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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα κύρια ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η Ένωση σε σχέση με την ενεργειακή πολι
τική είναι η ασφάλεια του εφοδιασμού, η εξοικονόμηση ενέργειας και η προστασία του περιβάλ
λοντος . Αν λάβει κανείς υπόψη και τη γενικότερη πλέον πολιτική της για βιώσιμη ανάmυξη , α
ντιλαμβάνεται ότι η Ένωση προσανατολίζεται σε μία προσπάθεια ανάmυξης του τομέα της πα

ραγωγής ενέργειας σε περιφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε οι περιφέρειές της να καταστούν βιώ
σιμες και aυτόνομες, όπως σε όλους τους άλλους τομείς (οικονομία, γεωργία, πολιτισμό κα.)
και στον ενεργειακό.

POLICIES FOR ΤΗΕ ENERGY SAVINGS AIMING ΑΤ ΤΗΕ
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ΤΗΕ EUROPEAN
UNION REGIONS
Roido Mitoula
Harokopίo Unίνersity, ΕΙ. Venίzelou

70, 176 71, Athens
Email: mitoula@hua.gr

SUMMARY
The main issues the E.U. is asked to confront relatiνe to energy policy are security of supply,
economizing energy and the protection of the enνironment. lf we also consider the general policy
for sustainable deνelopment, we realize that the Union is orientated towards an attempt for the
deνelopment of the energy production section in regionalleνel . The basic aim is for the region to
become sustainable and autonomous like in all the other sections (economy, agriculture, culture
etc.) and in the energy section.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το πέρασμα στην τρίτη χιλιετία σηματοδοτεί τη σπουδαιότητα του τομέα της ενέργειας και τον
καθοριστικό της ρόλο σε όλες τις εκφράσεις της ανόmυξης και της προόδου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
έχοντας ως στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη σταθερότητα στον εφοδιασμό με την παράλ
ληλη προστασία του περιβάλλοντος, υιοθέτησε ολοκληρωμένο πλαίσιο ενεργειακής πολιτικής, έτσι
ώστε να επιτευχθούν τα μέγιστα δυνατά οφέλη από πολιτι~ές και δράσεις.
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Η Επιτροπή της Ε. Ε., με βάση το όρθρο 7α της Συνθήκης, έχει επιφορτιστεί με την υποχρέωση
για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προοδευτική εγκαθίδρυση της ενιαίας εσωτερικής αγο
ράς. Ο τομέας της ενέργειας δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί από αυτήν την πραγματικότητα. 'Αλλω

στε έγινε πλήρως κατανοητό ότι η αποτελεσματική και ισόρροπη προσέγγιση σε θέματα ενεργεια
κής πολιτικής, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε κεντρικό επίπεδο , όπως για παράδειγμα ο ρόλος

της Ένωσης στα ενεργειακά θέματα στο εξωτερικό, η ανάγκη εξασφάλισης οικονομικά προσιτού και
σταθερού ενεργειακού εφοδιασμού, η κοινωνική και περιφερειακή διάσταση της ενέργειας, κα.

[2)

Από τα μέσα της περασμένης δεκαετίας λοιπόν, διαπιστώνεται ότι οι ενεργειακές συγκυρίες εί
ναι μεν ευνοϊκές, αλλά αυτό δε θα μπορούσε να θεωρείται δεδομένο για πάντα. Για το λόγο αυτό, η
Ένωση προσανατολίζει τις ενέργειές της, ώστε να εξασφαλιστούν σταθεροποιητικό θετικό αποτε
λέσματα για το μέλλον. Τα κύρια ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η Ένωση σε σχέση με την
ενεργειακή πολ ιτική είναι η ασφάλεια του εφοδιασμού, η εξοικονό μη ση ενέργειας και η προστασία

του περιβάλλοντος. Αν λάβει κανείς υπόψη και τη γενικότερη πλέον πολιτική της για βιώσιμη ανά
πτυξη, αντιλαμβάνεται ότι η Ένωση προσανατολίζεται σε μία προσπάθεια ανόmυξης του τομέα της
παραγωγής ενέργειας σε περιφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε οι περιφέρειές της να καταστούν βιώ
σιμες και aυτόνομες, όπως σε όλους τους άλλους τομείς (οικονομία, γεωργία, πολιτισμό κα.) και
στον ενεργειακό. Εκτός λοιπόν από την προσπάθεια για ομαλό εφοδιασμό και εξοικονόμηση ενέρ
γειας στρέφεται και προς την αύξηση του μεριδίου της παραγόμενης ενέργειας σε τοπικό επίπεδο.
Η ανόmυξη και χρησιμοποίηση σήμερα των ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εμφανίζεται
ως η πιο ενδεδειγμένη λύση για την Ένωση. Οι ήπιες αυτές μορφές έχουν κατά κανόνα τοπική εμ
βέλεια, γι'αυτό και κρίνονται ως ιδεώδεις για την περιφερειακή ανόmυξη στο πνεύμα που η Ευρω
παϊκή Ένωση βλέπει αυτήν την ανάmυξη. Όχι δηλαδή ως κατάλληλες μόνο για τις απομακρυσμένες
από το κέντρο και υπανόmυκτες περιοχές , αλλά για κάθε περιοχή
τελή χωρική , φυσική και πολιτιστική οντότητα .

(region) νοούμενη σαν μια αυτο

(3)

2. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝ1ΙΜΕ1ΩΠΙΣΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΊ'ΚΗ ΕΝΩΣΗ
Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, το κύριο ζήτημα που καλείται να αντιμετωπίσει η Ένωση σε
σχέση με την ενεργειακή πολιτική της είναι η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Ο βασικός λό
γος είναι ότι η παγκόσμια ενεργειακή κατανάλωση αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς τόσο στις ανε
mυγμένες, όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες (η κατά κεφαλήν αύξηση σε απόλυτες τιμές, πα
ραμένει μεγαλύτερη στις ανεmυγμένες χώρες)

[4]. με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη ζήτηση .

Η

αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση στην Ε . Ε. μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη εξάρτηση από
τις εισαγωγές (σήμερα γύρω στο ήμισυ της ακαθόριστης κατανάλωσης), υπάρχει κίνδυνος να αυξη
θεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Ταυτόχρονα, αυξάνεται και η κατανάλωση του φυσικού αερίου ,
με συνέπεια η εξάρτηση να μεγαλώνει ακόμη περισσότερο. Οι εισαγωγές άνθρακα εφόσον δεν πε
ριοριστεί η χρήση του στο μέλλον στην Ένωση , θα μπορούσε επίσης να αυξηθεί, ως αποτέλεσμα
της φθίνουσας εγχώριας παραγωγής. Τέλος, η Ένωση εξαρτάται ήδη σε μεγάλο βαθμό από εισα
γωγές πετρελαίου .

Παράλληλα, η Ε.Ε. καλείται να αντιμετωπίσει το ζήτημα της aνομοιογένειας του θεσμικού πλαι
σίου των κρατών μελών. Είναι επιβεβλημένη η ανάγκη να ολοκληρωθεί το κοινό θεσμικό πλαίσιο, με
καθολική ισχύ σε όλες τις περιφέρειες της Ένωσης, με παράλληλη τήρηση της αρχής της επικου
ρικότητας, που περιλαμβάνεται στο όρθρο

38 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη, οι βα

σικές αρχές που τίθενται, εστιάζονται στους τομείς πο υ μπορούν να επιτευχθούν θετικό αποτελέ

σματα και όπου η εθνική νομοθεσία στον ενεργειακό τομέα δημιουργεί περιορισμούς για το εμπό
ριο ή άλλες στρεβλώσεις της αγοράς που παρεμποδίζουν την ολοκλήρωση των συμφωνημένων ε
νεργειακών στόχων στην Ένωση.

[5)

Η πρόοδος της τεχνολογίας είναι επίσης πολύ σημαντικό θέμα για την Ένωση, εφόσον είναι πα-
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ράγοντας ο οποίος συμβάλει καθοριστικά τόσο στην ανταγωνιστικότητα, όσο και στην αγορά εργα
σίας. Συμβάλλει επίσης στην ασφάλεια του εφοδιασμού, εφόσον διευκολύνει την πρόσβαση στις κα
τά τόπους πηγές ενέργειας , συμπεριλαμβανομένων και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Αυτό επιτρέπει τη χρήση πολλών και διαφορετικών καυσίμων, καθώς και σύνθεση καυσίμων στην
κατανάλωση (μείγμα καυσίμων), αλλά και στην επίτευξη υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης και πε
ραιτέρω εξοικονόμησης ενέργειας.

(6]

Ταυτόχρονα, στόχος της Ένωσης είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ενέργεια, χωρίς να
είναι ο μοναδικός υπεύθυνος τομέας για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, ευθύνεται κατά ένα
πολύ μεγάλο ποσοστό. Πρωταρχικός στόχος της Ένωσης είναι η έρευνα και η ανάmυξη της τεχνο
λογίας που θα πετυχαίνει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα, με ταυτόχρονο περιορισμό των ρύπων
στην ατμόσφαιρα. Με αυτόν τον τρόπο η Ένωση θ α διατηρήσει κα ι θα ενισχύσει την τεχνολογική της

βάση πετυχαίνοντας τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ενισχύοντας συνεπαγωγικά τις επι
χειρήσεις παραγωγής και διανομής ενέργειας, αλλά ταυτόχρονα προστατεύοντας και το περιβάλ
λον. Σημαντικό λοιπόν ποσοστό νέων τεχνολογικών εξελίξεων στρέφεται ήδη προς περιβαλλοντι
κές επιλογές , με στόχο να επιτευχθεί αύξηση της χρήση των ΑΠΕ κατά την επόμενη δεκαετία (έως

και

20%) .
Τέλος, η Ένωση καλείται να δώσει προτεραιότητα στη χρήση του φυσικού αερίου και αυτό γιατί

στον ανεπτυγμένο κόσμο, τα περιβαλλοντικά του πλεονεκτήματα, συνδυαζόμενα με τη χαμηλή κε
φαλαιουχική δαπάνη που συνδέεται με τη χρήση του, το καθιστούν πρώτη επιλογή στους μη μετα

φορικούς κλάδους, ιδίως στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αντίθετα, για τον άνθρακα και την
πυρηνική ενέργεια επιδιώκεται μείωσης της χρήσης τους λόγω των δυσμενών επιmώσεών τους
στο περιβάλλον.

[7]

3. ΒΙΒΛΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥθΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗΣ ΠΟΛΙJΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡ
ΓΕΙΑ
Η Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει και έ
χοντας αντιληφθεί τον αποφασιστικό ρόλο του ενεργειακού παράγοντα στην ανάmυξή της , έθεσε

στόχους και προοmικές για το άμεσο και το απώτερο μέλλον μέσω μιας συντονισμένης ενεργεια
κής πολιτικής. Η προσπάθεια αυτή εμφανίστηκε τόσο μέσω ενός θεσμικού πλαισίου που διαμορφώ
θη κε τα τελευταία χρόνια, όσο και μέσω των συγκεκριμένων δράσεων που έχει πλέον η Ένωση α

ναλάβει Πρώτα απ' όλα έγινε κατανοητό ότι για να υπάρξει βιώσιμη περιφερειακή ανόmυξη11 είναι
απαραίτητο ο ενεργειακός τομέας να είναι αποδοτικός, να εμφανίζει ποικιλία μορφών και να είναι aνταγωνιστικός .

(8]

Για τις λιγότερο, λοιπόν αναmυγμένες περιφέρειες έχουν προβλεφθεί επενδύ

σεις προκειμένου να δημιουργηθούν οι απαιτούμενες υποδομές για τη μεταφορά ενέργειας, για την
αύξηση της αποδοτικότητας στη χρήση ενέργειας και για την ώθηση προς τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.

Ήδη με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ ετέθησαν από την Ε. Ε. βασικοί στόχοι οι οποίοι καθορίζουν
το γενικό πλαίσιο της πολιτικής της. Οι στόχοι στους οποίους περιλαμβάνονται και οι στόχοι του ε
νεργειακού τομέα [9] αναφέρονται:

•

Στη δημιουργία μιας ευρωχώρας χωρίς σύνορα όπου θα ολοκληρωθεί μία οικονομικά και κοι
νωνικό ισορροπημένη και ανθεκτική (durable) ανάmυξη, με παράλληλη Οικονομική και Νομι
σματική Ένωση (ΟΝΕ).

•
•

Στην πρόβλεψη για την προστασία του περιβάλλοντος, η οποία συνδέεται άμεσα με την αει
φορία κα ι τη βιωσιμότητα της οικονομ ικής και κοινωνικής προόδου.
Στη βελτίωση της θέσης της Ένωσης σε σχέση με το διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον αλ
λά και σε σχέση με την εφαρμογή μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας.
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Τα δεδομένα αυτό επιδρούν σημαντικό στον ενεργειακό τομέα, εφόσον είναι καθοριστικής
σημασίας για τις διεθνείς οικονομικές και πολιτικές σχέσεις.

•

Στην περαιτέρω ανόπτυξη της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και τη σύγκλιση και προ

σέγγιση στις περιφέρειες, στα νησιό και στις aποκομμένες περιοχές από τα διευρωπαϊκό δί
κτυα.

Με βόση τις γενικότερες κατευθύνσεις η Ε. Ε. στην προσπόθειό της να καθορίσει συγκεκρψένο
πλαίσιο δρόσης για την ενέργεια εξέδωσε την Πράσινη Βίβλο με τίτλο «Μiα Ενεργειακή Πολιτική για
την Ευρωπαϊκή Ένωση» .

[1 Ο]

Συνοπτικό, οι γενικοί στόχοι που τίθενται από την Πράσινη Βίβλο έ

χουν να κόνουν με:

•

την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών ατόμων και επιχεφήσεων με το ελόχιστο δυνατό κό-

•
•

τη μακροχρόνια εξασφάλιση του ομαλού εφοδιασμού των χωρών με ενεργειακά προϊόντα

στος

την προστασία του περιβάλλοντος.
Από τις παραπόνω τρεις διατυπωμένες βασικές αρχές της Πράσινης Βίβλου, γίνεται εύκολα α
ντιληmό ότι προκύmουν αλληλοσυγκρουόμενες απαιτήσεις . Για παρόδειγμα, η απαfτηση για χαμη

λό κόστος προσκρούει στην απαίτηση για προστασία του περιβάλλοντος. Οι αντιδράσεις που προ
κάλεσε η Πράσινη Βίβλος και ο συγκερασμός όλων των απόψεων, αξιοποιήθηκε έτσι ώστε να βρε
θεί η χρυσή τομή και να καθοριστούν οδηγίες δράσης από το Κοινοβούλιο για τα ενεργειακό θέμα
τα.

Η Λευκή Βίβλος για την Ενέργεια, ακολούθησε της Πράσινης Βίβλου, αφού συνεκτιμήθηκαν ό
λες οι απόψεις και οι προβληματισμοί που προέκυψαν από την τελευταία .

(11]

Στη Λευκή Βίβλο ε

παναδιατυπώνονται οι τρεις βασικές αρχές που προσδιορίστηκαν στην Πρόσινη Βίβλο, ενώ παράλ
ληλα, η ενεργειακή πολιτική εντάσσεται και αποτελεί μέρος των γενικών στόχων της Οικονομικής

Πολιτικής της Ένωσης και στοχεύει:

•
•
•

στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς
στην οικονομική και κοινωνική συνοχή
στον περιορισμ ό του δημόσιου τομέα στα απολύτως απαραίτητα για την προστασία του κοι-

νού συμφέροντος και της ευημερίας

•
•

στη βιώσιμη ανόπτυξη (sυstainable deνelopment)
στην προστασία του καταναλωτή

Όλοι οι παραπόνω στόχοι βέβαια βρίσκονται σε απόλυτη σχέση με τη γενικότερη πολιτική της
Ε. Ε. για την ανάmυξη των περιφερειών της, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας, η οποία στην προκειμένη περίmωση έχει να κόνει με τις επιχειρήσεις παρα
γωγής, μεταφοράς και διανομής του προϊόντος της ενέργειας.
Με την έκδοση του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενέργειας εξειδικεύονται οι στόχοι της ενεργειακής πο
λιτικής. Εν περιλήψη αυτοί αναφέρονται

•
•

[12]:

στη μακροχρόνια ασφάλεια του ομαλού ενεργειακού εφοδιασμού
στον εκσυγχρον ισμό των ενεργειακών πολιτικών στις ευρισκόμενες σε μεταβατική φόση χώ

ρες και ώθηση για την αποτελεσμάτική αξιοποίηση της ενέργειας

•

στην προστασία του περιβόλλοντος από την παραγωγή, μεταφορό και κατανόλωση του προϊ
όντος της ενέργειας

•

στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και κατάργηση των περιοριστικών μέτρων σε θε
σμικό επίπεδο

•
•

στην εξασφάλιση της απρόσκοπτης μεταφορός
στην προώθηση των άμεσων επενδύσεων και λήψη μέτρων για τη διατήρηση ασφόλειας στις
ξένες επενδύσεις.

Στις

20 Ι ουλίου του 1996 στο Λουξεμβούργο ψηφίστηκε η Οδηγία 96/92/ΕΚ <<Περί κοινών κανό
[13] Με βόση την οδηγία θεσπίζονται κοινοί

νων για την εσωτερική αγορό ηλεκτρικής ενέργειας».
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κανόνες για τα κράτη μέλη που αφορούν στην παραγωγή και στην εκμετόλλευση των δικτύων μετα

φοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να θέσουν σε ισχύ αντί
στοιχες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις σύμφωνα με την Οδηγία, η οποία λαμ
βάνει βέβαια υπόψη της ότι υπάρχει ανάγκη να ανοίξει προοδευτικό η εσωτερική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας (από

27% στο έτος 1997 και μέχρι 33% στο έτος 2003).

Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρ

ξει το αναγκαίο χρονικό διάστημα ώστε να αμβλυνθούν οι διαφορές στα συστήματα ρύθμισης του το

μέα ηλεκτρικής ενέργειας και της οργάνωσης των εθνικών δικτύων. 6 Για τη μετά την 1 η Ιανουαρίου
του

2006 περίοδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβόλει έκθεση για την εφαρμογή της Οδηγίας, ώστε

το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσουν τη δυνατότητα μεγαλύτερου ανοίγματος
της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

3.

ΜΕΛΛΟΝτΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε. Ε.
Για το μέλλον, οι κύριες δράσεις της Ε.Ε . θα στραφούν και πόλι στις λιγότερο ανεmυγμένες πε

ριφέρειες.

[14] Έχουν προβλεφθεί επενδύσεις προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

-Τη δημιουργία των υποδομών που χρειάζονται για τη μεταφορά ενέργειας. Τα Διευρωπαϊκό δί

κτυα (ΔΕΔ) πρόκειται να δώσουν έμφαση στη συμπλήρωση των διασυνδέσεων, ώστε να μειωθεί η ε
ξάρτηση των περιφερειών από έναν δεδομένο εξωτερικό προμηθευτή. Μάλιστα, οι νέες συνθήκες
ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου που έχει καθορίσει η Συνθήκη του
Άμστερνταμ, επιβάλλει να δοθεί προτεραιότητα στις διασυνδέσεις εκείνες που θα συμβόλλουν στο
άνοιγμα της συγκεκριμένης αγοράς και μόλιστα προς τις περιmώσεις που θα καλύψουν τις ελλε(

ψεις των δικτύων σε περιφέρειες που εμφανίζουν υστέρηση στο συγκεκριμένο τομέα.
-Την αύξηση της αποδοτικότητας στη χρήση ενέργειας. Αυτό θα επιτευχθε! με την υιοθέτηση
των τεχνολογιών εκε!νων που εfναι σε θέση να επιτύχουν ουσιαστική μείωση και στο κόστος της ε
νέργειας και στην ένταση της τελευταfας. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας περιλαμβάνεται και
η προώθηση στην παραγωγή οικιακού εξοπλισμού, ο οποίος δεν θα είναι ενεργειοβόρος, έτσι ώστε
νοικοκυριό και δημόσια κτίρια να έχουν μειώσεις στη χρήση ενέργειας.

[15]

Ταυτόχρονα και στον

τομέα της κατασκευής κτιρίων θα υπάρξει ενθάρρυνση στην κατασκευή βιοκλιματικών κτιρίων με ε
λάχιστες απώλειες ενέργειας . Αναφορ ικά με τη βιομηχανία υπάρχει ολοκληρωμένη πρόβλεψη για

τη στήριξη των προσπαθειών υιοθέτησης ενεργειακό αποδοτικών και καινοτόμων τεχνολογιών . Εν
δεικτικό της μελέτης του ζητήματος είναι η πρόβλεψη για την ύπαρξη συνοδευτικών προγραμμάτων
κατάρτισης πάνω στα ζητήματα αυτό .

-Την ώθηση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) , οι οποίες δεν επιβαρύνουν με ρύπους
την ατμόσφαιρα. Παράλληλα , είναι κατεξοχήν εξαρτώμενες από τοπικούς πόρους και έτσι συντελεί

ται μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας και ταυτόχρονα δημιουργούν νέες θέσεις
απασχόλησης σε τοπικό επfπεδο.

[16] Τα προγράμματα που καταρτίζονται στον τομέα αυτό στοχεύ

ουν στην ενθάρρυνση των Μικρών και Μεσα!ων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) ώστε να αποκτήσουν εξοπλι

σμό ΑΠΕ. Η ανάπτυξη ΑΠΕ, είναι από τους ενεργειακούς στόχους της Ένωσης, τον οποιο ήδη η Ε
τΕπ υποστηρίζει χορηγώντας μακροπρόθεσμα δάνεια για βιώσιμες από οικονομική άποψη επενδύ
σεις. Το 1980, τα έργα στον τομέα των ΑΠΕ ορίστηκαν ως μέσο για τον περιορισμό της εξάρτησης
της Κοινότητας από τις εισαγωγές πετρελαίου και το

1986 το Συμβούλιο των Υπουργών έθεσε ως

έναν από τους κύριους στόχους της κοινοτικής ενεργειακής πολιτικής την προώθηση της ανανεώ
σιμης ενέργειας.

[17]

Ωστόσο, παρά τις πρωτοβουλίες αυτές που αναλήφθηκαν τη δεκαετία του

'80, οι ΑΠΕ

καλύπτουν σήμερα λιγότερο από το 6% των βασικών ενεργειακών αναγκών της Ένω
σης. Το Νοέμβριο του 1997 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια Λευκή Β!βλο για τις ΑΠΕ, στην ο
ποια καθορίζεται μια κοινή στρατηγική κα ι ένα κοινό σχέδιο δράσης των κρατών μελών της Ένωσης

με στόχο την αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στη συνολική κατανόλωση της Ένωσης. Η Επιτροπή ε

κτ!μησε ότι για την επίτευξη του στόχου αυτού θα χρειαστούν επενδύσεις συνολικού ύψους
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Σημειώνεται ότι όλες αυτές οι πρωτοβουλίες της Ε. Ε. είναι απόλυτα εναρμονισμένες με τη δέ
σμευση που ανέλαβε με τη Σύμβαση του Κυότο το Δεκέμβριο του

1997 για περιορισμό των ρύπων

στην ατμόσφαιρα. Η Ένωση λοιπόν, προσβλέπει στην εκτέλεση καινοτόμων έργων υποδομών που
θα μειώνουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και διοξειδίου του θείου. Επίσης, θεσπίζει τη
διενέργεια ενεργειακών ελέγχων και προχωρά στην αποδοτική διαχείριση ενέργειας στις ΜΜΕ,
στους οικισμούς και στις πόλεις.\

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η Ε. Ε . έχοντας συνειδητοποιήσει ότι οι συμβατικές πηγές ενέργειας που χρησιμοποιήθηκαν κα
τά κόρον μέχρι σήμερα, έχουν κληροδοτήσει μία τεράστια ρύπανση και υποβάθμιση τόσο σε παγκό
σμιο, όσο και σε Ευρωπαϊκό αλλά και τοπικό επίπεδο, έχει ήδη διαμορφώσει συγκεκριμένες στρα
τηγικές και δράσεις και άνοιξε το δρόμο για μία συστηματική δράση και πολιτική στα θέματα της ε
νέργειας.
Σήμερα, οι κατευθυντήριες γραμμές για την ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε ., βασίζονται σε όλες
τις υφιστάμενες εξουσίες της Ένωσης, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίστηκαν. Η Συν
θήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση επέτρεψε την ανάmυξη δράσεων για την ενέργεια , ακόμα και αν

δε.ν αναγνώρισε ρητά τη νομιμότητα συγκεκριμένων ενεργειακών αρμοδιοτήτων, εκτός των περι
mώσεων όπου γίνεται αναφορά στην ενέργεια, στο άρθρο 3 και στο άρθρο 129 Β . Όμως, τόσο η
συνθήκη ΕΚΑΧ όσο και η συνθήκη Ευρατόμ προβλέπουν ειδικές δράσεις πολιτικής για την ενέργεια.
Από τα κείμενα που προηγήθηκαν, έγινε σαφές ότι οι βασικοί μελλοντικοί στόχοι της Ένωσης στον
ενεργειακό τομέα είναι:

•
•
•

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού

Η προστασία του περιβάλλοντος.

Υπογραμμίζουμε ότι συχνά η εξισορρόπηση των τριών αυτών στόχων εμφανίζει δυσκολίες, ό
πως για παράδειγμα ο συνδυασμός της μέγιστης ανταγωνιστικότητας με την προστασία του περι
βάλλοντος . Σήμερα, ο ενεργειακός τομέας εκτίθεται πλήρως στις ανταγωνιστικές δυνάμεις με την
περαιτέρω ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς και δύναται να έχει σημαντική συμβολή στη συνο

λική ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Ο στόχος αυτός είναι ο πλέον σημαντικός, δεδομένων των ση
μερινών οικονομικών συνθηκών στην Ένωση, καθώς και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει στις
παγκόσμιες αγορές . Όμως, σταδιακά όλο και περισσότερο, αυξάνεται η απαίτηση γ ια βιώσιμη ανά
mυξη σε τοπικό επίπεδο . Η βιωσιμότητα αναφέρεται σε όλους τους τομείς . Στην οικονομία, τη γε
ωργία, τη βιομηχανία, το περιβάλλον κο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο τομέας της ενέργειας κατέχει

εξέχουσα θέση, γιατί δε μπορεί σε καμία περίmωση να νοηθεί ανάmuξη στην εποχή της τρίτης χι
λιετίας, χωρίς την ενέργεια. Ο σημαντικός της ρόλος έγκειται πρώτα απ'όλα στην παροχή υπηρε
σιών για την εξασφάλιση της ποιότητας της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, καθώς τα πάντα στις
μέρες μας κινούνται και εργάζονται μέσω της χρήσης της ενέργειας. Ακολούθως, το ίδιο συμβαίνει
και στον τομέα της βιομηχανίας όπου αποτελεί τη βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊό
ντων. Ο τομέας της ενέργειας μπορεί να συμβάλει επίσης σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία θέσε
ων εργασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Παράλληλα, το επίπεδο των τιμών της ενέργειας
είναι καθοριστικό στη σημερινή κοινωνικοοικονομική κατάσταση , καθώς αποτελεί σημαντικό παρά
γοντα για τη μείωση των παραγωγικών δαπανών και τιμών. Η ενέργεια λοιπόν, είναι σημαντικότατος

παράγοντας στην πορεία της οικονομικής ανάπτυξης και προόδου της Ε.Ε. και τα αποτελέσματα της
ενεργειακής πολιτικής της θα κριθούν, όπως και τα αποτελέσματα όλων των άλλων πολιτικών της,
από το βαθμό με τον οποίο θα συμβάλλει στην επίτευξη του κεντρικού στόχου των Συνθηκών της
Ένωσης , που αφορά στη βιώσιμη ανάmυξη των περιφερειών της σε όλους τους τομείς.
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