλη με αποθέματα ορυκτών καυσίμων ή/και υψηλά 

μερίδια ορυκτών καυσίμων στο ενεργειακό τους μείγμα θα πρέπει να στηρίξουν την CCS σε όλο το 

στάδιο προ της εμπορικής αξιοποίησης, ώστε να μειωθεί το κόστος και να καταστεί δυνατή η 

εμπορική ανάπτυξη μέχρι τα μέσα της επόμενης δεκαετίας. Η στήριξη θα πρέπει να περιλαμβάνει 

την ανάπτυξη επαρκούς υποδομής αποθήκευσης και μεταφοράς CO2, που θα μπορούσε να τύχει 

ενωσιακής χρηματοδότησης, μέσω π.χ. της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και κάθε 

δράσης που ενδεχομένως θα την διαδεχθεί. 
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4.4 Καινοτομία και χρηματοδότηση 

Βάσει του πλαισίου 2020, το στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών (σχέδιο ΣΕΤ) αύξησε τις 

επενδύσεις Ε&Α σε ολόκληρη την Ένωση από 3,2 δισεκατ. σε 5,4 δισεκατ. ευρώ ετησίως και 

προχωρεί προς ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο οδικό χάρτη που θα κατευθύνει τις μελλοντικές 

επενδύσεις. Για την περίοδο 2014-2020, η Ένωση κλιμακώνει τις επενδύσεις στην έρευνα και 

ανάπτυξη που αφορά την ενέργεια και το κλίμα και, βάσει του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», 

του νέου προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της Ένωσης, σχεδόν 6 δισεκατ. ευρώ θα 

διατεθούν για την ενεργειακή απόδοση και για ασφαλείς, καθαρές και χαμηλών ανθρακούχων 

εκπομπών τεχνολογίες, καθώς και για ευφυείς πόλεις και κοινότητες. Περισσότερα κονδύλια θα 

διατεθούν επίσης για χρηματοδοτικά μέσα, συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και έργα ΜΜΕ. 

Παρά ταύτα, η ΕΕ θα πρέπει να αυξήσει τις προσπάθειές της στον τομέα της πολιτικής έρευνας και 

καινοτομίας, προκειμένου να στηρίξει το πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια την περίοδο μετά το 

2020. Με βάση την πρόοδο που σημειώθηκε στο πλαίσιο του τρέχοντος σχεδίου ΣΕΤ, θα πρέπει να 

αρχίσει ήδη ο προβληματισμός σχετικά με τους καλύτερους τρόπους δράσης και τις σχετικές 

προτεραιότητες. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην επίσπευση της μείωσης του κόστους 

των τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, ενεργειακή 

απόδοση και βιομηχανικές διεργασίες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών σε μια σειρά κλάδων) και 

της απορρόφησής τους από την αγορά. Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να επικεντρωθεί στην 

αύξηση των επενδύσεων σε συστήματα επίδειξης μεγάλης κλίμακας, στην τόνωση της ζήτησης για 

καινοτόμες τεχνολογίες και στην εξασφάλιση κατάλληλων ρυθμιστικών πλαισίων στο σύνολο της 

ενιαίας αγοράς. Υπάρχουν ενδείξεις ότι αναμένονται μειώσεις του κόστους μεταξύ 30 και 80%, 

καθώς ωριμάζουν οι νέες ενεργειακές τεχνολογίες.  

Οι δραστηριότητες αυτές ενδέχεται να συνεπάγονται τη χρησιμοποίηση των εσόδων που αποφέρει 

το ΣΕΔΕ για τη χρηματοδότηση έργων επίδειξης χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, τα οποία θα 

καλύπτουν, π.χ., την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή απόδοση, και θα 

προσελκύσουν μεγαλύτερες ιδιωτικές επενδύσεις, μέσω μόχλευσης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων. Οι χάρτες πορείας προς χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών, οι οποίοι 

εκπονήθηκαν από διάφορους βιομηχανικούς κλάδους, κατέδειξαν τη σαφή ανάγκη ανάπτυξης και 

επίδειξης σε μεγάλη κλίμακα καινοτόμων βιομηχανικών διεργασιών χαμηλών ανθρακούχων 

εκπομπών, καθώς και νέων προϊόντων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών με υψηλή προστιθέμενη 

αξία. Σύμφωνα με την πολιτική καινοτομίας και τη βιομηχανική πολιτική της Ένωσης, θα 

διερευνηθεί, επομένως, η έννοια ενός διευρυμένου συστήματος NER300, ως μέσου διοχέτευσης 

εσόδων από το ΣΕΔΕ στην επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στον 

τομέα της βιομηχανίας και της παραγωγής ενέργειας. Επιπλέον, ποσοστό από τα έσοδα των 

πλειστηριασμών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παροχή κινήτρων για περαιτέρω μέτρα 

μετριασμού των αερίων θερμοκηπίου, π.χ. με σκοπό τη μόχλευση της σύγκλισης και της συνέπειας 

των εθνικών καθεστώτων κινήτρων για τις ανανεώσιμες πηγές ή για την επέκταση των 

διασυνδέσεων και την ανάπτυξη έξυπνων δικτύων, εστιάζοντας στα κράτη μέλη που διαθέτουν 

μικρότερη επενδυτική ικανότητα. 

Είναι σαφές ότι υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες για τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των πρόσφατα 

εγκεκριμένων ενωσιακών προγραμμάτων για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

και για τη βελτίωση των ελάχιστων επιπέδων ενεργειακής απόδοσης. Ενωσιακή χρηματοδότηση 

κατά την περίοδο 2014-2020 είναι διαθέσιμη από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά 

ταμεία, στο πλαίσιο των οποίων έχουν δεσμευθεί τουλάχιστον 23 δισ. ευρώ για αποκλειστική 
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χρηματοδότηση του θεματικού στόχου «Μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα». Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει σημαντική αύξηση της ενωσιακής 

στήριξης για τη μαζική ανάπτυξη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, της ενεργειακής απόδοσης, 

των αστικών μεταφορών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και λύσεων έξυπνων δικτύων στην ΕΕ. 

Πολύ μεγαλύτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην οργάνωση της διάρθρωσης και στην ανάπτυξη 

νέων (ή την ανακεφαλαιοποίηση των υφισταμένων) χρηματοδοτικών μέσων, ενέργειες που θα 

αυξήσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών, ώστε να είναι δυνατή η χρήση δημοσίων πόρων για την 

αποτελεσματικότερη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. 

Πρέπει πάντως να αρχίσει ο προβληματισμός για τα μέσα που θα είναι απαραίτητα για την περίοδο 

μετά το 2020 προς αντιμετώπιση των ζητημάτων που συνδέονται με το κλίμα και την ενέργεια, 

συμπεριλαμβανομένων των διαφορετικών επιπτώσεων όσον αφορά το κόστος για τα κράτη μέλη 

που περιγράφονται στο τμήμα 2.1. Θα είναι επίσης σημαντικό να αναπτυχθεί η χρηματοοικονομική 

τεχνική και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων στη 

χρηματοδότηση. Τα εν λόγω μέσα θα πρέπει να παρέχουν επίσης τη δυνατότητα στις τοπικές και 

περιφερειακές αρχές να επενδύουν και να αξιοποιούν ευκαιρίες για μείωση των ανθρακούχων 

εκπομπών, όπως συμβαίνει σήμερα με την ενωσιακή πρωτοβουλία για τις ευφυείς πόλεις, η οποία 

θα στηρίζει τις πόλεις και τις περιφέρειες στη λήψη φιλόδοξων και πρωτοποριακών μέτρων με 

στόχο μείωση κατά 40% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου το 2020 μέσω της αειφόρου χρήσης 

και παραγωγής ενέργειας52.  

5. ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το νέο πλαίσιο του 2030 οφείλει να λαμβάνει υπόψη την τρέχουσα διεθνή κατάσταση και τις 

προβλεπόμενες εξελίξεις. Το ενεργειακό τοπίο υφίσταται εκτεταμένες αλλαγές. Είναι σαφές ότι 

κατά την περίοδο μέχρι το 2030, η ζήτηση ενέργειας θα αυξηθεί παγκοσμίως, ιδιαίτερα στην Ασία, 

με αναμενόμενη μεγάλη αύξηση των εισαγωγών υδρογονανθράκων σε χώρες όπως η Κίνα και η 

Ινδία. Η αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας αναμένεται να καλυφθεί εν μέρει με την ανάπτυξη νέων 

πόρων, που θα καταστεί δυνατή χάρη στην τεχνολογική πρόοδο (υπεράκτια άντληση σε μεγάλα 

βάθη, βελτιωμένες τεχνικές αξιοποίησης, μη συμβατικοί πόροι), και την αντίστοιχη γεωγραφική 

διαφοροποίηση της παραγωγής και των εμπορικών οδεύσεων (ιδίως για το υγροποιημένο φυσικό 

αέριο). Οι εμπορικές ροές ενέργειας και οι τιμές ενέργειας επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις 

εξελίξεις αυτές και θα έχουν συνέπειες για την ΕΕ λόγω της μεγάλης εξάρτησής της από τις 

εισαγωγές. Ταυτόχρονα, η παγκοσμιοποίηση των ενεργειακών ροών και η αυξημένη ποικιλομορφία 

διεθνών παραγόντων δημιουργεί δυναμική ανάπτυξης μιας νέας προσέγγισης βασιζόμενης σε 

κανόνες ενεργειακής διακυβέρνησης σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Οι προσπάθειες των διεθνών εταίρων της Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

είναι ανόμοιες. Η «από τη βάση προς την κορυφή» φύση της διαδικασίας Κοπεγχάγης-Κανκούν για 

την ανάληψη δεσμεύσεων ήταν ένα σημαντικό, αν και ανεπαρκές βήμα προόδου προς καθεστώς 

ευρύτερης συμμετοχής, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία, οι ΗΠΑ, η ΕΕ και 

περισσότερες από 100 χώρες (που αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 80% των παγκόσμιων 

εκπομπών) να δεσμευθούν συλλογικά σε συγκεκριμένες πολιτικές για το κλίμα. Γενικά, ωστόσο, η 

δράση για το κλίμα είναι αποσπασματική και προσαρμοσμένη σε συγκεκριμένες οικονομικές 

συνθήκες. Τριάντα οκτώ ανεπτυγμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ, των κρατών μελών και 

της Ισλανδίας, έχουν αναλάβει νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις εκπομπών για μια δεύτερη 

                                                           
52 http://setis.ec.europa.eu/set-plan-implementation/technology-roadmaps/european-initiative-smart-cities 

http://setis.ec.europa.eu/set-plan-implementation/technology-roadmaps/european-initiative-smart-cities


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

 106  

περίοδο βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο, οι οποίες ισοδυναμούν με μέση μείωση τουλάχιστον 

κατά 18% κάτω από τα επίπεδα του 1990. Το γεγονός αυτό σημαίνει μία επιπλέον χώρα σε σχέση με 

την πρώτη περίοδο δεσμεύσεων, αλλά η Ιαπωνία, η Νέα Ζηλανδία και η Ρωσική Ομοσπονδία δεν 

έχουν αναλάβει νέες δεσμεύσεις.  

Πλαίσιο 3: Διεθνής πρόοδος στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 

Το 2012, οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αυξήθηκαν κατά 1,1%, αν και με ρυθμό 

χαμηλότερο από τη μέση ετήσια αύξηση κατά 2,9% την τελευταία δεκαετία. Οι χώρες με τις 

μεγαλύτερες εκπομπές CO2 είναι πλέον η Κίνα (29% των παγκόσμιων εκπομπών), οι Ηνωμένες 

Πολιτείες (16%), η ΕΕ (11%), η Ινδία (6%), η Ρωσική Ομοσπονδία (5%) και η Ιαπωνία (3,8%).  

Από το 1990, οι εκπομπές CO2 στην Κίνα αυξήθηκαν σημαντικά κατά περίπου 290% και από το 

2005 κατά περίπου 70%. Οι κατά κεφαλήν εκπομπές είναι πλέον χονδρικά στο ίδιο επίπεδο με 

εκείνες της ΕΕ, ήτοι περίπου 7 τόνοι.  

Το 2012, οι εκπομπές CO2 των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 4% και έχουν μειωθεί κατά περισσότερο από 

12% από το 2005.Οι κατά κεφαλήν εκπομπές σε απόλυτα μεγέθη είναι, ωστόσο, πολύ 

υψηλότερες, συγκεκριμένα 16,4 τόνοι το 2012. Η σημαντική πτώση των εκπομπών οφείλεται σε 

μεγάλο βαθμό στην εκμετάλλευση του εγχώριου σχιστολιθικού φυσικού αερίου, το οποίο 

εκτόπισε τον άνθρακα στον κλάδο της ηλεκτροπαραγωγής.  

Οι εκπομπές στην Ινδία αυξήθηκαν κατά 6,8% το 2012, κατά 53% από το 2005 έως το 2012 και 

κατά 200% από το 1990, αν και οι κατά κεφαλήν εκπομπές εξακολουθούν να είναι πολύ 

μικρότερες από ό,τι στην ΕΕ, συγκεκριμένα λιγότερο από 2 τόνους. 

 Οι εκπομπές της Ιαπωνίας παρέμειναν αμετάβλητες την περίοδο 2005-2012, αλλά αυξήθηκαν 

από το 1990 και εμφανίζουν ανοδική τάση. Προσφάτως η Ιαπωνία περιόρισε σημαντικά τα σχέδιά 

της για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2020, στο πλαίσιο της αναθεώρησης 

της ενεργειακής πολιτικής, μετά το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα. Το ίδιο έπραξαν η 

Αυστραλία και ο Καναδάς. 

Η Κίνα αποτελεί σήμερα, μαζί με την ΕΕ, τον μεγαλύτερο επενδυτή στην ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές και έχει καθιερώσει σειρά περιφερειακών συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής που 

καλύπτουν τις μείζονες οικονομικές περιφέρειες, με προοπτική την ανάπτυξη εθνικού συστήματος, 

δεδομένου ότι η τοπική ατμοσφαιρική ρύπανση και η ενεργειακή ασφάλεια αποτελούν πρωταρχικό 

μέλημα. Στις ΗΠΑ σημειώθηκε μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με τον στόχο 

τους για μείωση κατά 17% μέχρι το 2020 σε σύγκριση με το 2005, η οποία οφείλεται όχι μόνο στη 

μετάβαση από τον άνθρακα στο φυσικό αέριο, αλλά και στα αυστηρότερα πρότυπα εκπομπών CO2 

για τα αυτοκίνητα, στην αύξηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και στον δραστήριο ιδιωτικό 

τομέα που επενδύει κατά κόρον σε νέες τεχνολογίες και στην καινοτομία. Η Βραζιλία έχει σημειώσει 

πρόοδο όσον αφορά την ανάσχεση της μαζικής αποδάσωσης. Ενώ η ΕΕ κατέχει επί του παρόντος 

ηγετική θέση παγκοσμίως στις τεχνολογίες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, άλλες σημαντικές και 

ραγδαία αναπτυσσόμενες οικονομίες έχουν επισημάνει ως στρατηγικό συμφέρον να ανταγωνιστούν 

σε αυτές τις νέες αγορές. Η ανανεωμένη φιλοδοξία σε θέματα κλίματος και ενέργειας θα επιτρέψει 

στην Ευρώπη να διατηρήσει το πλεονέκτημα του πρωτοπόρου σε αυτές τις ταχέως αναπτυσσόμενες 

παγκόσμιες αγορές.  
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Συνολικά, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό χάσμα φιλοδοξιών μεταξύ των προγραμματισμένων 

δράσεων για τον μετριασμό των συνεπειών και των όσων είναι αναγκαία για να περιοριστεί η 

αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη σε λιγότερο από 2C53. Για τον λόγο αυτό, τα συμβαλλόμενα 

μέρη της UNFCCC δρομολόγησαν το 2011 διαδικασία που αποσκοπεί στη σύναψη νέας διεθνούς 

συμφωνίας στο Παρίσι, τον Δεκέμβριο του 2015, η οποία θα εφαρμόζεται σε όλα τα συμβαλλόμενα 

μέρη και θα καλύπτει την περίοδο μετά το 2020. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να είναι έτοιμα 

να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2015, ώστε να υπάρχει αρκετός 

χρόνος για συζήτηση και αξιολόγηση με βάση τον συμφωνηθέντα στόχο να περιοριστεί η αύξηση 

της θερμοκρασίας του πλανήτη σε λιγότερο από 2C. Η Ένωση θα πρέπει να είναι έτοιμη να 

διαδραματίσει τον ρόλο της και να αναλάβει περαιτέρω φιλόδοξη δράση για τη μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της 

ενεργειακής απόδοσης. Είναι προς ίδιο συμφέρον να το πράξει, θα πρέπει όμως να καλέσει τους 

διεθνείς εταίρους της να αναλάβουν παρόμοια δράση για να ανταποκριθούν στην παγκόσμια 

πρόκληση της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.Η αυξημένη διεθνής δράση θα βοηθήσει 

επίσης στη διατήρηση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της βιομηχανικής βάσης της 

Ένωσης. 

6. ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ  

Κατά την άποψη της Επιτροπής, στα βασικά στοιχεία ενός νέου πλαισίου για το κλίμα και την 

ενέργεια με ορίζοντα το 2030 θα πρέπει να περιλαμβάνονται: στόχος μείωσης των αερίων 

θερμοκηπίου σε επίπεδο ΕΕ, ο οποίος θα κατανέμεται δίκαια μεταξύ των κρατών μελών με τη 

μορφή δεσμευτικών εθνικών στόχων· η μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας εκπομπών· στόχος 

σε επίπεδο ΕΕ για το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και νέα ευρωπαϊκή διαδικασία 

διακυβέρνησης για τις ενεργειακές και κλιματικές πολιτικές, βασιζόμενη σε σχέδια των κρατών 

μελών για ανταγωνιστική, ασφαλή και αειφόρο ενέργεια. Η ενεργειακή απόδοση θα εξακολουθήσει 

να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το κλίμα και την 

ενέργεια και θα αποτελέσει αντικείμενο επανεξέτασης που θα ολοκληρωθεί αργότερα εντός του 

2014. 

Η Επιτροπή καλεί το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμφωνήσουν, έως τα τέλη του 

2014, ότι η ΕΕ θα πρέπει να δεσμευθεί στις αρχές του 2015 για μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου της τάξης του 40%, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που θα ολοκληρωθούν στο 

Παρίσι τον Δεκέμβριο του 2015. Η Ένωση θα πρέπει επίσης να είναι έτοιμη να συμβάλει θετικά στη 

διάσκεψη κορυφής που διοργανώνεται από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 

2014. 

H Επιτροπή καλεί επίσης το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνουν ως στόχο σε 

επίπεδο ΕΕ για το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που θα καταναλώνεται στην ΕΕ το 

2030 τουλάχιστον 27%, στόχο ο οποίος θα υλοποιηθεί μέσω σαφών δεσμεύσεων που θα 

αποφασιστούν από τα ίδια τα κράτη μέλη, υποστηριζόμενα από ενισχυμένους μηχανισμούς 

υλοποίησης και δείκτες σε ενωσιακό επίπεδο. 

H Επιτροπή καλεί επίσης το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνουν την προσέγγιση 

της Επιτροπής σχετικά με τις μελλοντικές πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια, καθώς και την 

                                                           
53 UNEP: The Emissions Gap Report 2013 (Έκθεσηγιατοχάσμαεκπομπών, 2013). 
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πρότασή της σχετικά με τη θέσπιση απλουστευμένου αλλά αποτελεσματικού συστήματος 

διακυβέρνησης για την υλοποίηση των κλιματικών και ενεργειακών στόχων. 
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Integrated Roadmap   

Scoping paper on Energy System integration aspects  

Version 23 January 2014 

 

Preamble: 

The roadmap process has identified so far challenges for the different components of the energy 

system (supply, demand, delivery). 

The goal of this document is to identify the challenges at the energy system level and to put forward a 

process on how to address them within the roadmap. 

It is understood that this is not the only integration dimension of the roadmap. The other integration 

aspects, for instance, related to the innovation chain, supply chain, are by construction included in the 

process to define the research and innovation actions. 

1. The meaning of 'integration' of the Energy system 

Energy is a commodity essential to modern life. It is the vector through which services such as light, 

heat, cold, transport, industrial production, water, entertainment, information processing etc. are 

delivered.  

The Energy system includes energy supply (in the form of electricity, natural gas, heating and 

cooling), energy networks (for transmission and distribution of energy flows) and energy demand 

(from households, industry, services, transport, and agriculture), where energy saving measures play 

an increasingly important role considering all the interactions between supply and demand and putting 

the consumer into the centre of attention.  

By definition, an integrated Energy system is an optimal system that is able to fulfil the societal needs 

at every given moment in a competitive, secure, efficient, climate-friendly, socially-acceptable and 

sustainable way. To achieve this, it is necessary to make cost effective investments in generation 

capacities, to plan, build and operate in optimised way energy flows: power stations, electricity 

networks, storage systems, pipelines and any other delivery mechanisms, with reserve capacity to deal 

with breakdowns and peaks in demand. We have to include the energy services that we need: heating, 

cooling, transport, lighting, production etc. We have to look at all energy vectors and all societal needs 

in an equilibrated and integrated way. At the same time, energy efficiency is a no-regret option for the 

society to keep the system cost-effective, as reducing the need for energy while keeping the quality 

and volume of related outputs brings important benefits to all actors involved. Also energy efficiency 

is not an isolated topic; it is an important feature of the supply, transmission, distribution and end use 

of energy.  

In parallel, the functioning of the system is heavily dependent on the policy and regulatory framework 

that organises the market and the logistics for all energy vectors. It is also dependent on the economic 

actors, their role, and the way they interact. The deployment, operation, and interaction of technical 

parts of the system are closely linked with the market. In view of a balanced economic operation (no 

undue market and/or economic power of operators) it may even be necessary to consider how the 

market design will be shaped (or organized) and who will be allowed (or best placed – e.g. in the case 

of district heating) to deploy and operate each part of the technical system. This may have 

consequences on particular technical features. In addition, some parts of the technical system may 
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have to be designed as to allow for access/interaction by multiple other economic operators in order to 

facilitate the overall functioning of the system. 

Three main trends drive the need for understanding and optimising interaction between the different 

elements of the energy system. This includes all aspects, from generation over transmission to 

distribution and demand side management.  

 The increasing share of renewables especially the variable renewables having 

consequences on the costs of the energy system and the energy supplied 

 Moredecentralizedsystemmanagement 

 It is necessary for all actors of the energy chain from supply to end-use to increase 

energy efficiency and demand response in order to reduce demand and optimise the 

energy system 

 

While continued progress is expected and should be pursued in individual energy technologies, 

looking at the development of technologies in an isolated manner will not deliver the optimal solutions 

for the energy system. Itisthusnecessary to:  

 Understand the needs for planning and design of the energy system at local, regional, national 

and EU scale enabling the optimal inter-connection and/or integration of different energy 

sources and consumption points, in view of the accomplishment of the Internal Energy market.  

 Develop adequate control and monitoring infrastructures and the integration of data and 

information networks to manage an increasingly complex energy system.  

 

2. Challenges related to Energy system integration  

Important challenges related to energy system integration relate to an energy system in operation, 

which means that by nature they address the interactions of all the different components of the energy 

system (supply, demand, delivery) under a specific configuration. These challenges dynamically 

transform in time and space, and depend on the maturity/status of the portfolio of 

technologies/services that make up the system and the underpinning market framework. Other 

challenges relate to the long-term policies and planning influencing the development of the energy 

system, such as illustrated in various scenarios of the EU Energy Roadmap 2050. 

The figure below roughly sketches the interactions between the different energy system components 

and shows some key “system challenges” that derive from it. 
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These challenges are often the aggregation of a number of lower level issues that need to be 

disentangled to be concretely addressed, while they need to be re-connected or re-integrated for their 

interoperability to be tested; the ultimate proof of the resolution of such an Energy system issue 

resides in the successful operation of an Energy system at real scale. 

Hence, framing Energy system issues for which Research and Innovation can act, requires a step-wise 

approach. Thisincludes: 

 Step 1: Identification of “integrated energy system” challenges; 

 Step 2: Singling out related key issues for which Research and Innovation can act; and 

identifying options that can solve each or a set of related key issues. Check that these options 

are already identified in part I, II or III of the Roadmap, if not address the gap in the relevant 

part or/and include them in Part IV 

 Step 3: Validation and testing of “integrated energy system” options at different spatial levels. 

Such approach for Step 1 and 2 is illustrated in the following “Integrated energy system/issues” 

matrix below. 
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Integratedenergysystemchallen

ges 
Relatedkeyissues 

Key options to solve the 

related key issues / Part of 

the roadmap 

Balancing, both in terms of time 

and location 

 Flexibility of individual 

energy system/network 

resources (supply, T&D, 

demand, storage)  

Organisation of flexibility 

at system level  

 Flexible / back up 

generation with different 

timescales / Part II 

 Demand response / Part I 

and II 

 Peakshaving / Part II 

 Storage / Part II 

 (Smart) Grids / Part II 

 Hybridtechnologies / Part 

II 

 Prosumer approaches / Part 

I and II 

 Network components that 

enhance flexibility of the 

delivery infrastructure / 

Part II 

 Market instruments to 

promote and optimise the 

contribution of energy 

resources to flexibility / 

Part I and II 

 Technical orchestration of 

flexibility from the various 

resources, e.g. by 

aggregators, suppliers, 

DSO, TSO / Part I and II 

Adequacy of supply and logistics 

infrastructure over the whole 

energy system  

 Predictability of power 

output (variable renewable 

energies), demand and its 

flexibility 

 Interplay issues between 

electricity and gas, 

electricity and heating and 

cooling 

 Spatial distribution and 

appropriate mix of energy 

 Improved forecasting tools 

for RES generation and for 

demand, using various data 

channels and historic data. 

Part II 

 Improving the conversion 

efficiency of cross-energy 

vector conversion (e.g. 

power to gas, Hydrogen 

electrolysers and FC, CHP, 
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infrastructure 

 Competitivebaseloadenergy 

 Competitivebalancingpowe

r 

heat pumps, etc) /Part II 

 Competitivestorage/ Part II 

 (Cross-border) 

Interconnections /Part II 

 Scenario building, techno-

socio-economic 

simulations of detailed 

energy futures / Part IV 

 Appropriate development 

of district heating/cooling 

systems (EU district 

heating rollout map 

following the EED?) – Part 

I/III  

 Coordinated EU-level 

planning of various energy 

infrastructures (electricity, 

gas, heat, oil, possibly H2, 

CO2) / Part II and III 

 Market architectures and 

mechanisms to ensure 

development of long-term 

adequacy by market forces 

/ Part II 

 Ensure safe and sustainable 

use of nuclear energy / Part 

II 

 Ensure the 

development/upgrade of 

thermal power to reach 

high technical and 

economic efficiency at 

different load levels / Part 

II 

 

System stability, security and 

safety 

 Stability of the pan-EU 

electricity system with 

limited or no synchronous 

rotating machines 

 Cybersecurity and (data) 

 Contribution of individual 

technologies (e.g. DER, 

storage, demand, network 

elements) to system 

stability, security & safety 

(e.g. grid connection codes 
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protection 

 Criticalinfrastructureprotect

ion 

 EU-level coordination of 

monitoring and control  

 Risksharing (spatial, 

temporal) 

and technologies) Part I 

and II 

 Long-term planning of 

phasing-in of future 

connection codes. Part II 

 Defence and restoration 

planning Part I and II 

 Development of simulation 

and control systems for 

secure coordinated 

operation of systems across 

control zones (e.g. TSO-

TSO, TSO-DSO) Part II 

 Continuous training of the 

workforce to keep up with 

the changes / Part IV 

 Implementation of security 

policies and solutions / 

Part II and III 

Quality of supply  Dependableenergyfromdiff

eringsources 

 Provisions for measuring 

and ensuring QoS 

 Local monitoring and 

management of supply 

quality 

 'Smart' large-scale 

integration of DER and 

centralized generation / 

Part III 

 Distributed monitoring and 

automation of supply 

quality management / Part 

II 

 Developing the potential 

for islanded grid operation 

in response to blackouts, 

relying on local RES and 

storage. / Part III  

System optimisation (from both 

physical, economical, 

climate/environment, financial 

and regulatory point of view) 

 Optimisation of energy 

system across energy 

vectors, including by 

energy efficiency measures  

 System-level reduction of 

losses in energy 

transformation/ 

transmission and 

distribution 

 Foresight and simulations 

to inform long-term policy 

planning of infrastructures 

and incentives / Part IV 

 Regulatory incentives to 

loss reduction / Part I and 

IV 

 Tools and methods to 

reduce losses in the energy 
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 Assetmanagement and 

ageing 

 StreamlinedOperations and 

Maintenance 

 Emergence of new market 

and business models  

 Emergence of new roles 

and players (eg. 

aggregators) in the energy 

field 

system / Part I, II and III 

 Tools and practice for 

staged renewal of ageing 

assets, preventive 

maintenance, etc. / Part II 

 Optimisation of 

operational expenditures in 

all aspects of the energy 

system / Part IV 

 Integral cost-benefit 

analyses / Part IV 

 Demand Side Management 

/ Part I and III 

Energy system inertia e.g. 

technology lock-in, imperfect 

information 

 Prioritizing (short term) 

investments within a long 

term perspective 

 

 Up-take energy service 

models for (small) energy 

suppliers / Part I and III 

 Increasing market 

transparency in the energy 

service markets / Part I 

 Energy Foresight and 

Roadmapping /Part IV 

Defining an adequate energy 

policy framework 

 Accompanying the 

liberalisation process and 

the growing regulatory 

needs with adequate policy 

instruments 

 Align regulation across 

Europe (cf. Acer, CEER) 

 Align regulation across 

energy carriers (where 

appropriate) 

 Mapping and analysis of 

energy policy instruments 

in Member States/third 

countries (US, Japan, etc.) 

which might serve as role 

models for the EU / Part 

IV 

 Setting up pilot regions for 

testing these approaches. / 

Part I-III 

Engaging consumers and 

prosumers 

 Attracting the interest of 

consumers to energy 

efficiency, self-production, 

storage and active energy 

management 

 Policies and regulation to 

allow different interactions 

between prosumers, 

 Cost decrease of material 

and installation of home 

systems / Part I 

 Increased capacity and 

motivation of domestic, 

industrial (incl SMEs) and 

public consumers through 

organisational, market and 

financial  innovation (Part 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

 116  

suppliers, aggregators 

 Acceptance of large energy 

infrastructure (e.g. power 

plants, wind turbines, 

networks, storage, etc) 

I)  

 Testing and promoting 

different approaches to 

smart metering and its 

interaction with different 

home systems / Part I and 

III 

 Use of innovative tools to 

promote consumer interest 

Part I, II and III 

 Developing and testing 

different tariff structures 

for energy Part I and III 

 Awareness and 

engagement of citizens 

Parts I, II, III and IV 

 

Step 3 has a strong spatial dimension. It requires first for a given or set of “integrated energy system” 

challenges to define system boundaries with a cluster of options, for example: 

o At local and regional level, combination of both centralised and decentralized power 

generation, management of local distribution systems, demand response, improving efficiency of end-

use consumption, development of efficient heating/cooling systems, etc.  

o At regional/national/cross-border level, technologies/solutions based on regional availability 

of resources and on grid balancing. 

o At European level, the design of an efficient, secure, competitive, safe and sustainable 

European energy system and the infrastructures needed for the integration of renewable energy sources 

across the continent and cross-border storage facilities. 

Additional opportunities, constraints and options derive from the role and positioning of Europe in the 

International framework (security of supply, international trade, international cooperation etc.) 

And second, it requires the definition of Research and Innovation actions necessary to test and validate 

these “integrated energy system” challenges (e.g. an appropriate combination of simulations, pilot tests 

for specific challenges and through large scale integrated demonstrations/support actions, including 

socio-economic research).  

To be in line with the objectives of the Integrated Roadmap, these Research and Innovation actions 

should follow at least the following criteria: 

 be replicable across EU; the actions should include a convincing replication plan describing what 

they will do to stimulate market up-take, once the action is demonstrated successfully 

(responsibility of the consortia since the start). Assessment of thepotentialshouldnotbesufficient. 
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 the size of the demonstration action required to get an appropriate response should be much less 

than the size of an envisaged or ongoing deployed system;  

 the  innovative nature of these demonstration actions should be pre-eminent, which means that the 

innovation content will need to be clearly identified to justify the amount of public support needed 

as by default these demonstration actions will use off-the-shelf technologies; 

 allow testing of different combinations of solutions (avoid to be prescriptive); 

 access to financing resources beyond grant funding (e.g. risk sharing) and Research and 

Innovation funding (e.g. infrastructure, deployment etc.).  

 Provide clear added value in terms of increased EU competitiveness 

It is clear that these types of Research and Innovation actions will require to be supported by clusters 

of Member States and alliances of stakeholders in order to ensure an optimised market set-up and 

financing. These can be a good base for the development of the Action Plan.  

 

 

3. Next Steps: 

I) Discussion with Coordination Group – meeting January 24th, 2014, with the following objectives: 

a) Presentation of the overall approach 

b) Agreement that each Member of the Coordination Group provides comments and completes 

the “Integrated energy system/issues” matrix by 20 February 2014 

II) Consolidation by the EC and rapporteurs of the “Integrated energy system/issues” matrix by 7 

March 2014 

III) Coordination Group develops guidelines and task the Working Group to take into account the 

integration matrix in the development of the Research and Innovation actions by 4 April 2014.  

IV) A special chapter will be dedicated to energy system integration aspects. 
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Renewable Energy Roadmap for the Republic of Cyprus 

I. Background 

A. Expression of Interestprocess 

B. SubmissionfromCyprus Government 

C. Coordination with other development partners (EU-JRC) 

D. Meetingin Cyprus 

II. Proposed scope of work 

A. Sectoral focus 

1. Electricitygeneration 

2. Reduction of electricity consumption through stationary renewable energy options 

B. Datarequirements 

3. Energy balance 

4. Energy consumption of relevantsectors 

a. Electricitydemand 

b. Space cooling demand and refrigeration (actual cooling and related electricity 

consumption) 

c. Hot water demand (residential, tourism, industry) 

 

8. Electricityloaddata 

d. Lowfrequency (hourly) forroadmap 

9. Electricitygenerationdata 

g. Powerplants' platedata 

h. Powerplants' realefficiencydata 

10. Demand forecast and scenarios (with CUT) 

11. Electricity supply model (with KTH) 

C. Analysis 
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12. Team 

13. Methodology 

14. Specific needs for in-depth analysis 

15. Expectedresults 

16. Reportdrafting 

D. Workshop to discuss demand and supply assumptions 

17. Participants 

18. Expectedoutcome 

E. Finalroadmapreport 

F. Roadmapimplementation 

III.  Next steps 

A. MECIT to revise scope or work, identify available data and key stakeholders 

B. Conference call MECIT-IRENA and IRENA's visit to JRC 

C. Workshop to discuss assumptions and deliver first training on the models 

(June 2014) 
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Acronyms 

10.1. AP  Active Power 

10.2. CERA  Cyprus Energy Regulatory Authority 

10.3. CUT  Cyprus University of Technology 

10.4. DSO  Distribution System Operator 

10.5. EAC  Electricity Authority of Cyprus 

10.6. EC  European Commission 

10.7. EOI  Expression of Interest 

10.8. EU  European Union 

10.9. GREIN  Global Renewable Energy Island Network 

10.10. IRENA  International Renewable Energy Agency 

10.11. JRC  Joint Research Centre of the European Commission 

10.12. KTH  Royal Institute of Technology of Sweden 

10.13. MECIT  Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism 

10.14. MESSAGE Model for Energy Supply Systems and Their General Environmental 

Impact 

10.15. PS  Permanent Secretary 

10.16. RP  Reactive Power 

10.17. TSO  Transmission System Operator 
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Renewable Energy Roadmap for the Republic of Cyprus 

I. Background 

A. Expression of Interestprocess 

In the Malta Communique on Accelerating Renewable Energy Uptake for Islands, Ministers 

called on IRENA to establish a Global Renewable Energy Islands Network (GREIN) as a 

platform for pooling knowledge, sharing best practices and seeking innovative solutions for 

accelerated uptake of clean and cost-effective renewable energy technologies on islands. These 

solutions will be applicable to island countries, countries with islands and virtual islands. 

On 24 March 2013, during the Pacific Energy Summit in Auckland, New Zealand, IRENA 

launched the first two GREIN global interest clusters: renewable energy technology roadmaps for 

islands, and renewable energy for power grids on islands. In the context of the GREIN roadmaps 

cluster, IRENA stands ready to provide technical assistance to member countries in the 

development of local or national renewable energy deployment roadmaps for islands.  

On 10 November 2013, IRENA solicited expressions of interest (EOI) from member countries for 

technical assistance in the development of renewable energy roadmaps for islands, through the 

GREIN roadmaps cluster. The EOIs were submitted by Sunday 24 November 2013 using the 

template developed by IRENA. The EOIs stated the background and scope for the technical 

assistance, identified the government focal point dedicated to leading the roadmap exercise, the 

resources that will be dedicated to its development and the availability of data. 

The Acting Director of the Energy Service, Ministry of Energy, Commerce, Industry and 

Tourism, Republic of Cyprus, responded on 21 November, requesting assistance from IRENA in 

the development of a roadmap. 

 

B. SubmissionfromCyprus Government 

The submission indicated that the roadmap should focus on the power sector, and assist with 

determining the optimum penetration of renewable energy for electricity supply in Cyprus. 

The analysis should look at how to best integrate variable renewable energy technologies into 

Cyprus power grid. The policy driver is the EU renewable energy target for Cyprus in 2020, and 

aspirational target for 2030. The economic driver is the high cost of electricity supply, based 

almost exclusively on oil (HFO and diesel). The technical driver is to minimize the technical 

challenges in terms of reliability of the Cyprus energy system with rapidly increasing shares or 

variable renewable energy sources. 

The potential for base-load renewable energy sources (i.e. hydro and biomass) is limited, due to 

resource constraints. Currently, no electric interconnection exists between Cyprus and 

neighbouring countries, making Cyprus an "isolated island grid". However, interconnection to 

Greece and Israel is currently under consideration. 
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No domestic production of fossil fuels exists, however a large reservoir of natural gas was 

discovered, and its exploitation is planned for the near future. This will certainly change the 

energy landscape of the country, and different options for its use will have to be considered. 

Solar, wind and biomass resource assessments are available. A dynamic grid stability model has 

been developed, and currently maintained, by the Transmission System Operator (TSO). 

C. Coordination with other development partners (EU-JRC) 

10.18. Support for the optimal integration of variable renewable energy sources into 

Cyprus power grid was also requested to the European Commission, in the framework of 

the Cyprus Support Group (CYSG) assistance, and the Joint Research Center (JRC) in 

Petten, Netherlands, has been identified for providing assistance. 

10.19.  

10.20. D.  Meetingin Cyprus 

10.21. The proposed scope of work was discussed between the Government of Cyprus and 

JRC in early 2014, and a revised scope of work has been presented in a workshop, where 

IRENA was present, on 5 March 2014. 

10.22. On 5 March 2014, the Government of Cyprus convened a meeting to share and 

finalize the scope of work for JRC and IRENA. In addition to this two organizations and 

MECIT, several other stakeholders were invited to discuss their specific needs and views, 

including TSO, DSO, CERA and EAC. A separate meeting was held with universities from 

Cyprus, to explore opportunities for collaboration, which the Government encouraged. 

10.23. IRENA identified a clear opportunity for engaging Cyprus University of 

Technology, given their work on improving national energy statistics, and developing 

econometric forecasts for energy demand. 

II. Proposed scope of work 

A. Sectoralfocus 

1. Electricitygeneration 

10.23.1. As requested, the analysis will focus on the electricity sector. Based on the 

discussion held during the workshop, and in the spirit of cooperation and maximization of the 

joint output of the assistance from IRENA and JRC, modeling of grid stability issues, 

transmission and distribution system, smart grids, smart meters and demand response will be 

removed from IRENA's scope of work, and performed in detail by JRC, according to their 

revised proposal agreed with the Government of Cyprus. IRENA analysis will focus on: 

a. Electricity demand forecast: in cooperation with Cyprus University of 

Technology (CUT), current energy demand for Cyprus will be detailed to 

reflect, as closely as currently available data allow, a complete IEA energy 

balance. Demand for each sector, to the extent possible, will be divided into 

sub-sector and final uses. Once this has been done, a workshop will be 

convened in Nicosia, Cyprus, to discuss assumptions on the evolution of 

energy demand in 2020 and 2030 (tentatively in June 2014). Based on the 

consensus around main assumptions, IRENA will contract CUT to reflect 
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them into their econometric demand forecast model, updated to reflect the 

detailed demand breakdown. 

b. Electricity supply scenarios: in cooperation with KTH University (Sweden), 

IRENA will update an existing model of the Cyprus electricity supply system 

based on the MESSAGE tool (same tool used by IRENA and KTH for energy 

planning in Africa). The existing model considers different price scenarios 

and consequent competing uses of domestic natural gas for electricity 

production, export of Liquefied Natural Gas (LNG) and export of liquid 

petroleum products via Gas-To-Liquids (GTL) conversion (Fischer-

Tropsch). Interconnection of Cyprus grid to export of electricity to Greece 

and Israel is currently considered as an option, and will be adjusted to 

reflect the latest views from Government of Cyprus. Renewable energy role 

in the current model is marginal, while the aggressive scenarios and policy 

targets will be reflected using latest costing and technology data from 

IRENA, and government targets and policies. The model will allow the 

Government of Cyprus to test the effectiveness of specific planned policies. 

One of the key areas for which the Government of Cyprus requested 

assistance from IRENA is the explicit comparison of storage options, with a 

particular focus on cost-effectiveness of having energy storage at the 

consumer level instead of having it at the transmission level. For large scale 

storage, different options will be included in the model, with pumped hydro 

storage to be incorporated based on the existing feasibility study (to be 

provided). Battery storage will be modeled based on state-of-the-art 

technologies, as presented in the world energy storage conference in 

Dusseldorf, 25-27 March 2014, to which MECIT has been invited. 

2. Reduction of electricity consumption through stationary renewable 

energy options 

10.23.2. IRENA can assist in identifying renewable energy technologies that can reduce 

electricity demand (i.e. solar water heaters, sea water air conditioning, and solar-assisted air 

conditioning) and assess their viability (technical and economic). This will be explicitly 

considered as part of the analysis of the electricity supply scenarios, as a substantial shift of 

energy services from electricity to direct-use (i.e. electric cooling to solar cooling; electric 

reverse-osmosis desalination to off-grid solar PV desalination without storage and CSP 

distillation) would impact the forecasted demand of electricity. 

3. Excludedsectors 

10.23.3. At this stage, the analysis will not cover: transportation; energy efficiency 

(although government assumptions will be discussed in detail and reflected in the demand 

forecast); use of traditional biomass for cooking. For these sectors, to ensure the overall 

coherency of the analysis, existing assumptions provided during the workshop will be used. 
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E. Datarequirements 

10.23.4. For the development of the analysis, data on load with be provided by the 

Government of Cyprus, unless explicitly stated. CUT will assist in collecting data that might not 

be readily available, and that they might have access to (i.e. statistical data for improved 

demand breakdown). 

1. Energy balance 

10.23.5. For any country-wide energy plan or roadmap, an energy balance constitutes the 

starting point. IRENA can assist in reviewing the existing energy balance, and increase its 

breakdown into sub-sectors, in cooperation with CUT and under the guidance of MECIT. 

2. Energy consumption of relevantsectors 

a. Electricitydemand 

For the development of the roadmap, electricity demand will be analyzed, to identify 

areas where different renewable energy technologies can supply the services 

necessary. Forecasts for the demand will be developed, based on an existing 

econometric model developed by CUT, and reflecting the latest macroeconomic and 

energy demand assumptions from the Government. 

b. Space heating and cooling demand and refrigeration (actual heating and cooling and 

related energy consumption) 

For cooling, several renewable energy technologies can cost-effectively supply the 

necessary services, for both space cooling and commercial or industrial refrigeration. 

Quantification of the actual cooling demand in the different sectors will help 

increasing the accuracy of the analysis. This is particularly relevant for the hospitality 

sector. 

For heating, Cyprus still makes substantial use of oil products in the residential 

sector. This will be carefully evaluated, as the potential for serving this demand with 

renewable energy technologies is high. 

c. Hot water demand (residential, tourism, industry) 

Hot water is another service that can be supplied efficiently by renewable energy 

technologies that do not require electricity. Solar water heaters can provide hot water 

for residential and tourism use. Industrial processes that require high-temperature 

water or steam, can be supplied using concentrating solar thermal (CST) 

technologies, like parabolic troughs, parabolic dishes, and Fresnel-type concentrators. 

Cyprus is one of the top countries worldwide in terms of diffusion of solar water 

heaters. Potential for further diffusion will be explored, in particular in the tourism 

and industry sectors. 
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3. Electricityloaddata 

a. Lowfrequency (hourly) forroadmap 

For the development of a roadmap for the power sector, hourly data for at least the 

last one year are necessary (preferably several years). The analysis of the integration 

of variable renewable energy sources in a fossil-based grid will require, beyond a 

certain level of penetration, the use of energy storage. The size of the energy storage 

is one of the main cost drivers for the cost of electricity production. The shape of the 

load, and the seasonality of demand, affect greatly the amount of storage necessary to 

achieve a certain share of renewable energy in that specific power system. Shifting 

specific loads to different times of the day (i.e. cold water or ice storage for cooling) 

will be considered. However, the more accurate the data available, the more accurate 

the roadmap will be. In particular, from previous discussions held in Cyprus, solar 

PV generation seems able to provide a very good match for the demand shape, both 

daily and seasonally, and this will be explicitly modeled. 

4. Electricitygenerationdata 

a. Powerplants' platedata 

Not only for grid stability, but also for roadmap, data on individual power plants are 

crucial. It is important to understand the efficiency of the generators at different load 

levels, the minimum level of load at which they can operate without suffer damages, 

and how they can be integrated with existing renewable energy technologies. 

b. Powerplants' realefficiencydata 

For this purpose, it is necessary to have actual efficiency data, to ensure the accuracy 

of the analysis. This is usually monitored by the power utility, observing the fuel 

consumption at different load levels (the more data points, the better, but at least 

three different load levels could be sufficient to determine the efficiency curve). 

5. Demand forecast and scenarios (with CUT) 

10.23.6. Any existing forecast for electricity demand, or scenarios, will be precious for the 

development of the roadmap. These will be improved in terms of demand break-down and 

forecasting methodology in cooperation with CUT, and everything produced in the scope of this 

roadmap will be provided to Cyprus Government, including training from CUT in the use, 

modification and update of the econometric demand forecast model. 

6. Electricity supply model (with KTH) 
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10.23.7. Any plans for the future evolution of Cyprus electricity supply to 2020 and 2030 

will be reviewed and discussed in the workshop. Based on the output of the workshop, any 

assumption from Government of Cyprus regarding electricity supply will be reflected and 

quantitatively evaluated using MESSAGE, and pathways to the least-cost achievement of policy 

objectives will be explored, and discussed in the final workshop, before finalization of the actual 

roadmap document by the Government of Cyprus. 

10.23.8.  

F. Analysis 

1. Team 

10.23.9. The roadmap is a country-led exercise. In the EOI, Mr. Constantinos Xichilos 

has been designed as focal point for the exercise. The coordinators from each of the key 

stakeholders have been identified as: Dr. StelionHimonas, PS of MECIT; George Shiammas 

from CERA; Dr. Christos Christodoulides from the TSO; YiangosFrangoullides from DSO; and 

George Partasides from MECIT. The roadmap analysis team includes three staff of the Energy 

Department of MECIT: Andreas Lizides, Marios Chandriotis, George Papageorgiou. IRENA 

will provide support in the development of the analysis, and capacity building in the areas 

where it might be necessary. Two academic partners, CUT and KTH, will be involved, due to 

their previous work done on Cyprus electricity demand and supply respectively, and the specific 

expertise in relation to this exercise. From both academic partners, the lead analyst will be a 

citizen of Cyprus, intimately familiar with the energy sector of the country. 

2. Methodology 

10.23.10. The analysis will be driven by MECIT. IRENA will assist in the identification of 

the necessary data, elaboration of the data, use of modeling tools and contracting of academic 

partners. IRENA will provide its data on renewable energy technology cost and technology 

maturity. For the technology cost data, it is suggested that all the institutions involved in the 

analysis consider joining the IRENA Costing Alliance, as it will provide them with complete 

access to state-of-the-art cost data for renewable energy technologies. 

10.23.11. The final output of the roadmap will be presented, in addition to the other output 

formats from the modeling tools, also using the supply cost curve approach applied in the 

flagship IRENA global renewable energy roadmap, REMAP 2030. 

3. Specific needs for in-depth analysis 

10.23.12. Key items for in-depth analysis, as emerged from the workshop held on 5 March 

2014, include two key technical annexes related to the integration of large shares of variable 

renewable energy technologies before considering energy storage. These will be developed by 

IRENA, in close coordination with the Government of Cyprus and JRC. The specific analysis of 

these issues in the case of Cyprus' power grid will be performed by JRC, as it is part of their 

revised scope of works. IRENA will produce the following two annexes to the roadmap: 

a. Strategies for the optimal integration of variable renewable energy sources into 

island power grids: the role for production forecast 

b. Technologies for the optimal integration of variable renewable energy sources into 

island power grids: i) active power (AP) reduction ii) reactive power (RP) injection 

iii) remote control of variable renewable energy systems (both AP and RP)  
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4. Expectedresults 

10.23.13. The result of the analysis will be a roadmap that will identify a set of milestones 

for the cost-effective deployment of renewable energy technologies in Cyprus power system, 

with a focus on 2020 and 2030 policy-driven milestones. The resulting scenarios, once endorsed 

by the Government, will represent the official plan for the evolution of Cyprus electricity 

generation mix, and will be considered in the in-depth analysis developed by JRC, both in terms 

of feasibility using the existing grid, and needs for grid strengthening that they might entail. As 

both demand and supply models will be handed over to MECIT, and training will be provided 

for their use, updates to the scenarios due to changes in policy, energy prices, technology costs 

and plans for natural gas exploitation can be performed directly by MECIT. 

5. Reportdrafting 

10.23.14. The drafting of the report will be a joint effort between MECIT and IRENA. 

Discussions on separation of tasks will be undertaken during the workshop planned for June. 

However, the final result will be a report owned by the Government of Cyprus, and formally 

endorsed by the Government. IRENA will figure as having provided assistance to its 

development, thanks to a voluntary contribution from the Government of Germany. 

F. Workshop to discuss demand and supply assumptions 

1. Participants 

10.23.15. Once the model structures are revised, a workshop with all the key stakeholders 

involved in the power sector will be convened in Cyprus, tentatively in June 2014. IRENA will 

cover the cost of the workshop. The Government will help in identifying the participants, and 

coordinate logistics. The participants will have to review the discussion papers before the 

workshop.  

2. Expectedoutcome 

10.23.16. The preliminary findings will be presented by MECIT, with assistance from 

IRENA if necessary, and discussed with all the participants. CUT will provide training on the 

demand model. KTH will provide training on the supply model. 

10.23.17. Feedback from the participants will be incorporated in the models, which will be 

adjusted to reflect the perspectives of the different groups (i.e. government, utilities, private 

operators, tourism operators and private sector, civil society, NGOs, etc.). 

G. Finalroadmapreport 

10.24. Once the model has been revised to incorporate the feedback obtained during the 

workshop, the draft results will be submitted to all participants for a last round of 

feedback. Once the quantitative analysis is finalized, the report will be jointly written by 

MECIT, IRENA and the academic partners, and submitted to the Government of Cyprus 

for review and, through the Minister of MECIT, submitted for cabinet endorsement. 

H. Roadmapimplementation 

10.25. The purpose of the exercise is to define pathways and strategies to accelerate the 

deployment of renewable energy in Cyprus, by optimizing the power generation mix. 

Therefore, the roadmap will include a clear implementation framework, composed by 

specific activities, with specific implementation responsibilities. A monitoring and 
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evaluation framework for the implementation of the roadmap will also be developed, to be 

used by the Government as a tool for monitoring and promoting progress in the 

implementation of the roadmap. 

III. Immediate next steps 

A. MECIT to revise scope or work, identify available data and key stakeholders (by third week 

of March) 

10.26. Immediate next step would be for MECIT and JRC to review this report and 

provide feedback to IRENA. Based on the final version of this report (which will reflect 

comments received), MECIT will submit a formal request for IRENA assistance, attaching 

the scope of work. IRENA will then engage CUT and KTH and initiate the model revision 

and update process, and start planning the workshop to discuss the assumptions to be 

reflected in the models. MECIT will advise on data availability and key stakeholders to 

invite for the workshop. 

B. Conference call MECIT-IRENA and IRENA's visit to JRC (by end of March) 

10.27. Once the scope of work is finalized, two conference calls will be organized. One 

between IRENA and MECIT, to discuss access to necessary data and reports. 

Alternatively, a meeting can be organized on the sides of the energy storage conference in 

Dusseldorf, Germany, 25-27 March. Following up from the first conference call (or 

meeting), IRENA will visit JRC in Petten, Netherlands, to discuss timelines and format of 

roadmap's outputs, in the spirit of collaboration among the two organizations (there is an 

existing MoU between IRENA and JRC) and complementarity among the different 

ongoing exercises. 

10.28. C. IRENA to engage CUT and KTH (early April) 

10.29. Based on the finalized scope of work, IRENA will develop a specific TOR for 

engagement of KTH and CUT in the development of the specific tasks described above, 

and work closely with them to revise the models in terms of structure and assumptions, 

and the reflect renewable energy technologies to the best of technology and cost 

information available. 

10.30. D. Workshop to discuss assumptions and deliver first training on the models 

(June 2014) 

10.31. Tentatively in June, MECIT will convene a workshop to discuss the assumptions 

from different stakeholders on the evolution of Cyprus energy system. These assumptions 

will be reflected in the demand and supply models. A presentation of the structure of the 

models will also be delivered during the workshop, and a full-day training on both will be 

provided to MECIT the day following the workshop. Once the assumptions are 

incorporated in the models, the draft results will be discussed with MECIT and all the 

identified stakeholders, for feedback. Feedback will be reflected in the draft report, and a 

final workshop will be convened (tentatively in September) to present the resulting 

roadmap. Immediately after the final workshop, a specific training will be provided to 

MECIT to hand-over both models, and the roadmap report will be finalized (tentatively 

by end of September). 
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Α.Φ 42 

 

25 Σεπτεμβρίου 2014  

 

Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής 

Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη 

Αρ. Τηλεομοιότυπου: 22 663799, 22663799 

 

Εξοχότατε Πρόεδρε,  

 

Θέμα : Συμβούλιο Ενεργειακής Πολιτικής  

 

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και στην ανακοίνωση της Προεδρίας της 

Δημοκρατίας για τη σύσταση και το διορισμό των μελών του Συμβουλίου 

Ενεργειακής Πολιτικής (ημερ. 17.09.2014) και σημειώνω ότι το ΕΤΕΚ χαιρετίζει 

την υλοποίηση της προ τετραετίας εισήγησης του Επιμελητηρίου για σύσταση 

Συμβουλίου Ενεργειακής Πολιτικής, το οποίο θα υποστηρίξει την χάραξη 

μακροπρόθεσμης ολοκληρωμένης εθνικής ενεργειακής στρατηγικής, στηριγμένης 

σε εξειδικευμένες μελέτες, επιστημονικές γνώσεις και διεθνείς πρακτικές και 

εμπειρίες. 

 

Παρόλα αυτά, μελετώντας τη σύνθεση του Συμβουλίου κρίνουμε ότι αυτή δεν 

είναι ισορροπημένη και κυριαρχείται από ακαδημαϊκούς. Κατά την άποψη μας, η 

στρατηγική και οι πολιτικές που θα παράγει το Συμβούλιο Ενεργειακής Πολιτικής 

δεν πρέπει να είναι γενικής φύσεως αλλά θα πρέπει να περιέχουν συγκεκριμένες 

δεσμευτικές για το Κράτος πολιτικές και οδικό χάρτη υλοποίησης, λαμβάνοντας 

υπόψη τα πραγματικά δεδομένα και δυνατότητες των δημόσιων οικονομικών, τις 

απόψεις των αρμοδίων Υπουργείων / Αξιωματούχων αλλά και τις απόψεις της 

σχετικής με το θέμα τοπικής βιομηχανίας, της τοπικής διοίκησης και σχετικών 

επιστημονικών φορέων. 
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Στο πλαίσιο αυτό. θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο και πολύ πιο δεσμευτικό και 

δημιουργικό εάν στα ex-officio μέλη του Συμβουλίου συμμετείχε εκπρόσωπος 

των Υπουργείων Οικονομικών, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ως επίσης και της 

ΡΑΕΚ.  Επίσης, είναι αναγκαίο και χρήσιμο να εκπροσωπείται η τοπική βιομηχανία 

η οποία δραστηριοποιείται στο θέμα αυτό μέσω π.χ της ΟΕΒ, η Κοινωνία και η 

Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσω της Ένωσης Δήμων και του Ενεργειακού Γραφείου 

Κυπρίων Πολιτών, καθώς και το καθ’ ύλην αρμόδιο Τεχνικό Επιμελητήριο 

(ΕΤΕΚ), ως ο ανεξάρτητος θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος του κράτους, το 

οποίο κατά την τελευταία δεκαετία, τουλάχιστον, έχει επανειλημμένα 

διαμορφώσει και καταθέσει απόψεις και εισηγήσεις για διάφορες πτυχές της 

εθνικής ενεργειακής πολιτικής. 

 

Τέλος, θεωρούμε ότι για να είναι παραγωγικό και αποτελεσματικό το Συμβούλιο 

ώστε να μπορέσει να επιτελέσει την αποστολή και το έργο που αναμένεται προς 

διαμόρφωση της αναγκαίας δεσμευτικής πολιτικής για την Πολιτεία και το 

Κράτος, με καινοτόμες ιδέες, όραμα και τεχνοοικονομική τεκμηρίωση, θα πρέπει 

να του παρασχεθεί η κατάλληλη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη στο 

πρότυπο της υπηρεσίας υποστήριξης του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων 

(Κ.Δ.Π 309/99). 

 

Στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις.  

 

Με εκτίμηση 

 

Στέλιος Αχνιώτης 

 

 

 

 

http://www.symepa.gov.cy/symepa/symepa.nsf/83403716F30BD173C2257BCE002A6EF6/$file/309.pdf
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Βρυξέλλες, 23.7.2014  

COM(2014) 520 final 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Η ενεργειακή απόδοση και η συμβολή της στην ενεργειακή ασφάλεια και το πλαίσιο του 

2030 για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια 

{SWD(2014) 255 final} 

{SWD(2014) 256 final} 
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11. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η Επιτροπή παρουσίασε πρόσφατα ένα πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την 

ενέργεια κατά την περίοδο από το 2020 έως το 203054. Στο εν λόγω πλαίσιο προτείνονται φιλόδοξοι 

στόχοι για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και για την ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές ως μέρος της μετάβασης της Ένωσης σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων 

ανθρακούχων εκπομπών. Προωθείται επίσης η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης και η προσφορά 

πιο προσιτής οικονομικά ενέργειας για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές μέσω της εύρυθμης 

λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Έκτοτε, το πλαίσιο του 2030 έχει συμπληρωθεί από μια 

λεπτομερέστερη ανάλυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ένωση, λαμβανομένων υπόψη των 

πρόσφατων γεωπολιτικών γεγονότων στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ, καθώς και από μια στρατηγική 

που προτείνει συγκεκριμένες δράσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης στο άμεσο μέλλον, 

αλλά και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα55.  

Σύμφωνα με το αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου56, στην παρούσα ανακοίνωση επεξηγείται και 

προσδιορίζεται ποσοτικά η δυνητική συνεισφορά της ενεργειακής απόδοσης στη μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και στη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας της Ένωσης· οι δύο 

αυτοί στόχοι αποτελούν πτυχές ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τις πολιτικές που αφορούν το 

κλίμα και την ενέργεια. Σύμφωνα με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, η ανακοίνωση 

περιλαμβάνει επίσης επισκόπηση των προοπτικών επίτευξης του στόχου του 20% για την 

ενεργειακή απόδοση το 2020. 

Η ενεργειακή απόδοση μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη μετάβαση προς ένα πιο 

ανταγωνιστικό, ασφαλές και βιώσιμο ενεργειακό σύστημα με επίκεντρο την εσωτερική αγορά 

ενέργειας. Παρότι η ενέργεια αποτελεί την κινητήρια δύναμη των κοινωνιών και των οικονομιών 

μας, στο μέλλον η ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται σε λιγότερη ενέργεια και χαμηλότερο κόστος. Η ΕΕ 

μπορεί να επιτύχει αυτό το νέο μοντέλο ανάπτυξης. Όπως φαίνεται από το σχήμα, πολύ πριν από 

την έναρξη της κρίσης το 2008, η ΕΕ είχε αρχίσει να αποσυνδέει την οικονομική ανάπτυξη από την 

κατανάλωση ενέργειας μέσω της αυξημένης ενεργειακής απόδοσης. Έκτοτε, η αποσύνδεση της 

οικονομικής ανάπτυξης από την κατανάλωση ενέργειας συνεχίζεται με αυξανόμενους ρυθμούς, 

καθοδηγούμενη από τα μηνύματα που μεταδίδονται μέσω των τιμών και από ένα ολοκληρωμένο 

σύνολο πολιτικών για την ενεργειακή απόδοση (βλ. σχήμα).  

                                                           
54 COM(2014) 15. 
55 COM(2014) 330. 
56 Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 26-27 Ιουνίου 2014, EUCO 79/14. 
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Σχήμα 1. Εξέλιξη της κατανάλωσης ενέργειας και του ΑΕγχΠ στην ΕΕ 1995-2013 

 

Πηγή: Υπηρεσίες της Επιτροπής βάσει στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(EUROSTAT) 

12. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2020 

Το τρέχον πλαίσιο ενεργειακής απόδοσης 

Έχει τεθεί έναςενδεικτικός στόχος εξοικονόμησης ενέργειας της τάξεως του 20% έως το 2020 ως 

πρωταρχικός στόχος για την ενεργειακή απόδοση57. Τα κράτη μέλη έχουν ορίσει μη δεσμευτικούς 

εθνικούς στόχους για την ενεργειακή απόδοση. Οι εν λόγω στόχοι υποστηρίζονται από τα ακόλουθα 

μέσα: 

 την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση (ΟΕΑ)58·  

 την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων(ΟΕΑΚ)59· 

 κανονισμούς για προϊόντα με τους οποίους θεσπίζονται ελάχιστα πρότυπα 

ενεργειακής απόδοσης και προβλέπεται η αναγραφή πληροφοριών σχετικά με την 

ενεργειακή απόδοση στις ετικέτες60· 

 πρότυπα επιδόσεων όσον αφορά τις εκπομπές CO2 για τα αυτοκίνητα και τα 

ημιφορτηγά61· 

                                                           
57 Το ποσοστό αυτό ισούται με κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 1.483 εκατομμυρίων τόνων 

ισοδυνάμου πετρελαίου (εκατ. ΤΙΠ) το 2020. 
58 Και από τις προγενέστερες οδηγίες: την οδηγία για τη συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού 

(2004/8) και την οδηγία για τις ενεργειακές υπηρεσίες (2006/32). 
59 Οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. 
60 Ειδικότερα η οδηγία 2009/125/ΕΚ για τον οικολογικό σχεδιασμό και τα μέτρα εφαρμογής της και η 

οδηγία 2010/30/ΕΕ για την ενεργειακή επισήμανση και τα μέτρα εφαρμογής της. 
61 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 333/2014 και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009. 
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 αυξημένη χρηματοδότηση μέσω των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων της ΕΕ 

(ΕΔΕΤ), του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και ειδικών μηχανισμών, όπως το 

ELENA62 και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης· 

 την εξάπλωση της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών σύμφωνα με την οδηγία για την 

εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας63· 

 το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ)64. 

Στο πλαίσιο 1 περιγράφεται η κατάσταση εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας.  

Πλαίσιο 1: Εφαρμογή της βασικής νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση – παρούσα κατάσταση 

 Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση στο εθνικό δίκαιο έληξε 
μόλις πρόσφατα. Τα σχέδια δράσης των κρατών μελών για την ενεργειακή απόδοση για το 2014 
περιλαμβάνουν ενίσχυση των εθνικών πολιτικών ενεργειακής απόδοσης (βλ. επισκόπηση στο 
παράρτημα Ι).  

 Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση προβλέπει κίνητρα για αλλαγές στο επιχειρηματικό μοντέλο 
των εταιρειών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών. Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να προωθήσουν χρηματοδοτικές διευκολύνσεις για την ενεργειακή απόδοση. Στη Γερμανία, η 
κρατική τράπεζα KfW παρέχει δάνεια με προνομιακούς όρους για τη μετασκευή υφιστάμενων 
κτιρίων με γνώμονα την ενεργειακή απόδοση και για την κατασκευή νέων. Στο διάστημα μεταξύ του 
2006 και του 2013 μετασκευάστηκαν 2,8 εκατομμύρια κατοικίες και κατασκευάστηκαν 540.000 νέες 
κατοικίες υψηλής απόδοσης.  

 Στη Γαλλία, το νέο εθνικό νομοσχέδιο προβλέπει διάφορες συγκεκριμένες δράσεις, ιδίως για τα 
κτίρια. Ένα από τα προβλεπόμενα μέτρα είναι η μείωση του φορολογικού κόστους των ανακαινίσεων 
για λόγους ενεργειακής απόδοσης κατά 30% από τον Σεπτέμβριο του 2014 και έπειτα.  

 Οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων 
διαφοροποιούνται, με μεγαλύτερη χρήση χρηματοδοτικών μέσων. 

 Ο αριθμός των κρατών μελών που εφαρμόζουν καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής 
απόδοσης για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας αναμένεται να αυξηθεί από 5 σε 16. Στην Πολωνία, οι 
σχετικές διατάξεις της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση θα εφαρμοστούν εξ ολοκλήρου μέσω 
ενός τέτοιου συστήματος. 

 Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση προωθεί προγράμματα για την ευαισθητοποίηση των 
νοικοκυριών όσον αφορά τα οφέλη των ενεργειακών ελέγχων, μέσω κατάλληλων συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει ειδική δημόσια υπηρεσία που συνεισφέρει στον 
σχεδιασμό πολιτικών βάσει έρευνας όσον αφορά τους τρόπους ενθάρρυνσης των αποφάσεων των 
καταναλωτών σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση («συμπεριφορικά οικονομικά»). 

 Παρά την ικανοποιητική πρόοδο που έχει συντελεστεί, μέχρι στιγμής μόνο πέντε κράτη μέλη έχουν 
κοινοποιήσει την πλήρη μεταφορά της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση στην εθνική νομοθεσία 
τους. Η Επιτροπή έχει στείλει προειδοποιητικές επιστολές στα υπόλοιπα κράτη μέλη. 

 Η εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων έχει επίσης καθυστερήσει, παρά 
το γεγονός ότι η προθεσμία μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο έληξε τον Ιούλιο του 2012. Επί του 
παρόντος, εννέα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει την εν λόγω διαδικασία μεταφοράς. Σε 

                                                           
62 Πρόγραμμα ευρωπαϊκής τοπικής ενεργειακής συνδρομής υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων· http://www.eib.org/products/elena/index 
63 Οδηγία 2009/72/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας 

και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ. 
64 Οδηγία 2003/87/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/29/ΕΚ και την απόφαση 

1359/2013/ΕΕ. 

http://www.eib.org/products/elena/index
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τέσσερις περιπτώσεις η Επιτροπή έχει κινήσει δικαστικές διαδικασίες.  

Οι πολιτικές για την ενεργειακή απόδοση επιτυγχάνουν απτά αποτελέσματα 

Χάρη στα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, τα κτίρια καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, ο μη 

αποδοτικός εξοπλισμός αποσύρεται σταδιακά από την αγορά και οι ετικέτες που τοποθετούνται σε 

οικιακές συσκευές, όπως τηλεοράσεις και λέβητες, δίνουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να 

προβαίνουν σε συνειδητές αγοραστικές επιλογές. Οι δημόσιες αρχές, η βιομηχανία, οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά έχουν αρχίσει να ευαισθητοποιούνται περισσότερο σχετικά με τις 

δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας. Στον τομέα των μεταφορών, οι απαιτήσεις όσον αφορά τις 

επιδόσεις εκπομπών CO2 θα μειώσουν τις μέσες εκπομπές των στόλων νέων επιβατικών 

αυτοκινήτων κατά 40% έως το 2021 σε σύγκριση με το 2007.  

Η ένταξη των ανωτέρω στοιχείων σε ένα κοινό πλαίσιο της ΕΕ έχει επωφεληθεί από την κλίμακα της 

εσωτερικής αγοράς και έχει δώσει στους εθνικούς φορείς χάραξης πολιτικής τη δυνατότητα να 

ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες. Αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο λειτουργεί συμπληρωματικά προς 

τα εθνικά μέτρα, όπως είναι οι εθελοντικές συμφωνίες, οι υποχρεώσεις ενεργειακής απόδοσης, οι 

μηχανισμοί χρηματοδότησης και οι ενημερωτικές εκστρατείες. Η πρόοδος των κρατών μελών στον 

τομέα της ενεργειακής απόδοσης επανεξετάζεται σε ετήσια βάση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου. 

Κατά συνέπεια, η γενική εικόνα, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, καταδεικνύει την 

αυξανόμενη δυναμική των πολιτικών και των μέτρων ενεργειακής απόδοσης.  

Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ όσον αφορά την 

εξοικονόμηση ενέργειας έως το 2020 

Βάσει ανάλυσης των δράσεων των κρατών μελών και συμπληρωματικών προβλέψεων, η Επιτροπή 

εκτιμά σήμερα ότι η ΕΕ θα επιτύχει εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως του 18-19% το 202065. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι περίπου το ένα τρίτο της προόδου προς την επίτευξη του στόχου για το 

2020 θα οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης η ανάπτυξη 

κυμάνθηκε σε επίπεδα χαμηλότερα από τα αναμενόμενα. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό οι 

προβλέψεις αυτές να μην οδηγήσουν σε εφησυχασμό σχετικά με την επίτευξη του στόχου του 20% 

και να μην υποτιμηθούν οι προσπάθειες που θα χρειαστούν για την επίτευξη οποιουδήποτε νέου 

στόχου οριστεί για την περίοδο μετά το 2020. 

Δεδομένων των ευρύτερων οφελών που παρουσιάζει η ενεργειακή απόδοση και των αυξανόμενων 

στοιχείων που καταδεικνύουν ότι η πολιτική για την ενεργειακή απόδοση αποφέρει πράγματι 

αποτελέσματα, είναι σημαντικό να καταβληθούν οι επιπλέον προσπάθειες που απαιτούνται για τη 

διασφάλιση της πλήρους επίτευξης του στόχου. Η εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ 

εξακολουθεί να καθυστερεί (βλ. παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ). Αν στο εξής όλα τα κράτη μέλη 

καταβάλλουν εξίσου μεγάλες προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνηθείσας 

νομοθεσίας, ο στόχος του 20% μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να απαιτείται λήψη 

συμπληρωματικών μέτρων.  

                                                           
65 Το ποσοστό υπολείπεται του στόχου εξοικονόμησης του 20% κατά 20-40 εκατ. ΤΙΠ. 
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Οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στα εξής στοιχεία: 

- διαβεβαίωση των καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα των κτιρίων τους μέσω της 
ενίσχυσης του ελέγχου των εθνικών οικοδομικών κανονισμών σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο και ακριβής ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των 
κτιρίων προς πώληση ή προς ενοικίαση66· 

- πλήρης συμμετοχή των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στις προσπάθειες εξοικονόμησης 
ενέργειας σε συνεργασία με τους πελάτες τους67· 

- ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης προϊόντων, για 
την οποία θα πρέπει να διατεθούν πόροι σε όλα τα κράτη μέλη και η οποία θα διασφαλίσει 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τη βιομηχανία και θα προσφέρει στους καταναλωτές τις 
πληροφορίες που χρειάζονται ώστε να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές68.  

13. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2030 

Ένας σημαντικός στόχος της μελλοντικής πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια είναι να 

παραμείνει η ενέργεια οικονομικά προσιτή για τις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία και τους 

καταναλωτές. Ως εκ τούτου, το πλαίσιο για το 2030 και οι στόχοι που περιλαμβάνει βασίζονται στην 

ανάγκη επίτευξης των στόχων για το κλίμα και για την ενέργεια με τον πλέον οικονομικά αποδοτικό 

τρόπο. Στο πλαίσιο της εν λόγω προσέγγισης, πρέπει να υπάρχει ευελιξία στον τρόπο εκπλήρωσης 

των δεσμεύσεων των κρατών μελών, λαμβανομένων υπόψη των εθνικών συνθηκών. Σε αυτή τη 

βάση, η Επιτροπή έχει προτείνει δεσμευτικούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2030 (σε σχέση με τις εκπομπές το 1990), καθώς και για την ενέργεια 

που καταναλώνεται, η οποία πρέπει να προέρχεται κατά τουλάχιστον 27% από ανανεώσιμες πηγές 

το 2030. Οι ανωτέρω στόχοι αποτελούν ορόσημα σε μια οικονομικά αποδοτική πορεία προς μια 

ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα έως το 2050.  

Όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, στο πλαίσιο του 2030 αναφέρεται επίσης ότι για την 

οικονομικά αποδοτική επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 

2030 θα χρειαστεί αυξημένη εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως του 25%69. Το παρόν έγγραφο 

βασίζεται σε αυτή την προϋπόθεση και αναλύει περαιτέρω τις οικονομικά αποδοτικές δυνατότητες 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και τα λοιπά οφέλη που αυτή συνεπάγεται. 

3.1. Η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ: ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και βιομηχανία 

                                                           
66 Η Επιτροπή εκτιμά ότι με τις εν λόγω δράσεις μπορεί να εξασφαλιστεί εξοικονόμηση επιπλέον 15 εκατ. 

ΤΙΠέωςτο 2020. «StudyevaluatingtheNationalPolicyMeasuresandMethodologiestoimplementArticle 7 

oftheEnergyEfficiencyDirective», CEDelft, 

σχέδιομελέτηςπουεκπονήθηκεγιαλογαριασμότωνυπηρεσιώντηςΕπιτροπής. 
66 http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/guidance_notes_en.htm 
67 Η Επιτροπή εκτιμά ότι με τις εν λόγω δράσεις μπορεί να εξασφαλιστεί εξοικονόμηση επιπλέον 20 εκατ. 

ΤΙΠ έως το 2020· βλ. επίσης http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/guidance_notes_en.htm.  
68 Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να αποφευχθεί η απώλεια εξοικονόμησης ενέργειας τουλάχιστον 4 

εκατ. ΤΙΠ. 
69 Με βάση την ίδια μέθοδο μέτρησης της προόδου που χρησιμοποιείται επί του παρόντος για τον στόχο 

του 20% όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση για το 2020. 

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/guidance_notes_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/guidance_notes_en.htm


  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 

137 

 

Η ενεργειακή απόδοση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αύξηση των θέσεων 

εργασίας70 και στην ενίσχυση της ανάπτυξης, ιδίως μέσω της τόνωσης των κατασκευών, του κλάδου 

που μπορεί –περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον– να αντιδράσει άμεσα για να στηρίξει την 

ανάκαμψη της οικονομίας και που δεν διατρέχει κίνδυνο μετεγκατάστασης.  

Στον τομέα της βιομηχανίας, η πολιτική ενεργειακής απόδοσης στοχεύει στη μείωση της ποσότητας 

ενέργειας που απαιτείται για την ίδια διαδικασία ή για το ίδιο προϊόν – που σημαίνει εκτέλεση των 

ίδιων ή περισσότερων δραστηριοτήτων με λιγότερη ενέργεια, χωρίς να παρεμποδίζονται οι 

προοπτικές ανάπτυξης. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και ιδίως η μεταποιητική βιομηχανία, έχουν 

ήδη συμβάλει σημαντικά στην ανάδειξη της Ευρώπης ως μιας από τις πλέον ενεργειακά αποδοτικές 

περιφέρειες παγκοσμίως. Ιδίως σε αυτόν τον κλάδο, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης έχει 

συχνά αποτελέσει αυτόνομη αντίδραση στις τάσεις των τιμών. Για παράδειγμα, η βιομηχανία της ΕΕ 

όχι μόνο χρησιμοποιεί κατά παράδοση την ενέργεια πιο αποδοτικά από ό,τι η βιομηχανία των ΗΠΑ, 

αλλά και στο διάστημα μεταξύ του 2001 και του 2011 σημείωσε βελτίωση της ενεργειακής της 

έντασης σχεδόν κατά 19%, έναντι αντίστοιχου ποσοστού μόλις 9% στις ΗΠΑ71. Μεταξύ 1990 και 

2009 η ενεργειακή ένταση στη βιομηχανία στην ΕΕ των 27 βελτιώθηκε κατά 30%72. 

Το κανονιστικό πλαίσιο για την υποστήριξη των εν λόγω τάσεων υπάρχει ήδη, ενώ το σύστημα 

εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ αποτελεί το κύριο εργαλείο για την προώθηση της 

ενεργειακής απόδοσης (και της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου) στη βιομηχανία, 

καθώς παρέχει την απαραίτητη κανονιστική προβλεψιμότητα. Αυτό θα ενισχυθεί με το απόθεμα 

σταθερότητας της αγοράς του ΣΕΔΕ, το οποίο θα αυξήσει την ανθεκτικότητα του συστήματος στους 

κλυδωνισμούς.  

Το πλαίσιο ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ έχει αποδειχθεί μοχλός καινοτομίας και οικονομικής 

ανάπτυξης για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Η ενεργειακή απόδοση έχει εξελιχθεί σε επιχειρηματική 

ευκαιρία, ιδίως στον κατασκευαστικό κλάδο (έναν τομέα στον οποίο κυριαρχούν οι ΜΜΕ). Η 

ενεργειακή απόδοση ενισχύει την ανταγωνιστικότητα μέσω της δημιουργίας αγορών για αποδοτικές 

συσκευές υψηλής προστιθέμενης αξίας και για τεχνολογίες αποκεντρωμένης ενεργειακής 

διαχείρισης. Η αυξανόμενη στήριξη σε ΤΠΕ σε πολλούς από τους εμπλεκόμενους κλάδους αποτελεί 

ευκαιρία για περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας, υπό την προϋπόθεση ότι τα συστήματα και 

οι πλατφόρμες θα είναι εξοπλισμένα με ανοικτές πρότυπες διεπαφές που επιτρέπουν την εύκολη 

αναβάθμιση και περαιτέρω ανάπτυξη της καινοτομίας. Καθώς η ζήτηση για ενεργειακά αποδοτικά 

προϊόντα αυξάνεται παγκοσμίως, η πολιτική ενεργειακής απόδοσης δημιουργεί επίσης 

πλεονεκτήματα για τα ευρωπαϊκά προϊόντα στις παγκόσμιες αναπτυσσόμενες αγορές και συμβάλλει 

στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. 

                                                           
70 Ανακοίνωση με τίτλο «Πρωτοβουλία για την πράσινη απασχόληση: Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της 

πράσινης οικονομίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας», COM(2014) 446 final. 
71 COM(2014) 21 Τιμές και κόστος ενέργειας στην Ευρώπη, σ. 12· SWD (2014) 19, Energy 

EconomicDevelopmentsin Europe, σ. 36 και 41. 
72 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος 2012, http://www.eea.europa.eu/data-and-

maps/indicators/energy- efficiency-and-energy-consumption. 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/energy-%09efficiency-and-energy-consumption
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/energy-%09efficiency-and-energy-consumption
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Νέες τεχνολογίες στους τομείς των κατασκευών, της μεταποίησης και των μεταφορών μπορούν να 

συμβάλουν περαιτέρω στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, εφόσον εφαρμοστούν επιτυχώς σε 

μεγάλη κλίμακα. 

3.2. Κτίρια - χαμηλότεροι λογαριασμοί ενέργειας για τους καταναλωτές 

Οι βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την 

εξοικονόμηση χρημάτων για τους καταναλωτές. Τα νοικοκυριά της ΕΕ δαπανούν κατά μέσο όρο το 

6,4% του διαθέσιμου εισοδήματός τους στην κατανάλωση ενέργειας για οικιακές χρήσεις, από την 

οποία περίπου τα δύο τρίτα χρησιμοποιούνται για θέρμανση και το ένα τρίτο για άλλους σκοπούς73. 

Το 2012 περίπου το 11% των κατοίκων της ΕΕ δεν κατάφεραν να κρατήσουν τα σπίτια τους αρκετά 

ζεστά74. Αυτό οφείλεται στις αυξανόμενες τιμές ενέργειας, των οποίων ωστόσο ο αντίκτυπος 

μετριάστηκε χάρη στον ενισχυμένο ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά ενέργειας και στην 

αυξημένη ενεργειακή απόδοση.  

Μετά τη θέσπιση απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης στους οικοδομικούς κανονισμούς, σήμερα τα 

νέα κτίρια καταναλώνουν μόλις το ήμισυ της ενέργειας που καταναλώνουν τα τυπικά κτίρια της 

δεκαετίας του 1980. Ωστόσο, το 64% των θερμαντήρων χώρου, για παράδειγμα, εξακολουθούν να 

είναι μη αποδοτικοί με βάση τα βέλτιστα πρότυπα χαμηλής θερμοκρασίας75, ενώ το 44% των 

παραθύρων έχουν ακόμα μονά τζάμια76. Σύντομα, τα νέα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης και 

επισήμανσης για τους θερμαντήρες χώρου και νερού θα αρχίσουν να έχουν αντίκτυπο στην αγορά. 

Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, η χρήση αποδοτικότερων συσκευών αναμένεται ότι θα 

επιφέρει εξοικονόμηση 100 δισεκατ. ευρώ ετησίως έως το 2020 από τους λογαριασμούς ενέργειας 

των καταναλωτών, ποσό που αντιστοιχεί σε 465 ευρώ ανά νοικοκυριό.  

Το δικαίωμα σε περισσότερο ενημερωτικούς, διαφανείς και συχνούς λογαριασμούς, καθώς και το 

δικαίωμα συμμετοχής σε αγορές ανταπόκρισης στη ζήτηση παρέχουν στους καταναλωτές τη 

δυνατότητα να διαχειρίζονται ενεργά την ενεργειακή τους κατανάλωση. Κατά την προετοιμασία ή 

τη διευκόλυνση της εφαρμογής συστημάτων έξυπνων μετρητών, τα κράτη μέλη πρέπει να 

εστιάσουν στη δημιουργία μιας αγοράς για καινοτόμες ενεργειακές υπηρεσίες όπου οι επενδύσεις 

σε αποδοτικές συσκευές και στην έξυπνη κατανάλωση και παραγωγή θα αποδίδουν καρπούς. 

Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων αυξάνεται κατά 1,4% ετησίως77. Αυτό το σχετικά χαμηλό 

ποσοστό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον μικρό αριθμό ανακαινίσεων. Τα κράτη μέλη που είχαν τα 

μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας στη μείωση της ενεργειακής σπατάλης συνδύασαν αυστηρές 

                                                           
73 «Energy prices and costsreport», έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, SWD(2014) 20 

final/2. 
74 Ομοίως. 
75 Ευρωπαϊκός κλάδος θέρμανσης, στοιχεία για το 2012, ΕΕ των 28 εκτός της Κύπρου, του 

Λουξεμβούργου και της Μάλτας. 
76 Προκαταρκτική μελέτη στο πλαίσιο της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό, VHK, σχέδιο 

αποτελεσμάτων. 
77 «Energy Efficiency Trends in the EU», Odysee-Mure, 2011. 
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απαιτήσεις απόδοσης για τα νέα και τα ανακαινισμένα κτίρια με προγράμματα που στοχεύουν στην 

ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων78. 

Προκειμένου να αξιοποιηθούν τα οφέλη της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια, η μεγαλύτερη 

πρόκληση είναι η επιτάχυνση και η χρηματοδότηση των αρχικών επενδύσεων και η αύξηση του 

ρυθμού ανακαίνισης των υφιστάμενων κτιρίων από 1,4%, που είναι ο μέσος όρος σήμερα, σε πάνω 

από 2% ετησίως.  

Μέρος της πρόκλησης είναι η επιτάχυνση αυτή να εφαρμοστεί με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο. Οι 

παρενέργειες που είναι επιβλαβείς για τα ασθενέστερα τμήματα της κοινωνίας θα πρέπει να 

ελαχιστοποιηθούν και θα πρέπει να διερευνηθεί με ποιους τρόπους θα μπορέσουν όλα τα τμήματα 

της κοινωνίας να επωφεληθούν από τις επενδύσεις σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Για τον σκοπό 

αυτό απαιτείται η θέσπιση των κατάλληλων χρηματοδοτικών μέσων, τα οποία θα είναι διαθέσιμα 

σε όλες τις ομάδες καταναλωτών, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση. 

Η μειωμένη ζήτηση για ορυκτά καύσιμα θα οδηγήσει με τη σειρά της σε χαμηλότερες τιμές 

ενέργειας. Σύμφωνα με μια εκτίμηση, κάθε επιπλέον 1% εξοικονόμησης ενέργειας θα οδηγήσει σε 

μείωση των τιμών του φυσικού αερίου κατά περίπου 0,4% και των τιμών του πετρελαίου κατά 0,1% 

το 203079. 

3.3. Ενεργειακά αποδοτικές μεταφορές 

Η κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών αυξήθηκε κατά 35% κατά τη διάρκεια της 

περιόδου 1990-2007, έκτοτε όμως ακολουθεί πτωτική τάση. Έως σήμερα, το αποτελεσματικότερο 

εργαλείο για την αντιμετώπιση της αύξησης αυτής ήταν τα πρότυπα CO2 που μειώνουν τις εκπομπές 

αερίων θερμοκηπίου και βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση των αυτοκινήτων και των ελαφρών 

φορτηγών80, παρότι άλλοι παράγοντες, όπως οι υψηλές τιμές του πετρελαίου και η βραδύτερη 

ανάπτυξη της κινητικότητας, έχουν επίσης συμβάλει στην πτώση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 

8% μεταξύ του 2007 και του 2012. 

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η συμπεριφορά των χρηστών μεταφορικών μέσων έχει αρχίσει να αλλάζει. 

Σε ορισμένα κράτη μέλη, η ιδιοκτησία αυτοκινήτων τείνει να αγγίξει το σημείο κορεσμού· σε αστικό 

επίπεδο, υπάρχουν διάφορα επιτυχημένα παραδείγματα ενθάρρυνσης της μετάβασης σε πιο 

αποδοτικά μέσα μεταφοράς: ηλεκτρικά οχήματα, δημόσιες συγκοινωνίες, ποδήλατο και περπάτημα. 

Η πρόσφατα συμφωνηθείσα οδηγία για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων81 και η 

νέα «δέσμη μέτρων για την αστική κινητικότητα»82 θα υποστηρίξουν περαιτέρω την εν λόγω τάση.  

                                                           
78 Για παράδειγμα, στη Γερμανία και στη Σλοβακία η μέση κατανάλωση ενέργειας ανά κατοικία 

μειώθηκε κατά 50% από το 1990. 
79 POLES, «Quick analysis of the impact of energy efficiency policies on the international fuel prices», 

ΚοινόΚέντροΕρευνών, 2014. 
80 Οι εκπομπές από νέα αυτοκίνητα που πωλήθηκαν το 2013 μειώθηκαν σε 127 γραμμάρια ανά 

χιλιόμετρο κατά μέσο όρο, ενώ ο στόχος των 130 γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο, που είχε οριστεί για το 

2015, επιτεύχθηκε δύο χρόνια νωρίτερα. 
81 COM (2013) 18 final. 
82 COM (2013) 913 final. 
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Κάποιες άλλες πρωτοβουλίες τις οποίες ενέκρινε η Επιτροπή μετά την έκδοση της Λευκής Βίβλου για 

τις μεταφορές του 201183 στοχεύουν στην ενθάρρυνση της χρήσης ενεργειακά αποδοτικότερων 

τρόπων μεταφοράς, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας και της αύξησης των επιλογών στις 

σιδηροδρομικές υπηρεσίες84, της αύξησης των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία στις 

σιδηροδρομικές μεταφορές85 και της καλύτερης αξιοποίησης των εσωτερικών πλωτών οδών86. 

Προκειμένου αυτή η τάση να είναι απόλυτα αποτελεσματική, απαιτείται σταδιακός 

μετασχηματισμός ολόκληρου του συστήματος μεταφορών προς την κατεύθυνση της καλύτερης 

ενοποίησης των τρόπων μεταφοράς, της καινοτομίας και της ανάπτυξης εναλλακτικών καυσίμων, 

καθώς και της βελτιωμένης διαχείρισης των κυκλοφοριακών ροών μέσω ευφυών συστημάτων 

μεταφοράς. Τα εν λόγω συστήματα πρέπει να συνοδεύονται από περισσότερο αποδοτικές 

πολεοδομικές πολιτικές και πολιτικές χρήσης γης σε επίπεδο ΕΕ και σε επίπεδο κρατών μελών. 

3.4. Εξεύρεση της κατάλληλης ισορροπίας κόστους και οφελών 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιδιώκει να καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τους στόχους για το 2030 

τον Οκτώβριο ούτως ώστε η Ένωση να μπορέσει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στις εν εξελίξει 

διεθνείς διαπραγματεύσεις σχετικά με το κλίμα. Η κατάλληλη συνεισφορά της ενεργειακής 

απόδοσης στο πλαίσιο για το 2030 θα πρέπει να βασιστεί σε μια διεξοδική εκτίμηση του πρόσθετου 

κόστους και των οφελών που θα προκύψουν από την υπέρβαση του ποσοστού εξοικονόμησης 

ενέργειας 25% που είχε οριστεί παλαιότερα από την Επιτροπή. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται 

ορισμένες βασικές πτυχές των διαφόρων επιλογών. 

                                                           
83 COM (2011) 144 τελικό. 
84 Τέταρτη δέσμη μέτρων για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, διαθέσιμη στη διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/packages/2013_en.htm. 
85 Shift2Rail, διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/news/shift-to-rail_en.htm. 
86 Δέσμη μέτρων NAIADES II, διαθέσιμη στη διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/promotion/naiades2_en.htm. 
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Πίνακας 1. Κόστος και οφέλη μιας σειράς διαφορετικών στόχων ενεργειακής απόδοσης87 

 

ΑΝΑΦ2013 
Σενάριο 

αναφοράς 

ΑΘ40 
(40% ΑΘ, 27% 

ΑΠΕ, 25% ΕΑ) 

Πιο φιλόδοξος στόχος για την ενεργειακή απόδοση (%) 

EΑ27 EΑ28 EΑ29 EΑ30 EΑ35 EΑ40 

Εξοικονόμηση ενέργειας το 2030 (όπως αξιολογήθηκε 

σε σύγκριση με τις προβλέψεις του σεναρίου αναφοράς 

του 2007 για την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας) 

21,0% 25,1% 27,4% 28,3% 29,3% 30,7% 35,0% 39,8% 

Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας το 2030 (εκατ. ΤΙΠ) 

[Ακαθάριστη εσωτερική κατανάλωση ενέργειας, 

εξαιρουμένων των μη ενεργειακών χρήσεων] 

1490 1413 1369 1352 1333 1307 1227 1135 

Κόστος ενεργειακών συστημάτων χωρίς τον αντίκτυπο 

της ενεργειακής απόδοσης στο μη χρηματικό 

κόστος88(ετήσιος μέσος όρος 2011-2030 σε δισ. €'10) 

2067 2069 2069 2074 2082 2089 2124 2181 

Επενδυτικές δαπάνες (ετήσιος μέσος όρος 2011-2030 σε 

δισ. €'10)89 
816 854 851 868 886 905 992 1147 

Καθαρές εισαγωγές φυσικού αερίου το 2030 (σε bcm)90 320 276 267 256 248 237 204 184 

Κόστος εισαγωγών ορυκτών καυσίμων (ετήσιος μέσος 

όρος 2011-2030 σε δισ. €'10)  
461 452 447 446 444 441 436 434 

Απασχόληση το 2030 (εκατομμύρια άτομα) 231,74 ά.α.91  ά.α. 232,39  ά.α. 232,53 233,16 235,21 

Μέση τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας το 2030 (€/MWh) 176 179 180 179 178 178 177 182 

                                                           
87Ο πίνακας 1 βασίζεται στην πλέον πρόσφατη διαθέσιμη ανάλυση. 
88Στην έννοια του κόστους του ενεργειακού συστήματος περιλαμβάνονται εν γένει δύο στοιχεία: το κόστος κεφαλαίου και οι αγορές ενέργειας. Το κόστος κεφαλαίου μπορεί να χωριστεί σε τρία βασικά στοιχεία: i) το 

χρηματικό κόστος της επένδυσης στην ενεργειακή απόδοση· ii) το κόστος εξασφάλισης χρηματοδότησης για τον σκοπό αυτό· και iii) το μη χρηματικό κόστος λόγω των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι 

καταναλωτές, όπως η προσπάθεια για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τα αποδοτικά κτίρια ή προϊόντα. Οι πολιτικές ενεργειακής απόδοσης αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των εν λόγω εμποδίων 

και, ως εκ τούτου, μειώνουν το σχετικό κόστος.  
89 Μολονότι το σενάριο ΑΘ40 είναι λιγότερο δαπανηρό από ό,τι το ΕΑ27 για την περίοδο 2011-2030 από άποψη συνολικού κόστους ενεργειακού συστήματος κατά 0,5 

δισεκατ. ευρώ (2.068,5 έναντι 2.069 δισεκατ. ευρώ), παρουσιάζει ελαφρώς υψηλότερες επενδυτικές δαπάνες. Αυτό οφείλεται κυρίως στις χαμηλότερες φιλοδοξίες 

του σεναρίου ΕΑ27 από άποψη μείωσης των ΑΘ (-40,6% έναντι -40,1%) και στην εισαγωγή ορισμένων πολιτικών ενεργειακής απόδοσης (ΕΑ) χαμηλού κόστους με 

σκοπό την εξάλειψη εμποδίων εκτός της αγοράς (που ενυπάρχουν στο σενάριο ΑΘ40) και την αξιοποίηση του σχετικού δυναμικού ΕΑ που διαθέτει η ΕΕ.  
90 Καθώς τα αποτελέσματα του μοντέλου PRIMES εκφράζονται σε εκατ. ΤΙΠ, χρησιμοποιήθηκε συντελεστής μετατροπής 0,90567 (αναφ.: ΔΟΕ). 
91Για την απασχόληση καταρτίστηκαν λιγότερα σενάρια καθώς η προκαταρκτική ανάλυση έδειξε ότι τα αποτελέσματα - για παράδειγμα για τα ΕΑ27 και ΕΕ28 - ήταν σε μεγάλο βαθμό παρόμοια. Ως εκ τούτου, 

καταρτίστηκαν μόνο τα σενάρια ΕΑ28, ΕΑ30, ΕΑ35 και ΕΑ40. 
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Ο στόχος εξοικονόμησης ενέργειας 25% εκτιμάται ότι θα αυξήσει το μέσο ετήσιο κόστος του 

ενεργειακού συστήματος από 2.067 δισεκατ. ευρώ σε 2.069 δισεκατ. ευρώ ανά έτος (2011-2030), 

ήτοι κατά περίπου 2 δισεκατ. ευρώ ανά έτος, ή 0,09%. Το σημαντικό κόστος ενεργειακού 

συστήματος που θα βαρύνει τα κράτη μέλη αποτελεί μέρος της συνεχούς ανανέωσης του 

παλαιωμένου ενεργειακού συστήματος92. Με εξοικονόμηση ενέργειας 25%, το πλαίσιο του 2030 θα 

συνεπαγόταν ήδη ουσιαστικές βελτιώσεις για την ενεργειακή εξάρτηση της Ένωσης, καθώς θα 

αντιστοιχούσε σε εξοικονόμηση 9 δισεκατ. ευρώ ανά έτος σε εισαγωγές ορυκτών καυσίμων (2% 

λιγότερο) και σε μείωση των εισαγωγών φυσικού αερίου κατά 13% (κατά προσέγγιση 44 

δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα) σε σύγκριση με τις τρέχουσες τάσεις και πολιτικές. 

Ο στόχος εξοικονόμησης ενέργειας 40% που ζητεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είχε σημαντικό 

αντίκτυπο στην ενεργειακή εξάρτηση, μειώνοντας κυρίως τις εισαγωγές φυσικού αερίου. Ωστόσο, 

αυτά τα οφέλη για την ενεργειακή ασφάλεια θα συνοδεύονταν από σημαντική αύξηση του 

συνολικού κόστους του ενεργειακού συστήματος από 2.069 σε 2.181 δισεκατ. ευρώ ανά έτος, ήτοι 

κατά περίπου 112 δισεκατ. ευρώ ετησίως για την περίοδο από το 2011 έως το 2030. 

Η Επιτροπή έχει αξιολογήσει διάφορα επίπεδα φιλοδοξίας όσον αφορά την εξοικονόμηση 

ενέργειας, τα οποία κυμαίνονται μεταξύ του 25% και του 40%. Από αυτή την ανάλυση προέκυψε ότι 

τα οφέλη αυξάνονται όταν αυξάνεται η φιλοδοξία ενεργειακής απόδοσης και ότι οι εισαγωγές 

φυσικού αερίου θα μειώνονταν κατά 2,6% για κάθε επιπλέον 1% εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό 

έχει άμεσο αντίκτυπο στην αύξηση της ασφάλειας του εφοδιασμού της ΕΕ, μολονότι όταν η 

εξοικονόμηση ενέργειας υπερβαίνει το 35%, ο ρυθμός μείωσης των εισαγωγών φυσικού αερίου 

λόγω της πρόσθετης εξοικονόμησης ενέργειας σημειώνει απότομη πτώση. 

Γενικότερα, καθίσταται σαφές από τον πίνακα 1 και από το σχήμα 2 κατωτέρω ότι η θέσπιση ενός 

πιο φιλόδοξου στόχου για την ενεργειακή απόδοση αποφέρει μεγαλύτερα οφέλη ιδίως όσον αφορά 

τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. Στα πρόσθετα οφέλη συγκαταλέγονται οι μειωμένες εκπομπές 

αερίων θερμοκηπίου, η μειωμένη ρύπανση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους, η μειωμένη 

χρήση πόρων για την εξαγωγή, τη μετατροπή, τη μεταφορά και τη χρήση της ενέργειας, καθώς και 

τα παράλληλα οφέλη για την ανθρώπινη υγεία και την κατάσταση των οικοσυστημάτων. Σε αυτά 

προστίθενται τα οφέλη των δυνητικά υψηλότερων επιπέδων απασχόλησης. Εντούτοις, υπάρχει 

επίσης πρόσθετο κόστος πέραν αυτού που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου μείωσης των 

αερίων του θερμοκηπίου κατά 40%. Για παράδειγμα, ο στόχος ενεργειακής απόδοσης 28% θα 

οδηγούσε στην αύξηση του συνολικού κόστους του ενεργειακού συστήματος από 2.069 δισεκατ. 

ευρώ ανά έτος με 25% εξοικονόμηση ενέργειας στην τάξη μεγέθους των 2.074 δισεκατ. ευρώ, ήτοι 

σε αύξηση περίπου 5 δισεκατ. ευρώ ανά έτος ή 0,24% ανά έτος, για την περίοδο από το 2011 έως το 

2030. Στο σχήμα 2 φαίνεται επίσης ότι το κόστος της ενεργειακής απόδοσης αυξάνεται με ταχύτερο 

ρυθμό σε σύγκριση με την εξοικονόμηση εισαγωγών ορυκτών καυσίμων. 

 

                                                           
92 Υπολογίζεται ότι εντός της επόμενης δεκαετίας θα χρειαστεί περίπου 1 τρισεκατομμύριο ευρώ για 

επενδύσεις στην παραγωγή και μεταφορά ενέργειας και 600 δισεκατ. ευρώ για μετάδοση και διανομή. 
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Σχήμα 2. Πρόσθετο μέσο ετήσιο κόστος ενεργειακού συστήματος και εξοικονόμηση ορυκτών καυσίμων σε 

σύγκριση με το κεντρικό σενάριο που αφορά στόχο 40% για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 27% 

για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 25% για την εξοικονόμηση ενέργειας.  

 

Σημείωση. Στον πίνακα 1 συνοψίζονται το βασικό κόστος και τα βασικά οφέλη διαφορετικών επιπέδων 

εξοικονόμησης ενέργειας το 2030. 

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η κατανομή του αντικτύπου. 

Τα πρόσθετα μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να αφορούν κυρίως την 

ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και των προϊόντων και, ως εκ τούτου, εμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό 

στους τομείς εκτός ΣΕΔΕ. Όσον αφορά τον κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος αντιπροσωπεύει 

ποσοστό περίπου 10% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, οι βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 

μπορούν να αποτελέσουν τη σημαντικότερη κινητήρια δύναμη για την επιστροφή σε πορεία 

ανάπτυξης μετά την ύφεση.  

14. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ 2030 

Οι ευκαιρίες ενεργειακής απόδοσης που προσδιορίζονται στην παρούσα επισκόπηση μπορούν να 

χρηματοδοτηθούν εάν τεθεί σε εφαρμογή ένα αποτελεσματικό χρηματοδοτικό πλαίσιο για την 

κάλυψη του υψηλού αρχικού κόστους. 

Τα κονδύλια της Ένωσης πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη μόχλευση ιδιωτικής χρηματοδότησης 

Στο πλαίσιο του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα διατίθενται σημαντικά κονδύλια 

της Ένωσης για την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης κατά την περίοδο πριν από το 2020. Η 
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χρήση των εν λόγω κονδυλίων αποτελεί ήδη βασικό θέμα συζήτησης με τα κράτη μέλη όσον αφορά 

τη γενική συμφωνία σχετικά με το πλαίσιο για το 2030 και την επίτευξη δίκαιου και ισότιμου 

καταμερισμού των προσπαθειών. 

Εάν τα κονδύλια αυτά δαπανηθούν σωστά, οι επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 

πριν από το 2020 θα συνεχίσουν να αποδίδουν την απαιτούμενη εξοικονόμηση ενέργειας και μετά 

το 2020. Το μεγαλύτερο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας εμφανίζεται στον οικοδομικό κλάδο, 

καθώς το 40% της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ προέρχεται από τα κτίρια, ενώ σχεδόν το 90% 

της επιφάνειας των κτιρίων της ΕΕ ανήκει σε ιδιώτες και πάνω από το 40% των κτιρίων κατοικιών 

έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1960. Τα ανωτέρω στοιχεία καθιστούν σαφή την ανάγκη υψηλής 

ιδιωτικής χρηματοδότησης. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να αναδυθεί μια αγορά για τη βελτίωση 

της ενεργειακής απόδοσης και να χρησιμοποιηθούν δημόσια κονδύλια για τη μόχλευση ιδιωτικών 

κεφαλαίων.  

Για παράδειγμα, οι θεσμικοί επενδυτές στην ΕΕ (οι οποίοι προσυπογράφουν την πρωτοβουλία 

σχετικά με τις αρχές για υπεύθυνες επενδύσεις) διαχειρίζονται επί του παρόντος κεφάλαια ύψους 

άνω των 12 τρισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ το ποσό που έχουν επενδύσει σε ιδιωτικά ακίνητα 

εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ποσό του 1,5 τρισεκατομμυρίου ευρώ το 2012. Αυτοί είναι διαθέσιμοι 

πόροι που πρέπει να αξιοποιηθούν μέσω της έξυπνης χρήσης των δημόσιων κεφαλαίων σε 

συνδυασμό με ένα μακροπρόθεσμο, διαφανές και σταθερό κανονιστικό πλαίσιο. Από την εκτίμηση 

επιπτώσεων προέκυψε ότι για την επίτευξη του πλαισίου για το 2030 θα χρειαστεί επιπλέον 

επένδυση 38 δισεκατομμυρίων ευρώ/έτος. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή φρονεί ότι τα κράτη 

μέλη πρέπει να διαθέσουν σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής ή/και 

εθνικά κονδύλια για τη στήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με 

στόχο την αξιοποίηση αυτών των πόρων για τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Στον 

προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, οι αναλήψεις υποχρεώσεων για την ενεργειακή 

απόδοση έχουν αυξηθεί σημαντικά. Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών 

ταμείων για την περίοδο 2014-2020 θα διατεθούν τουλάχιστον 38 δισεκατ. ευρώ για επενδύσεις 

στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ποσό το οποίο θα πολλαπλασιαστεί μέσω της εθνικής 

και περιφερειακής συγχρηματοδότησης και μέσω της προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων.  

Επιπλέον, η περαιτέρω στήριξη από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και τα ΕΔΕΤ θα επενδυθεί 

στην καινοτομία για την ενεργειακή απόδοση. Κατά την περίοδο 2014-2020 προβλέπονται περίπου 

2.000 εκατ. ευρώ, ειδικότερα μέσω της έμφασης που δίνει στην ενεργειακή απόδοση η κοινωνική 

πρόκληση «Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια» του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», 

καθώς και μέσω των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για «Ενεργειακά αποδοτικά κτίρια», 

«Εργοστάσια του μέλλοντος» και «Βιώσιμες βιομηχανικές διαδικασίες μέσω της αποδοτικότητας 

των πόρων και της ενέργειας» (SPIRE).  

Τα τελευταία έτη, η ΕΕ έχει αναπτύξει πιλοτικά προγράμματα καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, 

όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης («EEE-F»), το Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής 

Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας («GEEREF») και η ιδιωτική χρηματοδότηση για την 

ενεργειακή απόδοση («PF4EE») στο πλαίσιο του προγράμματος Life, τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν είτε απευθείας είτε ως παραδείγματα που μπορούν να αναπαραχθούν σε 
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επίπεδο κρατών μελών. Επιπλέον, βάσει των πρώτων επιτυχημένων εμπειριών κατά την περίοδο 

2007-2013, όπως με το μέσο JESSICA93, ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η χρήση χρηματοδοτικών μέσων στα 

ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020, για παράδειγμα μέσω του «δανείου ανακαίνισης». Τα μέσα αυτά 

θα παράσχουν στα κράτη μέλη περισσότερες ευκαιρίες να διασφαλίσουν υψηλή μόχλευση των 

ΕΔΕΤ.  Υπάρχουν ολοένα και περισσότερα στοιχεία που καταδεικνύουν τα σημαντικά οφέλη των 

δημόσιων κονδυλίων ως κινήτρου για τη συμμετοχή ιδιωτικού κεφαλαίου: οικονομικά 

αποδοτικότερη χρήση των περιορισμένων δημόσιων πόρων, σημαντική μόχλευση όσον αφορά τις 

επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα, καλύτερη ευθυγράμμιση της δημόσιας στήριξης με τον επενδυτικό 

κύκλο των επιχειρήσεων, συμμετοχή του χρηματοπιστωτικού τομέα, περισσότερη διαφάνεια και 

μικρότερη διοικητική επιβάρυνση.   

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά και τη ζήτηση χρηματοδότησης επενδύσεων πρέπει 

να ληφθούν υπόψη  

Από την άποψη της ζήτησης, οι καταναλωτές ενέργειας πρέπει να είναι καλύτερα ενημερωμένοι 

σχετικά με τα πλήρη οφέλη της ενεργειακής απόδοσης που υπερβαίνουν την απλή απόσβεση της 

επένδυσης ή την εξοικονόμηση κιλοβατωρών, όπως είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής ή η 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών τους. Η αύξηση της ζήτησης μπορεί να 

προαχθεί μέσω της αποτελεσματικότερης εφαρμογής του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου, 

μέσω της υποστήριξης της ανάπτυξης και επίδειξης μιας υγιούς και κλιμακούμενης σειράς 

επενδυτικών έργων και μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών.  

Η διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μπορεί να ενισχυθεί μέσω της χρήσης δημόσιων κονδυλίων για 

τη διάρθρωση και την αναπαραγωγή υφιστάμενων ειδικά προσαρμοσμένων καθεστώτων 

χρηματοδότησης, που προσφέρουν ελκυστικά, εύκολα προσβάσιμα (κοντά στην αγορά) και απλά 

χρηματοδοτικά προϊόντα, όπως για παράδειγμα χαμηλότοκα δάνεια για διάφορους τύπους 

καταναλωτών.  

Επιπλέον, προκειμένου να δοθεί κίνητρο στους καταναλωτές ενέργειας να αναζητήσουν 

χρηματοδότηση για βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης, είναι απαραίτητο να διεξαχθεί 

περισσότερη κοινωνικοοικονομική έρευνα με χρηματοοικονομικό προσανατολισμό, προκειμένου να 

γίνει καλύτερα κατανοητή η συμπεριφορά των καταναλωτών -συμπεριλαμβανομένων των 

ενοικιαστών και των νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος - κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με 

μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αναδυόμενη αγορά 

ενεργειακών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων ενεργειακών επιδόσεων και των 

συμφωνιών ενεργειακών υπηρεσιών). Η παροχή νέων υπηρεσιών (π.χ. εξοικονόμηση ενέργειας) που 

προκύπτουν από επιχειρηματικά μοντέλα που ανταποκρίνονται στη ζήτηση θα επηρεάσει 

οπωσδήποτε τη ζήτηση για επενδύσεις και χρηματοδότηση.  

Προκειμένου να ενισχυθεί η προσφορά επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης, πρέπει να 

καταβληθούν προσπάθειες ώστε να καταδειχθεί σαφώς το επιχειρηματικό ενδιαφέρον που ενέχουν 

οι εν λόγω επενδύσεις για τους επενδυτές και τους χρηματοδότες. Για τη δημιουργία μιας 

δευτερεύουσας αγοράς χρηματοδοτικών προϊόντων ενεργειακής απόδοσης και για την αξιοποίηση 

                                                           
93 Κοινή ευρωπαϊκή στήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές (JESSICA) 
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του δυναμικού της αναχρηματοδότησης επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης μέσω προϊόντων και 

δομών της κεφαλαιαγοράς, απαιτείται διαφάνεια, επεκτασιμότητα και τυποποίηση. 

Κατά συνέπεια, η κινητοποίηση της προσφοράς και της ζήτησης για τη χρηματοδότηση των 

επενδύσεων προϋποθέτει: 

• τον προσδιορισμό, τη μέτρηση, τον υπολογισμό και την αποτίμηση των πλήρων οφελών των 
επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης μέσω αξιόπιστων δεδομένων και αποδεικτικών στοιχείων 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για ιδιωτικές 
και επιχειρηματικές επενδύσεις, καθώς και από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, ιδίως μέσω της 
χρήσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης στον οικοδομικό τομέα· 

• την ανάπτυξη προτύπων για κάθε στοιχείο της επενδυτικής διαδικασίας στον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των νομικών συμβάσεων, των διαδικασιών 
αναδοχής της έκδοσης τίτλων, των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, των επιδικάσεων, της 
μέτρησης, της επαλήθευσης, της υποβολής εκθέσεων, της ενεργειακής απόδοσης (συμβάσεις 
και πιστοποιητικά) και της ασφάλισης·  

• την παροχή εργαλείων και υπηρεσιών στους καταναλωτές για τον έλεγχο της κατανάλωσης 
ενέργειας που θα τους προσφέρουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν το (κεφαλαιακό) κόστος 
των επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση με το (λειτουργικό) κόστος της κατανάλωσης 
ενέργειας· 

• τη στοχευμένη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ (ιδίως των ΕΔΕΤ) μέσω χρηματοδοτικών μέσων 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την ενίσχυση του όγκου των επενδύσεων και για την 
επιτάχυνση της συμμετοχής ιδιωτικής χρηματοδότησης μέσω κλιμακούμενου επιμερισμού 
του κινδύνου· επίσης, τα έσοδα του ΣΕΔΕ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις 
στην ενεργειακή απόδοση· 

• την απομάκρυνση των κρατών μελών από την παραδοσιακή χρηματοδότηση μέσω 
επιχορηγήσεων και την επιδίωξη του προσδιορισμού μοντέλων εργασίας που αντιμετωπίζουν 
με τον βέλτιστο τρόπο τις ανάγκες επένδυσης σε ανακαινίσεις για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης στα αποθέματα κτιρίων τους (όπως αναφέρεται στις εθνικές 
στρατηγικές ανακαίνισης κτιρίων)· 

• πιο δυναμικό διάλογο μεταξύ του χρηματοπιστωτικού κλάδου, των υπεύθυνων λήψης 
αποφάσεων του δημόσιου τομέα και άλλων σχετικών επαγγελματιών, ο οποίος θα τους 
παράσχει τη δυνατότητα διάρθρωσης και επίδειξης των πλέον αποδοτικών χρηματοδοτικών 
μηχανισμών και καθεστώτων επενδύσεων, που θα μπορούν να προσαρμοστούν τόσο σε 
τοπικό επίπεδο όσο και σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς, καθώς και να αναπαραχθούν 
σε ολόκληρη την ΕΕ.  

Ο ρόλος της Επιτροπής 

Η Επιτροπή θα ενισχύσει τη συνεργασία με τα κράτη μέλη, τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων του 

δημόσιου τομέα, τους επενδυτές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων («ΕΤΕπ») για την αύξηση του επιπέδου γνώσεων σχετικά με τους 

υφιστάμενους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς για την ενεργειακή απόδοση πέραν της απλής 

χρηματοδότησης μέσω επιχορηγήσεων, των επιδόσεων και του αντικτύπου τους, 

συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που σχετίζονται με την αξιολόγηση κινδύνου, την αποτίμηση και 
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την τυποποίηση. Επιπλέον, η Επιτροπή θα συνεχίσει τη συνεργασία της με χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα και με τα κράτη μέλη όσον αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη ή διάδοση κατάλληλων 

χρηματοδοτικών μέσων και πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της διαθεσιμότητας ρευστότητας για 

μέτρα ενεργειακής απόδοσης.  

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη συνεργασία με τα κράτη μέλη όσον αφορά τη χρήση των 

ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τις 

διαφορετικές ανάγκες, τα εμπόδια και τις ευκαιρίες στις χώρες της ΕΕ. Η Επιτροπή έχει ήδη 

δημοσιεύσει αναλυτικό καθοδηγητικό έγγραφο σχετικά με τρόπους χρηματοδότησης της 

ανακαίνισης κτιρίων με πόρους από την πολιτική συνοχής, στόχος του οποίου είναι να βοηθήσει τις 

διαχειριστικές αρχές στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη επενδύσεων σε κτίρια στο πλαίσιο 

επιχειρησιακών προγραμμάτων. Παρέχει ένα κατάλογο προσεγγίσεων ορθής πρακτικής και μελετών 

περιπτώσεων. Διερευνά επίσης τους διάφορους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν οι αρχές με στόχο την πραγματοποίηση επενδύσεων μεγάλης κλίμακας στην 

ανακαίνιση κτιρίων με γνώμονα την ενεργειακή απόδοση και την προσέλκυση υψηλότερων 

επιπέδων επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα. 

Επιπλέον, η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη, παρέχοντας περαιτέρω 

καθοδήγηση, εάν απαιτείται, προς συμπλήρωση της υφιστάμενης καθοδήγησης για την υποστήριξη 

της εφαρμογής της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση94) και υποστηρίζοντας την ανταλλαγή 

ορθών πρακτικών. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να διασφαλίζει την κατάλληλη 

μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της, διασφαλίζοντας 

ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών και μεγιστοποιώντας την εξοικονόμηση 

ενέργειας. 

15. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Μετά από μια διστακτική αρχή, η πολιτική ενεργειακής απόδοσης της Ευρώπης έχει αρχίσει να 

αποδίδει. Με γνώμονα τον στόχο εξοικονόμησης 20% για το 2020, έχει αναπτυχθεί μια σταθερή 

δυναμική σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Με την πλήρη εφαρμογή και παρακολούθηση της 

νομοθεσίας που έχει ήδη θεσπιστεί, η ΕΕ μπορεί να ακολουθήσει τη σωστή κατεύθυνση για την 

επίτευξη του εν λόγω στόχου και να εξοικονομήσει 170 εκατ. ΤΙΠ σε κατανάλωση ενέργειας στο 

διάστημα μεταξύ του 2010 και του 2020. 

Οι πρόσφατες εξελίξεις, και κυρίως η κρίση στην Ουκρανία, αποτελούν θλιβερή υπενθύμιση της 

ευάλωτης κατάστασης της ΕΕ όσον αφορά ειδικότερα την ενεργειακή ασφάλεια και τις εισαγωγές 

φυσικού αερίου. Η πρόσφατη ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια τονίζει τον ρόλο 

της ενεργειακής απόδοσης ως μέσου βελτίωσης της ασφάλειας του εφοδιασμού της Ένωσης – κάθε 

επιπλέον 1% εξοικονόμησης ενέργειας συνεπάγεται μείωση των εισαγωγών φυσικού αερίου κατά 

2,6%.  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι σκόπιμο να διατηρηθεί η υφιστάμενη δυναμική 

εξοικονόμησης ενέργειας και προτείνει τον φιλόδοξο στόχο ενεργειακής απόδοσης 30%. Ο στόχος 

                                                           
94 Ανακοίνωση «Εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση – Καθοδηγητικό έγγραφο της 

Επιτροπής» [COM(2013) 762]. 



  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 

149 

 

αυτός θα αποφέρει σημαντικά πρόσθετα οφέλη και το πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται αποτελεί 

εύλογη αντιστάθμιση λαμβανομένης υπόψη της αυξημένης σοβαρότητας των κινδύνων για την 

ενεργειακή ασφάλεια, ενώ παράλληλα θα διατηρήσει τη στρατηγική της Ένωσης για το κλίμα και 

την ενέργεια για το 2030 σε οικονομικά προσιτά επίπεδα.  

Το τρέχον πλαίσιο, το οποίο βασίζεται σε έναν ενδεικτικό στόχο σε επίπεδο ΕΕ και σε ένα μείγμα 

δεσμευτικών μέτρων της ΕΕ και εθνικών δράσεων έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό για την επίτευξη 

ικανοποιητικής προόδου από τα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, αυτή η προσέγγιση πρέπει να 

συνεχίσει να εφαρμόζεται μέχρι το 2030 και η ενεργειακή απόδοση πρέπει να αποτελέσει 

αναπόσπαστο μέρος του πλαισίου διακυβέρνησης που προτείνεται στην ανακοίνωση για το «2030», 

το οποίο θα συμβάλει στον εξορθολογισμό των υφιστάμενων απαιτήσεων παρακολούθησης και 

υποβολής εκθέσεων. Με αυτόν τον τρόπο, η ενεργειακή απόδοση θα αποτελέσει βασικό συστατικό 

των εθνικών σχεδίων των κρατών μελών για ανταγωνιστική, ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια που θα 

οδηγήσουν στην ενίσχυση της συνοχής των εθνικών και περιφερειακών πολιτικών και μέτρων για το 

κλίμα και την ενέργεια.  

Βάσει των εθνικών σχεδίων που λαμβάνει και μέσω των δικών της αναλύσεων για την ενέργεια και 

το κλίμα σε ολόκληρη την ΕΕ, η Επιτροπή θα παρακολουθεί τα εθνικά σχέδια και θα αξιολογεί τις 

προοπτικές επίτευξης των εθνικών/ενωσιακών στόχων για το κλίμα και την ενέργεια 

(συμπεριλαμβανομένων των στόχων για την ενεργειακή απόδοση), την προοπτική για την 

ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ και την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, 

βάσει κατάλληλων βασικών δεικτών ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα διερευνήσει τη 

χρήση πρόσθετων δεικτών για την απεικόνιση και την παρακολούθηση της προόδου ως προς τον 

στόχο της ενεργειακής απόδοσης, όπως είναι η ένταση ενέργειας, μέσω των οποίων λαμβάνονται 

καλύτερα υπόψη οι μεταβολές και οι προβλέψεις όσον αφορά το ΑΕγχΠ και την αύξηση του 

πληθυσμού. Επιπλέον, η Επιτροπή θα επανεξετάσει την πρόοδο όσον αφορά την ενεργειακή 

απόδοση το 2017 λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία. Τέλος, η διαδικασία διακυβέρνησης 

θα παράσχει το πλαίσιο εντός του οποίου θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των εθνικών και 

ενωσιακών πολιτικών που συνδέονται με τους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030. 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης τις προσπάθειές της για περαιτέρω εξέλιξη των ενεργειακών και 

οικονομικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του κόστους και των οφελών των 

μέτρων ενεργειακής απόδοσης.  

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να στηρίζει τα κράτη μέλη στις εθνικές τους προσπάθειες μέσω 

μέτρων πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως συνεισφορά στην επίτευξη της προτεινόμενης 

εξοικονόμησης. Στο πλαίσιο αυτό θα χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα στοιχεία: 

- η επικείμενη αξιολόγηση και επανεξέταση της οδηγίας για την ενεργειακή επισήμανση και 
ορισμένων πτυχών της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό, που πρόκειται να λάβει χώρα 
στα τέλη του 2014, θα αποτελέσει ευκαιρία επικαιροποίησης του πλαισίου πολιτικής 
σχετικά με τα προϊόντα· 

- περαιτέρω ανάπτυξη των χρηματοδοτικών μέσων και της συνδρομής στην ανάπτυξη έργων 
με στόχο τη μόχλευση επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα σε ενεργειακά αποδοτικό 
εξοπλισμό και τεχνολογία· 
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- η αξιολόγηση και η επανεξέταση των οδηγιών για την ενεργειακή απόδοση και για την 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, του άρθρου 7 της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση 
και των προσεχών εθνικών σχεδίων δράσης για την ενεργειακή απόδοση (ΕΣΔΕΑ) το 2017 θα 
αποτελέσουν μια ευκαιρία να εξεταστούν τα στοιχεία πολιτικής που θα ήταν απαραίτητα 
για την προώθηση διαρκών επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση, ιδίως ενόψει της 
σχεδιαζόμενης σταδιακής κατάργησης ορισμένων βασικών στοιχείων της οδηγίας για την 
ενεργειακή απόδοση το 2020· 

- η επικείμενη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αγορά λιανικής θα εστιάσει στη 
δημιουργία μιας αγοράς όπου η παροχή καινοτόμων υπηρεσιών βάσει δυναμικής 
τιμολόγησης διασφαλίζει ότι η αγορά προσφέρει προϊόντα που προωθούν την αποδοτική 
χρήση της ενέργειας, βάσει διαλόγου με τα κράτη μέλη και τις ρυθμιστικές αρχές και στο 
πλαίσιο της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση και της νομοθεσίας για την εσωτερική 
αγορά ενέργειας· 

- εφαρμογή του αποθέματος σταθερότητας της αγοράς στο πλαίσιο του συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών που θα ενθαρρύνει τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης στον βιομηχανικό τομέα και θα διασφαλίσει την αξιοποίηση των συνεργειών 
μεταξύ των πολιτικών για την ενεργειακή απόδοση και το κλίμα· 

- σταδιακή εφαρμογή του προγράμματος που παρουσιάζεται στη Λευκή Βίβλο για τις 
μεταφορές του 201195· 

- χρήση του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» και στενή συνεργασία 
με τα κράτη μέλη για τη μόχλευση της παροχής οικονομικά προσιτών, καινοτόμων και 
ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων, καθώς και νέων επιχειρηματικών μοντέλων για την 
παροχή τέτοιων προϊόντων. 

16. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι τρέχουσες προβλέψεις δείχνουν ότι συντελείται πρόοδος προς την επίτευξη του υφιστάμενου 

στόχου ενεργειακής απόδοσης για το 2020. Η Επιτροπή δεν σκοπεύει να προτείνει νέα μέτρα, αλλά 

ζητεί από τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις τρέχουσες προσπάθειές τους προκειμένου να 

διασφαλιστεί η συλλογική επίτευξη του στόχου για το 2020. Η Επιτροπή θα συμπληρώσει τις εν 

λόγω προσπάθειες με κατάλληλη καθοδήγηση και με τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών ώστε να 

διασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων της Ένωσης. 

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής για ένα πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 

προσδιορίστηκε ένα επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας της τάξεως του 25% στο πλαίσιο στρατηγικής 

για την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 40% με τον πλέον 

οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Ωστόσο, δεδομένης της αυξημένης σημασίας που έχει η ενίσχυση της 

ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ και η μείωση της εξάρτησης της Ένωσης από τις εισαγωγές, η 

Επιτροπή θεωρεί σκόπιμο να προτείνει ως υψηλότερο στόχο το 30%. Αυτό θα αυξήσει το κόστος του 

πλαισίου για το 2030 κατά 20 δισεκατ. ευρώ ανά έτος, αλλά θα αποφέρει απτά οφέλη τόσο από 

οικονομική άποψη όσο και από άποψη ενεργειακής ασφάλειας. 

                                                           
95 COM (2011) 144 τελικό. 
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Η ευημερία και η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτώνται από τον αδιατάρακτο 

εφοδιασμό με άφθονη ενέργεια. Το γεγονός ότι οι πολίτες στα περισσότερα κράτη μέλη 

δεν χρειάστηκε να βιώσουν μακροχρόνια διαταραχή του ενεργειακού εφοδιασμού μετά 

τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970 αποδεικνύει την επιτυχή διασφάλιση του 

ενεργειακού εφοδιασμού από τα κράτη μέλη και την ΕΕ. Για τους περισσότερους 

πολίτες η ενέργεια είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή, παντού και εύκολα. Τούτο έχει 

σημαντική επιρροή στους παράγοντες που καθορίζουν τις εθνικές αποφάσεις σχετικά με 

την ενεργειακή πολιτική, αλλά η ασφάλεια του εφοδιασμού δεν συνεκτιμάται με την ίδια 

βαρύτητα όπως άλλες παράμετροι. 

Ωστόσο, η προσωρινή διαταραχή του εφοδιασμού με φυσικό αέριο τον χειμώνα του 

2006 και του 2009 έπληξε σοβαρά τους πολίτες της ΕΕ σε ορισμένα από τα ανατολικά 

κράτη μέλη της. Αυτό απετέλεσε ισχυρό «μήνυμα αφύπνισης», τονίζοντας την ανάγκη 

κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Έκτοτε, έχουν καταβληθεί πολλές 

προσπάθειες για να ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ όσον αφορά τον εφοδιασμό 

με φυσικό αέριο και να περιοριστεί ο αριθμός των κρατών μελών που εξαρτώνται εξ 

ολοκλήρου από ένα και μοναδικό προμηθευτή. Ωστόσο, παρά την πρόοδο στην ενίσχυση 

των υποδομών και στη διαφοροποίηση των προμηθευτών, η ΕΕ παραμένει ευάλωτη στις 

εξωτερικές ενεργειακές κρίσεις, όπως δείχνουν σαφώς τα κατωτέρω αριθμητικά 

στοιχεία. Συνεπώς, η ΕΕ χρειάζεται ρεαλιστική στρατηγική για την ενεργειακή 

ασφάλεια, η οποία, βραχυπρόθεσμα, θα προωθεί την ανθεκτικότητα στις εν λόγω κρίσεις 

και διαταραχές του ενεργειακού εφοδιασμού και, μακροπρόθεσμα, θα μειώνει την 

εξάρτηση από συγκεκριμένα καύσιμα, προμηθευτές και οδεύσεις εφοδιασμού με 

ενέργεια. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο πρέπει να 

καταστήσουν σαφείς στους πολίτες τις επιλογές που συνεπάγεται η μείωση αυτής της 

εξάρτησης. 

Βασικά στοιχεία και αριθμοί για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ 

 Η ΕΕ εισάγει επί του παρόντος το 53% της ενέργειας που καταναλώνει. Η ενεργειακή 
εξάρτηση αφορά το αργό πετρέλαιο (σχεδόν 90%), το φυσικό αέριο (66%) και, σε 
μικρότερο βαθμό, τα στερεά καύσιμα (42%), καθώς και τα πυρηνικά καύσιμα (40%). 

 Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού αφορά όλα τα κράτη μέλη, έστω και αν 
ορισμένα από αυτά είναι πιο ευάλωτα από άλλα. Αυτό ισχύει ειδικότερα για λιγότερο 
ενσωματωμένες και συνδεδεμένες περιοχές, όπως η Βαλτική και η Ανατολική Ευρώπη. 

 Το πιο πιεστικό ζήτημα ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού είναι η ισχυρή εξάρτηση 
από έναν μόνο εξωτερικό προμηθευτή. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όσον αφορά το φυσικό 
αέριο, αλλά και την ηλεκτρική ενέργεια: 

o έξι κράτη μέλη εξαρτώνται από τη Ρωσία ως αποκλειστικό εξωτερικό προμηθευτή 
του συνόλου των οικείων εισαγωγών φυσικού αερίου, ενώ τρία από αυτά 
χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για να καλύψουν περισσότερο από το ένα τέταρτο 
του συνόλου των ενεργειακών αναγκών τους. Ο ενεργειακός εφοδιασμός από τη 
Ρωσία αντιστοιχούσε στο 2013 το 39% των ενωσιακών εισαγωγών φυσικού 
αερίου και στο 27% της κατανάλωσης αερίου στην ΕΕ· το 71% της παραγωγής 
φυσικού αερίου της Ρωσίας εξήχθη στην Ευρώπη, με το μεγαλύτερο όγκο 
εξαγωγών προς τη Γερμανία και την Ιταλία (βλ. παράρτημα 1)· 

o όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, η διαχείριση και η εξισορρόπηση του 
δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας τριών κρατών μελών (Εσθονία, Λετονία και 
Λιθουανία) εξαρτώνται από μία επιχείρηση τρίτης χώρας. 

 Οι εξωτερικές ενεργειακές δαπάνες της ΕΕ υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ ημερησίως 
(περίπου 400 δισ. ευρώ το 2013) και καλύπτουν περισσότερο από το ένα πέμπτο των 
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συνολικών εισαγωγών της. Η ΕΕ εισάγει αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου αξίας 
άνω των 300 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το ένα τρίτο από τη Ρωσία. 

 Η ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ πρέπει επίσης να εξεταστεί υπό το πρίσμα της παγκοσμίως 
κλιμακούμενης ζήτησης ενέργειας, η οποία αναμένεται να αυξηθεί κατά 27% έως το 2030, 
με σημαντικές αλλαγές στον ενεργειακό εφοδιασμό και τις εμπορικές ροές.  

Η στρατηγική που περιγράφεται κατωτέρω βασίζεται σε σειρά πλεονεκτημάτων και 

διδαγμάτων που αποκομίστηκαν από την εφαρμογή των ακολουθούμενων πολιτικών, 

καθώς και από την αποτελεσματικότητα αντιμετώπισης κρίσεων ενεργειακού 

εφοδιασμού από την Ένωση στο παρελθόν: έχει προχωρήσει σημαντικά η ενοποίηση της 

εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ευρώπης με την αύξηση των διασυνδέσεων· η Ευρώπη 

έχει μία από τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως όσον αφορά την ενεργειακή ένταση και 

πιο ισορροπημένο ενεργειακό μείγμα από τους σημαντικότερους εταίρους της. 

Ωστόσο, πολύ συχνά τα θέματα ενεργειακής ασφάλειας αντιμετωπίζονται μόνο σε 

εθνικό επίπεδο, χωρίς να λαμβάνεται πλήρως υπόψη η αλληλεξάρτηση των κρατών 

μελών. Το κλειδί για την βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας είναι, πρώτον, μια 

συλλογικότερη προσέγγιση βασιζόμενη στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς και στην ενίσχυση της συνεργασίας σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 

ιδίως όσον αφορά τον συντονισμό της ανάπτυξης δικτύων και το άνοιγμα των αγορών, 

και, δεύτερον, μια πιο συνεκτική εξωτερική δράση. Εν προκειμένω, περιλαμβάνεται η 

διασφάλιση, μέσω των μηχανισμών της διεύρυνσης, της τήρησης αυτών των 

κατευθυντηρίων αρχών από τις υποψήφιες και τις δυνάμει υποψήφιες για προσχώρηση 

χώρες. 

Η ΕΕ είναι πλέον ο μοναδικός μεγάλος οικονομικός σχηματισμός που παράγει το 50% 

της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται χωρίς εκπομπές αερίων θερμοκηπίου96. Η 

εξέλιξη αυτή πρέπει να συνεχιστεί. Μακροπρόθεσμα, η ενεργειακή ασφάλεια της 

Ένωσης είναι όχι μόνο άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάγκη μετάβασης σε 

ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, που μειώνει τη χρήση 

εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων, αλλά και προωθείται σημαντικά από την ανάγκη αυτή. 

Η παρούσα ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί, ως εκ τούτου, 

αναπόσπαστο μέρος του πλαισίου πολιτικής για το 2030 όσον αφορά το κλίμα και την 

ενέργεια97, επιπλέον δε συνάδει πλήρως με τους στόχους μας για την ανταγωνιστικότητά 

και τη βιομηχανική πολιτική98. Επομένως, είναι σημαντική η ταχεία λήψη αποφάσεων 

σχετικά με αυτό το πλαίσιο, όπως έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και η 

συλλογική κινητοποίηση των κρατών μελών για την εκπόνηση και υλοποίηση 

μακροπρόθεσμων σχεδίων με σκοπό ανταγωνιστική, ασφαλή και αειφόρο ενέργεια. Η 

αντιμετώπιση της ενεργειακής ασφάλειας σε ταχύρυθμα μεταβαλλόμενο περιβάλλον 

προϋποθέτει ευελιξία, ικανότητα προσαρμογής και αλλαγής. Ως εκ τούτου, η παρούσα 

στρατηγική ενδεχομένως να χρειαστεί να εξελιχθεί λόγω των μεταβαλλόμενων 

συνθηκών. 

Η στρατηγική καθορίζει τους τομείς στους οποίους πρέπει να ληφθούν αποφάσεις ή να 

υλοποιηθούν συγκεκριμένα μέτρα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 

προς αντιμετώπιση των προβλημάτων ενεργειακής ασφάλειας. Βασίζεται σε οκτώ 

βασικούς πυλώνες που από κοινού προωθούν τη στενότερη συνεργασία προς όφελος 

                                                           
96 Το 23% ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και το 27% από πυρηνική ενέργεια. 
97 COM(2014) 15. 
98 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Για μια ευρωπαϊκή βιομηχανική αναγέννηση», COM(2014)014. 
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όλων των κρατών μελών, με σεβασμό των εθνικών ενεργειακών επιλογών, και 

στηρίζονται στην αρχή της αλληλεγγύης: 

1. Άμεσα μέτρα με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να αντεπεξέλθει σε 

σοβαρή διαταραχή του ενεργειακού εφοδιασμού κατά τη διάρκεια του χειμώνα 2014-

2015 

2. Ενίσχυση των μηχανισμών έκτακτης ανάγκης/αλληλεγγύης, συμπεριλαμβανομένων 

του συντονισμού των εκτιμήσεων επικινδυνότητας και των σχεδίων έκτακτης 

ανάγκης, και προστασία των στρατηγικών υποδομών 

3. Μετριασμός της ζήτησης ενέργειας 

4. Δημιουργία εύρυθμα λειτουργούσας και πλήρως ενοποιημένης εσωτερικής αγοράς 

5. Αύξηση της παραγωγής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

6. Περαιτέρω ανάπτυξη των ενεργειακών τεχνολογιών 

7. Διαφοροποίηση των εξωτερικών πηγών εφοδιασμού και της συναφούς υποδομής 

8. Βελτίωση του συντονισμού των εθνικών πολιτικών για την ενέργεια και ομοφωνία 

των κρατών μελών σε θέματα εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής. 

17. ΆΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΕ ΝΑ 

ΑΝΤΕΠΕΞΕΛΘΕΙ ΣΕ ΣΟΒΑΡΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ 2014-2015· 

Λαμβανομένων υπόψη των εν εξελίξει γεγονότων στην Ουκρανία και των πιθανοτήτων 

διαταραχής του ενεργειακού εφοδιασμού, η βραχυπρόθεσμη δράση πρέπει να επικεντρωθεί 

στις χώρες που εξαρτώνται από έναν και μόνο προμηθευτή φυσικού αερίου.  

Για τον προσεχή χειμώνα, η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη, τους ρυθμιστικούς 

φορείς, τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ) και τις επιχειρήσεις, με σκοπό να 

βελτιώσει την άμεση ετοιμότητα της Ένωσης για την αντιμετώπιση πιθανής διαταραχής του 

ενεργειακού εφοδιασμού. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις ευάλωτες περιοχές, στην αύξηση 

της χωρητικότητας αποθήκευσης (π.χ. πλήρης αξιοποίηση της λετονικής χωρητικότητας 

αποθήκευσης στην περιοχή της Βαλτικής), στην ανάπτυξη της αντίστροφης ροής (κατά το 

επιτυχημένο παράδειγμα του μνημονίου συμφωνίας Σλοβακίας/Ουκρανίας), στην κατάρτιση 

σχεδίων ασφάλειας του εφοδιασμού σε περιφερειακό επίπεδο και στην ενίσχυση της 

αξιοποίησης των δυνατοτήτων του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ). 

Βασικές δράσεις 

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει: 

 να εντείνουν τη συνεργασία στο πλαίσιο της Ομάδας Συντονισμού για το Φυσικό 

Αέριο99 και, ιδίως, να συνεχίσουν την παρακολούθηση των ροών φυσικού αερίου και 

του βαθμού αποθήκευσης αερίου και να συντονίζουν σε ενωσιακό και/ή περιφερειακό 

επίπεδο τις εθνικές εκτιμήσεις επικινδυνότητας και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης· 

 να επικαιροποιούν τις εκτιμήσεις επικινδυνότητας, καθώς και τα προληπτικά σχέδια 

δράσης και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 

                                                           
99 Συστήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 994/2010 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της 

ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο 
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αριθ. 994/2010· 

 να δρομολογήσουν προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων (stress tests) ενεργειακής 

ασφάλειας βασιζόμενες στους κινδύνους διαταραχής του εφοδιασμού τον προσεχή 

χειμώνα και, αν είναι αναγκαίο, να αναπτύξουν μηχανισμούς εφεδρείας, για 

παράδειγμα: αύξηση των αποθεμάτων αερίου, ανάπτυξη υποδομών έκτακτης ανάγκης 

και αντίστροφης ροής, μείωση της ζήτησης ενέργειας ή στροφή σε εναλλακτικά 

καύσιμα πολύ βραχυπρόθεσμα· 

 να συνεργαστούν περαιτέρω με τους προμηθευτές φυσικού αερίου και τους 

διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς για να προσδιορίσουν πιθανές πηγές 

βραχυπρόθεσμου συμπληρωματικού εφοδιασμού, κυρίως με ΥΦΑ.  

18. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ/ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

Απόλυτη προτεραιότητα της ΕΕ είναι να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή 

προετοιμασία και σχεδιασμό, που να βελτιώνουν της ανθεκτικότητα σε αιφνίδια 

διαταραχή του ενεργειακού εφοδιασμού, την προστασία των στρατηγικών υποδομών και 

την συλλογική υποστήριξη των πιο ευάλωτων κρατών μελών. 

18.1. Αποθέματα πετρελαίου  

Τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να συγκεντρώνουν και να διατηρούν ελάχιστα αποθέματα 

αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου100 ώστε να μετριάζονται οι κίνδυνοι διαταραχής 

του εφοδιασμού. Τα τρέχοντα αποθέματα αντιπροσωπεύουν περίπου 120 ημέρες 

κατανάλωσης, ποσότητα που υπερβαίνει μακράν την ελάχιστη απαίτηση των 90 ημερών 

εφοδιασμού. Επιπλέον, η υποχρέωση διατήρησης αποθεμάτων της ΕΕ συνάδει και συνδέεται 

με την υποχρέωση διατήρησης αποθεμάτων πετρελαίου στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού 

Ενέργειας (ΔΟΕ). Έχει αποδειχθεί η σπουδαιότητα και η αποδοτικότητα αυτών των 

μηχανισμών. Η εγγύηση ότι δεν υπάρχει πιθανότητα υλικής στενότητας εφοδιασμού αποτελεί 

θεμελιώδες στοιχείο για τον μετριασμό των διακυμάνσεων των αγοραίων τιμών σε περίπτωση 

κρίσης. Ως εκ τούτου, η ΕΕ πρέπει να προωθήσει περαιτέρω τη διεθνή συνεργασία και τη 

διαφάνεια όσον αφορά τα αποθέματα και τις αγορές πετρελαίου, με τη συμμετοχή ιδίως των 

νέων μεγάλων καταναλωτών, όπως η Κίνα και η Ινδία.  

18.2. Πρόληψη και μετριασμός των κινδύνων διαταραχής του εφοδιασμού με 

αέριο 

Αφότου συνέβησαν οι κρίσεις εφοδιασμού με αέριο το 2006 και το 2009, η ΕΕ έχει ενισχύσει 

τις δυνατότητες συντονισμού με σκοπό την πρόληψη και τον μετριασμό των πιθανών 

                                                           
100 Οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με υποχρέωση 

διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου 

από τα κράτη μέλη. 
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διαταραχών εφοδιασμού με αέριο101. Οι επενδύσεις σε εφεδρική υποδομή είναι πλέον 

υποχρεωτικές: μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2014, τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να 

ανταποκριθούν στην αιχμή ζήτησης, ακόμη και σε περίπτωση διαταραχής στη μεγαλύτερη 

μεμονωμένη εγκατάσταση αερίου. Επιπλέον, η αντίστροφη ροή πρέπει να λειτουργεί σε όλες 

τις διασυνοριακές διασυνδέσεις μεταξύ κρατών μελών.  

Η ΕΕ είναι επίσης καλύτερα προετοιμασμένη για διαταραχές του εφοδιασμού με αέριο. 

Υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες για τη διαασφάλιση της παροχής αερίου στους 

προστατευόμενους πελάτες (π.χ. οι πελάτες που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για θέρμανση) 

υπό δυσμενείς συνθήκες, ακόμη και στην περίπτωση διαταραχής της υποδομής υπό κανονικές 

χειμερινές συνθήκες, και τα κράτη μέλη πρέπει να εκπονήσουν σχέδια ετοιμότητας για 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Η 

Ομάδα Συντονισμού για το Φυσικό Αέριο ― στην οποία συμμετέχουν τα κράτη μέλη, οι 

ρυθμιστικές αρχές και όλοι οι ενδιαφερόμενοι ― αποδείχτηκε αποτελεσματική πλατφόρμα σε 

επίπεδο ΕΕ για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων και για τον συντονισμό 

της δράσης. Οι κανόνες αυτοί συνιστούν ευρωπαϊκό πλαίσιο που δημιουργεί εμπιστοσύνη και 

εξασφαλίζει αλληλεγγύη, καθώς εγγυάται ότι τα κράτη μέλη ενεργούν με βάση τις εθνικές 

αρμοδιότητες και συλλογικά ενισχύουν την ασφάλεια του εφοδιασμού.  

Η μέχρι σήμερα πείρα όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο έχει 

καταδείξει ότι υπάρχουν περιθώρια συνεργειών με περαιτέρω διασυνοριακή συνεργασία 

― για παράδειγμα, με την εκπόνηση εκτιμήσεων επικινδυνότητας (προσομοιώσεις 

ακραίων καταστάσεων) και σχεδίων ασφάλειας του εφοδιασμού σε περιφερειακό και 

ενωσιακό επίπεδο, με την ανάπτυξη κανονιστικού πλαισίου για την αποθήκευση αερίου 

που να αναγνωρίζει τη στρατηγική σημασία για την ασφάλεια του εφοδιασμού ή με 

ακριβέστερο ορισμό, σε επίπεδο ΕΕ, της έννοιας των «προστατευμένων πελατών». Αυτό 

θα αποτελέσει μέρος της πλήρους επανεξέτασης των ισχυουσών διατάξεων και της 

εφαρμογής του κανονισμού για την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο, επανεξέταση 

που θα ολοκληρώσει η Επιτροπή πριν από το τέλος του 2014. 

Επιπλέον, σε διεθνές επίπεδο είναι δυνατόν να επιδιωχθούν νέοι μηχανισμοί για την ασφάλεια 

του εφοδιασμού με βασικούς στρατηγικούς εταίρους. Η συγκέντρωση ελαχίστου μέρους των 

υφιστάμενων αποθεμάτων ασφάλειας σε εικονικό κοινό εφεδρικό απόθεμα δυναμικότητας ― 

για παράδειγμα, στο πλαίσιο ΔΟΕ ― θα καθιστούσε δυνατή την ταχεία αντιμετώπιση σε 

περίπτωση περιορισμένης διαταραχής102. 

18.3. Προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας  

Η ΕΕ έχει αρχίσει να διαμορφώνει πολιτική για την φυσική προστασία των υποδομών ζωτικής 

σημασίας (έναντι απειλών, κινδύνων, κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής 

υποδομής103. Αυξανόμενη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ασφάλεια της τεχνολογίας 

                                                           
101 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής 

Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την 

κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου, 
102 Η δυνατότητα αυτή επισημάνθηκε στην κοινή δήλωση που εγκρίθηκε, στις 6 Μαΐου 2014 στη 

Ρώμη, κατά τη σύνοδο των υπουργών ενέργειας των χωρών G7.  
103 Οδηγία 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τον προσδιορισμό και 

τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση 

της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους 
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πληροφοριών. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ξεκινήσει ευρύτερη συζήτηση σχετικά με την 

προστασία των στρατηγικών ενεργειακών υποδομών, π.χ. των συστημάτων μεταφοράς 

φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες παρέχουν υπηρεσία ζωτικής σημασίας για 

όλους τους καταναλωτές. Η συζήτηση αυτή θα πρέπει να αφορά τον έλεγχο στρατηγικών 

υποδομών από οντότητες εκτός ΕΕ ― ιδίως από κρατικές εταιρείες, εθνικές τράπεζες ή κρατικά 

επενδυτικά ταμεία από βασικές προμηθεύτριες χώρες ― οι οποίες αποσκοπούν να 

διεισδύσουν στην αγορά ενέργειας της ΕΕ ή να παρακωλύσουν τη διαφοροποίηση και όχι να 

συμβάλουν στην ανάπτυξη του δικτύου και της υποδομής της ΕΕ. Σε κάθε περίπτωση 

απόκτησης της κυριότητας στρατηγικών υποδομών από αγοραστές εκτός ΕΕ πρέπει να 

διασφαλίζεται η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ. Πρέπει επίσης να εκτιμηθούν τα 

πλεονεκτήματα ενός γενικότερου ενεργειακού συστήματος που να εξισορροπεί καταλλήλως 

την κεντρική και την αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας, με σκοπό τη συγκρότηση 

συστήματος που θα είναι οικονομικά αποδοτικό και, ταυτόχρονα, ανθεκτικό στις διακοπές 

λειτουργίας μεμονωμένων μεγάλων εγκαταστάσεων. 

Οι υφιστάμενες διατάξεις σχετικά με τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της μεταφοράς 

φυσικού αερίου ήδη προβλέπουν μηχανισμό που διασφαλίζει ότι οι διαχειριστές συστημάτων 

μεταφοράς που ελέγχονται από οντότητες εκτός ΕΕ τηρούν τις ίδιες υποχρεώσεις όπως οι 

ενωσιακοί διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς. Ωστόσο, η πρόσφατη πείρα με ορισμένους μη 

ενωσιακούς διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς που επεδίωξαν να αποφύγουν την 

συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ στο έδαφος της ΕΕ ενδέχεται να καταστήσει αναγκαία 

την αυστηρότερη εφαρμογή και, ενδεχομένως, την ενίσχυση των εφαρμοστέων κανόνων σε 

επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να διασφαλιστεί η τήρηση των 

κανόνων περί εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, κυρίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. 

18.4. Μηχανισμοί αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών 

Η αλληλεγγύη, που αποτελεί χαρακτηριστικό της ΕΕ, απαιτεί πρακτική βοήθεια προς τα κράτη 

μέλη που είναι τα πλέον ευάλωτα σε σοβαρές διαταραχές του ενεργειακού εφοδιασμού. 

Συνεπώς, θα πρέπει να οργανωθεί και να αναθεωρείται τακτικά ο κατάλληλος σχεδιασμός 

έκτακτης ανάγκης, βασιζόμενος σε προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων των ενεργειακών 

συστημάτων και σε συζητήσεις με τις εθνικές αρχές και τη βιομηχανία, με στόχο να 

διασφαλιστούν ελάχιστα επίπεδα παράδοσης εναλλακτικών καυσίμων στο εσωτερικό της ΕΕ 

προς συμπλήρωση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης. Λαμβανομένων υπόψη των τρεχουσών 

εξελίξεων, πρέπει να δοθεί άμεση προτεραιότητα στα κράτη μέλη στα ανατολικά σύνορα της 

ΕΕ. Κατά περίπτωση, σε τέτοιους μηχανισμούς θα ήταν δυνατόν να ενταχθούν οι υποψήφιες 

και οι δυνάμει υποψήφιες για προσχώρηση χώρες. 

Βασικές δράσεις 

Η Επιτροπή: 

 θα επανεξετάσει τους υφιστάμενους μηχανισμούς για την εγγύηση της ασφάλειας του 
ενεργειακού εφοδιασμού και θα προτείνει την ενίσχυσή τους, όπου κριθεί αναγκαίο, 
σε συνδυασμό με μέτρα για την προστασία των στρατηγικών ενεργειακών υποδομών 
και την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ κεντρικών και αποκεντρωμένων εγκαταστάσεων· 

 θα προτείνει στα κράτη μέλη και στον κλάδο νέους μηχανισμούς συντονισμού και 
σχέδια έκτακτης ανάγκης για την παράδοση ενέργειας σε χώρες σε κατάσταση 
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έκτακτης ανάγκης, που θα βασίζονται σε εκτιμήσεις επικινδυνότητας (προσομοίωση 
ακραίων καταστάσεων του ενεργειακού εφοδιασμού). Άμεση προτεραιότητα πρέπει 
να δοθεί σε όλα τα κράτη μέλη στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ. 

19. ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ο μετριασμός της ενεργειακής ζήτησης είναι ένα από τα αποτελεσματικότερα εργαλεία για τη 

μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ από εξωτερικές πηγές και της έκθεσής της σε 

αυξήσεις των τιμών. Η σημερινή κατάσταση καθιστά επιτακτικότερη την ανάγκη να επιτευχθεί 

επειγόντως ο στόχος για ενεργειακή απόδοση ύψους 20%, που έχει ήδη συμφωνηθεί στην ΕΕ 

και, σε σύγκριση με τις προγνώσεις, θα αποφέρει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 371 

εκατομμυρίων ΤΙΠ το 2020. Η εξοικονόμηση αυτή είναι δυνατόν να επιτευχθεί αν 

εφαρμοστούν αυστηρά και χωρίς καθυστερήσεις τα μέτρα που προβλέπονται στη σχετική 

νομοθεσία. Ειδικότερα, πρόκειται για την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση («ΟΕΑ») και την 

οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων («ΟΕΑΚ»).  

Η επίτευξη σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας είναι δυνατή μόνο εφόσον προσδιοριστούν 

σαφώς οι τομείς προτεραιότητας και κινητοποιηθούν τα επενδυτικά κεφάλαια που είναι 

εύκολα προσβάσιμα. Η ζήτηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα, στην οποία αναλογεί το 40% 

περίπου της ενεργειακής κατανάλωσης στην ΕΕ και το ένα τρίτο της χρήσης φυσικού αερίου104, 

θα ήταν δυνατόν να μειωθεί κατά τρία τέταρτα αν επισπευστεί η ανακαίνιση των κτιρίων. 

Σημαντικά μπορούν επίσης να συμβάλουν βελτιώσεις στον τομέα της τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης. Επιπλέον, στη βιομηχανία, όπου καταναλώνεται περίπου το ένα τέταρτο του 

συνολικού αερίου που χρησιμοποιείται στην ΕΕ, υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για αύξηση 

της ενεργειακής απόδοσης, με κινητήρια δύναμη το ενισχυμένο σύστημα εμπορίας 

δικαιωμάτων εκπομπών που προτάθηκε από την Επιτροπή ως μέρος του πλαισίου για το κλίμα 

και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030105.  

Ως έναυσμα για περαιτέρω επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος πρέπει να 

διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) 

έχουν προβλέψει κονδύλιο τουλάχιστον 27 δισ. ευρώ με ειδικό προορισμό επενδύσεις στην 

οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής 

απόδοσης106. Από την τρέχουσα ανάλυση του προγραμματισμού των εν λόγω κονδυλίων εκ 

μέρους των κρατών μελών προκύπτει ότι το πραγματικό ποσό των επενδύσεων αυτών θα 

υπερβεί τα 36 δισ. ευρώ. Τα χρηματοδοτικά μέσα που αντλούνται με τη συμβολή των ΕΔΕΤ107 

είναι δυνατόν να κινητοποιήσουν πρόσθετες ιδιωτικές επενδύσεις κεφαλαίου συμμετοχής, ενώ 

τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα των ESCO (εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών) μπορούν να 

αποφέρουν εξοικονόμηση σε ολόκληρο το ενεργειακό σύστημα. 

                                                           
104 Κυρίως για θέρμανση χώρου και νερού οικιακής χρήσης. 
105 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Οι τιμές της ενέργειας και το κόστος στην Ευρώπη», σ. 11. 
106 Τουλάχιστον το 12 %, 15 % ή 20 % των κατανεμημένων ανά κράτος μέλος κονδυλίων του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) πρέπει να επενδυθούν για τη στήριξη 

της στροφής σε οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών σε όλους τους τομείς των λιγότερο 

αναπτυγμένων περιφερειών, των περιφερειών μεταβατικού σταδίου και των περισσότερο 

αναπτυγμένων περιφερειών της ΕΕ, αντίστοιχα. Αν για τις εν λόγω επενδύσεις χρησιμοποιείται το 

Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το ποσοστό αυξάνεται σε 15 % για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.  
107 Για παράδειγμα, το «δάνειο ανακαίνισης» είναι τυποποιημένο διαθέσιμο μέσο χρηματοδότησης 

βασισμένο στο μοντέλο δανείου με επιμερισμό του κινδύνου. 
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Βασικές δράσεις 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει: 

 να επιταχύνουν τα μέτρα για την επίτευξη του στόχου ενεργειακής απόδοσης για το 
2020, εστιάζοντας στη θέρμανση και τη μόνωση ιδίως στα κτίρια και τη βιομηχανία, 
συγκεκριμένα με: 

o τη φιλόδοξη εφαρμογή της ΟΕΑ και της οδηγίας για την ΟΕΑΚ, 

o ενισχυμένη ρυθμιστική και δημόσια χρηματοδοτική στήριξη για την 

επίσπευση του ρυθμού ανακαίνισης των κτιρίων και των βελτιώσεων/της 

εξάπλωσης των συστημάτων τηλεθέρμανσης, 

o την προώθηση των ενεργειακών υπηρεσιών και της ανταπόκρισης στη 

ζήτηση με νέες τεχνολογίες, για τις οποίες η χρηματοδοτική στήριξη από 

την ΕΕ, ιδίως από τα ΕΔΕΤ, μπορεί να συμπληρώσει τα εθνικά 

συστήματα χρηματοδότησης, 

o την ταχύρρυθμη υλοποίηση των σχεδίων δράσης για την αειφόρο 

ενέργεια που υποβάλλουν οι δήμοι που συμμετέχουν στο Σύμφωνο των 

Δημάρχων, 

o τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στη βιομηχανία μέσω 

ενισχυμένου συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ 

(ΣΕΔΕ της ΕΕ). 

Η Επιτροπή:  

 θα επανεξετάσει την ΟΕΑ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, για να αξιολογήσει την 
πρόοδο στην επίτευξη του στόχου ενεργειακής απόδοσης για το 2020, και θα 
υποδείξει με ποιον τρόπο η ενεργειακή απόδοση μπορεί να συμβάλει στην πλαίσιο 
της πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα με ορίζοντα το 2030· 

 θα καθορίσει σαφείς τομείς προτεραιότητας (κατοικίες, μεταφορές, βιομηχανία) 
στους οποίους είναι δυνατόν να επιτευχθούν μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα 
κέρδη ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών που είναι 
περισσότερο ευάλωτα στις διαταραχές του εφοδιασμού· 

 θα προσδιορίσει τους εναπομένοντες φραγμούς στην εξάπλωση της ενεργειακής 
απόδοσης και στην ανάπτυξη πραγματικής αγοράς υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης, 
και θα προτείνει τρόπους για την αντιμετώπισή τους μέσω μη νομοθετικών μέτρων· 

 θα επανεξετάσει τις οδηγίες για την ενεργειακή επισήμανση και τον οικολογικό 
σχεδιασμό αξιοποιώντας την πείρα που έχει αποκτήσει, για να εξασφαλίσει 
αποτελεσματικότερη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και άλλων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των προϊόντων. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΥΘΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Η ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί βασικό παράγοντα για την ενεργειακή 

ασφάλεια και είναι ο μηχανισμός για την επίτευξή της με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Οι 

κυβερνητικές παρεμβάσεις που επηρεάζουν το πλαίσιο αυτής της αγοράς ― όπως οι εθνικές 

αποφάσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τους στόχους απόδοσης, οι αποφάσεις για 

τη στήριξη των επενδύσεων σε πυρηνοηλεκτρική παραγωγή (ή τον παροπλισμό 
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πυρηνοηλεκτρικών εγκαταστάσεων) ή οι αποφάσεις για στήριξη βασικών έργων υποδομής 

(π.χ. αγωγών NordStream, Southstream, TAP ή τερματικός σταθμός ΥΦΑ στη Βαλτική) ― πρέπει 

να συζητηθούν σε ευρωπαϊκό και/ή περιφερειακό επίπεδο προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται σε ένα κράτος μέλος δεν υπονομεύουν την ασφάλεια του 

εφοδιασμού άλλου κράτους μέλους. Για την εκτέλεση των εν λόγω έργων με τήρηση του 

κεκτημένου και συντονισμένο τρόπο προβλέπονται διάφορα εργαλεία σε επίπεδο ΕΕ 

(νομοθεσία για την εσωτερική αγορά, κατευθυντήριες γραμμές του ΔΕΔ-Μ, έλεγχος των 

κρατικών ενισχύσεων). Για πραγματικά ευρωπαϊκή στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας 

απαιτείται στρατηγική συζήτηση σε επίπεδο ΕΕ, και όχι μόνο σε εθνικό, προτού εφαρμοστούν 

εργαλεία επιβολής. 

19.1. Βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

και αερίου 

Η τρίτη δέσμη μέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας καθορίζει το πλαίσιο εντός του 

οποίου πρέπει να αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. Οι αρχηγοί κρατών και 

κυβερνήσεων έχουν συμφωνήσει ότι η εσωτερική αγορά πρέπει να υλοποιηθεί μέχρι το 2014. 

Υπάρχουν θετικές εξελίξεις, αλλά απαιτείται ακόμη μεγάλη προσπάθεια. 

Θετικά βήματα έχουν σημειωθεί όσον αφορά την περιφερειακή ενοποίηση της αγοράς. 

Ανταγωνιστικές αγορές με ρευστότητα παρέχουν αποτελεσματική προστασία από καταχρήσεις 

ισχύος στην αγορά ή πολιτικής ισχύος, εκ μέρους μεμονωμένων προμηθευτών. Επαρκώς 

αναπτυγμένοι μηχανισμοί εμπορίας και υψηλής ρευστότητας αγορές άμεσης παράδοσης (spot) 

μπορούν να αποτελέσουν πολύ αποτελεσματικές βραχυπρόθεσμες λύσεις σε περίπτωση 

διαταραχών, όπως συμβαίνει ήδη με το πετρέλαιο ή τον άνθρακα. Η ίδια ασφάλεια είναι 

δυνατόν να επιτευχθεί για το αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια εφόσον είναι διαθέσιμη 

χωρητικότητα αγωγών και δικτύων για τη μεταφορά του αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας 

από έναν τόπο σε άλλον. 

Μια προσέγγιση κατά περιφέρεια ήταν και θα συνεχίσει να είναι αποφασιστικής σημασίας για 

την ενοποίηση της ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς όσον αφορά τις διασυνοριακές 

συναλλαγές και την ασφάλεια του εφοδιασμού (συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών 

δυναμικότητας108 εάν είναι αναγκαίο). Παράδειγμα προς μίμηση συνιστά η αγορά Nordpool 

που σχηματίστηκε με την έγκαιρη ενοποίηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας των 

σκανδιναβικών χωρών (Φινλανδία, Σουηδία, Δανία, Νορβηγία). Ομοίως, το Πενταμερές 

Φόρουμ στη Βορειοδυτική Ευρώπη (με τη συμμετοχή της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Βελγίου, 

των Κάτω Χωρών, του Λουξεμβούργου και της Αυστρίας) έχει ξεκινήσει πρωτοπόρα σχέδια 

ενοποίησης στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του αερίου. Οι διαχειριστές 

συστημάτων μεταφοράς και οι ρυθμιστικές αρχές έχουν επίσης επιτελέσει αποφασιστικά 

βήματα προς την κατεύθυνση της σύζευξης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας σε αρκετές 

περιοχές109. Επίτευγμα με ανάλογο αντίκτυπο στον τομέα του φυσικού αερίου είναι η σύσταση 

                                                           
108 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πραγμάτωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 

πλήρης αξιοποίηση της δημόσιας παρέμβασης», C (2013)7243. 
109 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του είδους περιφερειακής συνεργασίας ήταν η ίδρυση από τους 

διαχειριστές του διασυνδεδεμένου ηλεκτρικού δικτύου και των χρηματιστηρίων ενέργειας δεκαέξι 

κρατών μελών, στις αρχές του 2014, της καλούμενης «σύζευξης των αγορών δημοπρασίας 

δυναμικότητας επόμενης ημέρας» (day-aheadmarketcoupling).  
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της πλατφόρμας PRISMA το 2013, που καθιστά δυνατή τη δημοπράτηση με διαφανή και ενιαίο 

τρόπο της διασυνδεδεμένης δυναμικότητας των δικτύων 28 ΔΣΜ, μέσω των οποίων διακινείται 

το 70% του φυσικού αερίου στην Ευρώπη.  

Ωστόσο, υστερεί η ανάπτυξη ανταγωνιστικών και επαρκώς ενοποιημένων αγορών στις χώρες 

της Βαλτικής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με αποτέλεσμα οι περιφέρειες αυτές να 

στερούνται των σχετικών πλεονεκτημάτων ασφάλειας του εφοδιασμού. Σε αυτές τις 

περιφέρειες χρειάζονται στοχοθετημένες προσεγγίσεις που να επιταχύνουν την ανάπτυξη των 

υποδομών ζωτικής σημασίας (βλ. σημείο 4.2), καθώς και η σύσταση περιφερειακών κόμβων 

φυσικού αερίου. 

Η ορθή εφαρμογή των κωδίκων δικτύου του τομέα του αερίου θα βελτιώσει σημαντικά την 

ενεργειακή ασφάλεια, επειδή θα ενισχυθεί η ανοικτή και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στα 

συστήματα μεταφοράς αερίου, ώστε να είναι ελεύθερη και ευέλικτη η ροή αερίου σε 

ολόκληρη την ΕΕ.  

Επιπλέον, πρέπει να συνεχιστεί η αυστηρή επιβολή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και των 

κανόνων ελέγχου των συγκεντρώσεων, που εγγυώνται ότι η ασφάλεια του εφοδιασμού δεν 

αλλοιώνεται με αντιανταγωνιστικήσυμπεριφορά ή ενοποίηση επιχειρήσεων ή καθετοποίηση 

των επιχειρήσεων ενέργειας.  

19.2. Επίσπευση της κατασκευής των βασικών διασυνδέσεων 

Για πραγματικά ενοποιημένη και ανταγωνιστική εσωτερική αγορά ενέργειας χρειάζεται όχι 

μόνον κοινό κανονιστικό πλαίσιο αλλά και σημαντική ανάπτυξη των υποδομών μεταφοράς 

ενέργειας, ιδίως των διασυνοριακών διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών. Η Επιτροπή 

εκτιμά ότι προς τον σκοπό αυτό θα απαιτηθούν μέχρι το 2020 περίπου 200 δισ. ευρώ, αλλά ότι 

η αγορά μπορεί επί του παρόντος να διαθέσει μόνο το ήμισυ περίπου του ποσού αυτού. 

Ο κανονισμός σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα 

της ενέργειας και η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) θεσπίστηκαν με σκοπό τον 

εντοπισμό και την εξασφάλιση της έγκαιρης εκτέλεσης των βασικών έργων που χρειάζεται η 

Ευρώπη σε 12 διαδρόμους και περιοχές προτεραιότητας. Ο πρώτος ενωσιακός κατάλογος 

έργων κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) εγκρίθηκε το 2013. Πρωταρχικός στόχος της πολιτικής της 

ΕΕ για τις υποδομές είναι πλέον να διασφαλιστεί η έγκαιρη υλοποίηση των ΕΚΕ. Στην επίτευξη 

του στόχου αυτού θα συμβάλουν ο εξορθολογισμός των διαδικασιών αδειοδότησης και το 

ποσό των 5,8 δισ. ευρώ από τη ΔΣΕ. Η χρηματοδότηση από τη ΔΣΕ καλύπτει μόνο το 3% 

περίπου της επένδυσης ύψους 200 δισ. ευρώ που απαιτείται έως το 2020, αλλά μπορεί να 

επιφέρει μόχλευση άλλων κεφαλαίων μέσω της χρησιμοποίησης χρηματοδοτικών μέσων. Για 

να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο, η ΔΣΕ πρέπει να στοχεύει σε ολιγάριθμα κρίσιμης 

σπουδαιότητας έργα και, επιπλέον, να συνδυαστεί με τις προσπάθειες, αφενός, των 

ρυθμιστικών αρχών να χρηματοδοτήσουν μέρος της υποδομής με τέλη δικτύου και, αφετέρου, 

των κρατών μελών που αξιοποιούν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, κατά 

περίπτωση. Τόσο κατά την αδειοδότηση, όσο και κατά την εκτέλεση των έργων, πρέπει να 

λαμβάνονται δεόντως υπόψη η ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και οι κατευθυντήριες 
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γραμμές της ΕΕ110, ώστε να διασφαλιστούνη περιβαλλοντική αειφορία και η υποστήριξη και 

αποδοχή κάθε έργου από την κοινωνία. 

Είκοσι επτά έργα φυσικού αερίου και έξι έργα ηλεκτρικής ενέργειας έχουν χαρακτηριστεί ως 

ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα 

(ενδεικτικός κατάλογος στο παράρτημα 2), επειδή η υλοποίησή τους αναμένεται να αυξήσει τις 

δυνατότητες διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού και την αλληλεγγύη με τα πλέον 

ευάλωτα τμήματα της Ευρώπης. Περίπου το ήμισυ των έργων αυτών προβλέπεται να 

ολοκληρωθεί έως το 2017, ενώ για τα λοιπά έργα έχει προγραμματιστεί ημερομηνία θέσης σε 

λειτουργία έως το 2020. Η μεγάλη πλειονότητα των εν λόγω κρίσιμων έργων βρίσκονται στην 

ανατολική και στη νοτιοδυτική Ευρώπη. Το κόστος αυτών των έργων εκτιμάται σε περίπου 17 

δισ. ευρώ. Τα κρίσιμα ΕΚΕ είναι κυρίως μεγάλης κλίμακας, πλην λίγων έργων κατασκευής 

τερματικών σταθμών και αποθήκευσης ΥΦΑ, και η εκτέλεσή τους είναι εγγενώς περίπλοκη και 

ευεπίφορη σε καθυστερήσεις. Ως εκ τούτου, για την επίσπευση της εκτέλεσής τους δεν αρκεί η 

έγκαιρη στήριξη μόνο από τη ΔΣΕ. Συνεπώς, η Επιτροπή προτίθεται να εντείνει τη στήριξη των 

κρίσιμων έργων, φέρνοντας σε επαφή: τους φορείς προώθησης των έργων ― για να 

συζητήσουν τις τεχνικές δυνατότητες επίσπευσης της υλοποίησής τους ― τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ)― για να συμφωνήσουν τον διασυνοριακό επιμερισμό του κόστους και 

της χρηματοδότησης ― καθώς και τα αρμόδια υπουργεία ― για να εξασφαλιστεί ισχυρή 

πολιτική υποστήριξη των αρχικών αλλά και των επόμενων προκηρύξεων έργων. 

Στα συμπεράσματα του Μαρτίου 2014, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί «ταχεία εφαρμογή όλων 

των μέτρων προκειμένου να εκπληρωθεί ο στόχος της επίτευξης διασύνδεσης τουλάχιστον του 

10% των εγκατεστημένων υποδομών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα κράτη μέλη». 

Επί του παρόντος, το μέσο επίπεδο διασύνδεσης ανέρχεται σε περίπου 8%.Λαμβανομένων 

υπόψη της σημασίας των διασυνδέσεων για την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού και 

της ανάγκης να διευκολυνθεί το διασυνοριακό εμπόριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την 

κλιμάκωση των ισχύοντος στόχου διασύνδεσης από 10% σε 15% έως το 2030, συνεκτιμωμένου 

του κόστους και του δυναμικού των εμπορικών συναλλαγών στις σχετικές περιφέρειες. 

Η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου  

Η Ρωσία είναι επί του παρόντος ένας από τους κύριους προμηθευτές αργού πετρελαίου που 

διυλίζεται στην ΕΕ και μερικά διυλιστήρια έχουν βελτιστοποιηθεί για τις ποιότητες ρωσικού 

αργού πετρελαίου. Μολονότι στην ΕΕ υπάρχει επαρκής δυναμικότητα διύλισης για την κάλυψη 

της συνολικής ζήτησης προϊόντων πετρελαίου, η ΕΕ είναι καθαρός εξαγωγέας βενζίνης και 

καθαρός εισαγωγέας ντίζελ, κυρίως από τη Ρωσία και τις ΗΠΑ. Η αλληλεξάρτηση μεταξύ ΕΕ, 

ΗΠΑ και Ρωσίας όσον αφορά το πετρέλαιο, η διαθεσιμότητα αποθεμάτων πετρελαίου και η 

δυνατότητα εμπορίας και μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως σημαίνουν ότι δεν υπάρχει 

άμεση απειλή για την ΕΕ όσον αφορά τον εφοδιασμό της με πετρέλαιο. Εντούτοις, υπάρχουν 

ζητήματα που πρέπει να παρακολουθούνται στενά και απαιτούν πιο στρατηγικό συντονισμό 

της πετρελαϊκής πολιτικής της ΕΕ: 

                                                           
110 Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με τον «Εξορθολογισμό των διαδικασιών εκτίμησης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ενεργειακών υποδομών και των έργων κοινού ενδιαφέροντος» και τις 

ΕΠΕ για τα διαμεθοριακά έργα μεγάλης κλίμακας.  
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- η εξάρτηση του κλάδου της διύλισης της ΕΕ από το ρωσικό αργό πετρέλαιο· 

- η έντονη συγκέντρωση του ρωσικού πετρελαϊκού κλάδου και η αυξανόμενη απόκτηση της 
κυριότητας εγκαταστάσεων διύλισης στην ΕΕ από ρωσικές εταιρείες πετρελαίου· 

- τα προϊόντα διύλισης που καταναλώνονται για τις μεταφορές. 

Η κλάδος της διύλισης της ΕΕ αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις για να παραμείνει 

ανταγωνιστικός, όπως αποδεικνύουν η πτώση της δυναμικότητας διύλισης και οι ξένες 

επενδύσεις, ιδίως από ρωσικές εταιρείες, που εντείνουν την εξάρτηση από το ρωσικό αργό 

πετρέλαιο. Είναι σημαντικό να διατηρηθούν οι ανταγωνιστικές δυναμικότητες διύλισης στην 

Ευρώπη, ώστε να αποφευχθεί η υπέρμετρη εξάρτηση από εισαγόμενα προϊόντα διύλισης 

πετρελαίου και να υπάρχει επαρκής ευελιξία επεξεργασίας αποθεμάτων αργού πετρελαίου111.  

Μακροπρόθεσμα πρέπει να μειωθεί η εξάρτηση της ΕΕ από το πετρέλαιο — ιδιαίτερα στον 

τομέα των μεταφορών. Η Επιτροπή έχει καθορίσει σειρά μέτρων για τη μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης καυσίμων στις μεταφορές, 

συμπεριλαμβανομένης στρατηγικής για εναλλακτικά καύσιμα112,113.  

Βασικές δράσεις  

Τα κράτη μέλη θα πρέπει: 

 να ενισχύσουν την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ τους στις περιπτώσεις που οι 
διασυνδέσεις, οι διευθετήσεις εξισορρόπησης, οι μηχανισμοί δυναμικότητας και η 
ενοποίηση της αγοράς συμβάλλουν στην ενεργειακή ασφάλεια· 

 να ολοκληρώσουν έως το τέλος του 2014, όπως έχει προβλεφθεί, τη μεταφορά στο 
εθνικό δίκαιο της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά ενέργειας, ιδίως όσον αφορά 
τους κανόνες που διέπουν τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων, τις αντίστροφες ροές 
και την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου· 

 να εντείνουν τις συζητήσεις σχετικά με την οδηγία για τους ενεργειακούς φόρους, 
ώστε να μειώσουν τα φορολογικά κίνητρα για τους πετρελαιοκινητήρες, και να 
αποκαταστήσουν την ισορροπία μεταξύ της δυναμικότητας διύλισης και της 
κατανάλωσης προϊόντων πετρελαίου στην ΕΕ. Πρέπει επίσης να εξεταστεί η ευνοϊκή 
φορολόγηση των εναλλακτικών καυσίμων, ιδίως των καυσίμων από ανανεώσιμες 
πηγές· 

 να εντείνουν τις προσπάθειες για την εφαρμογή της προσφάτως εκδοθείσας οδηγίας 
για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. 

Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς θα πρέπει: 

 να επισπεύσουν την εφαρμογή των κωδίκων για τα δίκτυα φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η Επιτροπή: 

                                                           
111 Λαμβανομένων ιδίως υπόψη των αποτελεσμάτων του εν εξελίξει «ελέγχου επάρκειας» (fitnesscheck) 

του κλάδου. 
112 Λευκή Βίβλος του 2011 για τις μεταφορές με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο 

Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών». 

COM(2011) 144 τελικό. 
113 COM(2013) 17 final. 
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 θα επισπεύσει, στις περιπτώσεις που χρειάζεται, τις διαδικασίες επί παραβάσει που 
αφορούν τη νομοθεσία για την εσωτερική αγορά· 

 θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία υλοποίηση 
όλων των έργων κοινού ενδιαφέροντος και άλλων μέτρων για την επίτευξη, σε όλα τα 
κράτη μέλη,του στόχου διασύνδεσης τουλάχιστον 10% της εγκατεστημένης 
δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής έως το 2020 και του στόχου διασύνδεσης 15% έως 
το 2030· θα συντονίζει όλους τους διαθέσιμους κοινοτικούς χρηματοδοτικούς πόρους 
― στους οποίους συγκαταλέγονται η ΔΣΕ, τα ΕΔΕΤ και η στήριξη από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων ― ώστε να επισπευστεί η κατασκευή σημαντικών 
διασυνδέσεων και της σχετικής εθνικής και περιφερειακής υποδομής· 

 θα εξετάσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις οικείες ρυθμιστικές αρχές, ποια 
μέτρα είναι δυνατόν να ληφθούν για να επισπευστεί η επίτευξη κατάλληλου ΔΕΚ114 
για τα κρίσιμα έργα που προσδιορίζονται στο παράρτημα 2 και όλα τα μέτρα που θα 
μπορούσαν να εξασφαλίσουν την ολοκλήρωση των κρίσιμων έργων εντός των 
επόμενων δύο έως τριών ετών· 

 θα συζητήσει με τη βιομηχανία και τα κράτη μέλη τρόπους διαφοροποίησης του 
εφοδιασμού των διυλιστηρίων της ΕΕ με αργό πετρέλαιο για να μειωθεί η εξάρτησή 
της από τη Ρωσία· 

 θα επιδιώξει δυναμικό εμπορικό θεματολόγιο που να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε 
εξαγωγικές αγορές πετρελαίου και να περιορίζει τις εμπορικές στρεβλωτικές 
εμπορικές πρακτικές, με την προώθηση αυστηρών διατάξεων σχετικά με το εμπόριο 
ενέργειας και τη διασφάλιση την επαρκούς επιβολής τους, όπου χρειάζεται· 

 θα προσδιορίσει σε ολόκληρη την ΕΕ τα στρατηγικά υλικά στοιχεία της αλυσίδας αξίας 
πετρελαίου και να διασφαλίσει με συντονισμένη δράση την εξυγίανση της 
δυναμικότητας διύλισης κατά τρόπο που να βελτιώνει την ενεργειακή διαφοροποίηση 
της ΕΕ· 

 θα συνεργάζεται με τον ΔΟΕ ώστε να παρακολουθεί την αλυσίδα αξίας πετρελαίου και 
να διασφαλίσει την προώθηση της διαφάνειας των δεδομένων σχετικά με τις ροές, τις 
επενδύσεις και την κυριότητα. 

20. ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ·  

Η Ένωση μπορεί να μειώσει την εξάρτησή της από συγκεκριμένους προμηθευτές και 

συγκεκριμένα καύσιμα εφόσον μεγιστοποιήσει τη χρήση των εγχώριων πηγών ενέργειας. 

Αύξηση της παραγωγής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες είναι συνεχώς φθίνουσα η πορεία της εγχώριας παραγωγής 

ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση115, παρά την αύξηση της παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Ωστόσο, η τάσηαυτή είναι δυνατόν να επιβραδυνθεί μεσοπρόθεσμα, με 

την περαιτέρω αύξηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, πυρηνικής ενέργειας, 

καθώς και με την αειφόρο παραγωγή ανταγωνιστικών ορυκτών καυσίμων στις περιπτώσεις 

που έχουν προκριθεί αυτές οι επιλογές. 

                                                           
114Διασυνοριακός επιμερισμός κόστους. 
115 Μεταξύ 2001 και 2012, η συνολική παραγωγή στον ενεργειακό τομέα της ΕΕ μειώθηκε κατά 15 % 
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Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές  

Το αποφευγόμενο κόστος εισαγωγών καυσίμων λόγω της αύξησης της χρήσης ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ανέρχεται σε τουλάχιστον 30 δισ. ευρώ ετησίως. Η ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές εκτιμήθηκε ότι το 2012 ανήλθε στο 14,1% της τελικής κατανάλωσης 

ενέργειας της ΕΕ και αναμένεται να επιτευχθεί ο στόχος του 20% το 2020. Όσον αφορά την 

περίοδο μετά το 2020, η Επιτροπή έχει προτείνει αύξηση του μεριδίου της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές σε τουλάχιστον 27% έως το 2030. 

Υπάρχουν σημαντικές οικονομικά πρόσφορες δυνατότητες για ηλεκτροπαραγωγή και 

θέρμανση από ανανεώσιμες πηγές ώστε να μειωθεί περαιτέρω η χρήση φυσικού αερίου σε 

ορισμένους τομείς έως το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας. Συγκεκριμένα, η στροφή σε καύσιμα 

θέρμανσης από εγχώριες ανανεώσιμες πηγές μπορεί να εκτοπίσει σημαντικές ποσότητες 

εισαγόμενων καυσίμων. Σύμφωνα με τα εθνικά σχέδια δράσης για την ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές, τα κράτη μέλη ήδη σχεδιάζουν να αυξήσουν κατά το διάστημα 2012-2020 

τη θέρμανση με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές κατά 29 εκατ. τόνους ισοδυνάμου 

πετρελαίου (ΤΙΠ) και την ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές κατά 39 εκατομμύρια ΤΙΠ. 

Τα σχέδια αυτά θα μπορούσαν να είναι «εμπροσθοβαρή», με χρηματοδότηση από εθνικά 

κονδύλια και από τα ΕΔΕΤ, σε συντονισμό με στήριξη από την ΕΤΕπ και διεθνή 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Όπως και στην περίπτωση των υποδομών, το μεγαλύτερο μέρος 

των επενδύσεων στον τομέα αυτό πρέπει να προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. 

Η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές είναι μια «αναμφιβόλως θετική» επιλογή, αλλά υπάρχουν 

ανησυχίες σχετικά με το κόστος και τις επιπτώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Με 

τη μείωση του κόστους της τεχνολογίας, πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθίστανται όλο 

και ανταγωνιστικότερες και έτοιμες να ενταχθούν στην αγορά (π.χ. χερσαία αιολική ενέργεια). 

Για να ενσωματωθεί η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές σε μεγάλη κλίμακα απαιτούνται 

ευφυέστερα ενεργειακά διασυνδεδεμένα δίκτυα και νέες λύσεις για αποθήκευση ενέργειας. 

Ενδεχομένως να χρειαστεί επίσης να ληφθούν υπόψη μηχανισμοί δυναμικότητας σε 

περιφερειακό επίπεδο116. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις 

για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια το διάστημα 2014-2020 θα 

προωθήσουν επίσης την οικονομικώς αποδοτικότερη επίτευξη των εθνικών στόχων του 2020 

για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.  

 

Υδρογονάνθρακες και καθαρή καύση άνθρακα 

Κατά την εκμετάλλευση των συμβατικών πόρων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρώπη, 

τόσο στις παραδοσιακές περιοχές παραγωγής (π.χ. Βόρεια Θάλασσα) όσο και σε περιοχές με 

προσφάτως ανακαλυφθέντα κοιτάσματα (π.χ. Ανατολική Μεσόγειος, Εύξεινος Πόντος), θα 

πρέπει να τηρείται πλήρως η ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα της ενέργειας και του 

περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της νέας οδηγίας για την ασφάλεια των υπεράκτιων 

εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου117. Η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου από 

μη συμβατικές πηγές στην Ευρώπη, και ιδιαίτερα σχιστολιθικού φυσικού αερίου, θα ήταν 

                                                           
116 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πραγμάτωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και  

πλήρης αξιοποίηση της δημόσιας παρέμβασης», C (2013) 7243. 
117 2013/30/ΕΕ. 
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δυνατόν να αντισταθμίσει εν μέρει τη μείωση της συμβατικής παραγωγής φυσικού αερίου118, 

υπό τον όρο ότι θα αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά τα ζητήματα αποδοχής από την κοινωνία 

και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις119. Σε μερικά κράτη μέλη είναι σε εξέλιξη οι πρώτες 

δραστηριότητες εξερεύνησης των πόρων αυτών. Είναι απαραίτητη η ακριβέστερη γενική 

αποτύπωση των μη συμβατικών αποθεμάτων (οικονομικώς πρόσφορα απολήψιμων πόρων) 

της ΕΕ για να καταστεί δυνατή η παραγωγή σε εμπορική κλίμακα. 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες μειώθηκαν στην ΕΕ η εγχώρια παραγωγή και η κατανάλωση 

άνθρακα. Ωστόσο, ο λιθάνθρακας και ο λιγνίτης εξακολουθούν να καλύπτουν σημαντικό 

μερίδιο της ηλεκτροπαραγωγής σε αρκετά κράτη μέλη και περίπου 27% σε επίπεδο ΕΕ. Η ΕΕ 

εισάγει επί του παρόντος το 40% περίπου των στερεών καυσίμων που χρησιμοποιούνται για 

την κάλυψη των αναγκών της, αλλά ο εφοδιασμός αυτός προέρχεται από μια εύρυθμα 

λειτουργούσα και διαφοροποιημένη παγκόσμια αγορά που συνιστά την ασφαλή βάση για τις 

εισαγωγές της Ένωσης. Λόγω των εκπομπών CO2 από την καύση λιθάνθρακα και λιγνίτη, αυτά 

τα στερεά καύσιμα έχουν μακροπρόθεσμα μέλλον στην ΕΕ μόνο εφόσον χρησιμοποιηθεί η 

δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CCS). Η CCS προσφέρει επίσης 

δυνατότητες για περαιτέρω βελτίωση της απόληψης φυσικού αερίου και πετρελαίου, που 

ειδάλλως θα παραμείνουν αναξιοποίητες. Επομένως, λαμβανομένης υπόψη της μάλλον 

περιορισμένης υιοθέτησης της CCS μέχρι σήμερα, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες στους 

τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης και της εγκατάστασης αυτής της τεχνολογίας, ώστε να 

αξιοποιηθεί πλήρως. 

Βασικές δράσεις 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει: 

 να συνεχίσουν την ανάπτυξη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ώστε να 
επιτευχθεί ο στόχος για το 2020, στο πλαίσιο αγορακεντρικής προσέγγισης· 

 να αρχίσουν να εξευρωπαΐζουν τα συστήματα στήριξης της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, με καλύτερο συντονισμό των εθνικών καθεστώτων στήριξης· 

 να επισπεύσουν τη στροφή από συμβατικά καύσιμα θέρμανσης σε τεχνολογίες 
θέρμανσης με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές· 

 να διασφαλίσουν σταθερά εθνικά ρυθμιστικά πλαίσια για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και να αντιμετωπίσουν τους διοικητικούς φραγμούς· 

 να διευκολύνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση έργων που αφορούν ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές ανεξαρτήτως μεγέθους (μικρής και μεγάλης κλίμακας), με 
συντονισμένη πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τις εθνικές 
τράπεζες επενδύσεων, αξιοποιώντας, ανάλογα με την περίπτωση, τη στήριξη που 
παρέχεται από τα ΕΔΕΤ· 

 να εκμεταλλεύονται τους υδρογονάνθρακες και την καθαρή καύση άνθρακα, στις 
περιπτώσεις που έχει προκριθεί αυτή η επιλογή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
προτεραιότητες για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές· 

                                                           
118 Μελέτη ΚΚΕρ σχετικά με το μη συμβατικό φυσικό αέριο και τις πιθανές επιπτώσεις του στην αγορά 

ενέργειας της ΕΕ (EUR 25305 EN) 
119 Ανακοίνωση και σύσταση της Επιτροπής σχετικά με την εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων 

(όπως το σχιστολιθικό φυσικό αέριο) με τη χρήση υδραυλικής ρωγμάτωσης μεγάλου όγκου στην 

ΕΕ (COM(2014)23final και σύσταση 2014/70/ΕΕ της 22ας Ιανουαρίου 2014). 
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 να εξορθολογήσουν τις εθνικές διοικητικές διαδικασίες για έργα στον τομέα των 
υδρογονανθράκων, μεταξύ άλλων με τη διεξαγωγή στρατηγικών εκτιμήσεων 
επιπτώσεων και τη δημιουργία υπηρεσίας μιας στάσης για τις διαδικασίες 
αδειοδότησης, σύμφωνα με τα έγγραφα καθοδήγησης της Επιτροπής σχετικά με τον 
εξορθολογισμό των διαδικασιών εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (EΠE) των 
ενεργειακών υποδομών και των έργων κοινού ενδιαφέροντος και με τις ΕΠΕ των 
διασυνοριακών έργων μεγάλης κλίμακας120· 

 να αξιολογήσουν το δυναμικό των υδρογονανθράκων από μη συμβατικές πηγές 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη σύσταση 2014/70/ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι εφαρμόζονται τα αυστηρότερα δυνατά περιβαλλοντικά πρότυπα· 

 να στηρίξουν τα έργα επίδειξης της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα, ιδίως εκείνα που συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα NER 300 και το 
Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης, π.χ. το έργο ROAD. 

Η Επιτροπή: 

 θα συγκροτήσει δίκτυο ευρωπαϊκής επιστήμης και τεχνολογίας για την εξόρυξη 
υδρογονανθράκων από μη συμβατικές πηγές· 

 θα διοργανώσει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, των 
σχετικών κλάδων και μη κυβερνητικών οργανώσεων που προωθούν την προστασία 
του περιβάλλοντος, με στόχο να συντάσσονται έγγραφα αναφοράς για τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές (BREF) εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων· 

 θα διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή και επανεξέταση της οδηγίας CCS και θα λάβει 
απόφαση σχετικά με τον δεύτερο κύκλο ανάθεσης έργων στο πλαίσιο του 
προγράμματος NER 300· 

 θα προωθήσει την ανάπτυξη και του εμπορίου των τεχνολογιών ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, στο πλαίσιο των πολυμερών και διμερών διαπραγματεύσεων. 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

Σύμφωνα με το παρόν σχέδιο για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ απαιτούνται 

ουσιαστικές αλλαγές στο ενεργειακό σύστημα σε μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη βάση, οι 

οποίες δεν θα επέλθουν χωρίς ισχυρή ώθηση για την ανάπτυξη νέων ενεργειακών 

τεχνολογιών. Αυτές οι νέες τεχνολογίες είναι αναγκαίες για να μειωθεί περαιτέρω η ζήτηση 

πρωτογενούς ενέργειας, να διαφοροποιηθούν και να εδραιωθούν οι επιλογές εφοδιασμού 

(εξωτερικές και εγχώριες) και να βελτιστοποιηθεί η υποδομή του ενεργειακών δικτύων 

προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως η εν λόγω διαφοροποίηση.  

Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές 

λύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των τοπικών συστημάτων 

θέρμανσης, την αποθήκευση ενέργειας με νέους τρόπους και τη βελτιστοποίηση της 

διαχείρισης των διασυνδεδεμένων δικτύων. 

Για να επιτευχθεί αυτό απαιτούνται από την ΕΕ και τα κράτη μέλη σημαντικές επενδύσεις στην 

έρευνα και την καινοτομία στον ενεργειακό τομέα. Η ανάπτυξη ποικίλων νέων ενεργειακών 

τεχνολογιών θα είναι καίριας σημασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι επαρκής αριθμός 

                                                           
120 http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf και 

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Transboundry%20EIA%20Guide.pdf 
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αυτών θα φθάσουν πράγματι στην αγορά, ώστε τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν τις οικείες 

διαφορετικές επιλογές ενεργειακού μείγματος.  

Οι επενδύσεις αυτές πρέπει να καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα προσφοράς τεχνολογίας, 

από τα υλικά (συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων πρώτων υλών) έως την παραγωγή, ώστε 

να εξασφαλίζεται ότι, παράλληλα με τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ, περιορίζεται 

η εξάρτησή της από τεχνολογίες εκτός ΕΕ. Σε τελική ανάλυση, η στρατηγική αυτή είναι δυνατόν 

να υλοποιηθεί μόνον εφόσον αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ενωσιακής πολιτικής έρευνας 

και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα.  

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των επενδύσεων αυτών, απαιτείται καλύτερος 

συντονισμός μεταξύ, αφενός, των κρατών μελών και, αφετέρου, μεταξύ των κρατών μελών και 

της Επιτροπής. Επιπλέον, ζωτικής σημασίαςθα είναι, ιδίως όσον αφορά εγκαταστάσεις 

επίδειξης μεγάλης κλίμακας, τα χρηματοδοτικά μέσα για τη μόχλευσηπερισσότερων 

επενδύσεων από τη βιομηχανία, για παράδειγμα μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 

Βασική δράση 

Η Επιτροπή: 

 θα ενσωματώσει την ενεργειακή ασφάλεια ως καίριο στοιχείο για την τήρηση των 
προτεραιοτήτων του προγράμματος πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την 
καινοτομία (2014-2020) και θα διασφαλίσει ότι ο προσεχής ολοκληρωμένος χάρτης 
πορείας για το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιώνθα 
εναρμονίζεται με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια. 

21. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΟΥΣ 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

21.1. Φυσικό αέριο 

Οι εισαγωγές καταλαμβάνουν περίπου το 70% του φυσικού αερίου που καταναλώνεται στην 

ΕΕ, αλλά αναμένεται121 να παραμείνουν αμετάβλητες μέχρι το 2020 και, επακολούθως, να 

αυξηθούν ελαφρά, για να φθάσουν τα 340-350 bcm (δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα) περίπου 

έως το 2025-2030. Το 2013, το 39% των εισαγωγών φυσικού αερίου κατ’ όγκο προέρχονταν 

από τη Ρωσία, το 33% από τη Νορβηγία και το 22% από τη Βόρειος Αφρική (Αλγερία και 

Λιβύη). Οι ποσότητες από άλλες πηγές είναι μικρές και αντιστοιχούν σε περίπου 4%. Οι 

εισαγωγές ΥΦΑ από αυτές και άλλες χώρες (π.χ. Κατάρ, Νιγηρία) αυξήθηκαν και κορυφώθηκαν 

σε περίπου 20%, αλλά έκτοτε έχουν μειωθεί σε περίπου 15%, λόγω των υψηλότερων τιμών 

στην Ασία. 

Προτεραιότητα είναι η πρόσβαση σε πιο διαφοροποιημένες πηγές φυσικού αερίου, με 

παράλληλη διατήρηση σημαντικού όγκου εισαγωγών από αξιόπιστους προμηθευτές. Τα 

προσεχή έτη το ΥΦΑ θα συνεχίσει να αποτελεί με αυξανόμενο ρυθμό τη σημαντικότερη εν 

δυνάμει πηγή διαφοροποίησης. Οι νέες προμήθειες ΥΦΑ από τη Βόρεια Αμερική, την 

Αυστραλία, το Κατάρ και οι ανακαλύψεις νέων κοιτασμάτων στην Ανατολική Αφρική είναι 

πιθανόν να αυξήσουν το μέγεθος και τη ρευστότητα των παγκόσμιων αγορών ΥΦΑ. Η πρώτη 

                                                           
121 Τάσεις της ενέργειας, των μεταφορών και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ το 

2050 – Σενάριο αναφοράς του 2013 - Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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μονάδα υγροποίησης στις ΗΠΑ, στην Ανατολική Ακτή, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι 

το 2015-2017, με δυναμικότητα περίπου 24 bcm/έτος (δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα/έτος). 

Πολλά άλλα έργα είναι σε στάδιο ανάπτυξης. Αναμένεται ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των 

ποσοτήτων ΥΦΑ θα κατευθύνεται στις ασιατικές αγορές, αλλά ορισμένες ευρωπαϊκές εταιρείες 

διαπραγματεύονται ήδη με παραγωγούς των ΗΠΑ συμβάσεις προμήθειας ΥΦΑ. Οι εξελίξεις 

αυτές πρέπει να διευκολυνθούν με την ανάλογη αποτύπωση στις προτεραιότητες των τομέων 

εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ιδίως στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για τη Διατλαντική 

Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων(Transatlantic Trade and Investment 

partnership/ΤΤΙΡ). Δυναμικό αύξησης της παραγωγής έχει η Νορβηγία (μέχρι 116 bcm/έτος το 

2018 από το σημερινό επίπεδο των 106 bcm/έτος) αλλά και η Βόρεια Αφρική (δυνητικά 

τεράστια ανεξερεύνητα ή ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα υδρογονανθράκων και πλεονέκτημα 

γεωγραφικής εγγύτητας). Η Ένωση πρέπει να βελτιώσει τις εσωτερικές διασυνδέσεις, ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι το φυσικό αέριο από τους συγκεκριμένους προμηθευτές θα καταλήγει σε 

όλες τις περιφερειακές αγορές, σύμφωνα με τους τεθέντες στόχους διασύνδεσης. 

Πέραν της ενίσχυσης της σχέσης μας με τους σημερινούς προμηθευτές, σκοπός της πολιτικής 

της ΕΕ θα πρέπει επίσης να είναι η διάνοιξη οδεύσεων προς και από νέες πηγές εφοδιασμού. 

Εν προκειμένω, η κατασκευή του Νότιου Διαδρόμου (Southern Corridor) και τα 

προσδιορισθέντα έργα κοινού ενδιαφέροντος αποτελούν σημαντικά στοιχεία, καθώς 

προλειαίνουν το έδαφος για εφοδιασμό από την περιοχή της Κασπίας και πέρα από αυτή. Η 

επιδίωξη δυναμικού εμπορικού θεματολογίου στην εν λόγω περιοχή είναι ζωτικής σημασίας 

για τη διασφάλιση της πρόσβασης στην αγορά, αλλά και για την ανάπτυξη των υποδομών 

ζωτικής σημασίας, των οποίων η βιωσιμότητα εξαρτάται από την πρόσβαση σε επαρκείς 

ποσότητες εξαγωγών. Σε πρώτη φάση αναμένεται ότι από το 2020 ποσότητα 10 bcm/έτος 

φυσικού αερίου παραγόμενη στο Αζερμπαϊτζάν θα φθάνει στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω του 

Νότιου Διαδρόμου φυσικού αερίου. Επιπλέον, αυτή η νέα σύνδεση με αγωγούς είναι καίριας 

σημασίας για τη σύνδεση με τη Μέση Ανατολή. Μέσω της σήμερα προβλεπόμενης υποδομής 

στην Τουρκία θα ήταν δυνατόν να διοχετεύονται στην ευρωπαϊκή αγορά 25 bcm/έτος. Με πιο 

μακρόχρονη προοπτική, στη διεύρυνση του Νότιου Διαδρόμου φυσικού αερίου θα μπορούσαν 

επίσης να συμμετέχουν σημαντικά άλλες χώρες ― π.χ. το Τουρκμενιστάν, το Ιράκ ή το Ιράν ― 

εφόσον πληρούν τους όρους άρσης του καθεστώτος κυρώσεων. Αποφασιστικής σημασίας θα 

είναι η συνεκτική και στοχευμένη εξωτερική πολιτική έναντι αυτών των χωρών. Επιπλέον, η ΕΕ 

θα πρέπει να εντείνει τον πολιτικό και εμπορικό διάλογο με τους εταίρους από τη Βόρεια 

Αφρική και την Ανατολική Μεσόγειο, με σκοπό ιδίως τη δημιουργία Μεσογειακού κόμβου 

φυσικού αερίου στη Νότια Ευρώπη. 

Απαρέγκλιτες προϋποθέσεις για να καταστούν εφικτά όλα τα προαναφερόμενα είναι η 

διαθεσιμότητα χωρητικότητας υποδομών για τις εισαγωγές και ποσοτήτων φυσικού αερίου 

προς πώληση σε προσιτές τιμές. Θα χρειαστεί κατάλληλη συνεργασία ΕΕ και κρατών μελών (βλ. 

τμήμα 4). 

21.2. Ουράνιο και πυρηνικά καύσιμα 

Η ηλεκτροπαραγωγή από πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς συνιστά αξιόπιστο εφοδιασμό για την 

κάλυψη του βασικού φορτίου χωρίς εκπομπές και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την 

ενεργειακή ασφάλεια. Σε σύγκριση με τις μονάδες που τροφοδοτούνται με αέριο ή άνθρακα, η 

σχετική αξία των πυρηνικών καυσίμων ως προς το συνολικό κόστος ηλεκτροπαραγωγής είναι 
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οριακή και το ουράνιο αποτελεί μικρό μόνο μέρος του συνολικού κόστους των πυρηνικών 

καυσίμων. Η παγκόσμια αγορά ουρανίου είναι σταθερή και επαρκώς διαφοροποιημένη, αλλά 

ο εφοδιασμός της ΕΕ εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τρίτες χώρες. Ελάχιστες επιχειρήσεις στην 

υφήλιο είναι σε θέση να μετατρέπουν ουράνιο σε καύσιμο για πυρηνικούς αντιδραστήρες, 

αλλά ο αντίστοιχος κλάδος της ΕΕ έχει τεχνολογική υπεροχή σε ολόκληρη την αλυσίδα, 

συμπεριλαμβανομένων του εμπλουτισμού και της επανεπεξεργασίας.  

Η πυρηνική ασφάλεια αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την ΕΕ. Η ΕΕ πρέπει να παραμείνει 

σε διεθνές επίπεδο πρωτοπόρος και πρωτεργάτης στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας. Ως εκ 

τούτου, είναι σημαντικό να επισπευστεί η έκδοση της τροποποιημένης οδηγίας περί πυρηνικής 

ασφάλειας, που ενισχύει την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών σε θέματα πυρηνικής 

ενέργειας και προβλέπει την παροχή πληροφοριών στο κοινό και τακτικές αξιολογήσεις από 

ομοτίμους. 

Ωστόσο, η Ρωσία αποτελεί βασικό ανταγωνιστή στην παραγωγή πυρηνικών καυσίμων και 

προσφέρει ολοκληρωμένα επενδυτικά πακέτα που καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα της 

πυρηνικής ενέργειας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις επενδύσεις σε 

νέους πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς που σχεδιάζεται να κατασκευαστούν στην ΕΕ με τη χρήση 

τεχνολογίας μη προερχόμενης από την ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτοί οι σταθμοί 

δεν θα εξαρτώνται αποκλειστικώς από τη Ρωσία για την προμήθεια του πυρηνικού καυσίμου: η 

δυνατότητα διαφοροποίησης του εφοδιασμού με καύσιμο πρέπει να είναι προϋπόθεση για 

κάθε νέα επένδυση και να εξασφαλίζεται από τον Οργανισμό Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ΕSΑ). 

Επιπλέον, για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης πυρηνικών σταθμώνείναι αναγκαίοένα 

συνολικά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εφοδιασμού με καύσιμο. 

Βασικές δράσεις 

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει από κοινού: 

 να αυξήσουν τη διαφάνεια σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού 
με φυσικό αέριο και να διερευνήσουν με ποιον τρόπο είναι δυνατόν να εξελιχθούν 
περαιτέρω οι πληροφορίες για τις τιμές με τους υφιστάμενους μηχανισμούς υποβολής 
στοιχείων, π.χ. δεδομένα από την Eurostat και παρακολούθηση της αγοράς από την 
Επιτροπή· 

 να στηρίξουν της ανάπτυξη και την περαιτέρω επέκταση της υποδομής εφοδιασμού 
με φυσικό αέριο από τη Νορβηγία, του Νότιου Διαδρόμου φυσικού αερίου, καθώς και 
του Μεσογειακού κόμβου φυσικού αερίου· 

 να συγκροτήσουν σε επίπεδο ΕΕ σύστημα ελέγχου της ασφάλειας του ενεργειακού 
εφοδιασμού, που να βασίζεται σε ετήσιες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 

 να επισπεύσουν την έκδοση της τροποποιημένης οδηγίας περί πυρηνικής ασφάλειας· 

 να συνεργάζονται για τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού με πυρηνικά καύσιμα, όταν 
χρειάζεται. 

Η Επιτροπή: 

 θα επιδιώξει δυναμικό εμπορικό θεματολόγιο που να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε 
εξαγωγικές αγορές πετρελαίου και να περιορίζει τις εμπορικές στρεβλωτικές 
εμπορικές πρακτικές, με την προώθηση αυστηρών διατάξεων σχετικά με το εμπόριο 
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ενέργειας και τη διασφάλιση την επαρκούς επιβολής τους, όπου χρειάζεται· 

 θα επιδιώξει να άρει τις υφιστάμενες απαγορεύσεις εξαγωγών πετρελαίου σε τρίτες 
χώρες· 

 θα λαμβάνει συστηματικά υπόψη τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού με καύσιμα 
κατά την αξιολόγηση νέων επενδύσεων σε έργα του πυρηνικού τομέα και νέων 
σχεδίων συμφωνιών ή συμβάσεων με τρίτες χώρες. 

22. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΟΜΟΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Πολλά από τα μέτρα που περιγράφονται ανωτέρω τονίζουν την ίδια υπόρρητη προτεραιότητα: 

την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό των σημαντικών αποφάσεων ενεργειακής πολιτικής από 

τα κράτη μέλη. Είναι σαφές ότι οι αποφάσεις σχετικά με το ενεργειακό μείγμα είναι προνόμιο 

των εθνικών κυβερνήσεων, αλλά η προοδευτική ενοποίηση των ενεργειακών υποδομών και 

αγορών, το κοινό στοιχείο της εξάρτησης από εξωτερικούς προμηθευτές, η ανάγκη για 

διασφάλιση της αλληλεγγύης σε περιόδους κρίσης είναι παράγοντες που συνεπάγονται ότι οι 

θεμελιώδεις πολιτικές αποφάσεις που αφορούν την ενέργεια θα πρέπει να συζητούνται με τις 

γειτονικές χώρες. Το ίδιο ισχύει και για την εξωτερική διάσταση της ενεργειακής πολιτικής της 

ΕΕ122, 123.  

Η Επιτροπή επικροτεί τις εκκλήσεις μερικών κρατών μελών για σύσταση Ενεργειακής Ένωσης. 

Υποστηρίζει τη συγκρότηση μηχανισμού που θα καθιστούσε δυνατόν να αλληλοενημερώνονται 

τα κράτη μέλη για σημαντικές αποφάσεις σχετικά με το ενεργειακό τους μείγμα, πριν από την 

έκδοση και την αναλυτική διαβούλευση των εν λόγω αποφάσεων, ώστε να λαμβάνονται 

υπόψη οι σχετικές παρατηρήσεις κατά την εθνική διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Είναι προς το γενικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης σταθερές, διαφανείς, βασιζόμενες σε 

κανόνες και με υψηλή ρευστότητα διεθνείς αγορές ενέργειας. Η ΕΕ πρέπει να προσέρχεται με 

συνεκτική και συντονισμένη θέση στους διεθνείς οργανισμούς και φόρουμ. Σχετικό μέτρο 

άσκησης πολιτικής είναι η συντονισμένη προώθηση των αειφόρων ενεργειακών τεχνολογιών 

σε όλητην υφήλιο, ειδικά στις αναδυόμενες οικονομίες, στις οποίες η ζήτηση για ενέργεια 

αναμένεται να αυξηθεί στο έπακρο τις προσεχείς δεκαετίες. Μια τέτοια πρωτοβουλία όχι μόνο 

συνάδει με τους γενικούς στόχους της ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίμα, αλλά μπορεί επίσης 

να έχει αντίκτυπο στις παραδοσιακές αγορές ορυκτών καυσίμων, με τη μείωση της ζήτησης και 

με τη βελτίωση της ρευστότητας. 

Όσον αφορά τους εγγύτερους γείτονές μας, ο στόχος μας πρέπει να συνεχίσει να είναι η 

συμμετοχή όλων των εταίρων, σε όλα τα επίπεδα, ώστε να καταστεί δυνατή η στενή 

ενσωμάτωσή τους στην αγορά ενέργειας της ΕΕ. Πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η Ενεργειακή 

Κοινότητα, που αποσκοπεί στην επέκταση του ενεργειακού κεκτημένου της ΕΕ στις χώρες της 

                                                           
122 Έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Εφαρμογή της ανακοίνωσης σχετικά με την ασφάλεια του 

ενεργειακού εφοδιασμού και τη διεθνή συνεργασία και των συμπερασμάτων του Συμβουλίου 

Ενέργειας του Νοεμβρίου του 2011» [COM(2013) 638]. 
123 Έκθεση του Συμβουλίου με τίτλο «Συνέχεια των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας 

Μαΐου 2013: ανασκόπηση των εξελίξεων σχετικά με την εξωτερική διάσταση της ενεργειακής 

πολιτικής της ΕΕ», που εκδόθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2013. 
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διεύρυνσης και τις γειτονικές χώρες, λαμβανομένου υπόψη του προβληματισμού για την 

ασφάλεια του εφοδιασμού της ΕΕ. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί με την προώθηση 

μεταρρυθμίσεων στον ενεργειακό τομέα στις συμμετέχουσες χώρες, ενώ παράλληλα θα 

υποστηρίζονται ο εκσυγχρονισμός του ενεργειακού τους συστήματος και η πλήρης ένταξή τους 

στο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την ενέργεια. Επιπλέον, το θεσμικό πλαίσιο της Ενεργειακής 

Κοινότητας θα πρέπει να ενισχυθεί βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα, με σκοπό την 

ενίσχυση των μηχανισμών επιβολής.  

Είναι αναγκαία η συστηματική χρήση των μηχανισμών εξωτερικής πολιτικής, για παράδειγμα η 

συνεχής συμπερίληψη των ενεργειακών ζητημάτων σε πολιτικούς διαλόγους, ιδίως κατά τις 

συνόδους κορυφής με στρατηγικούς εταίρους. Θα δρομολογηθεί επανεξέταση του 

ενεργειακού διαλόγου σε επίπεδο ΕΕ με τις μεγάλες προμηθεύτριες χώρες. Η πρόσφατη κοινή 

δήλωση των Υπουργών Ενέργειας κατά τη σύνοδο των χωρών της ομάδας G7 στη Ρώμη είναι 

ένα καλό παράδειγμα της ενισχυμένης συνεργασίας μας με τους βασικούς εταίρους. Αναγκαία 

είναι επίσης η εξασφάλιση συνέπειας με τις εξωτερικές πτυχές των άλλων τομεακών πολιτικών 

που μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά το 

στρατηγικό προγραμματισμό των μέσων εξωτερικής βοήθειας από την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την ενσωμάτωση των 

ενεργειακών ζητημάτων στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ και για τον συντονισμό με τα 

Υπουργεία Εξωτερικών των κρατών μελών.  

Επιπλέον, οι συμφωνίες των κρατών μελών με τρίτες χώρες στον τομέα της ενέργειας θα 

πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τη νομοθεσία της ΕΕ και την πολιτική της για την 

ασφάλεια του εφοδιασμού της. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που τους παρέχονται με την απόφαση 994/2012/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25 Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση 

μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ 

κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας. Αυτό αφορά ιδίως τη δυνατότητα 

να καταρτιστούν τυποποιημένες διατάξεις και να ζητείται η συνδρομή της Επιτροπής κατά τη 

διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Επιπλέον, υπό το πρίσμα των πρόσφατων γεγονότων, τα 

κράτη μέλη και οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή όσο το 

δυνατόν νωρίτερα πριν από τη σύναψη διακυβερνητικών συμφωνιών που έχουν δυνητικό 

αντίκτυπο στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τις επιλογές διαφοροποίησης και 

να ζητούν συμβουλές από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Προς τούτο 

απαιτείται αναθεώρηση της απόφασης 994/2012/ΕΕ.  

Το φυσικό αέριο είναι τομέας ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, στον οποίο ο εντατικότερος διάλογος 

της ΕΕ σε πολιτικό επίπεδο με τις εν δυνάμει προμηθεύτριες χώρες θα μπορούσε να ανοίξει τον 

δρόμο για εμπορικές συμφωνίες, χωρίς να διακυβευτεί η περαιτέρω ανάπτυξη ανταγωνιστικής 

εσωτερικής αγοράς της ΕΕ. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, η ομαδοποίηση της 

ζήτησηςθα ήταν δυνατόν να ενισχύσει τη διαπραγματευτική ισχύ της ΕΕ.  

Όσον αφορά τις από κοινού αγορές φυσικού αερίου, έγινε αναφορά στον «μηχανισμό 

συλλογικών αγορών» του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ. Εν προκειμένω, εφόσον στην 

αγορά ουρανίου δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια του εφοδιασμού, ο μηχανισμός αυτός 

αφήνει πλήρη ελευθερία στους εμπορικούς εταίρους να διαπραγματεύονται τις συναλλαγές 

τους. Η συνυπογραφή των συμβάσεων από τον Οργανισμό Εφοδιασμού της Ευρατόμ 
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επιβεβαιώνει απλώς ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Σε 

περίπτωση που σύμβαση θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια του εφοδιασμού, ο Οργανισμός 

διατηρεί το δικαίωμα να αντιταχθεί σε αυτήν. Ο Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ αυξάνει 

επίσης τη διαφάνεια της αγοράς πυρηνικών καυσίμων εκδίδοντας περιοδικές εκθέσεις με βάση 

τις κοινοποιήσεις και άλλες πληροφορίες που λαμβάνει.  

Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα εξετάσει κατά πόσον είναι δυνατόν να 

αναπτυχθεί για το φυσικό αέριο διαδικασία που θα συμβάλει στην αύξηση της διαφάνειας της 

αγοράς και στη συνεκτίμηση των αναγκών ανάγκες ενεργειακής ασφάλειας. Επιπλέον, 

ενδεχομένως να αξιολογηθεί η δυνατότητα προαιρετικών μηχανισμών ομαδοποίησης της 

ζήτησης, οι οποίοι θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική ισχύ των ευρωπαίων 

αγοραστών. Οι επιλογές αυτές θα πρέπει να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν προσεκτικά με 

μέριμνα την διασφάλιση της συμμόρφωσης με το ενωσιακό και το εμπορικό δίκαιο. Κατά 

περίπτωση, στη διαδικασία θα ήταν δυνατόν να συμμετέχουν οι υποψήφιες και οι δυνάμει 

υποψήφιες για προσχώρηση χώρες. 

Βασικές δράσεις 

Η Επιτροπή: 

 θα εξασφαλίσει την εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στην ανακοίνωσή της 
του Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με εξωτερική ενεργειακή πολιτική· 

 θα εκτιμήσει τις δυνατότητες για προαιρετικούς μηχανισμούς ομαδοποίησης της 
ζήτησης, οι οποίοι θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική ισχύ των 
ευρωπαίων αγοραστών ενώ παράλληλα θα τηρούνται το ενωσιακό και το εμπορικό 
δίκαιο· 

 θα προωθήσει, σε συνεργασία με την ΕΥΕΔ, τη συστηματικότερη χρήση εργαλείων 
εξωτερικής πολιτικής για την υποστήριξη των στόχων της εξωτερικής ενεργειακής 
πολιτικής και την ενίσχυση της συνοχής μεταξύ ενεργειακών στόχων και στόχων 
εξωτερικής πολιτικής· 

 θα επανεξετάσει την απόφασηαριθ. 994/2012/ΕΕγια τη θέσπιση μηχανισμού 
ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ 
κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας. 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει: 

 να αλληλοενημερώνονται σχετικά με σημαντικές εθνικές αποφάσεις ενεργειακής 
πολιτικής, πριν από την έκδοσή τους, με την πλήρη χρήση των υφιστάμενων φόρουμ 
που προεδρεύονται από την Επιτροπή. 

 να μεριμνούν για την έγκαιρη ενημέρωση της Επιτροπής πριν από την έναρξη 
διαπραγματεύσεων σχετικά με διακυβερνητικές συμφωνίες που έχουν δυνητικό 
αντίκτυπο στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, καθώς και για τη συμμετοχή 
της Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται ότι οι 
συμφωνίες συνάπτονται σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της Ένωσης.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Τα τελευταία έτη έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος για την ενίσχυση της ενεργειακής 

ασφάλειας της Ευρώπης. Παρά τα επιτεύγματα αυτά, η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι ευάλωτη 
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σε ενεργειακές κρίσεις. Κατά συνέπεια, στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή 

ασφάλεια καθορίζεται σειρά συγκεκριμένων μέτρων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της 

Ευρώπης και τη μείωση της εξάρτησής της από τις εισαγωγές ενέργειας.  

Καθώς η στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια της Ένωσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 

το πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, θα πρέπει να εγκριθούν 

ταυτόχρονα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Με τη μετάβαση σε ανταγωνιστική οικονομία 

χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών θα μειωθεί η χρήση εισαγόμενων ορυκτών 

καυσίμων, καθώς θα μετριαστεί η ζήτηση ενέργειας και θα αξιοποιηθεί η ενέργεια από 

ανανεώσιμες και άλλες εγχώριες πηγές. 

Βραχυπρόθεσμα: 

1. Για τον προσεχή χειμώνα, η Ένωση πρέπει να βελτιώσει την ετοιμότητα αντιμετώπισης 
διαταραχών του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι υφιστάμενοι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί 
έκτακτης ανάγκης και αλληλεγγύης θα πρέπει να ενισχυθούν με βάση εκτιμήσεις 
επικινδυνότητας (προσομοίωση ακραίων καταστάσεων από πλευράς ενεργειακής 
ασφάλειας), που συντονίζονται από την Επιτροπή, μαζί με τα κράτη μέλη, τις ρυθμιστικές 
αρχές, τους ΔΣΜ και τις επιχειρήσεις, με στόχο να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα. Επίσης, η 
Ένωση πρέπει να συνεργαστεί με τους διεθνείς εταίρους της για την ανάπτυξη νέων 
μηχανισμών αλληλεγγύης στον τομέα του φυσικού αερίου και στη χρήση των 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης αερίου. 

2. Οι νέες επενδύσεις σε υποδομή που προωθούνται από τους προμηθευτές με δεσπόζουσα 
θέση πρέπει να τηρούν όλους τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνισμού. 
Ειδικότερα, το έργο Southstream πρέπει να ανασταλεί μέχρις ότου διασφαλιστεί η πλήρης 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ και επαναξιολογηθεί υπό το πρίσμα των 
προτεραιοτήτων της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ. 

3. Η Ένωση πρέπει να συνεργαστεί στενά με τις γειτονικές χώρες και τους εταίρους της στο 
υφιστάμενο πλαίσιο της Ενεργειακής Κοινότητας, ιδίως με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, 
με σκοπό να βελτιωθεί η ενεργειακή ασφάλεια. Εν προκειμένω, θετική εξέλιξη είναι η 
πρόσφατη συμφωνία σχετικά με τις αντίστροφες ροές μεταξύ της Σλοβακικής Δημοκρατίας 
και της Ουκρανίας. 

Μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα 

4. Η Ευρώπη οφείλει να επιτύχει καλύτερη λειτουργία και πληρέστερη ενοποίηση της αγοράς 
ενέργειας. Τα έργα προτεραιότητας θα πρέπει να επισπευστούν, ώστε να συνδεθούν οι 
υφιστάμενες ενεργειακές νησίδες και να διασφαλιστεί η υλοποίηση του υφιστάμενου 
στόχου διασύνδεσης τουλάχιστον του 10% της εγκατεστημένης ικανότητας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2020. Έως το 2030, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι στη 
σωστή πορεία για να επιτύχουν στόχο διασύνδεσης 15%. 

5. Η Ένωση πρέπει να μειώσει την εξάρτησή της από συγκεκριμένους προμηθευτές εκτός ΕΕ, 
συγκεκριμένα με τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, των προμηθευτών και των 
οδεύσεων εφοδιασμού. Ειδικότερα, πρέπει να επιδιωχθούν: η ενισχυμένη εταιρική σχέση 
με τη Νορβηγία, η επιτάχυνση του Νότιου Διαδρόμου φυσικού αερίου και η προώθηση 
νέου κόμβου φυσικού αερίου στη Νότια Ευρώπη. 

6. Η ενεργειακή ασφάλεια και η μετάβαση σε οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών 
πρέπει να αποτελέσουν θέματα προτεραιότητας κατά την εφαρμογή των χρηματοδοτικών 
μέσων της ΕΕ την περίοδο 2014-2020, ιδίως για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και 
για το μέσο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Πρέπει επίσης να αποτελούν γνώμονα για 
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τις παρεμβάσεις των μηχανισμών εξωτερικής δράσης της ΕΕ, όπως το Ταμείο Επενδύσεων 
Γειτονίαςκαι το Ταμείο Επενδύσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. 

7. Είναι αναγκαίος ο καλύτερος συντονισμός των εθνικών ενεργειακών πολιτικών ώστε να 
αντιμετωπιστεί αξιόπιστα η πρόκληση της ενεργειακής ασφάλειας. Οι εθνικές επιλογές του 
ενεργειακού μείγματος ή της ενεργειακής υποδομής έχουν επιπτώσεις σε άλλα κράτη μέλη 
και στην Ένωση συνολικά. Κατά τον καθορισμό των μακροπρόθεσμων στρατηγικών 
ενεργειακής πολιτικής και την προετοιμασία των διακυβερνητικών συμφωνιών με τρίτες 
χώρες χρειάζεται βελτίωση της ενημέρωσης της Επιτροπής και μεταξύ των κρατών μελών. 
Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να εξασφαλίσουμε τη βελτίωση της συνέργειας 
μεταξύ των ενεργειακών στόχων και της εξωτερικής πολιτικής και να απευθυνόμαστε 
στους εταίρους μας με ενιαία άποψη. 

___
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ  

 

 

Οριζόντιοςάξονας:% φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα – Κατακόρυφος άξονας:% ρωσικού 

φυσικού αερίου στην εθνική κατανάλωση φυσικού αερίου - Μέγεθος των κύκλων:ποσότητα 

εισαγόμενου ρωσικού φυσικού αερίου. 

Εκτιμήσεις βασιζόμενες σε προκαταρκτικά στοιχεία που παρείχε ο κλάδος για το 2013, 

συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων φυσικού αερίου που διακινήθηκαν από ρωσικές 

εταιρείες και δεν παράχθηκαν μόνον στη Ρωσία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΤΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

Έργα φυσικού αερίου 

Α Έργα με 

βραχυπρόθεσμο 

ορίζοντα 

(2014 – 2016)   

# Ονομασία έργου Λεπτομέρειες  Περάτωση 

Αγορά φυσικού αερίου της Βαλτικής 

1 LT: Δεξαμενόπλοιο ΥΦΑ  Δεξαμενόπλοιο (δεν πρόκειται για 

ΕΚΕ). Κατάσταση: υπό κατασκευή 

Τέλος 2014 

2 Αναβάθμιση του αγωγού 

Klaipėda-Kiemėna 

Ενίσχυση της χωρητικότητας της 

σύνδεσης από Klaipėda προς τον 

αγωγό διασύνδεσης LT-LV. Κατάσταση: 

ΕΠΕ και τεχνική μελέτη 

2017 

Αύξηση επιλογών εφοδιασμού με φυσικό αέριο στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη 

1 PL: Τερματικός σταθμός 

ΥΦΑ 

Τερματικός σταθμός Swinoujscie και 

αγωγός σύνδεσης (δεν πρόκειται για 

ΕΚΕ λόγω ωριμότητας). Κατάσταση: 

υπό κατασκευή 

Τέλος 2014 

2 Αγωγός διασύνδεσης EL-

BG 

Νέος αγωγός διασύνδεσης για την 

υποστήριξη της διαφοροποίησης και 

την παράδοση στη Βουλγαρία φυσικού 

αερίου από το κοίτασμα Shah Deniz. 

Κατάσταση: αδειοδότηση, ΕΠΕ (δύοέτη 

καθυστέρηση) 

2016  

3 Αντίστροφη ροή EL-BG Μόνιμη αντίστροφη ροή στον 

υφιστάμενο αγωγό διασύνδεσης 

(εναλλακτική λύση/συμπλήρωση του 

αγωγούδιασύνδεσης Ελλάδας – 

Βουλγαρίας/IGB). Κατάσταση: 

προμελέτη εφικτότητας 

2014  

4 BG: αναβάθμιση 

χωρητικότητας 

Αύξηση της χωρητικότητας 

αποθήκευσης στο Chiren· κατάσταση: 

προμελέτη εφικτότητας 

2017 

5 Αντίστροφη ροή HU-HR Αντίστροφη ροή που θα καθιστά 

δυνατή τη ροή αερίου από την Κροατία 

στην Ουγγαρία. Κατάσταση: μελέτες 

εφικτότητας. 

2015 

6 Αντίστροφη ροή HU-RO Έργου που θα καθιστά δυνατή τη ροή 

φυσικού αερίου από τη Ρουμανία στην 

Ουγγαρία. Κατάσταση: μελέτες 

εφικτότητας 

2016 

7 Αγωγός διασύνδεσης Νέος αγωγός διασύνδεσης για την 2016 
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BG-RS υποστήριξη της ασφάλειας του 

εφοδιασμού της Βουλγαρίας και της 

Σερβίας. Κατάσταση: ΕΠΕ, όδευση και 

χρηματοδότηση (προβλήματα με τον 

διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της 

εταιρίας Srbijagas για την πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση) 

8 Αγωγός διασύνδεσης 

SK–HU  

Νέος αγωγός αμφίδρομης ροής. 

Κατάσταση: υπό κατασκευή 

2015 

B Έργα με μεσοπρόθεσμο 

ορίζοντα 

(2017 – 2020)   

# Ονομασία έργου Λεπτομέρειες  Περάτωση 

Αγορά φυσικού αερίου της Βαλτικής 

1 Αγωγός διασύνδεσης PL-

LT  

Νέος αγωγός αμφίδρομης ροής (GIPL) 

για τον τερματισμό της απομόνωσης 

των χωρών της Βαλτικής. Κατάσταση: 

μελέτη εφικτότητας /προκαταρκτικός 

τεχνικός σχεδιασμός (Front-End-

Engineering-Design/FEED) 

2019 

2 Αγωγός διασύνδεσης FI-

EE 

Νέος υπεράκτιος αγωγός αμφίδρομης 

ροής («Balticconnector»). Κατάσταση: 

προμελέτη εφικτότητας /αδειοδότηση  

2019 

3 Τερματικός σταθμός 

ΥΦΑ στη Βαλτική 

Νέος τερματικός σταθμός ΥΦΑ σε 

τοποθεσία που θα αποφασιστεί (EE/FI). 

Κατάσταση: προμελέτη εφικτότητας 

/αδειοδότηση 

2017 

4 Αγωγός διασύνδεσης LV-

LT 

Αναβάθμιση του υφιστάμενου αγωγού 

διασύνδεσης (συμπεριλαμβανομένου 

του σταθμού συμπίεσης). Κατάσταση: 

μελέτη εφικτότητας  

2020 

Δυνατότητα ροής φυσικού αερίου από την Ισπανία προς τον βορρά  

1 Αγωγός διασύνδεσης ES-

FR «Midcat»  

Νέος αγωγός (με συμπιεστή) για να 

καταστεί δυνατή η αμφίδρομη ροή124 

μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας. 

Κατάσταση: μελέτη εφικτότητας 

Προς 

επιβεβαίωση 

Ομάδα έργων στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη για την αύξηση των επιλογών 

εφοδιασμού με φυσικό αέριο 

1 Αγωγός διασύνδεσης PL-

CZ 

Νέος αγωγός αμφίδρομης ροής μεταξύ 

Τσεχικής Δημοκρατίας και Πολωνίας. 

Κατάσταση: μελέτη εφικτότητας / 

2019 

                                                           
124 Ροή φυσικού αερίου από την Ισπανία στη Γαλλία σε περίπτωση κρίσης εφοδιασμού στη Δυτική 

και Κεντρική Ευρώπη. Ροή φυσικού αερίου από τη Γαλλία στην Ισπανία για την αντιμετώπιση 

υψηλών τιμών φυσικού αερίου στην Ισπανία. Πρέπει επίσης να ενισχυθεί ο αγωγός 

«ArtèreduRhône». 
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προκαταρκτικός τεχνικός σχεδιασμός, 

αδειοδότηση (CZ) 

2 Αγωγός διασύνδεσης PL-

SK125 

Νέος αγωγός αμφίδρομης ροής μεταξύ 

Σλοβακίας και Πολωνίας. Κατάσταση: 

τελική απόφαση επένδυσης εντός του 

2014 

2019 

3 PL: 3 εγχώριοι αγωγοί 

και σταθμός συμπίεσης 

Εγχώριες ενισχύσεις που απαιτούνται 

για τη σύνδεση των σημείων εισόδου 

στις ακτές της Βαλτικής με τους 

αγωγούς διασύνδεσης PL-SK και PL-CZ. 

Κατάσταση: μελέτη εφικτότητας  

2016-2018 

4 TANAP (TR-EL) Αγωγός που διασχίζει την Ανατολία για 

τη μεταφορά φυσικού αερίου αέριο 

από την Κασπία προς την ΕΕ μέσω 

Τουρκίας και άνοιγμα του Νότιου 

Διαδρόμου μεταφοράς φυσικού 

αερίου. Κατάσταση: μελέτη 

εφικτότητας/ τελική απόφαση 

επένδυσης 

2019 

5 TAP (EL-AL-IT) Εντός της ΕΕ τμήμα του Νότιου 

Διαδρόμου μεταφοράς φυσικού 

αερίου. Απευθείας σύνδεση με τον 

αγωγό TANAP. Κατάσταση: 

αδειοδότηση 

2019 

6 IAP (AL-ME-HR) Νέο τμήμα αγωγού διασύνδεσης του 

βαλκανικού δακτυλίου φυσικού αερίου 

και σύνδεση με το TAP. Κατάσταση: 

μελέτη εφικτότητας / προκαταρκτικός 

τεχνικός σχεδιασμός  

2020 

7 Τερματικός σταθμός 

ΥΦΑ στη HR 

Νέος τερματικός σταθμός ΥΦΑ στο Krk 

για την υποστήριξη της ασφάλειας και 

της διαφοροποίησης του εφοδιασμού 

της περιοχής. Κατάσταση: μελέτη 

εφικτότητας / προκαταρκτικός τεχνικός 

σχεδιασμός (ζητήματα 

χρηματοδότησης) 

2019 

8 BG: εγχώριο σύστημα Αποκατάσταση και επέκταση του 

συστήματος μεταφοράς που απαιτείται 

για την περιφερειακή ενοποίηση. 

Κατάσταση: μελέτη εφικτότητας/ 

προκαταρκτικός τεχνικός σχεδιασμός  

2017 (προς 

επιβεβαίωση) 

                                                           
125 Αυτοί οι δύο αγωγοί διασύνδεσης (Πολωνίας-Τσεχικής Δημοκρατίας, Πολωνίας-Σλοβακίας) θα 

καταστήσουν δυνατές τις ροές μεταξύ Βαλτικής και Αδριατικής, αλλά και φυσικού αερίου από τη 

Γερμανία-τις Κάτω Χώρες-τη Νορβηγία, αυξάνοντας αισθητά την κατάσταση από πλευράς 

ασφάλειας του εφοδιασμού ολόκληρης της (Νοτιο-) Ανατολικής Ευρώπης. 
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9 RO: εγχώριο σύστημα 

και αντίστροφη ροή 

προς την UA 

Ολοκλήρωση του ρουμανικού 

συστήματος διαμετακόμισης και 

μεταφοράς και αντίστροφη ροή προς 

την Ουκρανία. Κατάσταση: μελέτη 

εφικτότητας (ζητήματα ρυθμίσεων 

σχετικά με την αντίστροφη ροή) 

Προς 

επιβεβαίωση 

10 EL: σταθμός συμπίεσης Σταθμός συμπίεσης στους Κήπους 

ώστε να καταστεί δυνατή η σύνδεση με 

τους αγωγούς TANAP και TAP. 

Κατάσταση: αδειοδότηση. 

2019 

11 EL: Τερματικός σταθμός 

ΥΦΑ στην 

Αλεξανδρούπολη  

Νέος τερματικός σταθμός ΥΦΑ στη 

Βόρεια Ελλάδα. Κατάσταση: 

αδειοδότηση 

2016126 

12 EL: Τερματικός σταθμός 

ΥΦΑ Αιγαίου  

Νέος πλωτός τερματικός σταθμός ΥΦΑ 

στον Κόλπο της Καβάλας. Κατάσταση: 

μελέτη εφικτότητας / προκαταρκτικός 

τεχνικός σχεδιασμός, αδειοδότηση 

2016127 

 

Έργα ηλεκτρικής ενέργειας 

Α Έργα με 

βραχυπρόθεσμο 

ορίζοντα 

(2014 – 2016)   

# Ονομασία έργου Λεπτομέρειες  Περάτωση 

Τερματισμός της απομόνωσης της Βαλτικής 

1 Nordbalt 1&2 Γραμμές διασύνδεσης Σουηδίας-

Λιθουανίας (δεν πρόκειται για ΕΚΕ) 

Κατάσταση: υπό κατασκευή 

2015 

2 Γραμμή διασύνδεσηςLT-

PL 

Νέα γραμμή διασύνδεσης καιback-to-

backσταθμοίμετατροπής· 

προγραμματίζεται επόμενο στάδιο για το 

2020· στην PL χρειάζονται σχετικές 

ενισχύσεις. Κατάσταση: υπό κατασκευή 

2015 (πρώτο 

στάδιο) 

B Έργα με μεσοπρόθεσμο 

ορίζοντα 

(2017 – 2020)   

# Ονομασία έργου Λεπτομέρειες  Περάτωση 

Τερματισμός της απομόνωσης της Βαλτικής 

1 Εγχώριες γραμμές 

διασύνδεσης στην LV 

και την SE 

Αύξηση της δυναμικότητας της γραμμής 

διασύνδεσης LV-SE (Nordbalt). 

Κατάσταση: μελέτη εφικτότητας/ 

προκαταρκτικός τεχνικός σχεδιασμός 

(FEED) 

2019 

                                                           
126 Πληροφορίες που παρέχονται από τους φορείς υλοποίησης των έργων, αλλά η εκκίνηση μπορεί 

να αναμένεται εύλογα μετά το 2017. 
127 Όπως ανωτέρω. 
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2 Γραμμή διασύνδεσης 

EE-LV 

Γραμμή διασύνδεσης και συναφείς 

ενισχύσεις στην EE. Κατάσταση: μελέτη 

εφικτότητας/ προκαταρκτικός τεχνικός 

σχεδιασμός  

2020 

3 Συγχρονισμός των EE, 

LV, LT με τα ηπειρωτικά 

ευρωπαϊκά δίκτυα  

Συγχρονισμός των κρατών της Βαλτικής. 

Κατάσταση: μελέτες εφικτότητας 

2020 (προς 

επιβεβαίωση) 

Τερματισμός της απομόνωσης της Ιβηρικής  

1 Γραμμή διασύνδεσης 

Γαλλίας — Ισπανίας 

Υποθαλάσσια γραμμή διασύνδεσης 

συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης μεταξύ 

Aquitaine (FR) και Χώρας των Βάσκων (ES) 

2020 (προς 

επιβεβαίωση) 
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                                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 
 

                                                                      
                                                                     ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  

    ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
  
 
 

 

 
 

                                                                         Βρυξέλλες, 11.12.2019 
                                                                                                             COM(2019) 640 final 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

 

 
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
EL                                                                                       EL 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ — ΜΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ  

 

Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τους πολίτες της. Ανανεώνει τη δέσμευση της Επιτροπής 

για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των προκλήσεων που σχετίζονται με 

το περιβάλλον, η οποία αποτελεί καθήκον υψίστης σημασίας για τη γενιά μας. Χρόνο με 

τον χρόνο, η ατμόσφαιρα θερμαίνεται και το κλίμα αλλάζει. Από τα οκτώ εκατομμύρια 

είδη του πλανήτη, το ένα εκατομμύριο κινδυνεύει με εξαφάνιση. Τα δάση και οι ωκεανοί 

ρυπαίνονται και καταστρέφονται 1. 

  

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις. 

Πρόκειται για μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική που αποσκοπεί στον μετασχηματισμό 

της ΕΕ σε μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία που διαθέτει μια οικονομία 

σύγχρονη, ανταγωνιστική και αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων, στην οποία 

ως το 2050 έχουν μηδενιστεί οι καθαρές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και όπου η 

οικονομική ανάπτυξη έχει αποσυνδεθεί από τη χρήση των πόρων.  

 

Αποσκοπεί επίσης στην προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού 

κεφαλαίου της ΕΕ, καθώς και στην προστασία της υγείας και της ευημερίας των 

πολιτών από κινδύνους και επιπτώσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον. 

Ταυτόχρονα, η μετάβαση αυτή πρέπει να είναι δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς. Πρέπει 

να δίνει προτεραιότητα στον άνθρωπο και να μεριμνά για τις περιφέρειες, τους κλάδους 

και τους εργαζομένους που θα έρθουν αντιμέτωποι με τις μεγαλύτερες προκλήσεις. 

Δεδομένου ότι θα επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές, η ενεργός συμμετοχή του κοινού και η 

εμπιστοσύνη στη μετάβαση είναι ύψιστης σημασίας για την αποτελεσματικότητα και την 

αποδοχή των πολιτικών. Χρειάζεται ένα νέο σύμφωνο ώστε οι πολίτες, σε όλη τους την 

πολυμορφία, να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 

αρχές, με την κοινωνία των πολιτών και τη βιομηχανία, σε στενή συνεργασία με τα 

θεσμικά και συμβουλευτικά όργανα της ΕΕ.  

 

Η ΕΕ έχει τη συλλογική ικανότητα να μετασχηματίσει την οικονομία και την 

κοινωνία της για να τη θέσει σε πιο βιώσιμη πορεία. Μπορεί να αξιοποιήσει τα 

πλεονεκτήματα που διαθέτει ως παγκόσμιος πρωτοπόρος στα μέτρα για το κλίμα και το 

περιβάλλον, στην προστασία των καταναλωτών και στα δικαιώματα των εργαζομένων. 

Η επίτευξη πρόσθετων μειώσεων των εκπομπών ρύπων αποτελεί πρόκληση. Θα 

απαιτηθούν τεράστιες δημόσιες επενδύσεις και αυξημένες προσπάθειες για να 

διοχετευθούν ιδιωτικά κεφάλαια σε δράσεις για το κλίμα και το περιβάλλον και για να 

αποφευχθεί ο εγκλωβισμός σε μη βιώσιμες πρακτικές. Η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει 

πρωταγωνιστικό ρόλο στον συντονισμό των διεθνών προσπαθειών για την οικοδόμηση 

ενός συνεκτικού χρηματοπιστωτικού συστήματος που θα στηρίζει βιώσιμες λύσεις. 

Πρόκειται για μια αρχική επένδυση, η οποία αποτελεί επίσης ευκαιρία ώστε η Ευρώπη 

να τεθεί σε μια νέα σταθερή πορεία βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς.  
 

 
------------------------- 

 
 
1  

Πηγές: i) Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC): Ειδική έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης 

του πλανήτη κατά 1,5 °C· ii) Διακυβερνητική πλατφόρμα επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες 
οικοσυστημάτων (IPBES): Έκθεση συνολικής αξιολόγησης για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων του 2019· iii) 

Διεθνής Επιτροπή Φυσικών Πόρων: Προοπτικές για τους πόρους σε παγκόσμιο επίπεδο 2019: Φυσικοί πόροι για το μέλλον που 

θέλουμε iv) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος: Το ευρωπαϊκό περιβάλλον — Κατάσταση και προοπτικές 2020: γνώση για τη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη Ευρώπη  
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Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα επιταχύνει και θα στηρίξει τη μετάβαση που 

απαιτείται σε όλους τους τομείς.  

 
Η περιβαλλοντική φιλοδοξία της Πράσινης Συμφωνίας δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν 

η Ευρώπη δράσει μόνη της. Οι αιτίες της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της 

βιοποικιλότητας είναι παγκόσμιες και δεν τις περιορίζουν τα εθνικά σύνορα. Η ΕΕ 

μπορεί να χρησιμοποιήσει την επιρροή, την εμπειρογνωσία και τους οικονομικούς της 

πόρους για να κινητοποιήσει τους γείτονες και τους εταίρους της ώστε να ακολουθήσουν 

και αυτοί μια βιώσιμη πορεία. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να ηγείται των διεθνών 

προσπαθειών και επιθυμεί να χτίσει συμμαχίες με όσους συμμερίζονται τις απόψεις της. 

Επίσης, αναγνωρίζει την ανάγκη να διατηρηθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού και η 

ανταγωνιστικότητά της, ακόμη κι αν οι άλλοι διστάζουν να δράσουν. 

  

Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει έναν αρχικό χάρτη πορείας των βασικών 

πολιτικών και μέτρων που απαιτούνται για την επίτευξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης 

Συμφωνίας. Ο χάρτης πορείας θα επικαιροποιείται καθώς εξελίσσονται οι ανάγκες και 

διαμορφώνονται οι πολιτικές απαντήσεις. Όλες οι δράσεις και οι πολιτικές της ΕΕ θα 

πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης 

Συμφωνίας. Οι προκλήσεις είναι σύνθετες και αλληλένδετες. Η πολιτική απάντηση 

πρέπει να είναι τολμηρή και ολοκληρωμένη και να επιδιώκει τη μεγιστοποίηση των 

οφελών για την υγεία, την ποιότητα ζωής, την ανθεκτικότητα και την 

ανταγωνιστικότητα. Θα απαιτηθεί εντατικός συντονισμός για να αξιοποιηθούν οι 

δυνατές συνέργειες σε όλους τους τομείς πολιτικής2. 

  

  

Η Πράσινη Συμφωνία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής της 

παρούσας Επιτροπής για την υλοποίηση του Θεματολογίου των Ηνωμένων Εθνών 

για το 2030 και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης3, καθώς και των άλλων 

προτεραιοτήτων, τις οποίες ανακοίνωσε η πρόεδρος von der Leyen στις πολιτικές 

κατευθύνσεις της4. Στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, η Επιτροπή θα επανεστιάσει 

τη διαδικασία μακροοικονομικού συντονισμού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 

για να ενσωματώσει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, να θέσει 

τη βιωσιμότητα και την ευημερία των πολιτών στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής 

και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής και της 

δράσης της ΕΕ.  

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα διάφορα στοιχεία της Πράσινης Συμφωνίας.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
-------------------------------- 
2 Σύμφωνα με τα πορίσματα της έκθεσης «Το Ευρωπαϊκό περιβάλλον - Κατάσταση και προοπτικές το 

2020: γνώση για τη μετάβαση σε μια βιώσιμη Ευρώπη» (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος)  

3 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld  

4 Βλ. τις Πολιτικές κατευθύνσεις της εκλεγείσας προέδρου Ursula von der Leyen: Πολιτικές κατευθύνσεις για 

την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019-2024) — «Μια Ένωση που επιδιώκει περισσότερα: Το πρόγραμμά μου για την 

Ευρώπη»: 
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                                                         Figure 1: The European Green Deal 

 
 

2 .   ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ 

ΜΕΛΛΟΝ  

 

2.1. Σχεδιασμός μιας δέσμης πολιτικών που επιφέρουν βαθύ μετασχηματισμό  

 

Για να υλοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, είναι αναγκαίο να επανεξεταστούν 

οι πολιτικές για τον εφοδιασμό με καθαρή ενέργεια όλης της οικονομίας, για τη 

βιομηχανία, την παραγωγή και την κατανάλωση, τις υποδομές μεγάλης κλίμακας, τις 

μεταφορές, τα τρόφιμα και τη γεωργία, τις κατασκευές, τη φορολογία και τις κοινωνικές 

παροχές. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, είναι απαραίτητο να αυξηθεί η αξία που 

αποδίδεται στην προστασία και την αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων, στη 

βιώσιμη χρήση των πόρων και στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας. Εκεί είναι που ο 

μετασχηματισμός είναι πιο αναγκαίος και που μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερα οφέλη 

για την οικονομία, την κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον της ΕΕ. Η ΕΕ θα πρέπει 

επίσης να προωθήσει και να επενδύσει στον αναγκαίο ψηφιακό μετασχηματισμό και σε 

ψηφιακά εργαλεία, καθώς αποτελούν σημαντικούς μοχλούς αλλαγών.  

 

Αν και όλοι αυτοί οι τομείς δράσης είναι στενά αλληλένδετοι και αλληλοενισχυόμενοι, 

θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή όπου υπάρχουν δυνητικοί συμψηφισμοί μεταξύ 

οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων. Η Πράσινη Συμφωνία θα κάνει 

συνεπή χρήση όλων των μοχλών πολιτικής: της ρύθμισης και της τυποποίησης, των 

επενδύσεων και της καινοτομίας, των εθνικών μεταρρυθμίσεων, του διαλόγου με τους 

κοινωνικούς εταίρους και της διεθνούς συνεργασίας. Η δράση θα καθοδηγείται από τον 

ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ώστε να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν μένει 

στο περιθώριο.  

 

Από μόνα τους, τα νέα μέτρα δεν επαρκούν για την επίτευξη των στόχων της 

Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Πέραν της δρομολόγησης νέων πρωτοβουλιών,  
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η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να εντείνει τις ενωσιακές προσπάθειες 

για τη διασφάλιση της επιβολής και της αποτελεσματικής εφαρμογής της ισχύουσας 

νομοθεσίας και των συναφών με την Πράσινη Συμφωνία πολιτικών.  

 
2.1.1. Αύξηση του επιπέδου φιλοδοξίας της ΕΕ για το κλίμα για το 2030 και το 2050  

 

Η Επιτροπή έχει ήδη παρουσιάσει ένα σαφές όραμα για τον τρόπο επίτευξης της 

κλιματικής ουδετερότητας έως το 20505. Το όραμα αυτό θα πρέπει να αποτελέσει τη 

βάση για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική, την οποία η ΕΕ θα υποβάλει στη σύμβαση-

πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, στις αρχές του 2020. Για να 

καθοριστούν σαφώς οι όροι μιας αποτελεσματικής και δίκαιης μετάβασης, να 

εξασφαλιστεί προβλεψιμότητα για τους επενδυτές και να διασφαλιστεί ότι η μετάβαση 

είναι μη αναστρέψιμη, η Επιτροπή θα προτείνει τον πρώτο ευρωπαϊκό «νόμο για το 

κλίμα» έως τα τέλη Μαρτίου 2020. Έτσι θα κατοχυρωθεί νομοθετικά ο στόχος της 

κλιματικής ουδετερότητας ως το 2050. Ο νόμος για το κλίμα θα διασφαλίζει, επίσης, τη 

συμβολή όλων των πολιτικών της ΕΕ και τη συνεισφορά όλων των τομέων στην 

επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας.  

 

Η ΕΕ έχει ήδη αρχίσει να εκσυγχρονίζει και να μετασχηματίζει την οικονομία 

αποσκοπώντας στην κλιματική ουδετερότητα. Μεταξύ του 1990 και του 2018 μείωσε 

τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 23 %, ενώ η οικονομία σημείωσε ανάπτυξη 

κατά 61 %. Ωστόσο, με τις τρέχουσες πολιτικές, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα 

μειωθούν μόνο κατά 60 % έως το 2050. Πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά, αρχής 

γενομένης από μια πιο φιλόδοξη δράση για το κλίμα την επόμενη δεκαετία.  

 

Έως το καλοκαίρι του 2020, η Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα σχέδιο, του οποίου οι 

επιπτώσεις θα έχουν εκτιμηθεί, σχετικά με την αύξηση του ενωσιακού στόχου 

μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ως το 2030, τουλάχιστον στο 50 % 

με 55 % σε σύγκριση με το 1990, με υπεύθυνο τρόπο. Για να επιτευχθούν αυτές οι 

πρόσθετες μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η Επιτροπή, έως τον Ιούνιο 

του 2021, θα επανεξετάσει και, όπου χρειάζεται, θα προτείνει την αναθεώρηση όλων των 

συναφών μέσων πολιτικής που σχετίζονται με το κλίμα. Σε αυτά συγκαταλέγεται το 

σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών6, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής 

επέκτασης της ευρωπαϊκής εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών σε νέους τομείς, οι στόχοι 

των κρατών μελών για τη μείωση των εκπομπών σε τομείς εκτός του συστήματος 

εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών7, καθώς και ο κανονισμός σχετικά με τη χρήση γης, 

την αλλαγή χρήσης γης και τη δασοπονία8. Η Επιτροπή θα προτείνει να τροποποιηθεί ο 

νόμος για το κλίμα, έτσι ώστε να επικαιροποιηθεί αναλόγως.  
 

------------------------------- 
5 Καθαρός πλανήτης για όλους — Ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, 

σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία COM(2018) 773.  

6 Ενοποιημένη έκδοση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της 

Ένωσης και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου  

7 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/842 σχετικά με τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030, στο πλαίσιο της συμβολής στη δράση για το 

κλίμα για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013  

8 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/841 σχετικά με τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των 

απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας στο πλαίσιο για το 

κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 525/2013 

και της απόφασης (EE) αριθ. 529/2013/ΕΕ  
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Αυτές οι μεταρρυθμίσεις πολιτικής θα συμβάλουν στη διασφάλιση της αποτελεσματικής 

τιμολόγησης του άνθρακα σε ολόκληρη την οικονομία. Έτσι θα ενθαρρυνθούν αλλαγές της 

καταναλωτικής και επιχειρηματικής συμπεριφοράς και θα διευκολυνθεί η αύξηση των βιώσιμων 

δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Τα διάφορα μέσα τιμολόγησης πρέπει να 

αλληλοσυμπληρώνονται και από κοινού να παρέχουν ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής. 

Αποφασιστικής σημασίας είναι, επίσης, η ευθυγράμμιση της φορολογίας με τους στόχους για το 

κλίμα. Η Επιτροπή θα προτείνει την αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας9 

με εστίαση στα περιβαλλοντικά ζητήματα, και θα προτείνει να γίνει χρήση των διατάξεων των 

Συνθηκών που δίνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τη δυνατότητα να 

εγκρίνουν προτάσεις στον τομέα αυτό μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας με ειδική 

πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία.  

 

Εφόσον πολλοί διεθνείς εταίροι δεν διαθέτουν την ίδια φιλοδοξία με την ΕΕ, υπάρχει 

κίνδυνος διαρροής άνθρακα, είτε λόγω της μεταφοράς της παραγωγής από την ΕΕ σε άλλες 

χώρες που έχουν λιγότερο φιλόδοξους στόχους μείωσης των εκπομπών, είτε επειδή τα προϊόντα 

της ΕΕ αντικαθίστανται από εισαγωγές υψηλότερης έντασης άνθρακα. Εάν αυτός ο κίνδυνος 

πραγματωθεί, οι παγκόσμιες εκπομπές δεν θα μειωθούν, με αποτέλεσμα να ματαιωθούν οι 

προσπάθειες της ΕΕ και των βιομηχανιών της για την εκπλήρωση των παγκόσμιων κλιματικών 

στόχων της συμφωνίας του Παρισιού.  

 

Εάν σε παγκόσμιο επίπεδο εξακολουθήσουν να υφίστανται διαφορετικά επίπεδα φιλοδοξίας ενώ 

η ΕΕ αυξάνει τη φιλοδοξία της για το κλίμα, η Επιτροπή θα προτείνει έναν μηχανισμό 

συνοριακής προσαρμογής άνθρακα για επιλεγμένους τομείς, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος 

διαρροής άνθρακα. Έτσι θα διασφαλιστεί ότι οι τιμές των εισαγωγών αντανακλούν 

ακριβέστερα την περιεκτικότητά τους σε άνθρακα. Το μέτρο αυτό θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να 

συνάδει με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και τις άλλες διεθνείς 

υποχρεώσεις της ΕΕ. Θα αποτελέσει εναλλακτική λύση στα μέτρα10 αντιμετώπισης του 

κινδύνου διαρροής άνθρακα που προβλέπονται στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών 

της ΕΕ.  

 

Η Επιτροπή θα εγκρίνει μια νέα, πιο φιλόδοξη στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς η κλιματική αλλαγή θα 

εξακολουθήσει να ασκεί σημαντική πίεση στην Ευρώπη παρά τις προσπάθειες μετριασμού. Η 

ενίσχυση των προσπαθειών για θωράκιση έναντι του κλίματος, την οικοδόμηση ανθεκτικότητας, 

την πρόληψη και την ετοιμότητα είναι καίριας σημασίας. Οι εργασίες κλιματικής προσαρμογής, 

συμπεριλαμβανομένων των λύσεων που βασίζονται στη φύση, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να 

επηρεάζουν τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί σε όλη την 

ΕΕ η πρόσβαση των επενδυτών, των ασφαλιστικών εταιρειών, των επιχειρήσεων, των πόλεων 

και των πολιτών στα δεδομένα και η δυνατότητά τους να αναπτύσσουν μέσα για την 

ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής στις πρακτικές διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζουν.  

 

2.1.2. Εφοδιασμός με καθαρή, προσιτή και ασφαλή ενέργεια 

 

Η περαιτέρω απανθρακοποίηση του ενεργειακού συστήματος είναι κρίσιμης σημασίας για 

την επίτευξη των κλιματικών στόχων για το 2030 και το 2050.  

 

 
----------------------------- 
9 Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας 

των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας  

10 Όπως η δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής ή η αποζημίωση για την αύξηση του κόστους της 

ηλεκτρικής ενέργειας 
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Η παραγωγή και η χρήση ενέργειας στο σύνολο των τομέων της οικονομίας αντιπροσωπεύουν 

πάνω από το 75 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ. Πρέπει να δοθεί 

προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση. Πρέπει να αναπτυχθεί ένας ενεργειακός τομέας που να 

βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε συνδυασμό με την ταχεία 

σταδιακή κατάργηση του άνθρακα και την απανθρακοποίηση του αερίου. Ταυτόχρονα, ο 

ενεργειακός εφοδιασμός της ΕΕ πρέπει να είναι ασφαλής και οικονομικά προσιτός για τους 

καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Για τον σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι η 

ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας είναι πλήρως ολοκληρωμένη, διασυνδεδεμένη και ψηφιοποιημένη, 

ενώ παράλληλα τηρεί την τεχνολογική ουδετερότητα.  

 

Τα κράτη μέλη θα υποβάλουν τα αναθεωρημένα τους σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα 

έως το τέλος του 2019. Σύμφωνα με τον κανονισμό για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 

Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα 11, τα σχέδια αυτά θα πρέπει να καθορίζουν φιλόδοξες 

εθνικές συνεισφορές στους στόχους σε επίπεδο ΕΕ. Η Επιτροπή θα αξιολογεί τη φιλοδοξία των 

σχεδίων και την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων, εάν το επίπεδο φιλοδοξίας δεν είναι επαρκές. 

Με τον τρόπο αυτό θα τροφοδοτείται η διαδικασία αύξησης της φιλοδοξίας για το κλίμα για το 

2030, για την οποία η Επιτροπή θα επανεξετάσει τη σχετική ενεργειακή νομοθεσία και θα 

προτείνει την αναθεώρησή της όπου χρειάζεται, έως τον Ιούνιο του 2021. Το 2023, στην 

επικαιροποίηση των εθνικών τους σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να αποτυπώνουν τη νέα φιλοδοξία για το κλίμα. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να 

διασφαλίζει τη σχολαστική εφαρμογή όλης της σχετικής νομοθεσίας.  

 

Η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια θα πρέπει να εμπλέκει και να ωφελεί τους καταναλωτές. 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο. Καθοριστικής σημασίας 

θα είναι η υπεράκτια παραγωγή αιολικής ενέργειας, με αξιοποίηση της περιφερειακής 

συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Η έξυπνη ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και άλλων βιώσιμων λύσεων σε όλους τους τομείς θα 

συμβάλει στην απανθρακοποίηση με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Η ταχεία μείωση του 

κόστους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε συνδυασμό με τον βελτιωμένο σχεδιασμό των 

υποστηρικτικών πολιτικών, έχει ήδη μειώσει τον αντίκτυπο της ανάπτυξης των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας στους λογαριασμούς ενέργειας των νοικοκυριών. Έως τα μέσα του 2020, η 

Επιτροπή θα παρουσιάσει μέτρα που θα συμβάλλουν στην επίτευξη της έξυπνης ενσωμάτωσης. 

Παράλληλα, η απανθρακοποίηση του τομέα του φυσικού αερίου θα διευκολυνθεί και μέσω της 

αυξημένης στήριξης για την ανάπτυξη απανθρακοποιημένων αερίων, μέσω ενός μακρόπνοου 

σχεδιασμού για μια ανταγωνιστική αγορά απανθρακοποιημένου φυσικού αερίου, καθώς και 

μέσω της αντιμετώπισης του ζητήματος των εκπομπών μεθανίου που σχετίζονται με την 

ενέργεια.  

 

Πρέπει να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος ενεργειακής φτώχειας για τα νοικοκυριά που δεν 

διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα για βασικές ενεργειακές υπηρεσίες που εξασφαλίζουν ένα 

βασικό βιοτικό επίπεδο. Αποτελεσματικά προγράμματα, όπως συστήματα χρηματοδότησης των 

νοικοκυριών για την ανακαίνιση κατοικιών, μπορούν να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας 

και να βοηθήσουν το περιβάλλον. Το 2020, η Επιτροπή θα καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές 

για να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.  

 

 

 

 

 

---------------------------------- 

  
11 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το 

Κλίμα  
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Η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα απαιτεί και έξυπνες υποδομές. Η ενίσχυση της 

διασυνοριακής και της περιφερειακής συνεργασίας θα συμβάλει στην επίτευξη των οφελών της 

μετάβασης στην καθαρή ενέργεια σε προσιτές τιμές. Το κανονιστικό πλαίσιο για τις ενεργειακές 

υποδομές, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού ΔΕΔ-Ε12, θα πρέπει να αναθεωρηθεί για να 

διασφαλιστεί η συνοχή με τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας. Το εν λόγω πλαίσιο θα 

πρέπει να προωθεί την διάδοση καινοτόμων τεχνολογιών και υποδομών, όπως τα ευφυή δίκτυα, 

τα δίκτυα υδρογόνου ή η δέσμευση, αποθήκευση και χρήση άνθρακα και η αποθήκευση 

ενέργειας, και να καθιστά δυνατή την ενοποίηση του τομέα. Θα απαιτηθεί η αναβάθμιση 

ορισμένων υφιστάμενων υποδομών και περιουσιακών στοιχείων ώστε να παραμείνουν 

κατάλληλα για τον επιδιωκόμενο σκοπό και κλιματικά ανθεκτικά.  

2.1.3. Κινητοποίηση της βιομηχανίας για μια καθαρή και κυκλική οικονομία  

 

Για την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης και κυκλικής οικονομίας, είναι αναγκαία η 

πλήρης κινητοποίηση της βιομηχανίας. Χρειάζονται 25 χρόνια —μία γενιά— για τον 

μετασχηματισμό ενός βιομηχανικού κλάδου και όλων των αλυσίδων αξίας. Για να είμαστε 

έτοιμοι το 2050, πρέπει να ληφθούν αποφάσεις και μέτρα εντός της επόμενης πενταετίας.  

 

Από το 1970 έως το 2017, η ετήσια εξόρυξη υλικών σε παγκόσμιο επίπεδο τριπλασιάστηκε και 

εξακολουθεί να αυξάνεται13, συνιστώντας μείζονα παγκόσμιο κίνδυνο. Περίπου το ήμισυ των 

συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και πάνω από το 90 % της απώλειας 

βιοποικιλότητας και της καταπόνησης των υδάτινων πόρων οφείλονται στην εξόρυξη πόρων και 

στη μεταποίηση υλικών, καυσίμων και τροφίμων. Η βιομηχανία της ΕΕ έχει αρχίσει να αλλάζει, 

αλλά εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει το 20 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ. 

Παραμένει υπερβολικά «γραμμική», και εξαρτημένη από την παροχή νέων υλικών που 

εξορύσσονται, πωλούνται και μεταποιούνται σε αγαθά και, στο τέλος απορρίπτονται ως 

απόβλητα ή εκπομπές. Μόνο το 12 % των υλικών που χρησιμοποιεί προέρχεται από 

ανακύκλωση14.  

 

Η μετάβαση αποτελεί ευκαιρία για να διευρυνθεί η βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα 

που διαθέτει υψηλή ένταση εργασίας. Οι παγκόσμιες αγορές παρουσιάζουν σημαντικές 

προοπτικές για τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών και τα βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. 

Ομοίως, η κυκλική οικονομία παρέχει σημαντικές προοπτικές για νέες δραστηριότητες και 

θέσεις εργασίας. Ωστόσο, ο μετασχηματισμός πραγματοποιείται με πολύ αργούς ρυθμούς και η 

πρόοδος δεν είναι ούτε ευρεία ούτε ομοιόμορφη. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα στηρίξει 

και θα επιταχύνει τη μετάβαση της βιομηχανίας της ΕΕ σε ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης 

χωρίς αποκλεισμούς.  

 

Τον Μάρτιο του 2020, η Επιτροπή θα εγκρίνει μια ενωσιακή στρατηγική για τη 

βιομηχανία, για να αντιμετωπίσει τη διττή πρόκληση του πράσινου και του ψηφιακού 

μετασχηματισμού. Η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει το δυναμικό του ψηφιακού 

μετασχηματισμού, ο οποίος αποτελεί βασικό καταλύτη για την επίτευξη των στόχων της 

Πράσινης Συμφωνίας. Από κοινού με τη βιομηχανική στρατηγική, ένα νέο σχέδιο δράσης για 

την κυκλική οικονομία θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας της ΕΕ και θα 

αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρει η κυκλική οικονομία τόσο σε εγχώριο όσο και σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Βασικός στόχος του νέου πλαισίου πολιτικής  

 

 

 

------------------------- 
 

 

 

12  Κανονισμός για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας (ΔΕΔ-Ε) 

13  Προοπτικές για τους πόρους σε παγκόσμιο επίπεδο 2019: Φυσικοί πόροι για το μέλλον που θέλουμε:    

      Διεθνής Επιτροπή Φυσικών Πόρων.  
14   https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=cei_srm030&plugin=1  
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θα είναι να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη πρωτοπόρων αγορών για κλιματικά ουδέτερα και 

κυκλικά προϊόντα, εντός και εκτός της ΕΕ.  

 

Οι ενεργοβόρες βιομηχανίες όπως η χαλυβουργία, η χημική βιομηχανία και η 

τσιμεντοβιομηχανία είναι απαραίτητες για την ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς εφοδιάζουν 

διάφορες καίριες αλυσίδες αξίας. Η απανθρακοποίηση του εν λόγω τομέα και ο 

εκσυγχρονισμός του είναι ουσιαστικής σημασίας. Οι συστάσεις που δημοσίευσε η ομάδα 

υψηλού επιπέδου για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες καταδεικνύουν τη δέσμευση του κλάδου για 

την επίτευξη των στόχων αυτών15.  

Το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία θα περιλαμβάνει μια πολιτική «βιώσιμων 

προϊόντων» για τη στήριξη του κυκλικού σχεδιασμού όλων των προϊόντων βάσει κοινής 

μεθοδολογίας και αρχών. Θα δίνει προτεραιότητα στη μείωση και την επανάχρηση των υλικών 

πριν από την ανακύκλωσή τους. Θα προάγει νέα επιχειρηματικά μοντέλα και θα ορίζει ελάχιστες 

απαιτήσεις για την πρόληψη της διάθεσης στην αγορά της ΕΕ επιβλαβών για το περιβάλλον 

προϊόντων. Επίσης θα ενισχύει τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού.  

 

Ενώ η μετάβαση όλων των κλάδων θα καθοδηγείται από το σχέδιο δράσης για την κυκλική 

οικονομία, η δράση θα εστιάζει ιδίως σε κλάδους με υψηλή ένταση πόρων όπως τα 

υφάσματα, οι κατασκευές, τα ηλεκτρονικά και τα πλαστικά. Η Επιτροπή θα δώσει συνέχεια 

στη στρατηγική του 2018 για τα πλαστικά, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, σε μέτρα για την 

αντιμετώπιση των μικροπλαστικών που προστίθενται σκόπιμα και της ακούσιας απελευθέρωσης 

πλαστικών, π.χ. από τα υφάσματα και τη φθορά των ελαστικών. Η Επιτροπή θα αναπτύξει 

απαιτήσεις ώστε να εξασφαλιστεί ότι έως το 2030 όλες οι συσκευασίες στην αγορά της ΕΕ θα 

είναι επαναχρησιμοποιήσιμες ή ανακυκλώσιμες με οικονομικά βιώσιμο τρόπο, θα εκπονήσει ένα 

κανονιστικό πλαίσιο για τα βιοαποδομήσιμα πλαστικά και τα πλαστικά βιολογικής προέλευσης 

και θα εφαρμόσει μέτρα για τα πλαστικά μίας χρήσης.  

 

Το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία θα περιλαμβάνει επίσης μέτρα που θα 

ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να προσφέρουν και θα δίνουν στους καταναλωτές τη 

δυνατότητα να επιλέγουν επαναχρησιμοποιήσιμα, ανθεκτικά και επισκευάσιμα προϊόντα. 

Θα αναλύσει κατά πόσον είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ένα «δικαίωμα επισκευής» και θα θέσει 

περιορισμούς στην τεχνητή απαξίωση των συσκευών, ιδίως των ηλεκτρονικών. Η πολιτική 

καταναλωτών θα συμβάλει στην ενδυνάμωση των καταναλωτών ώστε να κάνουν συνειδητές 

επιλογές και να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην οικολογική μετάβαση. Νέα επιχειρηματικά 

μοντέλα που βασίζονται στη μίσθωση και στον διαμοιρασμό αγαθών και υπηρεσιών θα 

διαδραματίσουν κάποιον ρόλο, υπό την προϋπόθεση ότι είναι πραγματικά βιώσιμα και 

οικονομικά προσιτά. 

  

Οι αξιόπιστες, συγκρίσιμες και επαληθεύσιμες πληροφορίες διαδραματίζουν επίσης 

σημαντικό ρόλο ώστε να μπορούν οι αγοραστές να λαμβάνουν πιο βιώσιμες αποφάσεις, ενώ 

μειώνουν τον κίνδυνο προβολής ψευδοοικολογικής ταυτότητας. Οι εταιρείες που προβάλλουν 

«οικολογικούς ισχυρισμούς» θα πρέπει να τους τεκμηριώνουν μέσω τυποποιημένης 

μεθοδολογίας που επιτρέπει την αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. Η Επιτροπή 

θα εντείνει τις κανονιστικές και μη κανονιστικές προσπάθειές της για να αντιμετωπίσει τους 

ψευδείς οικολογικούς ισχυρισμούς. Μέσω της ψηφιοποίησης μπορεί επίσης να βελτιωθεί η 

διαθεσιμότητα πληροφοριών για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που πωλούνται στην ΕΕ. Για 

παράδειγμα, ένα ηλεκτρονικό διαβατήριο προϊόντος θα μπορούσε να παρέχει πληροφορίες 

σχετικά με την  

 

 

 

----------------------------- 
15 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_19_6353  
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προέλευση, τη σύνθεση, τις δυνατότητες επισκευής και αποσυναρμολόγησης ενός προϊόντος και 

τον χειρισμό του στο τέλος του κύκλου ζωής του. Οι δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των 

θεσμικών οργάνων της ΕΕ, θα πρέπει να δώσουν το παράδειγμα και να διασφαλίσουν τον 

οικολογικό χαρακτήρα των προμηθειών τους. Η Επιτροπή θα προτείνει περαιτέρω νομοθεσία και 

καθοδήγηση για οικολογικές δημόσιες προμήθειες.  

 
Μια βιώσιμη πολιτική προϊόντων παρέχει επίσης δυνατότητες για σημαντική μείωση των 

αποβλήτων. Όταν τα απόβλητα είναι αναπόφευκτα, πρέπει να ανακτάται η οικονομική αξία τους 

και να αποφεύγονται ή να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και στην 

κλιματική αλλαγή. Τούτο απαιτεί νέα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων στόχων και μέτρων για 

την αντιμετώπιση της υπερσυσκευασίας και της δημιουργίας αποβλήτων. Παράλληλα, οι 

εταιρείες της ΕΕ αναμένεται να αποκομίσουν οφέλη από τη λειτουργία μιας εύρωστης και 

ολοκληρωμένης ενιαίας αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών και υποπροϊόντων. Για τον σκοπό 

αυτό απαιτείται βαθύτερη συνεργασία σε όλες τις αλυσίδες αξίας, όπως ισχύει στην Συμμαχία 

για την Ανακύκλωση των Πλαστικών. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις νομικές απαιτήσεις για την 

τόνωση της αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών μέσω της επιβολής υποχρεωτικής 

περιεκτικότητας σε ανακυκλωμένο υλικό (π.χ. για τις συσκευασίες, τα οχήματα, τα 

κατασκευαστικά υλικά και τους συσσωρευτές). Για να καταστεί η διαχείριση των απορριμμάτων 

απλούστερη για τους πολίτες και να εξασφαλιστούν καθαρότερα δευτερογενή υλικά για τις 

επιχειρήσεις, η Επιτροπή θα προτείνει και ένα ενωσιακό μοντέλο για τη χωριστή αποκομιδή των 

απορριμμάτων. Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η ΕΕ θα πρέπει να παύσει να εξάγει τα 

απόβλητά της εκτός της ΕΕ και, ως εκ τούτου, θα επανεξετάσει τους κανόνες για τις μεταφορές 

αποβλήτων και τις παράνομες εξαγωγές.  

 

Η πρόσβαση σε πόρους αποτελεί επίσης στρατηγικό ζήτημα ασφαλείας για τη φιλοδοξία 

της Ευρώπης να υλοποιήσει την Πράσινη Συμφωνία. Συνεπώς, μία από τις προϋποθέσεις για 

την πραγματοποίηση αυτής της μετάβασης είναι η διασφάλιση του εφοδιασμού με βιώσιμες 

πρώτες ύλες —ιδίως εκείνες τις κρίσιμης σημασίας πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για τις 

καθαρές τεχνολογίες, τις ψηφιακές, διαστημικές και αμυντικές εφαρμογές— μέσω της 

διαφοροποίησης του εφοδιασμού τόσο από πρωτογενείς όσο και από δευτερογενείς πηγές.  

 

Η βιομηχανία της ΕΕ χρειάζεται «σκαπανείς στους τομείς του κλίματος και των πόρων», οι 

οποίοι θα αναπτύξουν τις πρώτες εμπορικές εφαρμογές ρηξικέλευθων τεχνολογιών σε βασικούς 

βιομηχανικούς τομείς έως το 2030. Στους τομείς προτεραιότητας συγκαταλέγονται το καθαρό 

υδρογόνο, οι κυψέλες καυσίμου και άλλα εναλλακτικά καύσιμα, η αποθήκευση ενέργειας και η 

δέσμευση, αποθήκευση και χρήση άνθρακα. Για παράδειγμα, η Επιτροπή θα υποστηρίξει 

ρηξικέλευθες τεχνολογίες για καθαρό χάλυβα, ώστε να αναπτυχθεί μια διαδικασία παραγωγής 

χάλυβα μηδενικού άνθρακα έως το 2030 και θα διερευνήσει κατά πόσον μπορεί να αξιοποιηθεί 

μέρος της χρηματοδότησης που θα ρευστοποιηθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Άνθρακα και Χάλυβα. Γενικότερα, το Ταμείο Καινοτομίας για το Σύστημα Εμπορίας 

Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ θα συμβάλει στην ανάπτυξη τέτοιων καινοτόμων έργων 

μεγάλης κλίμακας.  

 

Η προώθηση νέων μορφών συνεργασίας με τη βιομηχανία και επενδύσεων σε στρατηγικές 

αλυσίδες αξίας είναι αποφασιστικής σημασίας. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να υλοποιεί το 

στρατηγικό σχέδιο δράσης για τους συσσωρευτές και να στηρίζει την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για 

τους Συσσωρευτές. Εντός του 2020 θα προτείνει νομοθεσία για την ανάπτυξη μιας ασφαλούς, 

κυκλικής και βιώσιμης αλυσίδας αξίας συσσωρευτών για όλους τους συσσωρευτές, μεταξύ 

άλλων και για τον εφοδιασμό της αναπτυσσόμενης αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων. Η 

Επιτροπή θα στηρίξει και άλλες πρωτοβουλίες  
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που οδηγούν σε συμμαχίες και σε μεγάλης κλίμακας συγκέντρωση πόρων, για παράδειγμα υπό 

τη μορφή σημαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των οποίων 

χρονικά δεσμευτικές κρατικές ενισχύσεις συμβάλλουν στην οικοδόμηση νέων καινοτόμων 

αλυσίδων αξίας.  

 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη των στόχων 

βιωσιμότητας της Πράσινης Συμφωνίας σε πολλούς και διάφορους τομείς. Η Επιτροπή θα 

διερευνήσει μέτρα ώστε οι ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα δίκτυα 5ης 

γενιάς, η υπολογιστική νέφους, η υπολογιστική αιχμής και το διαδίκτυο των πραγμάτων, να 

μπορούν να επιταχύνουν και να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο των πολιτικών για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος. Η ψηφιοποίηση 

προσφέρει επίσης νέες ευκαιρίες για την παρακολούθηση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας και 

των υδάτων από απόσταση ή για την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση του τρόπου χρήσης 

της ενέργειας και των φυσικών πόρων. Ταυτόχρονα, η Ευρώπη χρειάζεται έναν ψηφιακό τομέα 

που θα θέτει τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο. Η Επιτροπή θα εξετάσει και μέτρα για τη βελτίωση 

της ενεργειακής απόδοσης και των επιδόσεων από την άποψη της κυκλικής οικονομίας του ίδιου 

του ψηφιακού τομέα, από τα ευρυζωνικά δίκτυα έως τα κέντρα δεδομένων και τις συσκευές 

ΤΠΕ. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσον απαιτούνται μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας και αυστηρότερα μέτρα 

κατά την ανάπτυξη νέων δικτύων, καθώς και τα οφέλη της στήριξης συστημάτων επιστροφής 

ώστε οι καταναλωτές να έχουν κίνητρο να επιστρέφουν τις συσκευές που δεν θέλουν πια, όπως 

κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες και φορτιστές.  

 

2.1.4. Οικοδόμηση και ανακαίνιση κτιρίων με αποδοτικό τρόπο ως προς την  

                                        κατανάλωση ενέργειας και πόρων  

 

Η κατασκευή, η χρήση και η ανακαίνιση των κτιρίων απαιτούν σημαντικές ποσότητες 

ενεργειακών και ορυκτών πόρων (π.χ. άμμου, σκύρων, τσιμέντου). Τα κτίρια 

αντιπροσωπεύουν επίσης το 40 % της ενέργειας που καταναλώνεται. Σήμερα, το ετήσιο ποσοστό 

ανακαίνισης του κτιριακού αποθέματος κυμαίνεται από 0,4 έως 1,2 % στα κράτη μέλη. Το 

ποσοστό αυτό θα πρέπει τουλάχιστον να διπλασιασθεί ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ 

όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και το κλίμα. Παράλληλα, 50 εκατομμύρια καταναλωτές 

προσπαθούν να κρατήσουν τα σπίτια τους επαρκώς ζεστά.  

 

Για να αντιμετωπιστεί η διπλή πρόκληση της ενεργειακής απόδοσης και της οικονομικής 

προσιτότητας, η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβούν σε ένα «κύμα ανακαινίσεων» 

δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων. Αν και η αύξηση των ποσοστών ανακαίνισης αποτελεί 

πρόκληση, η ανακαίνιση μειώνει τους λογαριασμούς ενέργειας και μπορεί να ελαττώσει την 

ενεργειακή φτώχεια. Μπορεί επίσης να τονώσει τον οικοδομικό κλάδο και αποτελεί ευκαιρία για 

τη στήριξη των ΜΜΕ και των τοπικών επαγγελμάτων.  

 

Η Επιτροπή θα επιβάλει αυστηρά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση 

των κτιρίων. Στο πλαίσιο αυτό, το 2020, θα γίνει αξιολόγηση των εθνικών μακροπρόθεσμων 

στρατηγικών ανακαίνισης κτιρίων των κρατών μελών16. Η Επιτροπή θα αρχίσει επίσης να 

διερευνά τη δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται οι εκπομπές από κτίρια στο ευρωπαϊκό 

σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπαθειών για να 

εξασφαλιστεί ότι οι σχετικές τιμές των διαφόρων πηγών  

 

 

 

 

 

------------------------------ 
16 Ως μέρος των απαιτήσεων της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.   
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ενέργειας αποστέλλουν τα κατάλληλα μηνύματα για την ενεργειακή απόδοση. Επιπλέον, η 

Επιτροπή θα επανεξετάσει τον κανονισμό για τα προϊόντα δομικών κατασκευών17. Ο εν λόγω 

κανονισμός θα πρέπει να διασφαλίζει ότι ο σχεδιασμός νέων και ανακαινισμένων κτιρίων σε όλα 

τα στάδια είναι σύμφωνος με τις ανάγκες της κυκλικής οικονομίας και συμβάλλει σε αυξημένη 

ψηφιοποίηση και θωράκιση του κτιριακού αποθέματος έναντι της κλιματικής αλλαγής.  

 

 Παράλληλα, η Επιτροπή προτείνει να συνεργαστεί με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με 

μια νέα πρωτοβουλία για την ανακαίνιση κτιρίων το 2020. Η συνεργασία αυτή θα 

περιλαμβάνει μια ανοικτή πλατφόρμα στην οποία θα συμμετέχουν ο κλάδος των κτιρίων και των 

κατασκευών, αρχιτέκτονες και μηχανικοί και οι τοπικές αρχές για την αντιμετώπιση των 

εμποδίων στην ανακαίνιση κτιρίων. Η πρωτοβουλία αυτή θα περιλαμβάνει επίσης καινοτόμα 

συστήματα χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU. Τα συστήματα αυτά θα 

μπορούσαν να απευθύνονται σε ενώσεις κοινωνικής στέγασης ή σε εταιρείες παροχής 

ενεργειακών υπηρεσιών που θα μπορούσαν να διοργανώνουν τις ανακαινίσεις κτιρίων, μεταξύ 

άλλων, μέσω συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης. Ένας βασικός στόχος θα ήταν να οργανωθούν 

οι προσπάθειες ανακαίνισης κτιρίων σε μεγαλύτερα συγκροτήματα ώστε να επιτυγχάνουν 

καλύτερους όρους χρηματοδότησης και οικονομίες κλίμακας. Η Επιτροπή θα εργαστεί επίσης 

για την άρση των εθνικών κανονιστικών φραγμών που παρεμποδίζουν τις επενδύσεις στην 

ενεργειακή απόδοση σε μισθωμένα ακίνητα και σε κτίρια πολλαπλής ιδιοκτησίας. Ιδιαίτερη 

προσοχή θα δοθεί στην ανακαίνιση των κοινωνικών κατοικιών, προκειμένου να βοηθηθούν τα 

νοικοκυριά που πασχίζουν να πληρώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας. Θα πρέπει επίσης να 

δοθεί έμφαση στην ανακαίνιση σχολείων και νοσοκομείων, δεδομένου ότι τα χρήματα που 

εξοικονομούνται μέσω της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων θα καταστούν διαθέσιμα 

κονδύλια για τη στήριξη της εκπαίδευσης και της δημόσιας υγείας.  

 

                                 2.1.5. Επιτάχυνση της μετάβασης στη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα  

 

Οι μεταφορές αντιπροσωπεύουν το ένα τέταρτο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

της ΕΕ, και εξακολουθούν να αυξάνονται. Για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας, 

απαιτείται μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές κατά 90 % έως το 2050. Οι οδικές, 

σιδηροδρομικές, αεροπορικές και πλωτές μεταφορές θα πρέπει όλες να συμβάλουν στη μείωση 

αυτή. Η δημιουργία βιώσιμων μεταφορών σημαίνει ότι δίνεται προτεραιότητα στους χρήστες και 

ότι τους παρέχονται πιο προσιτές, προσβάσιμες, υγιεινές και καθαρές εναλλακτικές λύσεις για τις 

σημερινές τους συνήθειες κινητικότητας. Το 2020 η Επιτροπή θα εγκρίνει μια στρατηγική για 

βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα, η οποία θα αντιμετωπίσει την εν λόγω πρόκληση και θα 

συμβάλει στην επίλυση του προβλήματος όλων των πηγών εκπομπών.  

 

Οι πολυτροπικές μεταφορές χρειάζονται ισχυρή ώθηση. Με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί η 

αποτελεσματικότητα του συστήματος μεταφορών. Κατά προτεραιότητα, σημαντικό μέρος του 75 

% των εσωτερικών εμπορευματικών μεταφορών που πραγματοποιούνται σήμερα οδικώς θα 

πρέπει να στραφεί προς τις σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές μεταφορές. Για να επιτευχθεί 

αυτό, θα πρέπει να θεσπιστούν μέτρα, που θα προτείνει η Επιτροπή μέχρι το 2021, για την 

καλύτερη διαχείριση και την αύξηση της μεταφορικής ικανότητας των σιδηροδρόμων και των 

εσωτερικών πλωτών οδών. Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο απόσυρσης της 

πρότασης για την  

 

 

---------------------------------------- 

17 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των 

δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου.  
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αναθεώρηση της οδηγίας για τις συνδυασμένες μεταφορές και υποβολής νέας πρότασης,18 ώστε 

να μετατραπεί σε αποτελεσματικό εργαλείο στήριξης των πολυτροπικών εμπορευματικών 

μεταφορών που αφορούν σιδηροδρομικές και πλωτές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των 

θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων. Στην αεροπορία, θα πρέπει να αρχίσουν εκ νέου οι 

εργασίες για την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής για έναν πραγματικά Ενιαίο Ευρωπαϊκό 

Ουρανό, δεδομένου ότι αυτό θα συμβάλει στην επίτευξη σημαντικών μειώσεων στις εκπομπές 

των αεροπορικών μεταφορών.  

 

 

Η αυτοματοποιημένη και συνδεδεμένη πολυτροπική κινητικότητα θα διαδραματίσει 

αυξανόμενο ρόλο, σε συνδυασμό με έξυπνα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας που 

καθίστανται δυνατά χάρη στην ψηφιοποίηση. Το σύστημα μεταφορών και οι υποδομές της ΕΕ 

θα καταστούν κατάλληλα για τη στήριξη νέων υπηρεσιών βιώσιμης κινητικότητας που μπορούν 

να μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τη ρύπανση, ιδίως στις αστικές περιοχές. Η 

Επιτροπή θα συμβάλει στην ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων για τη διαχείριση της κυκλοφορίας 

και λύσεων για την «κινητικότητα ως υπηρεσία», μέσω των χρηματοδοτικών της μέσων, όπως ο 

μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη». 

  

Η τιμή των μεταφορών πρέπει να αντικατοπτρίζει τον αντίκτυπο που έχουν οι μεταφορές 

στο περιβάλλον και στην υγεία. Οι επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων θα πρέπει να σταματήσουν 

και, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας φορολόγησης της ενέργειας, η Επιτροπή θα 

εξετάσει εκ του σύνεγγυς τις τρέχουσες φορολογικές απαλλαγές, μεταξύ άλλων και για τα 

αεροπορικά και ναυτιλιακά καύσιμα, και θα διερευνήσει τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

αντιμετώπισης των τρόπων διαφυγής. Ομοίως, η Επιτροπή θα προτείνει την επέκταση του 

ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών στον ναυτιλιακό τομέα, καθώς και τη 

μείωση των δικαιωμάτων του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ που διατίθενται δωρεάν 

στις αεροπορικές εταιρείες. Αυτό θα συντονιστεί με δράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως στον 

Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας και τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Η Επιτροπή 

θα εξετάσει επίσης με νέο βλέμμα την πολιτική διάσταση του τρόπου με τον οποίο θα επιτευχθεί 

η αποτελεσματική τιμολόγηση της χρήσης οδικού δικτύου στην ΕΕ. Καλεί το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να διατηρήσουν το υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας της αρχικής 

πρότασης της Επιτροπής σχετικά με την οδηγία για την ευρωβινιέτα19, και είναι έτοιμη να την 

αποσύρει, εάν χρειαστεί, και να προτείνει εναλλακτικά μέτρα.  

 

Η ΕΕ θα πρέπει παράλληλα να επιταχύνει την παραγωγή και την διανομή βιώσιμων 

εναλλακτικών καυσίμων για τις μεταφορές. Έως το 2025, θα χρειαστούν περίπου 1 

εκατομμύριο δημόσιοι σταθμοί επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού για τα 13 εκατομμύρια 

οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών που αναμένεται ότι θα κυκλοφορούν στους 

ευρωπαϊκούς δρόμους. Η Επιτροπή θα στηρίξει την εγκατάσταση δημόσιων σταθμών 

επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν κενά, ιδίως για ταξίδια 

μεγάλων αποστάσεων και σε λιγότερο πυκνοκατοικημένες περιοχές, και θα δρομολογήσει το 

συντομότερο δυνατόν νέα πρόσκληση χρηματοδότησης για την επίτευξη αυτού του στόχου. Τα 

μέτρα αυτά θα συμπληρώσουν τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή θα 

εξετάσει νομοθετικές επιλογές για   

 

 

---------------------------------------- 
 

18 Πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών 

κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών COM(2017) 648  

19 Πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα 

που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής COM(2017) 275 
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την ενίσχυση της παραγωγής και της υιοθέτησης βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων για τους 

διάφορους τρόπους μεταφοράς. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει επίσης την οδηγία για τις υποδομές 

εναλλακτικών καυσίμων20 και τον κανονισμό ΔΕΔ-Μ με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης 

οχημάτων και σκαφών μηδενικών και χαμηλών εκπομπών.  

 

Οι μεταφορές θα πρέπει να καταστούν δραστικά λιγότερο ρυπογόνες, ιδίως στις πόλεις. 

Ένας συνδυασμός μέτρων θα πρέπει να αφορά τις εκπομπές, την κυκλοφορική συμφόρηση των 

πόλεων και τη βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών. Η Επιτροπή θα προτείνει αυστηρότερα 

πρότυπα για τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων από οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. 

Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης την αναθεώρηση, έως τον Ιούνιο του 2021, της νομοθεσίας 

σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των αυτοκινήτων και των ημιφορτηγών, 

ώστε να εξασφαλιστεί η σαφής μετάβαση, από το 2025 και μετά, προς την κινητικότητα 

μηδενικών εκπομπών. Παράλληλα, θα εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής του ευρωπαϊκού 

συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών στις οδικές μεταφορές, ως συμπλήρωμα των 

υφιστάμενων και των μελλοντικών προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των οχημάτων. 

Θα αναλάβει δράση στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, μεταξύ άλλων για να ρυθμίσει την 

πρόσβαση των πλέον ρυπογόνων πλοίων σε λιμένες της ΕΕ και να υποχρεώσει τα ελλιμενισμένα 

πλοία να ηλεκτροδοτούνται από ξηράς. Ομοίως, η ποιότητα του αέρα θα πρέπει να βελτιωθεί 

πλησίον των αερολιμένων με την αντιμετώπιση των εκπομπών ρύπων από τα αεροσκάφη και τις 

δραστηριότητες του αερολιμένα. 

 

 2.1.6. Από «το αγρόκτημα στο πιάτο»: σχεδιασμός ενός δίκαιου, υγιεινού 

                                             και φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος τροφίμων  

 

Τα ευρωπαϊκά τρόφιμα είναι φημισμένα ως ασφαλή, θρεπτικά και υψηλής ποιότητας. Θα 

πρέπει τώρα να καταστούν επίσης το παγκόσμιο πρότυπο βιωσιμότητας. Αν και η μετάβαση 

σε πιο βιώσιμα συστήματα έχει αρχίσει, ο επισιτισμός ενός ταχέως αυξανόμενου παγκόσμιου 

πληθυσμού εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση με τα τρέχοντα πρότυπα παραγωγής. Η 

παραγωγή τροφίμων εξακολουθεί να έχει ως αποτέλεσμα τη ρύπανση του αέρα, των υδάτων και 

του εδάφους, ευθύνεται και αυτή για την απώλεια της βιοποικιλότητας και την κλιματική αλλαγή 

και καταναλώνει τεράστιες ποσότητες φυσικών πόρων, ενώ σπαταλάται σημαντικό μέρος των 

τροφίμων. Παράλληλα, η διατροφή χαμηλής ποιότητας προκαλεί παχυσαρκία και ασθένειες 

όπως ο καρκίνος.  

 

Υπάρχουν νέες ευκαιρίες για όλους τους φορείς της αλυσίδας αξίας των τροφίμων. Οι νέες 

τεχνολογίες και οι επιστημονικές ανακαλύψεις, σε συνδυασμό με την αύξηση της 

ευαισθητοποίησης του κοινού και της ζήτησης για βιώσιμα τρόφιμα, θα ωφελήσουν όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει τη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» 

την άνοιξη του 2020 και θα δρομολογήσει ευρεία συζήτηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη που θα 

καλύπτει όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, και θα ανοίξει τον δρόμο για τη διαμόρφωση 

μιας πιο βιώσιμης πολιτικής για τα τρόφιμα.  

 

Οι Ευρωπαίοι αγρότες και αλιείς είναι βασικοί παράγοντες όσον αφορά τη διαχείριση της 

μετάβασης. Η στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» θα ενισχύσει τις προσπάθειές τους για 

την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση 

της βιοποικιλότητας. Η κοινή γεωργική πολιτική και η κοινή αλιευτική πολιτική θα 

εξακολουθήσουν να αποτελούν βασικά εργαλεία για τη στήριξη των προσπαθειών αυτών, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα αξιοπρεπές βιοτικό  

 

 
---------------------------------------- 
20 Οδηγία 2014/94/ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. 
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επίπεδο για τους γεωργούς, τους αλιείς και τις οικογένειές τους. Οι προτάσεις της Επιτροπής για 

την κοινή γεωργική πολιτική της περιόδου 2021 έως 2027 ορίζουν ότι τουλάχιστον το 40 % του 

συνολικού προϋπολογισμού της κοινής γεωργικής πολιτικής και τουλάχιστον το 30 % του 

Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας θα συμβάλουν στη δράση για το κλίμα.                                             

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την επίτευξη 

τουλάχιστον αυτού του επιπέδου φιλοδοξίας στις προτάσεις. Δεδομένου ότι η έναρξη 

εφαρμογής της αναθεωρημένης κοινής γεωργικής πολιτικής είναι πιθανό να καθυστερήσει μέχρι 

τις αρχές του 2022, η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους 

φορείς προκειμένου να διασφαλιστεί ότι, από την αρχή, τα εθνικά στρατηγικά σχέδια για τη 

γεωργία αντικατοπτρίζουν πλήρως τη φιλοδοξία της Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής 

«από το αγρόκτημα στο πιάτο». Η Επιτροπή θα μεριμνήσει ώστε τα εν λόγω στρατηγικά σχέδια 

να αξιολογηθούν με βάση αυστηρά κλιματικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Τα σχέδια αυτά θα 

πρέπει να οδηγήσουν στη χρήση βιώσιμων πρακτικών, όπως η γεωργία ακριβείας, η βιολογική 

καλλιέργεια, η αγροοικολογία, η γεωργοδασοκομία και τα αυστηρότερα πρότυπα για την καλή 

μεταχείριση των ζώων. Με τη μετατόπιση της έμφασης από τη συμμόρφωση στις επιδόσεις, 

μέτρα όπως το οικολογικό πρόγραμμα, θα πρέπει να επιβραβεύουν τους γεωργούς που 

βελτιώνουν τις επιδόσεις τους όσον αφορά το περιβάλλον και το κλίμα, μεταξύ άλλων μέσω της 

διαχείρισης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στο έδαφος, και όσον αφορά τη διαχείριση 

των θρεπτικών συστατικών για τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων και τη μείωση των 

εκπομπών. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη του δυναμικού των 

προϊόντων βιώσιμης αλιείας ως πηγής τροφίμων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.  

 

Τα στρατηγικά σχέδια θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν αυξημένο επίπεδο φιλοδοξίας για τη 

σημαντική μείωση της χρήσης και των κινδύνων των χημικών φυτοφαρμάκων, καθώς και 

της χρήσης λιπασμάτων και αντιβιοτικών. Η Επιτροπή θα προσδιορίσει τα μέτρα, μεταξύ των 

οποίων και τα νομοθετικά μέτρα, που απαιτούνται για την επίτευξη αυτών των μειώσεων βάσει 

διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι εκτάσεις βιολογικής καλλιέργειας θα πρέπει επίσης να 

αυξηθούν στην Ευρώπη. Η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει καινοτόμους τρόπους για την προστασία της 

συγκομιδής από επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες και να εξετάσει τον δυνητικό ρόλο των 

νέων καινοτόμων τεχνικών για τη βελτίωση της βιωσιμότητας του συστήματος τροφίμων, 

διασφαλίζοντας παράλληλα ότι παραμένουν ασφαλή.  

 

Η στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη κυκλικής 

οικονομίας. Θα έχει ως στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των τομέων της 

επεξεργασίας τροφίμων και του λιανικού εμπορίου με την ανάληψη δράσεων στους τομείς των 

μεταφορών, της αποθήκευσης, της συσκευασίας και της σπατάλης τροφίμων. Σε αυτές 

περιλαμβάνονται δράσεις για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των τροφίμων, 

συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της επιβολής και της ικανότητας διεξαγωγής ερευνών σε 

επίπεδο ΕΕ, καθώς και για την έναρξη μιας διαδικασίας εντοπισμού νέων καινοτόμων προϊόντων 

διατροφής και ζωοτροφών, όπως τα θαλασσινά που βασίζονται σε φύκια.  

 

Τέλος, η στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» θα επιδιώξει να τονώσει τη βιώσιμη 

κατανάλωση τροφίμων και να προωθήσει οικονομικά προσιτά υγιεινά τρόφιμα για όλους. 

Τα εισαγόμενα τρόφιμα που δεν συμμορφώνονται με τα σχετικά περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ 

δεν θα επιτρέπονται στις αγορές της ΕΕ. Η Επιτροπή θα προτείνει δράσεις για να βοηθήσει τους 

καταναλωτές να επιλέξουν υγιεινή και βιώσιμη διατροφή και να μειώσουν τη σπατάλη 

τροφίμων. Η Επιτροπή θα διερευνήσει νέους τρόπους για την καλύτερη ενημέρωση των 

καταναλωτών, μεταξύ άλλων και με ψηφιακά  
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μέσα, σχετικά με λεπτομέρειες όπως η προέλευση των τροφίμων, η θρεπτική αξία τους και το 

περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Η στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» θα περιλαμβάνει 

επίσης προτάσεις για τη βελτίωση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα αξίας.  

 

                      2.1.7. Διατήρηση και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και της         

                                                         βιοποικιλότητας  

 

Τα οικοσυστήματα παρέχουν βασικές υπηρεσίες, όπως τρόφιμα, καθαρό νερό και καθαρό 

αέρα, και στέγαση. Μετριάζουν τις φυσικές καταστροφές, τους κινδύνους από επιβλαβείς 

οργανισμούς και ασθένειες και συμβάλλουν στη ρύθμιση του κλίματος. Ωστόσο, η ΕΕ δεν 

ανταποκρίνεται σε ορισμένους από τους σημαντικότερους περιβαλλοντικούς στόχους της για το 

2020, όπως οι στόχοι του Aichi στο πλαίσιο της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα. Η ΕΕ 

και οι παγκόσμιοι εταίροι της πρέπει να σταματήσουν την απώλεια της βιοποικιλότητας. Η 

έκθεση παγκόσμιας αξιολόγησης της διακυβερνητικής πλατφόρμας επιστήμης-πολιτικής για τη 

βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων για το 201921 κατέδειξε την απώλεια της 

βιοποικιλότητας σε ολόκληρο τον πλανήτη, η οποία προκαλείται κυρίως από αλλαγές στον 

τρόπο χρήσης της γης και της θάλασσας, από την άμεση εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και 

την κλιματική αλλαγή ως τον τρίτο σημαντικότερο παράγοντα απώλειας βιοποικιλότητας.  

 

Η διάσκεψη των μερών της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα που θα 

πραγματοποιηθεί στο Kunming της Κίνας, τον Οκτώβριο του 2020, προσφέρει την ευκαιρία στον 

κόσμο να θεσπίσει ένα στιβαρό παγκόσμιο πλαίσιο για την ανάσχεση της απώλειας της 

βιοποικιλότητας. Για να εξασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα διαδραματίσει καίριο ρόλο, η Επιτροπή θα 

παρουσιάσει μια στρατηγική για τη βιοποικιλότητα έως τον Μάρτιο του 2020, την οποία θα 

ακολουθήσουν συγκεκριμένες δράσεις το 2021. Η στρατηγική θα περιγράφει τη θέση της ΕΕ στη 

Διάσκεψη των Μερών, με παγκόσμιους στόχους για την προστασία της βιοποικιλότητας, καθώς 

και δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση των βασικών αιτίων της απώλειας της βιοποικιλότητας 

στην ΕΕ, με τη στήριξη μετρήσιμων στόχων που αντιμετωπίζουν τα κύρια αίτια της απώλειας 

της βιοποικιλότητας.  

 

Η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα θα προσδιορίσει συγκεκριμένα μέτρα για την 

υλοποίηση αυτών των στόχων. Σε αυτούς θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται 

ποσοτικοποιημένοι στόχοι, όπως η αύξηση της κάλυψης προστατευόμενων χερσαίων και 

θαλάσσιων περιοχών με πλούσια βιοποικιλότητα με βάση το δίκτυο Natura 2000. Τα κράτη μέλη 

θα πρέπει επίσης να ενισχύσουν τη διασυνοριακή συνεργασία για την αποτελεσματικότερη 

προστασία και αποκατάσταση των περιοχών που καλύπτονται από το δίκτυο Natura 2000. Η 

Επιτροπή θα προσδιορίσει τα μέτρα, καθώς και τη νομοθεσία, που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη 

να βελτιώσουν και να επαναφέρουν τα κατεστραμμένα οικοσυστήματα σε καλή οικολογική 

κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των πλούσιων σε άνθρακα οικοσυστημάτων. Η στρατηγική 

για τη βιοποικιλότητα θα περιλαμβάνει επίσης προτάσεις για να δοθεί οικολογική διάσταση στις 

ευρωπαϊκές πόλεις κα να αυξηθεί η βιοποικιλότητα σε αστικούς χώρους. Η Επιτροπή θα εξετάσει 

το ενδεχόμενο εκπόνησης ενός σχεδίου αποκατάστασης της φύσης και θα διερευνήσει τρόπους 

με τους οποίους θα παρασχεθεί χρηματοδότηση στα κράτη μέλη για να μπορέσουν να επιτύχουν 

αυτόν τον στόχο.   

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------- 
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Όλες οι πολιτικές της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλουν στη διατήρηση και την αποκατάσταση 

του φυσικού κεφαλαίου της Ευρώπης22. Η στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο», που 

περιγράφεται στην ενότητα 2.1.6, θα εξετάσει τη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στη 

γεωργία. Στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής θα συνεχιστούν οι εργασίες για τη μείωση 

των δυσμενών επιπτώσεων που μπορεί να έχει η αλιεία στα οικοσυστήματα, ιδίως σε ευαίσθητες 

περιοχές. Η Επιτροπή θα στηρίξει επίσης μεγαλύτερο αριθμό συνδεδεμένων και υπό ορθή 

διαχείριση προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών.  

 

Τα δασικά οικοσυστήματα υφίστανται αυξανόμενες πιέσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής. 

Οι δασικές εκτάσεις της ΕΕ πρέπει να βελτιωθούν τόσο από ποιοτική όσο και από ποσοτική 

άποψη, ώστε η ΕΕ να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα και ένα υγιές περιβάλλον. Η βιώσιμη 

δάσωση και αναδάσωση και η αποκατάσταση υποβαθμισμένων δασών μπορούν να αυξήσουν 

την απορρόφηση CO2, βελτιώνοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα των δασών και προωθώντας 

την κυκλική βιοοικονομία. Στηριζόμενη στη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα έως το 2030, η 

Επιτροπή θα καταρτίσει μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ που θα καλύπτει το σύνολο του 

κύκλου των δασών και θα προωθεί τις πολυάριθμες υπηρεσίες που παρέχουν τα δάση. 

  

Η νέα δασική στρατηγική της ΕΕ θα έχει ως βασικούς στόχους της την αποτελεσματική 

δάσωση και τη διατήρηση και αποκατάσταση των δασών στην Ευρώπη, ώστε να αυξηθεί η 

απορρόφηση CO2, να μειωθεί η συχνότητα και η έκταση των δασικών πυρκαγιών και να 

ενισχυθεί η βιοοικονομία, με πλήρη σεβασμό των οικολογικών αρχών που ευνοούν τη 

βιοποικιλότητα. Τα εθνικά στρατηγικά σχέδια στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής θα 

πρέπει να παρέχουν κίνητρα στους διαχειριστές δασών για τη διατήρηση, την ανάπτυξη και τη 

διαχείριση των δασών με βιώσιμο τρόπο. Με βάση την ανακοίνωση σχετικά με την 

εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών του 

πλανήτη23, η Επιτροπή θα λάβει μέτρα, κανονιστικά και άλλα, για την προώθηση εισαγόμενων 

προϊόντων και αλυσίδων αξίας που δεν συνεπάγονται την αποψίλωση και την υποβάθμιση των 

δασών.  

 

Η βιώσιμη «γαλάζια οικονομία» θα πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην άμβλυνση 

των πολλαπλών πιέσεων που ασκούνται στους χερσαίους πόρους της ΕΕ και την αντιμετώπιση 

της κλιματικής αλλαγής. Ο ρόλος των ωκεανών στην άμβλυνση και την προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο. Ο τομέας μπορεί να συμβάλει με τη 

βελτίωση της χρήσης των υδάτινων και θαλάσσιων πόρων, για παράδειγμα, μέσω της 

προώθησης της παραγωγής και της χρήσης νέων πηγών πρωτεΐνης που μπορούν να μετριάσουν 

την πίεση που ασκείται στις γεωργικές εκτάσεις. Γενικότερα, οι μακροχρόνιες λύσεις για την 

κλιματική αλλαγή απαιτούν να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε λύσεις που βασίζονται στη φύση, 

μεταξύ αυτών και για υγιείς και ανθεκτικές θάλασσες και ωκεανούς. Η Επιτροπή θα αναλύσει τα 

πορίσματα της ειδικής έκθεσης της διεθνούς επιτροπής για την κλιματική αλλαγή σχετικά με 

τους ωκεανούς24 και θα προτείνει μέτρα στον θαλάσσιο τομέα. Τα μέτρα αυτά θα 

περιλαμβάνουν τρόπους για τη διαχείριση του θαλάσσιου χώρου με πιο βιώσιμο τρόπο, με στόχο 

ιδίως την αξιοποίηση του αυξανόμενου δυναμικού των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. Η Επιτροπή θα υιοθετήσει επίσης προσέγγιση μηδενικής ανοχής στην παράνομη, 

λαθραία και άναρχη αλιεία. Η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών   
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22   Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ SWD (2019) 305 FINAL «Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την ενσωμάτωση       

       των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που παρέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων»  

23    COM/2019/352 final 

24    Ειδική έκθεση για τον ωκεανό και την κρυόσφαιρα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα 
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για τους ωκεανούς που θα πραγματοποιηθεί στην Πορτογαλία το 2020 θα δώσει την ευκαιρία 

στην ΕΕ να τονίσει τη σημασία της δράσης για θέματα που αφορούν τους ωκεανούς.  

 

2.1.8. Φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης για ένα περιβάλλον απαλλαγμένο  

                                                από τοξικές ουσίες  

 

Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος απαλλαγμένου από τοξικές ουσίες απαιτεί περισσότερη 

δράση για την πρόληψη της ρύπανσης, καθώς και μέτρα για τον καθαρισμό και την 

αποκατάστασή του. Για την προστασία των πολιτών και των οικοσυστημάτων της Ευρώπης, η 

ΕΕ πρέπει να παρακολουθεί καλύτερα, να αναφέρει, να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει τη 

ρύπανση του αέρα, των υδάτων, του εδάφους και των καταναλωτικών προϊόντων. Για να 

επιτευχθεί αυτό, η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν συστηματικότερα όλες τις 

πολιτικές και ρυθμίσεις. Για την αντιμετώπιση αυτών των αλληλένδετων προκλήσεων, η 

Επιτροπή θα εγκρίνει το 2021 ένα σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση του αέρα, των 

υδάτων και του εδάφους.  

 

Πρέπει να αποκατασταθούν οι φυσικές λειτουργίες των υπόγειων και των επιφανειακών 

υδάτων. Πρόκειται για απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση και την αποκατάσταση της 

βιοποικιλότητας σε λίμνες, ποταμούς, υγρότοπους και εκβολές ποταμών, καθώς και για την 

πρόληψη και τον περιορισμό των καταστροφών από πλημμύρες. Η εφαρμογή της στρατηγικής 

«από το αγρόκτημα στο πιάτο» θα μειώσει τη ρύπανση από τα πλεονάζοντα θρεπτικά συστατικά. 

Επιπλέον, η Επιτροπή θα προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από τις αστικές 

απορροές και από νέες ή ιδιαίτερα επιβλαβείς πηγές ρύπανσης, όπως είναι τα μικροπλαστικά και 

οι χημικές ουσίες, μεταξύ των οποίων και τα φαρμακευτικά προϊόντα. Πρέπει επίσης να ληφθούν 

υπόψη οι συνδυασμένες επιπτώσεις των διαφορετικών ειδών ρύπων.  

 

Η Επιτροπή θα βασιστεί στα διδάγματα που αντλήθηκαν από την αξιολόγηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας για την ποιότητα του αέρα25. Θα προτείνει επίσης την ενίσχυση των 

διατάξεων για την παρακολούθηση26, την κατάρτιση μοντέλων και την εκπόνηση σχεδίων για 

την ποιότητα του αέρα, ώστε να βοηθηθούν οι τοπικές αρχές να επιτύχουν καθαρότερο αέρα. Η 

Επιτροπή θα προτείνει ιδίως την αναθεώρηση των προτύπων ποιότητας του αέρα για την 

καλύτερη εναρμόνισή τους με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.  

 

 

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τα μέτρα της ΕΕ για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από 

μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Θα εξετάσει το τομεακό πεδίο εφαρμογής της 

νομοθεσίας και τον τρόπο με τον οποίο θα καταστεί πλήρως συμβατό με τις πολιτικές για το 

κλίμα, την ενέργεια και την κυκλική οικονομία. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί επίσης με τα κράτη 

μέλη για τη βελτίωση της πρόληψης των βιομηχανικών ατυχημάτων.  

 

Για να εξασφαλιστεί ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες, η Επιτροπή θα 

παρουσιάσει μια στρατηγική για τις χημικές ουσίες, με στόχο τη βιωσιμότητα. Η εν λόγω 

στρατηγική θα συμβάλει στην καλύτερη προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από τις 

επικίνδυνες χημικές ουσίες και θα ενθαρρύνει την καινοτομία για την ανάπτυξη ασφαλών και 

βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων. Όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του βιομηχανικού 

κλάδου, θα πρέπει να συνεργαστούν ώστε να  

 

---------------------------------------- 
25    Έλεγχος καταλληλότητας των οδηγιών για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα SWD (2019) 427  

26    Μεταξύ άλλων με τη χρήση των νέων ευκαιριών παρακολούθησης που παρέχει η ψηφιοποίηση.  

 

συνδυάσουν καλύτερη προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος και αυξημένη 

ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν με την 

απλούστευση και την ενίσχυση του νομικού πλαισίου. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τον 

τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιήσει καλύτερα τους οργανισμούς και τους επιστημονικούς 
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φορείς της ΕΕ ώστε να μεταβεί προς μια διαδικασία «μίας ουσίας — μίας αξιολόγησης» και να 

επιτύχει μεγαλύτερη διαφάνεια κατά την ιεράρχηση των δράσεων για την αντιμετώπιση των 

χημικών ουσιών. Παράλληλα, το ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να αντικατοπτρίσει άμεσα τα 

επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τον κίνδυνο που εγκυμονούν οι ενδοκρινικοί διαταράκτες, οι 

επικίνδυνες χημικές ουσίες στα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών, οι 

συνδυαστικές επιπτώσεις των διαφόρων χημικών ουσιών και των πολύ ανθεκτικών χημικών 

ουσιών.  

 

2.2. Ενσωμάτωση της βιωσιμότητας σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ 

 

2.2.1. Επιδίωξη πράσινης χρηματοδότησης και πράσινων επενδύσεων και 

                                           διασφάλιση δίκαιης μετάβασης  

 

Για να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι που θέτει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, πρέπει 

να καλυφθούν σημαντικές επενδυτικές ανάγκες. Η Επιτροπή εκτίμησε ότι, για την επίτευξη 

των σημερινών στόχων για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, θα απαιτηθούν πρόσθετες 

ετήσιες επενδύσεις ύψους 260 δισεκατομμυρίων EUR27, ήτοι περίπου το 1,5 % του ΑΕΠ του 

201828. Αυτή η ροή επενδύσεων θα πρέπει να συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το 

μέγεθος της επενδυτικής πρόκλησης απαιτεί την κινητοποίηση τόσο του δημόσιου όσο και του 

ιδιωτικού τομέα.  

 

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα επενδυτικό σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη, το οποίο θα 

συμβάλει στην κάλυψη των πρόσθετων χρηματοδοτικών αναγκών. Το εν λόγω σχέδιο θα 

συνδυάζει ειδική χρηματοδότηση για τη στήριξη βιώσιμων επενδύσεων και προτάσεις για ένα 

βελτιωμένο πλαίσιο που θα ευνοεί τις πράσινες επενδύσεις. Ταυτόχρονα, θα είναι ουσιαστικής 

σημασίας να προετοιμαστεί μια δεξαμενή βιώσιμων έργων. Η παροχή τεχνικής βοήθειας και 

συμβουλευτικών υπηρεσιών θα βοηθήσει τους φορείς υλοποίησης έργων να εντοπίζουν και να 

προετοιμάζουν έργα και να έχουν πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης.  

 

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα διαδραματίσει καίριο ρόλο. Η Επιτροπή πρότεινε στόχο 25 % 

για την ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος σε όλα τα προγράμματα της ΕΕ. Ο 

προϋπολογισμός της ΕΕ θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα στο σκέλος 

των εσόδων. Η Επιτροπή έχει προτείνει νέες ροές εσόδων («ίδιοι πόροι»), μία από τις οποίες 

βασίζεται στα μη ανακυκλωμένα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών. Μια δεύτερη ροή 

εσόδων θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη διάθεση του 20 % των εσόδων από τον πλειστηριασμό 

δικαιωμάτων εκπομπών του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ στον 

προϋπολογισμό της ΕΕ. 

  

Τουλάχιστον το 30 % του ταμείου InvestEU θα συμβάλει στην καταπολέμηση της 

κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, τα έργα θα υπόκεινται σε έλεγχο βιωσιμότητας για να 

εξετάζεται η συμβολή τους στην υλοποίηση των κλιματικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών 

στόχων. Το InvestEU προσφέρει επίσης στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να 

 

         

 

 

 

 

---------------------------------------- 

 
27    Ανακοίνωση «Ενωμένοι στην υλοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα — Δημιουργία  

        των βάσεων για την επιτυχή μετάβαση στην καθαρή ενέργεια» COM (2019) 285  

28    Οι εκτιμήσεις αυτές είναι συντηρητικές, καθώς δεν εξετάζουν, για παράδειγμα, τις επενδυτικές ανάγκες για την       

       προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ή για άλλες περιβαλλοντικές προκλήσεις, όπως η βιοποικιλότητα. Δεν  

       λαμβάνουν επίσης υπόψη τις δημόσιες επενδύσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του κοινωνικού κόστους  

       της μετάβασης και του κόστους της αδράνειας.  
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χρησιμοποιούν την εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, π.χ. για την υλοποίηση των στόχων 

της πολιτικής συνοχής που αφορούν το κλίμα στα εδάφη και τις περιοχές τους. Το InvestEU 

ενισχύει επίσης τη συνεργασία με εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και ιδρύματα, ηοποία μπορεί 

να προωθήσει τον συνολικό περιβαλλοντικό προσανατολισμό των δραστηριοτήτων τους για την 

επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ. Επιπλέον, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 

συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ, η Επιτροπή θα επανεξετάσει τον ρόλο 

των ταμείων καινοτομίας και εκσυγχρονισμού, τα οποία δεν χρηματοδοτούνται από τον 

μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ. Φιλόδοξο στόχο αποτελεί η ενίσχυση του ρόλου και της 

αποτελεσματικότητάς τους όσον αφορά την ανάπτυξη καινοτόμων και κλιματικά ουδέτερων 

λύσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Κατά την αναθεώρηση του ενωσιακού συστήματος εμπορίας 

δικαιωμάτων εκπομπών, θα εξεταστεί επίσης η διάθεση πρόσθετων εσόδων στον προϋπολογισμό 

της ΕΕ από δικαιώματα με σκοπό την ενίσχυση της χρηματοδότησης της δίκαιης μετάβασης.  

 

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί επίσης με τον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

(ΕΤΕπ), τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και ιδρύματα, καθώς και με άλλους διεθνείς 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Η ΕΤΕπ έθεσε ως στόχο τον διπλασιασμό του στόχου της για 

το κλίμα από 25 % σε 50 % έως το 2025, και έτσι μετατρέπεται σε τράπεζα της Ευρώπης για το 

κλίμα.  

 

Στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου για μια βιώσιμη Ευρώπη, η Επιτροπή θα προτείνει 

έναν μηχανισμό δίκαιης μετάβασης, ο οποίος θα περιλαμβάνει ένα ταμείο δίκαιης 

μετάβασης, ώστε να μην μείνει κανείς στο περιθώριο. Η μετάβαση μπορεί να επιτύχει μόνο αν 

πραγματοποιηθεί με τρόπο δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς. Οι πιο ευάλωτες ομάδες είναι εκείνες 

που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στις επιβλαβείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της 

υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, η διαχείριση της μετάβασης θα οδηγήσει σε 

σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές των επιχειρηματικών μοντέλων, των απαιτήσεων για 

δεξιότητες και των σχετικών τιμών. Οι πολίτες, ανάλογα με την κοινωνική τους κατάσταση και 

τις γεωγραφικές συνθήκες τους, θα επηρεαστούν με διαφορετικούς τρόπους. Τα κράτη μέλη, οι 

περιφέρειες και οι πόλεις δεν αρχίζουν όλα τη μετάβαση από το ίδιο σημείο ούτε διαθέτουν την 

ίδια ικανότητα απόκρισης. Οι προκλήσεις αυτές απαιτούν ισχυρή πολιτική αντιμετώπιση σε όλα 

τα επίπεδα.  

 

Ο μηχανισμός δίκαιης μετάβασης θα επικεντρωθεί στις περιφέρειες και τους τομείς που 

επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση, λόγω της εξάρτησής τους από τα ορυκτά 

καύσιμα ή από διαδικασίες υψηλής έντασης άνθρακα. Θα βασιστεί σε πηγές χρηματοδότησης 

από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και από τον όμιλο της ΕΤΕπ, για τη μόχλευση των 

αναγκαίων ιδιωτικών και δημόσιων πόρων. Η στήριξη θα συνδέεται με την προώθηση της 

μετάβασης σε δραστηριότητες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και ανθεκτικές στην κλιματική 

αλλαγή. Θα επιδιώξει επίσης να προστατεύσει τους πολίτες και τους εργαζόμενους που είναι πιο 

ευάλωτοι κατά τη μετάβαση, παρέχοντας πρόσβαση σε προγράμματα επανεκπαίδευσης, θέσεις 

εργασίας σε νέους οικονομικούς τομείς ή ενεργειακά αποδοτική στέγαση. Η Επιτροπή θα 

συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες για να τις βοηθήσει να θέσουν σε εφαρμογή 

τοπικά σχέδια μετάβασης.  

 

Ο μηχανισμός αυτός θα συμπληρώνει την ουσιαστική συνεισφορά του προϋπολογισμού της 

ΕΕ μέσω όλων των προγραμμάτων που έχουν άμεση σχέση με τη μετάβαση, καθώς και άλλων 

ταμείων, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο + .  

 

Για να αντιμετωπιστούν οι μακροπρόθεσμες χρηματοδοτικές ανάγκες της μετάβασης, η 

Επιτροπή θα συνεχίσει να διερευνά με τους σχετικούς εταίρους, στο  
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πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου για μια βιώσιμη Ευρώπη, πρόσθετες πηγές που θα 

μπορούσαν να κινητοποιηθούν και καινοτόμους τρόπους υλοποίησής της.  

 

Η ανάγκη για κοινωνικά δίκαιη μετάβαση πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζεται στις 

πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνονται 

επενδύσεις για την παροχή οικονομικά προσιτών λύσεων σε όσους επηρεάζονται από τις 

πολιτικές τιμολόγησης του άνθρακα, για παράδειγμα μέσω των δημόσιων συγκοινωνιών, 

καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την προώθηση της 

επανεκπαίδευσης. Η συνοχή των πολιτικών για το κλίμα και το περιβάλλον και μια ολιστική 

προσέγγιση αποτελούν συχνά απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να εξασφαλίζεται ότι 

θεωρούνται δίκαιες, όπως καταδεικνύεται από τη συζήτηση σχετικά με τη φορολογία των 

διαφόρων τρόπων μεταφοράς. Για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους, ο ενεργός 

κοινωνικός διάλογος συμβάλλει στην πρόβλεψη και την επιτυχή διαχείριση των αλλαγών. Η 

διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον μακροοικονομικό συντονισμό θα στηρίξει τις 

εθνικές πολιτικές για τα θέματα αυτά .  

 

Ο ιδιωτικός τομέας έχει καθοριστική σημασία για τη χρηματοδότηση της πράσινης 

μετάβασης. Απαιτούνται μακροπρόθεσμες ενδείξεις για να προσανατολιστούν οι 

χρηματοοικονομικές ροές και οι ροές κεφαλαίων προς πράσινες επενδύσεις και για να 

αποφεύγονται μη αξιοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού. Το τρίτο τρίμηνο του 2020, η 

Επιτροπή θα παρουσιάσει μια νέα στρατηγική για τη βιώσιμη χρηματοδότηση η οποία θα 

επικεντρώνεται σε ορισμένες δράσεις.  

 

Πρώτον, η στρατηγική θα ενισχύσει τα θεμέλια για βιώσιμες επενδύσεις. Στο πλαίσιο 

αυτό θα πρέπει ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν την 

ταξινομία για την ταξινόμηση περιβαλλοντικά βιώσιμων δραστηριοτήτων. Η βιωσιμότητα 

θα πρέπει να ενσωματωθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς 

πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να εστιάζουν υπέρμετρα στις βραχυπρόθεσμες 

οικονομικές επιδόσεις σε σύγκριση με τις πτυχές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και 

βιωσιμότητας. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να 

δημοσιοποιούν περισσότερα δεδομένα τους για το κλίμα και το περιβάλλον, ώστε οι 

επενδυτές να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τη βιωσιμότητα των επενδύσεών τους. Για τον 

σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα επανεξετάσει την οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη διαχείριση των 

περιβαλλοντικών κινδύνων και των ευκαιριών μετριασμού και για να μειωθεί το σχετικό 

κόστος των συναλλαγών, η Επιτροπή θα στηρίξει επίσης τις επιχειρήσεις και άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη στην ανάπτυξη τυποποιημένων λογιστικών πρακτικών όσον αφορά το 

φυσικό κεφάλαιο εντός της ΕΕ και διεθνώς.  

 

Δεύτερον, θα παρασχεθούν αυξημένες ευκαιρίες στους επενδυτές και τις επιχειρήσεις, 

διευκολύνοντάς τους να εντοπίζουν βιώσιμες επενδύσεις και διασφαλίζοντας την 

αξιοπιστία τους. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με σαφείς επισημάνσεις για επενδυτικά 

προϊόντα για μικροεπενδυτές και με την ανάπτυξη ενός προτύπου πράσινων ομολόγων της 

ΕΕ που θα διευκολύνει τις βιώσιμες επενδύσεις με τον πλέον κατάλληλο τρόπο.  

 

Τρίτον, οι κίνδυνοι για το κλίμα και το περιβάλλον θα αντιμετωπίζονται και θα 

ενσωματώνονται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τούτο σημαίνει ότι ενσωματώνονται 

καλύτερα τέτοιοι κίνδυνοι στο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας της ΕΕ και ότι αξιολογείται η 

καταλληλότητα των υφιστάμενων κεφαλαιακών απαιτήσεων για πράσινα στοιχεία 

ενεργητικού. Θα εξετάσουμε επίσης τον τρόπο με τον οποίο το χρηματοπιστωτικό μας 

σύστημα μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της ανθεκτικότητας στους κλιματικούς και 

περιβαλλοντικούς κινδύνους, ιδίως όσον αφορά τους φυσικούς κινδύνους και τις ζημίες που 

προκύπτουν από φυσικές καταστροφές.   
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2.2.2. Οικολογικός προσανατολισμός των εθνικών προϋπολογισμών και αποστολή των       σωστών 

μηνυμάτων όσον αφορά τις τιμές 

 

Οι εθνικοί προϋπολογισμοί διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη μετάβαση. Η μεγαλύτερη χρήση 

εργαλείων για «πράσινους» προϋπολογισμούς θα συμβάλει στον αναπροσανατολισμό των 

δημόσιων επενδύσεων, της κατανάλωσης και της φορολογίας προς πράσινες προτεραιότητες, 

μακριά από επιζήμιες επιδοτήσεις. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για τον έλεγχο 

και τη συγκριτική αξιολόγηση των «πράσινων» δημοσιονομικών πρακτικών. Αυτό θα 

διευκολύνει την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο οι ετήσιοι προϋπολογισμοί και τα 

μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά σχέδια λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές παραμέτρους και 

κινδύνους και αντλούν διδάγματα από βέλτιστες πρακτικές. Η επανεξέταση του ευρωπαϊκού 

πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης θα περιλαμβάνει αναφορά στις πράσινες δημόσιες 

επενδύσεις στο πλαίσιο της ποιότητας των δημόσιων οικονομικών. Έτσι θα τροφοδοτηθεί ο 

διάλογος σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της δημοσιονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ. Τα 

αποτελέσματα του διαλόγου θα αποτελέσουν τη βάση για ενδεχόμενα μελλοντικά βήματα, 

συμπεριλαμβανομένου του τρόπου μεταχείρισης των πράσινων επενδύσεων στο πλαίσιο των 

δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ, με παράλληλη διατήρηση των διασφαλίσεων έναντι των 

κινδύνων για τη βιωσιμότητα του χρέους.  

 

Οι καλά σχεδιασμένες φορολογικές μεταρρυθμίσεις μπορούν να τονώσουν την οικονομική 

ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα έναντι των κλιματικών διαταραχών, καθώς και να 

συμβάλουν σε μια δικαιότερη κοινωνία και σε μια δίκαιη μετάβαση. Οι μεταρρυθμίσεις 

αυτές διαδραματίζουν άμεσο ρόλο μέσω της αποστολής των σωστών μηνυμάτων για τις τιμές και 

της παροχής των κατάλληλων κινήτρων για βιώσιμη συμπεριφορά εκ μέρους των παραγωγών, 

των χρηστών και των καταναλωτών. Σε εθνικό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα 

δημιουργήσει το πλαίσιο για ευρείες φορολογικές μεταρρυθμίσεις, καταργώντας τις επιδοτήσεις 

για τα ορυκτά καύσιμα, μεταθέτοντας τα φορολογικά βάρη από την εργασία στη ρύπανση και 

λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικές παραμέτρους. Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η ταχεία έγκριση 

της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας 

(ΦΠΑ), η οποία έχει τεθεί προς συζήτηση στο Συμβούλιο, προκειμένου τα κράτη μέλη να 

μπορούν να κάνουν πιο στοχευμένη χρήση των συντελεστών ΦΠΑ ώστε να αντανακλούν τις 

αυξημένες περιβαλλοντικές φιλοδοξίες, για παράδειγμα για τη στήριξη των βιολογικών 

οπωροκηπευτικών.  

 

Βρίσκονται σε εξέλιξη αξιολογήσεις των κατευθυντηρίων γραμμών για τις σχετικές 

κρατικές ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές 

ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα 

αναθεωρηθούν έως το 2021, ώστε να αντανακλούν τους στόχους πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Πράσινης Συμφωνίας, για τη στήριξη μιας οικονομικά αποδοτικής μετάβασης στην κλιματική 

ουδετερότητα έως το 2050, και θα διευκολύνουν τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών 

καυσίμων, ιδίως εκείνων που είναι τα πλέον ρυπογόνα, εξασφαλίζοντας ίσους όρους 

ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Οι αναθεωρήσεις αυτές αποτελούν επίσης ευκαιρία για να 

αντιμετωπιστούν οι φραγμοί της αγοράς στην διάδοση καθαρών προϊόντων.  

 

2.2.3. Κινητοποίηση της έρευνας και προώθηση της καινοτομίας 

 

Οι νέες τεχνολογίες, οι βιώσιμες λύσεις και η ανατρεπτική καινοτομία είναι καίριας 

σημασίας για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Για να 

διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στις καθαρές τεχνολογίες, η ΕΕ πρέπει  
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να αυξήσει σημαντικά τη μεγάλης κλίμακας αξιοποίηση και επίδειξη νέων τεχνολογιών σε όλους 

τους τομείς και σε ολόκληρη την ενιαία αγορά, οικοδομώντας νέες καινοτόμες αλυσίδες αξίας. Η 

πρόκληση αυτή υπερβαίνει τα μέσα των επιμέρους κρατών μελών. Το πρόγραμμα «Ορίζων 

Ευρώπη», σε συνέργεια με άλλα προγράμματα της ΕΕ, θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στη 

μόχλευση εθνικών δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Τουλάχιστον το 35 % του 

προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» θα χρηματοδοτήσει νέες λύσεις για το 

κλίμα, οι οποίες είναι σημαντικές για την εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας.  

 

Το πλήρες φάσμα των διαθέσιμων μέσων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 

Ευρώπη» θα στηρίξει τις προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας που απαιτούνται. Τέσσερις 

«αποστολές της Πράσινης Συμφωνίας» θα συμβάλουν στην επίτευξη αλλαγών ευρείας κλίμακας 

σε τομείς όπως η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, οι ωκεανοί, οι πόλεις και το έδαφος. Οι 

αποστολές αυτές θα διεξαχθούν με τη συμμετοχή ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων, 

συμπεριλαμβανομένων των περιφερειών και των πολιτών. Οι συμπράξεις με τη βιομηχανία και 

τα κράτη μέλη θα στηρίξουν την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των μεταφορών, 

συμπεριλαμβανομένων των συσσωρευτών, του καθαρού υδρογόνου, της παραγωγής χάλυβα 

χαμηλού περιεχομένου σε άνθρακα, των κλάδων της κυκλικής βιοοικονομίας και του δομημένου 

περιβάλλοντος. Οι κοινότητες γνώσης και καινοτομίας που διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό 

Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας θα εξακολουθήσουν να προωθούν τη συνεργασία 

μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των ερευνητικών οργανισμών και των 

επιχειρήσεων στους τομείς της κλιματικής αλλαγής, της βιώσιμης ενέργειας, των τροφίμων για 

το μέλλον και των έξυπνων, περιβαλλοντικά φιλικών και ολοκληρωμένων αστικών μεταφορών. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας θα διαθέσει χρηματοδότηση, επενδύσεις μετοχικού 

κεφαλαίου και υπηρεσίες επιχειρηματικής επιτάχυνσης σε νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ 

υψηλού δυναμικού ώστε να επιτύχουν ρηξικέλευθες καινοτομίες στο πλαίσιο της πράσινης 

συμφωνίας, οι οποίες μπορούν να κλιμακωθούν ταχέως στις παγκόσμιες αγορές.  

 

Οι συμβατικές προσεγγίσεις δεν θα είναι επαρκείς. Δίνοντας έμφαση στον πειραματισμό και 

τον συντονισμό μεταξύ τομέων και επιστημονικών κλάδων, το θεματολόγιο της ΕΕ για την 

έρευνα και την καινοτομία θα υιοθετήσει τη συστημική προσέγγιση που απαιτείται για την 

επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας. Στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα 

συμμετέχουν επίσης τοπικές κοινότητες στην προσπάθεια για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, σε 

πρωτοβουλίες που επιδιώκουν να συνδυάσουν την κοινωνική έλξη με την τεχνολογική ώθηση.  
Στον πυρήνα της καινοτομίας που βασίζεται στα δεδομένα βρίσκονται προσβάσιμα και 

διαλειτουργικά δεδομένα. Τα εν λόγω δεδομένα, σε συνδυασμό με τις ψηφιακές υποδομές (π.χ. 

υπερυπολογιστές, υπολογιστικό νέφος, υπερταχέα δίκτυα) και λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, 

διευκολύνουν τις τεκμηριωμένες αποφάσεις και επεκτείνουν την ικανότητα κατανόησης και 

αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προκλήσεων. Η Επιτροπή θα στηρίξει τις εργασίες για την 

αξιοποίηση όλων των οφελών του ψηφιακού μετασχηματισμού για τη στήριξη της οικολογικής 

μετάβασης. Η ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να προβλέπει και να διαχειρίζεται 

περιβαλλοντικές καταστροφές θα αποτελέσει άμεση προτεραιότητα. Για τον σκοπό αυτό, η 

Επιτροπή θα φέρει σε επαφή την ευρωπαϊκή επιστημονική και βιομηχανική αριστεία 

προκειμένου να αναπτυχθεί ένα πολύ υψηλής ακρίβειας ψηφιακό μοντέλο της Γης.  
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2.2.4. Ενεργοποίηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 

 

Τα σχολεία, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα πανεπιστήμια βρίσκονται σε ευνοϊκή θέση 

για να συμμετέχουν με τους μαθητές, τους γονείς και την ευρύτερη κοινότητα στις αλλαγές 

που απαιτούνται για μια επιτυχή μετάβαση. Η Επιτροπή θα προετοιμάσει ένα ευρωπαϊκό 

πλαίσιο ικανοτήτων που θα συμβάλει στην ανάπτυξη και την αξιολόγηση των γνώσεων, των 

δεξιοτήτων και των συμπεριφορών όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Θα παρέχει επίσης υποστηρικτικό υλικό και θα διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών 

στα δίκτυα της ΕΕ σχετικά με προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτικών.  

 

Η Επιτροπή εργάζεται για την παροχή στα κράτη μέλη νέων χρηματοδοτικών πόρων 

προκειμένου να ενισχυθεί η βιωσιμότητα των σχολικών κτιρίων και λειτουργιών. Η 

Επιτροπή έχει ενισχύσει τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και έχει 

δημιουργήσει ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και των νέων 

χρηματοδοτικών μέσων με στόχο την μόχλευση επενδύσεων ύψους 3 δισ. ευρώ στις σχολικές 

υποδομές κατά το 2020.  

 

Για να αξιοποιηθούν τα οφέλη της οικολογικής μετάβασης είναι αναγκαία η προορατική 

επανεκπαίδευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων. Το προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο + θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο βοηθώντας το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης να 

αποκτήσει τις δεξιότητες που χρειάζεται για τη μετάβαση από παρακμάζοντες τομείς σε 

αναπτυσσόμενους τομείς και για την προσαρμογή σε νέες διαδικασίες. Το θεματολόγιο 

δεξιοτήτων και οι εγγυήσεις για τη νεολαία θα επικαιροποιηθούν ώστε να ενισχυθεί η 

απασχολησιμότητα στην πράσινη οικονομία.  

 

2.2.5. Πράσινος όρκος: «Μη βλάπτειν» 

 

Όλες οι δράσεις και οι πολιτικές της ΕΕ θα πρέπει να συντονιστούν για να βοηθήσουν την 

ΕΕ στην επίτευξη μιας επιτυχούς και δίκαιης μετάβασης προς ένα βιώσιμο μέλλον. Τα 

εργαλεία της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας παρέχουν μια στέρεη βάση για τον 

σκοπό αυτό. Με βάση δημόσιες διαβουλεύσεις, τον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών, 

κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων, και με αναλύσεις του τρόπου με τον οποίο 

επηρεάζονται οι ΜΜΕ και προωθείται ή παρακωλύεται η καινοτομία, οι εκτιμήσεις επιπτώσεων 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών επιλογών με το ελάχιστο κόστος, 

σύμφωνα με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας. Οι αξιολογήσεις αξιολογούν επίσης 

συστηματικά τη συνοχή μεταξύ της ισχύουσας νομοθεσίας και των νέων προτεραιοτήτων.  

 

Για να στηρίξει το έργο της για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση ασυνεπειών στην ισχύουσα 

νομοθεσία, η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να χρησιμοποιούν τις διαθέσιμες 

πλατφόρμες29 για την απλούστευση της νομοθεσίας και τον εντοπισμό προβληματικών 

περιπτώσεων. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις υποδείξεις αυτές κατά την προετοιμασία των 

αξιολογήσεων, των εκτιμήσεων επιπτώσεων και των νομοθετικών προτάσεων για την 

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.  

 

Επιπλέον, με βάση τα αποτελέσματα του πρόσφατου απολογισμού της όσον αφορά την πολιτική 

για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η Επιτροπή θα βελτιώσει τον τρόπο με τον 
 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------- 
29      Ιστότοπος «Πείτε την άποψή σας - Μείωση του φόρτου» : https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/lighten-   

          load  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/lighten-
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οποίο οι κατευθυντήριες γραμμές της για τη βελτίωση της νομοθεσίας και τα εργαλεία 

υποστήριξης αντιμετωπίζουν τα ζητήματα βιωσιμότητας και καινοτομίας. Στόχος είναι 

να εξασφαλιστεί ότι όλες οι πρωτοβουλίες της Πράσινης Συμφωνίας επιτυγχάνουν τους 

στόχους τους με τον πιο αποτελεσματικό και λιγότερο επαχθή τρόπο και ότι όλες οι άλλες 

πρωτοβουλίες της ΕΕ τηρούν έναν «πράσινο» όρκο σχετικά με το «μη βλάπτειν». Για τον 

σκοπό αυτό, η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει όλες τις νομοθετικές προτάσεις και τις 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα περιλαμβάνει ειδική ενότητα στην οποία θα επεξηγείται ο 

τρόπος με τον οποίο κάθε πρωτοβουλία τηρεί την αρχή αυτή.  

 

3. Η ΕΕ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ  

 

Οι παγκόσμιες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος απαιτούν παγκόσμια αντίδραση. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να προωθεί και 

να εφαρμόζει φιλόδοξες πολιτικές για το περιβάλλον, το κλίμα και την ενέργεια σε 

ολόκληρο τον κόσμο. Θα αναπτύξει μια πιο ισχυρή «διπλωματία για πράσινη συμφωνία» 

εστιασμένη στο να πείσει και να στηρίξει άλλους να αναλάβουν το μερίδιο που τους 

αναλογεί στην προώθηση μιας πιο βιώσιμης ανάπτυξης. Η ΕΕ, αποτελώντας αξιόπιστο 

παράδειγμα και δίνοντας συνέχεια μέσω της διπλωματίας, της εμπορικής πολιτικής, της 

στήριξης της ανάπτυξης και άλλων εξωτερικών πολιτικών, μπορεί να καταστεί 

αποτελεσματικός υποστηρικτής. Η Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος θα συνεργαστούν 

στενά με τα κράτη μέλη για την κινητοποίηση όλων των διπλωματικών διαύλων, τόσο 

διμερών όσο και πολυμερών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών, της G7, της 

G20, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και άλλων σχετικών διεθνών φόρουμ.  

 

Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να διασφαλίζει ότι η συμφωνία του Παρισιού παραμένει το 

απαραίτητο πολυμερές πλαίσιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Καθώς 

το μερίδιο της ΕΕ στις παγκόσμιες εκπομπές μειώνεται, η ανάληψη παρόμοιας δράσης και η 

καταβολή αυξημένων προσπαθειών από άλλες περιοχές του κόσμου θα είναι καθοριστικής 

σημασίας για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής πρόκλησης με ουσιαστικό 

τρόπο. Η συζήτηση σχετικά με τις φιλοδοξίες για το κλίμα θα ενταθεί κατά τους προσεχείς 

μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας του Παρισιού για τακτική ανασκόπηση και 

επικαιροποιήσεις. Η διάσκεψη των μερών στη Γλασκόβη το 2020 θα αποτελέσει σημαντικό 

ορόσημο πριν από την παγκόσμια αποτίμηση το 2023. Κατά τη διάσκεψη αυτή θα 

αξιολογηθεί η πρόοδος προς την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων. Με βάση την 

τρέχουσα κατάσταση, είναι σαφές ότι το επίπεδο των παγκόσμιων φιλοδοξιών είναι 

ανεπαρκές30. Η ΕΕ θα συνεργαστεί εντατικότερα με όλους τους εταίρους ώστε να αυξηθεί η 

συλλογική προσπάθεια και για να τους βοηθήσει να αναθεωρήσουν και να εφαρμόσουν τις 

εθνικά καθορισμένες συνεισφορές τους και να χαράξουν φιλόδοξες μακροπρόθεσμες 

στρατηγικές. Αυτό θα βασιστεί στην αυξημένη φιλοδοξία της ΕΕ όπως περιγράφεται στο 

τμήμα 2.  
 

Παράλληλα, η ΕΕ θα εντείνει τη διμερή συνεργασία με χώρες εταίρους και, όπου είναι 

αναγκαίο, θα θεσπίσει καινοτόμες μορφές συνεργασίας. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να 

συνεργάζεται με τις οικονομίες της G20 που ευθύνονται για το 80 % των παγκόσμιων 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η ενίσχυση της έντασης της δράσης των διεθνών 

εταίρων για το κλίμα απαιτεί ειδικά προσαρμοσμένες γεωγραφικές στρατηγικές που να 

αντανακλούν διαφορετικά πλαίσια και τοπικές ανάγκες, για παράδειγμα, για τους 

σημερινούς και τους μελλοντικούς μείζονες παραγωγούς 

 

 

 

 

 

----------------------------------------- 
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εκπομπών, για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, καθώς και για τα αναπτυσσόμενα μικρά 

νησιωτικά κράτη. Η ΕΕ συνεργάζεται επίσης με παγκόσμιους εταίρους για την ανάπτυξη 

διεθνών αγορών άνθρακα ως βασικού εργαλείου για τη δημιουργία οικονομικών κινήτρων για 

τη δράση για το κλίμα.  

 

Η ΕΕ θα δώσει έμφαση στη στήριξη των άμεσων γειτόνων της. Η οικολογική μετάβαση για 

την Ευρώπη μπορεί να είναι πλήρως αποτελεσματική μόνο εάν και η άμεση γειτονία της ΕΕ 

αναλάβει αποτελεσματική δράση. Έχουν δρομολογηθεί εργασίες για μια Πράσινη Ατζέντα για τα 

Δυτικά Βαλκάνια. Η Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος σχεδιάζουν επίσης μια σειρά ισχυρών 

εταιρικών σχέσεων στον τομέα του περιβάλλοντος, της ενέργειας και του κλίματος με τις νότιες 

γειτονικές χώρες και στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης.  

 

Οι σύνοδοι κορυφής ΕΕ-Κίνας το 2020 στο Πεκίνο και τη Λειψία θα αποτελέσουν ευκαιρία για 

την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας για θέματα που αφορούν το 

κλίμα και το περιβάλλον, ιδίως πριν από τη διάσκεψη της Κουνμίνγκ για τη βιοποικιλότητα και 

τη διάσκεψη των μερών στη Γλασκόβη.  

 

Ομοίως, η επικείμενη ολοκληρωμένη στρατηγική με την Αφρική και η σύνοδος κορυφής του 

2020 μεταξύ της Αφρικανικής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να καταστήσουν 

τα θέματα που αφορούν το κλίμα και το περιβάλλον βασικούς άξονες στις σχέσεις μεταξύ των 

δύο ηπείρων. Ειδικότερα, η συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις 

εργασίας θα επιδιώξει να ελευθερώσει το δυναμικό της Αφρικής ώστε να σημειώσει ταχεία 

πρόοδο προς μια πράσινη και κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένων βιώσιμων συστημάτων 

ενέργειας και τροφίμων και έξυπνων πόλεων. Η ΕΕ θα ενισχύσει τη συνεργασία της με την 

Αφρική για την ευρύτερη διάδοση της βιώσιμης και καθαρής ενέργειας και την εμπορία της. Η 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και η ενεργειακή απόδοση, για παράδειγμα για καθαρές 

μαγειρικές λύσεις, είναι καίριας σημασίας για την κάλυψη του χάσματος όσον αφορά την 

πρόσβαση στην ενέργεια στην Αφρική, επιτυγχάνοντας παράλληλα την απαιτούμενη μείωση του 

CO2. Η ΕΕ θα δρομολογήσει μια πρωτοβουλία «NaturAfrica» για την αντιμετώπιση της 

απώλειας βιοποικιλότητας μέσω της δημιουργίας δικτύου προστατευόμενων περιοχών για την 

προστασία της άγριας ζωής και την παροχή ευκαιριών σε πράσινους τομείς στους τοπικούς 

πληθυσμούς.  

 

Γενικότερα, η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει τα διπλωματικά και χρηματοδοτικά της εργαλεία για 

να εξασφαλίσει ότι οι πράσινες συμμαχίες αποτελούν μέρος των σχέσεών της με άλλες 

χώρες εταίρους και περιοχές, ιδίως στη Λατινική Αμερική, την Καραϊβική, την Ασία και τον 

Ειρηνικό.  

 

Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να ενισχύσει τις τρέχουσες πρωτοβουλίες και να συνεργαστεί με 

τρίτες χώρες σε οριζόντια θέματα που αφορούν το κλίμα και το περιβάλλον. Αυτό μπορεί να 

περιλαμβάνει την παύση των παγκόσμιων επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα, σύμφωνα με τις 

δεσμεύσεις της G20, τη σταδιακή κατάργηση της χρηματοδότησης των υποδομών ορυκτών 

καυσίμων από πολυμερείς οργανισμούς, την ενίσχυση της βιώσιμης χρηματοδότησης, τη 

σταδιακή κατάργηση όλων των νέων κατασκευών μονάδων παραγωγής ενέργειας με καύση 

άνθρακα και την ανάληψη δράσης για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου.  

 

Η ΕΕ αναγνωρίζει επίσης ότι οι παγκόσμιες κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις 

αποτελούν σημαντικό πολλαπλασιαστή απειλών και πηγή αστάθειας. Η οικολογική 

μετάβαση θα αναμορφώσει τα γεωπολιτικά δεδομένα,  
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συμπεριλαμβανομένων των παγκόσμιων οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων και των 

συμφερόντων στον τομέα της ασφάλειας. Αυτό θα δημιουργήσει προκλήσεις για ορισμένα κράτη 

και κοινωνίες. Η ΕΕ θα συνεργαστεί με όλους τους εταίρους για την αύξηση της κλιματικής και 

περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας, ώστε να μην καταστούν οι προκλήσεις αυτές πηγή 

συγκρούσεων, επισιτιστικής ανασφάλειας, μετατόπισης πληθυσμών και αναγκαστικής 

μετανάστευσης, και για να στηριχθεί η δίκαιη μετάβαση σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι επιπτώσεις 

της πολιτικής για το κλίμα θα πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο τμήμα της σκέψης και της 

δράσης της ΕΕ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της κοινής 

πολιτικής ασφάλειας και άμυνας.  

 

Η εμπορική πολιτική μπορεί να στηρίξει την οικολογική μετάβαση της ΕΕ. Η πολιτική αυτή 

χρησιμεύει ως πλατφόρμα για τη συνεργασία με τους εμπορικούς εταίρους σε θέματα δράσης για 

το κλίμα και το περιβάλλον. Στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ ενισχύονται συνεχώς οι 

δεσμεύσεις για τη βιωσιμότητα, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση της δράσης κατά της κλιματικής 

αλλαγής. Η Επιτροπή έχει επίσης εντείνει τις προσπάθειές της για την εφαρμογή και την επιβολή 

των δεσμεύσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη που περιέχονται στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, 

και οι προσπάθειες αυτές θα ενισχυθούν περαιτέρω με τον διορισμό ενός επικεφαλής για την 

επιβολή των εμπορικών συμφωνιών. Ειδικότερα όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, σε όλες τις 

πιο πρόσφατες συμφωνίες της ΕΕ περιλαμβάνεται δέσμευση των μερών να επικυρώσουν και να 

εφαρμόσουν αποτελεσματικά τη συμφωνία του Παρισιού. Η Επιτροπή θα προτείνει να καταστεί 

η τήρηση της συμφωνίας του Παρισιού ουσιαστικό στοιχείο όλων των μελλοντικών συνολικών 

εμπορικών συμφωνιών. Η εμπορική πολιτική της ΕΕ διευκολύνει το εμπόριο και τις επενδύσεις 

σε πράσινα αγαθά και υπηρεσίες και προωθεί τις φιλικές προς το κλίμα δημόσιες προμήθειες. Η 

εμπορική πολιτική πρέπει επίσης να εξασφαλίζει ανόθευτο, δίκαιο εμπόριο και επενδύσεις σε 

πρώτες ύλες που χρειάζεται η οικονομία της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση. Μπορεί να συμβάλει 

στην αντιμετώπιση επιβλαβών πρακτικών όπως η παράνομη υλοτομία, να ενισχύσει τη 

ρυθμιστική συνεργασία με στόχο την προώθηση των προτύπων της ΕΕ και την άρση των μη 

δασμολογικών φραγμών στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όλες οι χημικές ουσίες, 

τα υλικά, τα τρόφιμα και άλλα προϊόντα που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά πρέπει να 

συμμορφώνονται πλήρως με τους σχετικούς κανονισμούς και πρότυπα της ΕΕ. Η ΕΕ θα πρέπει 

να χρησιμοποιήσει την εμπειρογνωσία της στον τομέα της «πράσινης» νομοθεσίας για να 

ενθαρρύνει τους εταίρους να καταρτίσουν παρόμοιους κανόνες εξίσου φιλόδοξους με τους 

κανόνες της ΕΕ, διευκολύνοντας έτσι το εμπόριο και ενισχύοντας την προστασία του 

περιβάλλοντος και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής στις χώρες αυτές.  

 

Ως η μεγαλύτερη ενιαία αγορά στον κόσμο, η ΕΕ μπορεί να θεσπίσει πρότυπα που θα 

εφαρμόζονται στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να 

επεξεργάζεται νέα πρότυπα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και να χρησιμοποιεί το οικονομικό της 

βάρος για να διαμορφώνει διεθνή πρότυπα σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές και κλιματικές 

φιλοδοξίες της ΕΕ. Θα εργαστεί για τη διευκόλυνση του εμπορίου περιβαλλοντικών αγαθών και 

υπηρεσιών, σε διμερή και πολυμερή φόρουμ, και για τη στήριξη ανοικτών και ελκυστικών 

ενωσιακών και παγκόσμιων αγορών για βιώσιμα προϊόντα. Θα συνεργαστεί με παγκόσμιους 

εταίρους για να διασφαλίσει την ασφάλεια των πόρων της ΕΕ και την αξιόπιστη πρόσβαση σε 

στρατηγικές πρώτες ύλες.  

 

Η πολιτική της ΕΕ για τη διεθνή συνεργασία και την εταιρική σχέση θα πρέπει να συνεχίσει 

να συμβάλλει στη διοχέτευση τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών κεφαλαίων στην επίτευξη 

της μετάβασης. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της παραμένουν  
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οι μεγαλύτεροι χορηγοί αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσμο και παρέχουν πάνω από το 40 % της 

παγκόσμιας χρηματοδότησης από δημόσιους πόρους για την αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής. Δεδομένου ότι δεν επαρκούν τα δημόσια κονδύλια, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα 

συντονίσουν τη στήριξή τους για την ανάπτυξη συνεργασίας με τους εταίρους με στόχο τη 

γεφύρωση του χρηματοδοτικού κενού μέσω της κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων. Η 

πρόταση της Επιτροπής για τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας 

προτείνει ως στόχο την κατανομή του 25 % του προϋπολογισμού του σε στόχους που 

σχετίζονται με το κλίμα. Η Επιτροπή θα στηρίξει επίσης την αναληφθείσα δέσμευση μέσω 

εθνικών δημόσιων χρηματοδοτικών πόρων για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και την 

εξασφάλιση συνεισφορών από τον ιδιωτικό τομέα. Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται 

από ευκαιρίες για εξάλειψη του επενδυτικού κινδύνου στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω εργαλείων 

όπως οι εγγυήσεις χρηματοδότησης και η μεικτή χρηματοδότηση.  

 

Εξάλλου, για να κινητοποιήσει διεθνείς επενδυτές, η ΕΕ θα εξακολουθήσει να βρίσκεται 

στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για τη δημιουργία ενός χρηματοπιστωτικού 

συστήματος που θα στηρίζει τη βιώσιμη παγκόσμια ανάπτυξη. Η ΕΕ θα αξιοποιήσει τη 

διεθνή πλατφόρμα για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, η οποία συστάθηκε πρόσφατα για να 

συντονίζει τις προσπάθειες για περιβαλλοντικά βιώσιμες χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες, όπως 

είναι οι ταξινομίες, οι γνωστοποιήσεις, τα πρότυπα και τα σήματα. Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει 

επίσης τις συζητήσεις σε άλλα διεθνή φόρουμ, ιδίως δε στις G7 και G20.  

 

4. ΏΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΔΡΑΣΗ: ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ  

 

Η συμμετοχή και η δέσμευση του κοινού και όλων των ενδιαφερόμενων μερών έχει ζωτική 

σημασία για την επιτυχία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Τα πρόσφατα πολιτικά 

γεγονότα καταδεικνύουν ότι οι ρηξικέλευθες πολιτικές παράγουν αποτελέσματα μόνο όταν οι 

πολίτες συμμετέχουν πλήρως στον σχεδιασμό τους. Οι πολίτες ανησυχούν για την απασχόληση, 

τη θέρμανση των σπιτιών τους και την κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών, και τα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ θα πρέπει να συνεργαστούν μαζί τους για την επιτυχία της πράσινης συμφωνίας 

και την υλοποίηση μακροχρόνιων αλλαγών. Οι πολίτες είναι και θα πρέπει να παραμείνουν 

κινητήρια δύναμη της μετάβασης.  

 

Η Επιτροπή θα δρομολογήσει ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα έως τον Μάρτιο του 

2020 και θα εστιάσει σε τρεις τρόπους συνεργασίας με το κοινό όσον αφορά τη δράση για το 

κλίμα. Πρώτον, θα ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και την έμπνευση, και θα 

προωθήσει την κατανόηση του κοινού για την απειλή και την πρόκληση που συνιστούν η 

κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, καθώς και για τον τρόπο αντιμετώπισής 

τους. Στο πλαίσιο αυτό θα χρησιμοποιήσει πολλαπλούς διαύλους και εργαλεία, 

συμπεριλαμβανομένων εκδηλώσεων στα κράτη μέλη, με βάση το μοντέλο των εν εξελίξει 

διαλόγων της Επιτροπής με τους πολίτες. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχουν πραγματικοί και 

εικονικοί χώροι στους οποίους οι πολίτες να εκφράζουν τις ιδέες τους και τη δημιουργικότητά 

τους και να συνεργάζονται σε φιλόδοξες δράσεις, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό 

επίπεδο. Οι συμμετέχοντες θα ενθαρρύνονται να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις για την επίτευξη 

συγκεκριμένων στόχων στο πλαίσιο της δράσης για το κλίμα. Τρίτον, η Επιτροπή θα εργαστεί 

για την ανάπτυξη ικανοτήτων που στοχεύουν στη διευκόλυνση τοπικών πρωτοβουλιών για την 

κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι πληροφορίες, η καθοδήγηση και οι 

εκπαιδευτικοί κύκλοι μαθημάτων θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανταλλαγή ορθών 

πρακτικών. Η Επιτροπή θα διασφαλίσει για την οικολογική μετάβαση εξέχουσα θέση στη 

συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης.  
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Το σύμφωνο για το κλίμα θα βασίζεται στις εν εξελίξει σειρές διαλόγων της Επιτροπής με 

τους πολίτες και στις συνελεύσεις πολιτών σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και στον ρόλο των 

επιτροπών κοινωνικού διαλόγου. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παράγει έργο για την 

ενδυνάμωση των περιφερειακών και τοπικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των 

ενεργειακών κοινοτήτων. Η αστική διάσταση της πολιτικής συνοχής θα ενισχυθεί και η 

προτεινόμενη Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία θα συνδράμει τις πόλεις προκειμένου να 

αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη βιώσιμων 

στρατηγικών αστικής ανάπτυξης. Το Σύμφωνο των Δημάρχων της ΕΕ θα εξακολουθήσει να 

αποτελεί κεντρική δύναμη. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με το εν λόγω Σύμφωνο και θα συνεχίσει 

να παρέχει βοήθεια στις πόλεις και τις περιφέρειες που επιθυμούν να αναλάβουν φιλόδοξες 

δεσμεύσεις όσον αφορά τις πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια. Το Σύμφωνο θα παραμείνει 

μια βασική πλατφόρμα για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης 

της αλλαγής σε τοπικό επίπεδο.  

 

Η Επιτροπή επιθυμεί επίσης να μειώσει τον περιβαλλοντικό της αντίκτυπο ως θεσμικό 

όργανο και ως εργοδότης. Το 2020 θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που θα 

αποσκοπεί στην υλοποίηση από την ίδια των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας και στο να 

καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2030. Η Επιτροπή καλεί όλα τα άλλα θεσμικά και λοιπά 

όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες της ΕΕ να συνεργαστούν μαζί της και να προτείνουν 

παρόμοια φιλόδοξα μέτρα.  

 

Εκτός από το σύμφωνο για το κλίμα, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εργαστούν για να διασφαλίσουν ότι όλα τα διαθέσιμα εργαλεία σχεδιασμού για την 

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία χρησιμοποιούνται συνεκτικά. Τα σημαντικότερα από αυτά 

είναι τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και τα προτεινόμενα εθνικά στρατηγικά 

σχέδια για την εφαρμογή της κοινής γεωργικής πολιτικής. Η Επιτροπή θα μεριμνήσει ώστε να 

είναι κατάλληλα για τον επιδιωκόμενο σκοπό και τα κράτη μέλη να τα εφαρμόζουν 

αποτελεσματικά, ενώ θα χρησιμοποιήσει, κατά περίπτωση, εργαλεία όπως το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο.  

 

Τα ευρωπαϊκά ταμεία, μεταξύ άλλων και στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, θα 

βοηθήσουν τις αγροτικές περιοχές να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες στο πλαίσιο της κυκλικής 

οικονομίας και της βιοοικονομίας. Τούτο θα αντικατοπτρίζεται στο μακροπρόθεσμο όραμά της 

Επιτροπής για τις αγροτικές περιοχές. Η Επιτροπή θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον ρόλο των 

εξόχως απόκεντρων περιοχών στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη την 

ευπάθειά τους στην κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές, καθώς και τα μοναδικά 

πλεονεκτήματά τους: τη βιοποικιλότητα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Επιτροπή θα 

συνεχίσει τις εργασίες της πρωτοβουλίας «Καθαρή ενέργεια για τα νησιά της ΕΕ» προκειμένου 

να αναπτύξει ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο για την επιτάχυνση της μετάβασης σε καθαρές μορφές 

ενέργειας σε όλα τα νησιά της ΕΕ.  

 

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να διασφαλίζουν την επιβολή και την 

αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών και της νομοθεσίας. Η επισκόπηση της εφαρμογής 

της περιβαλλοντικής πολιτικής θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη χαρτογράφηση της 

κατάστασης σε κάθε κράτος μέλος. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει επίσης ένα νέο πρόγραμμα 

δράσης για το περιβάλλον, το οποίο θα συμπληρώνει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και θα 

περιλαμβάνει έναν νέο μηχανισμό παρακολούθησης που θα διασφαλίζει ότι η Ευρώπη παραμένει 

σε καλό δρόμο για την υλοποίηση των περιβαλλοντικών στόχων της. Η Επιτροπή θα 

δρομολογήσει επίσης έναν πίνακα εργαλείων για την παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με 

όλους τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.  
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Η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης του κανονισμού Aarhus για να βελτιωθεί η 

πρόσβαση σε διοικητικό και δικαστικό έλεγχο, σε επίπεδο ΕΕ, των πολιτών και των ΜΚΟ 

που εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τη νομιμότητα αποφάσεων που έχουν επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. Η Επιτροπή θα αναλάβει επίσης δράση για να βελτιώσει την πρόσβασή τους στη 

δικαιοσύνη ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων σε όλα τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα προωθήσει 

επίσης τη δράση της ΕΕ, των κρατών μελών της και της διεθνούς κοινότητας για την ενίσχυση 

των προσπαθειών κατά του περιβαλλοντικού εγκλήματος.  

 

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία εγκαινιάζει μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική για την ΕΕ. 

Στηρίζει τη μετάβαση της ΕΕ σε μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία που ανταποκρίνεται στις 

προκλήσεις που θέτει η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, βελτιώνοντας 

την ποιότητα της ζωής των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Η Επιτροπή καλεί το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγκρίνουν την Ευρωπαϊκή Πράσινη 

Συμφωνία και να προσδώσουν απόλυτη βαρύτητα στα μέτρα που περιέχει. 

 

Παράρτημα 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-

01aa75ed71a1.0001.01/DOC_2&format=DOC 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

https://energy.gov.cy/secondary-

menu/%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%C

F%82%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/%CE

%BC%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%

BC%CE%B7%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%A

E%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82

-%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://energy.gov.cy/secondary-menu/%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B7%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD.html
https://energy.gov.cy/secondary-menu/%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B7%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD.html
https://energy.gov.cy/secondary-menu/%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B7%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD.html
https://energy.gov.cy/secondary-menu/%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B7%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD.html
https://energy.gov.cy/secondary-menu/%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B7%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD.html
https://energy.gov.cy/secondary-menu/%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B7%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD.html
https://energy.gov.cy/secondary-menu/%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B7%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD.html
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 

 

RENOVATION WAVE  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0662&from=EN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0662&from=EN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 

 

ΕΣΔΕΚ Εθνικό Σχέδιο Διακυβέρνησης για την Ενέργεια και το Κλίμ  

- ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΣΕΚ) - (Ελληνική μετάφραση) 

 

ST11898-RE01.EL20.
DOCX  

https://energy.gov.cy/assets/entipo-iliko/%CE%95%CE%A3%CE%94%CE%95%CE%9A%20(%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%86%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7).pdf

