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Ο Σύνδεσμος  Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος 
(Σ.Β.Θ.Κ.Ε.), 

μέλος του  EEnntteerrpprriissee  EEuurrooppee  NNeettwwoorrkk  --HHeellllaass  σας ενημερώνει: 
 
Ενεργειακή Ένωση: ασφαλής, βιώσιμη, ανταγωνιστική και οικονομικά 

προσιτή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους 
 
Ενέργεια απαιτείται τόσο για τον κλιματισμό των σπιτιών όσο και για τη μεταφορά 
των εμπορευμάτων. Η ενέργεια είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομίας. Όμως, οι 
απαρχαιωμένες υποδομές, η ελλιπής ενοποίηση των αγορών και η έλλειψη 
συντονισμένων πολιτικών δεν επιτρέπουν στους καταναλωτές, τα νοικοκυριά και 
τις επιχειρήσεις να έχουν ευρύτερο φάσμα επιλογών και να επωφελούνται από 
χαμηλότερες τιμές ενέργειας. Ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί η ενιαία αγορά 
ενέργειας στην Ευρώπη. Υλοποιώντας αυτήν την ύψιστη προτεραιότητα που έθεσε 
στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του ο Πρόεδρος Γιούνκερ, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή παρουσιάζει τη στρατηγική της για την επίτευξη μιας ανθεκτικής 
Ενεργειακής Ένωσης με  προνοητική πολιτική αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής. 
 
Ενεργειακή Ένωση σημαίνει ιδίως τα εξής: 
 

 Ρήτρα αλληλεγγύης: μείωση της εξάρτησης από έναν και μόνον 
προμηθευτή και πλήρης συνεργασία με τις γειτονικές χώρες, ιδιαίτερα σε 
περιπτώσεις διακοπής του ενεργειακού εφοδιασμού. Μεγαλύτερη διαφάνεια 
στις συμφωνίες των χωρών της ΕΕ για αγορά ενέργειας ή φυσικού αερίου 
από χώρες εκτός ΕΕ. 

 Ροή ενέργειας, ως ένα είδος πέμπτης ελευθερίας: ελεύθερη ροή 
ενέργειας διαμέσου των συνόρων με αυστηρή εφαρμογή των ισχυόντων 
κανόνων σε τομείς όπως ο ενεργειακός διαχωρισμός και η ανεξαρτησία των 
ρυθμιστικών αρχών — με τη λήψη νομικών μέτρων εφόσον χρειάζεται. 
Επανασχεδιασμός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να είναι πιο 
διασυνδεδεμένη, πιο ανανεώσιμη και πιο ευέλικτη. Σημαντική αναμόρφωση 
των κρατικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, και 
σταδιακή κατάργηση των περιβαλλοντικά επιζήμιων επιδοτήσεων. 

 Μεγαλύτερη βαρύτητα στην ενεργειακή απόδοση: ουσιαστική 
επανεξέταση της ενεργειακής απόδοσης και αντιμετώπισή της ως μιας 
πηγής ενέργειας ώστε να μπορεί να ανταγωνίζεται με θεμιτούς όρους τη 
δυναμικότητα παραγωγής. 



 

 Μετάβαση σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με 
διάρκεια: εύκολη και αποτελεσματική απορρόφηση από το δίκτυο της 
τοπικά παραγόμενης ενέργειας, και από ανανεώσιμες πηγές. Προώθηση του 
ηγετικού ρόλου της ΕΕ στον τομέα της τεχνολογίας, μέσα από την 
ανάπτυξη της τεχνολογίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας νέας γενιάς, και 
παράλληλη επέκταση των εξαγωγών και της παγκόσμιας 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών εταιρειών. 

 
Οι πολίτες βρίσκονται στο επίκεντρο της Ενεργειακής Ένωσης. Οι τιμές της 
ενέργειας πρέπει να είναι προσιτές και ανταγωνιστικές. Η ενέργεια πρέπει να είναι 
ασφαλής και βιώσιμη, και να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός με μεγαλύτερη 
δυνατότητα επιλογής για κάθε καταναλωτή.  
Αυτές και άλλες δεσμεύσεις συνοδεύουν ένα σχέδιο δράσης για την επίτευξη 
φιλόδοξων στόχων στους τομείς της ενέργειας και της πολιτικής για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.  
 
 
 
Βασικά αριθμητικά στοιχεία 
 

 Η ΕΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο εισαγωγέα ενέργειας στον κόσμο, καθώς 
εισάγει το 53% της ενέργειάς της, με ετήσιο κόστος 400 δισ. ευρώ περίπου. 

 ∆ώδεκα κράτη μέλη της ΕΕ[1] δεν πληρούν τον κατώτατο στόχο 
διασύνδεσης της ΕΕ: να είναι δηλαδή δυνατή η διασυνοριακή διάθεση 
τουλάχιστον του 10% της εγκατεστημένης δυναμικότητας 
ηλεκτροπαραγωγής. Η ΕΕ προσδιόρισε 137 έργα ηλεκτρικής ενέργειας, από 
τα οποία τα 35 αφορούν τη διασύνδεση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας: 
αν υλοποιηθούν τα εν λόγω έργα, τα κράτη μέλη αυτά θα μπορούσαν να 
μειωθούν από 12 σε 2.  

 Εάν υπήρχε ένα κατάλληλα διασυνδεδεμένο ευρωπαϊκό δίκτυο ενέργειας, οι 
καταναλωτές θα μπορούσαν να εξοικονομούν έως και 40 δισ. ευρώ τον 
χρόνο. 

 Έξι κράτη μέλη[2] εξαρτώνται από έναν και μοναδικό εξωτερικό προμηθευτή 
για όλες τις εισαγωγές αερίου. 

 Το 75% του αποθέματος κατοικιών δεν είναι ενεργειακά αποδοτικό· το 94% 
των μεταφορών εξαρτάται από το πετρέλαιο, το 90% του οποίου είναι 
εισαγόμενο. 

 Πάνω από 1 τρισεκατομμύριο ευρώ πρέπει να επενδυθεί στον ενεργειακό 
τομέα της ΕΕ έως το 2020 και μόνο. 

 Οι τιμές χονδρικής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη είναι 
κατά 30% υψηλότερες, ενώ οι αντίστοιχες τιμές φυσικού αερίου είναι κατά 
100% υψηλότερες από ό,τι στις ΗΠΑ. 

 Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έχουν 
συνδυασμένο ετήσιο κύκλο εργασιών 129 δισεκατομμύρια ευρώ και 
απασχολούν πάνω από ένα εκατομμύριο άτομα. Η πρόκληση που 
αντιμετωπίζουμε είναι η διατήρηση της ηγετικής θέσης της Ευρώπης στις 
παγκόσμιες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 18% την 
περίοδο 1990-2011. 

                                                 
[1]              Η Κύπρος, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Λετονία, η 
Μάλτα, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο 
[2]              Η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία, η 
Σλοβακία 



 

 Έως το 2030, η ΕΕ στοχεύει στη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40%, στην προώθηση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας κατά τουλάχιστον 27%, και στη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης κατά τουλάχιστον 27%. 

 
Τι εγκρίθηκε από την ΕΕ; 
 

 Στρατηγική-πλαίσιο για μια ευέλικτη Ενεργειακή Ένωση μαζί με μια 
προνοητική πολιτική αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Η στρατηγική 
αυτή θέτει, με βάση πέντε αλληλένδετους άξονες πολιτικής, τους στόχους 
μιας Ενεργειακής Ένωσης, καθώς και τα συγκεκριμένα βήματα που θα 
ακολουθήσει η Επιτροπή Γιούνκερ για την επίτευξή τους, όπως η θέσπιση 
νέας νομοθεσίας για τον επανασχεδιασμό και την αναμόρφωση της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας η μεγαλύτερη διαφάνεια στις συμβάσεις φυσικού 
αερίου η ανάπτυξη ουσιαστικής συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο ως 
ένα σημαντικό βήμα προς μια ενοποιημένη αγορά με ισχυρότερο 
κανονιστικό πλαίσιο η θέσπιση νέας νομοθεσίας για τη διασφάλιση του 
εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο η αύξηση της 
χρηματοδότησης από την ΕΕ με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης ή ένα νέο πακέτο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ετήσια 
υποβολή  εκθέσεων για την «Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης», και 
άλλα.   

 
 Ανακοίνωση για τη ∆ιασύνδεση, η οποία προσδιορίζει τα μέτρα που 

χρειάζονται για την επίτευξη του στόχου του 10% όσον αφορά τη 
διασύνδεση στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2020. Αυτό είναι 
το ελάχιστο που απαιτείται για να είναι δυνατή η ροή και η εμπορία 
ενέργειας μεταξύ των κρατών μελών. Η ανακοίνωση δείχνει ποια κράτη 
μέλη πληρούν σήμερα τον στόχο — και ποια έργα είναι απαραίτητα για να 
γεφυρώσουν το χάσμα έως το 2020.  
 

 Ανακοίνωση που περιγράφει το όραμα για μια παγκόσμια συμφωνία για το 
κλίμα τον ∆εκέμβριο στο Παρίσι. Επιδιώκουμε μια διαφανή, δυναμική και 
νομικά δεσμευτική παγκόσμια συμφωνία με θεμιτές και φιλόδοξες 
δεσμεύσεις από όλα τα μέρη. Η ανακοίνωση αυτή προτείνει επίσης, με βάση 
τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο του Οκτωβρίου 
2014, έναν στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων στην ΕΕ (τη λεγόμενη 
εθνικά καθορισμένη πρόθεση συνεισφοράς (Intended Nationally 
Determined Contribution - INDC)), στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας.   

 
       
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 
Υπεύθυνη: κα Στ. Βαϊνά 
E-mail: svaina@sbtke.gr 
 
Σ.Β.Θ.Κ.Ε., μέλος του  Enterprise Europe Network -Hellas 
Ελ. Βενιζέλου 4, 38221, Βόλος 
Τηλ: 2421029407/8, 2421028111  
Φαξ: 2421026394 
Ιστοσελίδα : http://www.sbtke.gr, www.enterprise-hellas.gr 


