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ενέργεια δηµιουργεί ανησυχίες στους πολίτες
µόνον όταν αρχίζει να σπανίζει. Η καθηµερινότητα

όµως θα ήταν διαφορετική χωρίς ενέργεια, τα εργοστάσια
δεν θα δούλευαν, τα αεροπλάνα δεν θα απογειώνονταν, τα
αυτοκίνητα δεν θα ξεκινούσαν, δεν θα είχαµε θέρµανση,
ζεστό νερό, ηλεκτρικό, υπολογιστές. Όταν ανάβουµε το
φως για να µπούµε σε ένα σκοτεινό δωµάτιο ή, όταν µε τα
πρώτα κρύα, βάζουµε τη θέρµανση στις κατοικίες µας,
σπάνια σκεφτόµαστε τους παραγωγικούς σταθµούς
ενέργειας, τα ηλεκτρικά δίκτυα, τους αγωγούς πετρελαίου
και φυσικού αερίου που µας συνδέουν µε τη Μέση Ανατολή
και την Κεντρική Ασία ή µε τα πετρελαιοφόρα που
διασχίζουν τη Μάγχη.

Ακόµη και εάν µετά την πτώση των πετρελαιειδών το 1986
η Ευρώπη φαίνεται να έχει ενεργειακή αφθονία, χάρη ιδίως
στο πρόγραµµα πυρηνικών σταθµών ηλεκτροπαραγωγής
ορισµένων χωρών όπως η Γαλλία, το Βέλγιο ή η Ισπανία, ή
χάρις στην εισχώρηση του φυσικού αερίου σε αγορές
σηµαντικές όπως είναι η θέρµανση και η ηλεκτρική
ενέργεια, το µέλλον θα µπορούσε να είναι λιγότερο βέβαιο.
Οι ενδογενείς ενεργειακοί πόροι που σήµερα εξασφαλίζουν
το ήµισυ των αναγκών µας αρχίζουν να στερεύουν, ενώ η
κατανάλωση αυξάνεται. Σε 20 έως 30 χρόνια, εάν δεν γίνει
τίποτε, οι περιβαλλοντικές συνέπειες της ενέργειας θα
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είναι ανυπόφορες και η ενεργειακή εξάρτηση από το
εξωτερικό θα αυξηθεί τόσο ώστε να φθάσει κατά µέσο όρο
το 70 % και µάλιστα 90 % για τα πετρελαιοειδή. Η
κατάσταση αυτή µας κάνει ευάλωτους, κυρίως γιατί η
οικονοµική εξάρτησή µας επικεντρώνεται σε ορισµένα είδη
ενέργειας, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, και σε
ορισµένες χώρες εξαγωγούς, όπως η Ρωσία για το φυσικό
αέριο και η Μέση Ανατολή για το πετρέλαιο. Αποδεικνύεται
άλλωστε ότι η παραγωγή και η κατανάλωση ενέργειας
ευθύνονται για όλες σχεδόν τις ανθρωπογενείς εκποµπές
διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα.

Ήρθε πλέον ο καιρός, πριν να ανάβουµε το φως ή πριν να
παίρνουµε το αυτοκίνητό µας, να κάνουµε επιλογές
έχοντας επίγνωση και όντας ενηµερωµένοι για τις διάφορες
πηγές ενέργειας που έχουµε στη διάθεσή µας. Σύντοµα
πρέπει να ληφθούν σηµαντικές πολιτικές αποφάσεις έτσι
ώστε ο εφοδιασµός και η κατανάλωση ενέργειας να είναι
πιο ασφαλείς και πιο συµβατές µε το περιβάλλον µας.
Σκοπός του φυλλαδίου αυτού είναι να δοθούν σε κάθε
αναγνώστη όλα όσα πρέπει να γνωρίζει για να
συνειδητοποιήσει τα ενεργειακά προβλήµατα και να λάβει
µέρος στη συζήτηση που έχει αρχίσει η Επιτροπή για την
ενέργεια µε δική µου πρωτοβουλία µε την Πράσινη Βίβλο
για την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού.

Loyola de Palacio
Αντιπρόεδρος 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
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προστά στην τρίτη χιλιετηρίδα, ήρθε ο καιρός για
την Ευρώπη να συζητήσει το ενεργειακό πρόβληµα.

Πρέπει να ξανασκεφτούµε την ασφάλεια του
ενεργειακού εφοδιασµού µας. Η συζήτηση αυτή αφορά
κάθε πολίτη, γιατί η ενέργεια είναι ουσιαστική στην
καθηµερινή µας ζωή.

Η τεράστια εξάρτησή µας από τα ορυκτά καύσιµα
(πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακας) συνεχώς
εντείνεται. Το γεγονός αυτό µας θέτει πολυάριθµα
προβλήµατα, µεταξύ των οποίων είναι η τιµή του
πετρελαίου και του φυσικού αερίου που επηρεάζουν την
οικονοµία µας και τη ζωή εκατοµµυρίων επιχειρήσεων, η
δύναµη που δίνουµε στους λιγοστούς προµηθευτές µας
από το εξωτερικό, η ρύπανση προφανώς, και τέλος, όπως
είδαµε πρόσφατα, ο κίνδυνος κοινωνικών ταραχών όταν οι
αγορές βρίσκονται σε κρίση.

Μ

EE-15 — Ισοζύγιο πρωτογενούς ενέργειας του 1998
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Περιορισµοί όλο και λιγότερο
ανεκτοί

Οι γεωπολιτικοί περιορισµοί βαρύνουν
σε τεράστιο βαθµό τον τοµέα της
ενέργειας. Η Ευρώπη εξαρτάται κατά
50 % από τις εισαγωγές της. Το
ποσοστό αυτό θα ανέλθει σε 70 %
γύρω στο 2030. Οι εισαγωγές αυτές
µάλιστα συνδέονται σχεδόν
αποκλειστικά µε τα ορυκτά καύσιµα.

Οι περιβαλλοντικοί περιορισµοί
αρχίζουν να γίνονται αισθητοί στην
καθηµερινή µας ζωή. Πρέπει ήδη από

σήµερα να προετοιµάσουµε το έδαφος για να παράγουµε
ενέργεια ή να µετακινούµαστε κατά τρόπο πιο συµβατό µε
το περιβάλλον. Τα ορυκτά καύσιµα θέτουν πολυάριθµα
περιβαλλοντικά προβλήµατα που συνδέονται µε την καύση
τους και τη µεταφορά τους.

Οι γεωπολιτικοί περιορισµοί µας οδηγούν στο συµπέρασµα
ότι σε πενήντα χρόνια δεν θα υπάρχει σχεδόν πλέον
πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Ή ότι η εξόρυξή τους θα είναι
πολύ δαπανηρή, και δεν θα έχει καµία σχέση µε τις
σηµερινές τιµές. Με άλλα λόγια, αυτοί οι πόροι υπάρχουν
στη φύση σε πεπερασµένες ποσότητες και αυτό που
κάνουµε εµείς είναι ότι απλώς τις σπαταλούµε.

Μια ευρωπαϊκή συζήτηση

Το θέµα είναι να προταθούν εθελούσιες στρατηγικές για να
µετριαστεί, ή ακόµη και να επανορθωθεί, αυτή η εξάρτηση.
Η συζήτηση δεν µπορεί πλέον να γίνεται σε εθνικό επίπεδο:
πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ούτως ή άλλως, οι
περιορισµοί είναι κοινοί για όλα τα κράτη µέλη:
βρισκόµαστε µάλιστα µπροστά σε ολοκλήρωση των
περιβαλλοντικών προτύπων µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από τη δηµιουργία της, η ενιαία αγορά συνεχώς δυναµώνει.
Ο ρόλος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι ακριβώς να
αποφεύγονται οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού µεταξύ
κρατών µελών, ιδίως οι στρεβλώσεις οικονοµικού και

Εξαρτώµεθα ήδη 
πάρα πολύ



φορολογικού χαρακτήρα. Στις ίδιες τις αγορές ενέργειας
επιτελείται πολύ γρήγορη ολοκλήρωση, χάρη στην
ελευθέρωση, ή ακόµη και στην παγκοσµιοποίηση. Σε ό,τι
αφορά την ενέργεια, η µελλοντική διεύρυνση της Ένωσης
πρέπει να παρακολουθηθεί δραστήρια και να πλαισιωθεί.
Αυτό το βλέπουµε ήδη στον τοµέα της πυρηνικής
ασφάλειας. Τέλος, η Ένωση χρειάζεται να ασκήσει όλο το
οικονοµικό και πολιτικό της βάρος απέναντι στους κύριους
προµηθευτές ενέργειας από το εξωτερικό. Εάν θέλουµε να
µας πάρουν στα σοβαρά σε αυτό ακριβώς το θέµα δεν
πρέπει να φανούµε ασυντόνιστοι.

Μια συζήτηση που επείγει

Γιατί λοιπόν µια τέτοια συζήτηση σήµερα; Ο τοµέας της
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι σε πλήρη αλλαγή:
πολλοί σταθµοί φθάνουν στο τέλος της διάρκειας ζωής
τους και πρέπει σήµερα να αποφασιστούν νέες επενδύσεις
για την περίοδο 2005-2010. Ο τοµέας της πυρηνικής
ενέργειας περιµένει άλλωστε τις αποφάσεις σχετικά µε το
µέλλον του, εξαιτίας µιας ιδιαίτερης συγκυρίας:
ελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
προβλήµατα αποδοχής από το κοινό, αδιέξοδο στο θέµα
των αποβλήτων ή ακόµη και στην
ανακύκλωση/επανεπεξεργασία. Σύµφωνα µε τους
οικονοµολόγους, περνάµε πλέον στο στάδιο που το
πετρέλαιο θα γίνεται όλο και πιο
δαπανηρό στην εξόρυξή του. Η
κατανάλωσή του µάλιστα δεν
κάµπτεται, το αντίθετο.
Στη βραχυπρόθεσµη ανάπτυξη του
τοµέα της ενέργειας πρέπει να
ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικές
δεσµεύσεις της Ένωσης στο Κιότο.
Ούτως ή άλλως, εάν συνεχίσουµε
κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν θα τις
σεβαστούµε καν. Προσοχή όµως! Οι
πολίτες της Ένωσης είναι σήµερα
πολύ ευαισθητοποιηµένοι για
το περιβάλλον και την υγεία
τους. Παρ’ όλα αυτά, τα
µέτρα εξοικονόµησης
ενέργειας είναι απλώς
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Στις ενεργειακές µας επιλογές
πρέπει να σεβόµαστε 

περισσότερο το περιβάλλον



παλιές αναµνήσεις. Τέλος, φαίνεται ότι ήρθε η κατάλληλη
στιγµή για τη σύναψη εταιρικών σχέσεων µε τους κύριους
προµηθευτές µας όπως είναι η Ρωσία, µε αντάλλαγµα
κάποιες δεσµεύσεις τους για την προστασία των
επενδύσεών µας.

Εν περιλήψει, µπορούµε ήδη από σήµερα να ετοιµάσουµε
ένα καλύτερο µέλλον για τον ενεργειακό µας εφοδιασµό
εάν µειώσουµε την εξάρτησή µας από τα ορυκτά καύσιµα.
Ταυτόχρονα, η Ένωση θα έλυνε το πρόβληµα της πολύ
µεγάλης γεωγραφικής της εξάρτησης από τις εισαγωγές
ενέργειας. Ας θυµηθούµε π.χ. τις κοινωνικές ταραχές που
δηµιουργήθηκαν από τη µεταβλητότητα των τιµών των
πετρελαιοειδών. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα απαλλασσόταν
από ένα µεγάλο µέρος των περιβαλλοντικών της
προβληµάτων. Τέλος, θα συνέβαλε στην καλύτερη
διαχείριση της χρήσης των φυσικών πόρων του πλανήτη.

Αυτό που προτείνει η Πράσινη Βίβλος συνίσταται σε τελική
ανάλυση στην κατάστρωση στρατηγικών µε σκοπό να
εξασφαλισθεί για τους Ευρωπαίους µία ενέργεια καθαρή,
σε λογική τιµή και σε αρκετή ποσότητα. Προς το σκοπό
αυτό, µπορεί κανείς να παρέµβει τόσο στην προσφορά
ενέργειας όσο και στη ζήτηση ενέργειας. Μόνο που η
παρέµβαση στη ζήτηση είναι πολύ πιο αποτελεσµατική:
χρειάζεται στην αρχή παροχή τεσσάρων µονάδων ενέργειας
για κατανάλωση µόνον µιας στο τέλος. Πρέπει πρώτα απ’
όλα να αρχίσουµε να σκεφτόµαστε πώς θα χρησιµοποιούµε
πιο αποτελεσµατικά την ενέργεια έτσι ώστε να
καταναλώνουµε λιγότερο, διατηρώντας πάντοτε την
ποιότητα ζωής µας. Όλες οι προτάσεις είναι ευπρόσδεκτες.
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ς µην κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας: τα
πράγµατα δεν είναι λαµπρά. Ακόµη και αν η ΕΕ

κατάφερε να µειώσει την ενεργειακή της ένταση 
(η αναγκαία ποσότητα ενέργειας για την παραγωγή µιας
µονάδας πλούτου), όλα τα λαµπάκια σηµαίνουν συναγερµό.
Η κατανάλωση ενέργειας αρχίζει να υπαερβαίνει το 1 
έως 2 % το χρόνο. Η εξάρτηση από τις τρίτες χώρες
υπερέβη το 50 %. Οι πενιχροί ενδογενείς πόροι µας
αρχίζουν να εξαντλούνται ― για τον άνθρακα, µπορούµε 
να µιλάµε για «οικονοµική» εξάντληση, γιατί είναι πάρα
πολύ ακριβός στην εξόρυξή του. Και για να συµπληρώσουµε
την εικόνα, το πετρέλαιο εξακολουθεί να είναι πρώτο στις
προτιµήσεις στα νοικοκυριά, τον τριτογενή τοµέα και τις
µεταφορές. ∆ίχως άλλο, αυτός ο τελευταίος τοµέας θα
γνωρίσει θεαµατική ανάπτυξη στο προσεχές µέλλον. 
Ας δούµε όλα αυτά µε περισσότερες λεπτοµέρειες.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
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Η κατανάλωση δεν κάµπτεται

Η αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας,
µεταφορών και θερµότητας οφείλεται κυρίως στα
νοικοκυριά και τον τριτογενή τοµέα. Και ευτυχώς που η
βιοµηχανία µπόρεσε να σταθεροποιήσει την κατανάλωσή
της χάρη στις επενδύσεις εκσυγχρονισµού. Αντίθετα, οι
µεταφορές είναι αδιαµφισβήτητα ο κύριος τοµέας στη
ζήτηση ενέργειας. Όλες οι προβλέψεις αφήνουν να
εννοηθεί έκρηξη της δραστηριότητας γι’ αυτόν τον πολύ
µεγάλο καταναλωτή πετρελαίου.

Η διεύρυνση δεν θα διορθώσει τα πράγµατα, διότι οι νέες
χώρες µέλη της ΕΕ θα έχουν µεγάλη οικονοµική ανάπτυξη
(5-6 %). Η ζήτηση ενέργειας θα αυξηθεί και αυτή: 2 % ανά
έτος έως το 2020. Όσον αφορά τις µεταφορές, είναι
προφανές ότι σε µια γεωγραφικά διευρυµένη Ένωση η
κυκλοφορία θα αναπτυχθεί µε µεγάλους ρυθµούς.
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Οι ενδογενείς πόροι εξαντλούνται

Η Ένωση δεν είναι πολύ πλούσια σε ενδογενείς φυσικούς
πόρους. Η εξόρυξή τους στοιχίζει περισσότερο απ’ ό,τι σε
άλλα µέρη. Μπορούµε να είµαστε βέβαιοι ότι η µείωση των
πόρων µας θα συνεχιστεί. Ο ρυθµός εξάντλησης θα
εξαρτηθεί από τις παγκόσµιες τιµές και από την
τεχνολογική πρόοδο. Η διεύρυνση δεν θα διορθώσει την
κατάσταση, εκτός από την περίπτωση του άνθρακα. Όντως,
µόνο το δυναµικό των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας δεν έχει χρησιµοποιηθεί σε όλη την
έκτασή του, εξαιτίας της υψηλής τιµής παραγωγής.
Εάν λυθεί το πρόβληµα αυτό, πρόκειται για τη µόνη
πηγή που έχει µέλλον στην Ένωση.
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EE-30 — Παραγωγή ενέργειας 

Σε εκατ. ΤΙΠ (τόνοι ισοδυνάµου πετρελαίου)

∆εν µπορούµε
να στηριζόµαστε
στους φυσικούς

µας πόρους

Ευθυνόµαστε όλοι

Οι µεταφορές απορροφούν το 67 % της
τελικής ζήτησης πετρελαίου, από το οποίο
εξαρτώνται ολοκληρωτικά (σε ποσοστό
98 %). Η ενεργειακή ένταση αυξήθηκε 
10 % από το 1985 έως το 1998. Οι προ-
βλέψεις αύξησης έως το 2010 είναι
θεαµατικές: + 16 % για το αυτοκίνητο,
+ 90 % για τα αεροπλάνα, + 50 % επιπλέον
για τις οδικές µεταφορές. Εξαιτίας µεταξύ
άλλων της συµφόρησης, το εξωτερικό
κόστος των µεταφορών υπολογίζεται στο
2 % του ΑΕΠ.
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Το πετρέλαιο της Βόρειας
Θάλασσας δεν είναι παντοτινό.
Η εκµετάλλευση των
κοιτασµάτων είναι δαπανηρή και
τα αποθέµατα περιορισµένα.
Στην καλύτερη των
περιπτώσεων τα αποθέµατα
αντιπροσωπεύουν ακόµη 25
χρόνια παραγωγής ή οκτώ
χρόνια κατανάλωσης µε τα
σηµερινά επίπεδα. Το κόστος
εξόρυξης είναι πολύ πιο υψηλό
απ’ ό,τι στη Μέση Ανατολή.

Το φυσικό αέριο της Βόρειας
Θάλασσας ακολουθεί το ίδιο

σχέδιο µε το πετρέλαιο. Μόνο που στη δεδοµένη
περίπτωση, µπορούµε να στηριζόµαστε στην
παραγωγή της Νορβηγίας, µέλος του Ευρωπαϊκού

Οικονοµικού Χώρου. Τα αποθέµατά της αντιπροσωπεύουν
23 χρόνια κατανάλωσης µε τα σηµερινά επίπεδα.

Ο κοινοτικός άνθρακας στοιχίζει τρεις µε τέσσερις φορές
περισσότερο από την παγκόσµια τιµή. Τα αποθέµατα είναι
πολύ µεγάλα και θα είναι ακόµη µεγαλύτερα µε τη
διεύρυνση. Το πρόβληµα όµως της ανταγωνιστικότητας θα
οδηγήσει την ΕΕ να µειώσει δραστικά την παραγωγή της.
Μόνο στο Ηνωµένο Βασίλειο πια η παραγωγή άνθρακα θα
µπορούσε να είναι ανταγωνιστική. Ο λιγνίτης και η τύρφη
αποδίδουν, δεν συντελούν όµως σε σηµαντικό βαθµό στην
παραγωγή ενέργειας στην ΕΕ.

Το ευρωπαϊκό ουράνιο αποτελεί το 2 % των παγκόσµιων
αποθεµάτων. Με βάση τις πολύ χαµηλές τιµές στην
παγκόσµια αγορά, τα ευρωπαϊκά κοιτάσµατα είναι όλο και
λιγότερο ανταγωνιστικά. Η αγορά ουρανίου είναι αντίθετα
ανθηρή σε παγκόσµιο επίπεδο.

Η ενέργειά µας 
στοιχίζει πολύ 
στην παραγωγή της
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ΕΕ-15 — Εισαγωγές φυσικού αερίου από τρίτες χώρες το 1999

Η ενέργειά 
µας στοιχίζει

πολύ στην
παραγωγή της

Η εξάρτηση από το εξωτερικό µεγαλώνει

Εάν καταναλώνουµε περισσότερο απ’ ό,τι παράγουµε,
πρέπει λοιπόν να εισάγουµε …. ή να καταναλώνουµε
λιγότερο. Ούτως ή άλλως πάντως δεν θα είµαστε ποτέ
αυτάρκεις στο θέµα της ενέργειας. Οι βολονταριστικές
ενεργειακές πολιτικές (εξοικονόµηση, πυρηνικό
πρόγραµµα, υποστήριξη των ανανεώσιµων, ενδογενής
παραγωγή) που ασκήθηκαν µετά την πρώτη πετρελαϊκή
κρίση δεν αρκούν πλέον. Οι εισαγωγές θα αυξηθούν λοιπόν
για να αντιµετωπιστεί η συνεχής ζήτηση. Σε 20 έως 30
χρόνια, θα εξαρτώµεθα κατά 90 % από το πετρέλαιο, κατά
70 % από το φυσικό αέριο και κατά 100 % από τον άνθρακα.
Η δε διεύρυνση εντείνει τις τάσεις αυτές.

ΕΕ-15 — Εισαγωγές αργού πετρελαίου από τρίτες χώρες το 1999
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Φυσικά, η εξάρτηση από το εξωτερικό δεν θέτει τα ίδια
προβλήµατα για όλα τα ενεργειακά προϊόντα. Για τον
άνθρακα ή το ουράνιο, δεν υπάρχει πρόβληµα διότι η
παγκόσµια αγορά είναι πολύ ρευστή, γεωγραφικά
αποκεντρωµένη και χωρίς ένταση τιµών. Για το πετρέλαιο ή
το φυσικό αέριο, η αγορά είναι πολύ εύθραυστη και τα
αποθέµατα άνισα κατανεµηµένα. Οι διακυµάνσεις των τιµών
µπορούν να επηρεάσουν σοβαρά την οικονοµία µας. Τι θα
συµβεί εάν υπάρξει έκρηξη ενεργειακής ζήτησης στις
αναπτυσσόµενες χώρες;

Οι σηµερινοί προµηθευτές της Ένωσης δεν είναι πάρα
πολλοί. Σε χονδρικές γραµµές, εξαρτώµαστε από τη Μέση
Ανατολή για το πετρέλαιο και από τη Ρωσία και από τη
Βόρεια Αφρική για το φυσικό αέριο. Όλα αυτά πληρώνονται
σε αµερικανικά δολάρια. Να προσθέσουµε επίσης εδώ τους
υλικούς και πολιτικούς κινδύνους που συνδέονται µε τη
διαµετακόµιση των ενεργειακών προϊόντων στην Ευρώπη,
που είναι πολύ πιο σηµαντικοί για το φυσικό αέριο απ’ ό,τι
για το πετρέλαιο. Τα γεωπολιτικά θέµατα επικαλύπτουν τα
οικονοµικά θέµατα στο πεδίο αυτό. Όπως έχουν τα
πράγµατα σήµερα, ελέγχουµε όλο και λιγότερο την
ευάλωτη κατάστασή µας.

Με άλλα λόγια, έχουµε µεγάλη έλλειψη µέσων
διαπραγµάτευσης και άσκησης πίεσης. Τα περιθώρια
χειρισµών είναι περιορισµένα και σε περίπτωση έντονης
κρίσης και µακροπρόθεσµα.

Η ΕΕ έχει µεγάλο βάρος ως πελάτης στη διεθνή
ενεργειακή σκηνή. Το 1997, οι εισαγωγές ενέργειας της ΕΕ
ανήλθαν σε 120 δισ. ευρώ. Η ΕΕ απορροφά το 14-15 % της
παγκόσµιας κατανάλωσης ενέργειας και είναι εποµένως ο
µεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου (19 % της
παγκόσµιας κατανάλωσης) και φυσικού αερίου (16 % των
αναγκών του πλανήτη) στον κόσµο. Το 1999 οι εισαγωγές
πετρελαίου της ΕΕ έφθασαν τα 240 δισ. ευρώ. Το 2000
έγινε έκρηξη στις εισαγωγές. Το µισό σχεδόν των
χρηµάτων αυτών κατέληξε στις τσέπες των
πετρελαιοπαραγωγών της Μέσης Ανατολής.
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Το περιβάλλον απειλείται

Η παραγωγή, η µεταφορά και η κατανάλωση ενέργειας
έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Η Ένωση έχει
θέσει το περιβάλλον µεταξύ των προτεραιοτήτων της. Τα
περιβαλλοντικά θέµατα θα µπορούσαν λοιπόν να
επηρεάσουν τις αποφάσεις µας όσον αφορά την ενέργεια
στο µέλλον. Η εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
είναι όλο και πιο σοβαρή για κάθε οικονοµική
δραστηριότητα. Αυτό αφορά π.χ. την αλλαγή του κλίµατος
αλλά και τη ρύπανση του περιβάλλοντος, τις
πετρελαιοκηλίδες ή τα πυρηνικά ατυχήµατα.

Η καταπολέµηση του φαινοµένου του θερµοκηπίου έχει
πλέον συµβολικό χαρακτήρα. Σχεδόν όλες οι εκποµπές CO2

που δηµιουργούνται από τον άνθρωπο αποδίδονται στον
ενεργειακό τοµέα. Αυτό είναι το επακόλουθο της όλο και
µεγαλύτερης εξάρτησης του ανθρώπου από τα ορυκτά
καύσιµα. Εκεί λοιπόν θα συγκεντρωθούν οι προσπάθειες
της Ευρώπης. Η µεταφορά και η ηλεκτροπαραγωγή/
ατµοπαραγωγή ευθύνονται σε χονδρικές γραµµές η κάθε
µία για το ένα τρίτο των εκποµπών CO2.

Ωστόσο, τα εννέα δέκατα της αύξησης των εκποµπών CO2

αποδίδονται στις µεταφορές, και κυρίως στις οδικές
µεταφορές. Είναι ο τοµέας λοιπόν όπου πρέπει
οπωσδήποτε να υπάρξει παρέµβαση. Όσο περισσότερο
περιµένουµε τόσο πιο απότοµες θα είναι οι αλλαγές.
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EΕ-30 — Εκποµπές CO2 (1990 = 100)

Χωρίς δραστικά µέτρα, δεν θα τηρήσουµε
τις δεσµεύσεις µας
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Η µείωση των εκποµπών (εκτός από εκείνες των
αερίων που συντελούν στο φαινόµενο του
θερµοκηπίου) είναι ένα άλλο οικονοµικό
πρόβληµα για την Ένωση. Η ευρωπαϊκή
νοµοθεσία επιβάλλει περιορισµούς όλο και πιο
αυστηρούς στις ρυπογόνους δραστηριότητες. Οι
περιορισµοί αυτοί αφορούν ιδίως την ποιότητα
των καυσίµων, την αξιοποίηση των αποβλήτων
και τα ανώτατα εθνικά όρια εκποµπών αερίων
που προκαλούν οξίνιση. Είναι προφανές ότι οι
δραστηριότητες που ρυπαίνουν λιγότερο θα
ευνοούνται όλο και περισσότερο.

Η ασφάλεια στη ναυτιλία ανησυχεί την Ένωση.
Οι πρόσφατες πετρελαιοκηλίδες είναι απαράδεκτες. Η
κυκλοφορία υδρογονανθράκων στα ευρωπαϊκά ύδατα είναι
σηµαντική. Η Ένωση διαθέτει πλέον µια νοµοθεσία πιο
προσαρµοσµένη στο θέµα της ασφάλειας στη ναυτιλία.
Ωστόσο, όσο περισσότερο πετρέλαιο καταναλώνουµε, τόσο
θα αυξάνεται η κυκλοφορία του πετρελαίου και εποµένως
και ο κίνδυνος ατυχηµάτων.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, τα αέρια που
συντελούν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου (CO2, µεθάνιο
κλπ.) για τα οποία ευθύνεται ο άνθρωπος, έχουν
αναγνωριστεί ως σοβαρή απειλή για το κλίµα του πλανήτη.
Επισπεύδουν τα φαινόµενα της κλιµατικής µεταβολής.
Προκαλούν µεταξύ άλλων τήξη των παγετώνων, άνοδο της
στάθµης των ωκεανών και όλο και πιο υψηλές
ατµοσφαιρικές θερµοκρασίες. Τα φαινόµενα αυτά
συντελούνται πολύ πιο γρήγορα µάλιστα και σε αναλογίες
πολύ πιο σηµαντικές απ’ ό,τι είχε προβλεφθεί αρχικά. Η ΕΕ
ευθύνεται για το 14 % των παγκόσµιων εκποµπών CO2.
Ανέλαβε τη δέσµευση σε µία διάσκεψη στο Κιότο τον
∆εκέµβριο του 1997 να µειώσει έως το 2008-2012 τις
εκποµπές αερίων που συντελούν στο φαινόµενο του
θερµοκηπίου κατά 8 %



Η πυρηνική ασφάλεια είναι ένα σηµαντικό στοιχείο στις
σχέσεις µας µε τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ακόµη
και αν η Ένωση δεν διαθέτει ακόµη κοινά πρότυπα, πιέζει
για «υψηλά» πρότυπα στην Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη. Οι πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία και το
περιβάλλον από την πυρηνική ενέργεια προκαλούν
ανησυχία σε ένα µέρος της κοινής γνώµης. Η ανησυχία
αυτή έχει κυρίως ως επίκεντρο το αδιέξοδο που υπάρχει
σήµερα όσον αφορά την αποθήκευση των αποβλήτων
υψηλής ακτινοβολίας.

Συµπερασµατικά, το µέλλον µας επιφυλάσσει άσχηµες
εκπλήξεις εάν δεν αλλάξουµε τις σηµερινές τάσεις στο
ενεργειακό µας ισοζύγιο. Πρέπει να επιβραδυνθεί η
καµπύλη αύξησης της κατανάλωσης µε µέτρα παρέµβασης
στη ζήτηση. Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας έχουν
τεράστιο δυναµικό. Πρέπει να διαχειριστούµε διαφορετικά
την εξάρτησή µας απέναντι στους προµηθευτές µας από το
εξωτερικό. Όσον αφορά το περιβάλλον, πρέπει να το
λαµβάνουµε πάντοτε υπόψη µας στις ενεργειακές µας
επιλογές για να ευνοήσουµε τις πιο καθαρές λύσεις. Εάν
δεν πάρουµε ριζοσπαστικά µέτρα ήδη από σήµερα, δεν θα
τηρήσουµε τις δεσµεύσεις µας. Κανένας δεν θα το κάνει
για λογαριασµό µας και οι κλιµατικές συνέπειες θα είναι
καταστροφικές. Ας δούµε τώρα µε λεπτοµέρειες τα πεδία
στα οποία µπορούµε να δράσουµε.
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ώς θα εξασφαλίζουµε ότι θα υπάρχουν πάντοτε
ενεργειακοί πόροι που θα ανταποκρίνονται στη

ζήτησή µας; Με άλλα λόγια, πώς µπορεί να εγγυηθεί
κανείς ότι η προσφορά θα είναι επαρκής και σε λογικές
τιµές; Κάθε ενεργειακός πόρος µπορεί να αντικαταστήσει
κάποιον άλλο, έστω και εν µέρει, µε κάποια πλεονεκτήµατα
και κάποια µειονεκτήµατα.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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Η ικανότητα ηλεκτροπαραγωγής της ΕΕ ανέρχεται σε 600
GWe. Έως το 2020 πρέπει να κατασκευαστούν άλλοι τόσοι
σταθµοί για να αντιµετωπιστεί η κατανάλωση και για να
αντικατασταθεί το ήµισυ των σηµερινών
ηλεκτροπαραγωγικών σταθµών που θα φθάσουν στο τέλος
της διάρκειας ζωής τους (γράφηµα για τους πόρους
ηλεκτροπαραγωγής στην ΕΕ). Ο ρόλος του πετρελαίου και
του άνθρακα αναγκαστικά θα µειωθεί ακόµη περισσότερο.
Το φυσικό αέριο θα κυριαρχεί στις νέες παραγωγικές
ικανότητες. Η πυρηνική ενέργεια κατά πάσα πιθανότητα
δεν θα αυξηθεί. Η συνεισφορά της θα εξαρτηθεί από
πολλούς παράγοντες: διεργασίες του Κιότο,
ανταγωνιστικότητα, αποδοχή από το κοινό, επίλυση του
προβλήµατος των αποβλήτων και της ασφάλειας στις
υποψήφιες για προσχώρηση χώρες. 

Ανανεώσιµες
Πυρηνική

Φυσικό αέριο

Πετρέλαιο

Ορυκτά 
καύσιµα



Το πετρέλαιο πρέπει να χάσει την κυριαρχία του

Χάρη στις µεταφορές, το πετρέλαιο έχει ακόµη µέλλον.
Παραµένει δυστυχώς βασική συνιστώσα της οικονοµίας
µας. Ή πρέπει να προσπαθήσουµε να το αντικαταστήσουµε,
πράγµα που έγινε στην ηλεκτροπαραγωγή (πράγµα αδύνατο
όµως στις αεροµεταφορές), ή να καταβάλουµε κάθε
προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσουµε την προµήθειά του, σε
«λογικές» τιµές προφανώς.

Η υποκατάσταση των οδικών
καυσίµων από υγρά βιολογικά
καύσιµα είναι δυνατή σε
ποσοστά που δεν είναι
αµελητέα. Το µόνο πρόβληµα
είναι το κόστος παραγωγής
τους. Τα κράτη µέλη δεν
φαίνεται να είναι διατεθειµένα
να βοηθήσουν µαζικά.
Ωστόσο, είναι µια πηγή
ενέργειας 100 % ενδογενής.
Το άλλο καύσιµο
υποκατάστασης είναι το
φυσικό αέριο, η συνεισφορά
του όµως θα παραµείνει
περιθωριακή εάν δεν
υποστηριχθεί.

Οι σηµερινοί προµηθευτές της Ένωσης είναι
συγκεντρωµένοι στη Μέση Ανατολή και στον OPEP. Οι
αντιδράσεις τους είναι εξαιρετικά απρόβλεπτες, διότι
εξαρτώνται από πολυάριθµες γεωπολιτικές παραµέτρους.
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Γιατί όχι καύσιµα 
«Made in Europe»;

Η συνεισφορά των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας θα
εξαρτηθεί από την πολιτική βούληση να προωθηθούν και
να αποβούν οικονοµικά πιο ελκυστικές. Η ελευθέρωση των
αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου θα
βελτιώσει οπωσδήποτε την αποτελεσµατικότητα του
συστήµατος. Η πτώση όµως των τιµών θα παροτρύνει τον
κόσµο να καταναλώνει περισσότερο.



Πρέπει λοιπόν να οργανώσουµε έναν συνεχή διάλογο µε
τους παραγωγούς. Ο διάλογος θα επιτρέψει να µειωθούν οι
εντάσεις των τιµών. Πρέπει να έρθουµε µαζί τους σε
συµφωνίες και να συναινέσουµε σε τρόπους παρέµβασης
προς το αµοιβαίο συµφέρον.

Οι νέοι προµηθευτές είναι πλέον ένα απτό ενδεχόµενο.
Πρόκειται ιδίως για τη Ρωσία και την περιφέρεια της
Κασπίας Θάλασσας όπου θα χρειαστούν γιγαντιαίες
επενδύσεις. Ο ρόλος της Ένωσης θα αποβεί καθοριστικός
για να δηµιουργηθεί κατάλληλη νοµική ασφάλεια για τις
επενδύσεις µας. Οι συζητήσεις µε τη Ρωσία έχουν ήδη
αρχίσει ενόψει µιας συµφωνίας εταιρικής σχέσης στον
τοµέα της ενέργειας.

Τα εθνικά εφεδρικά αποθέµατα πρέπει να τεθούν υπό
ευρωπαϊκό έλεγχο. Θα µπορούσαµε έτσι να αντιδρούµε µε
πιο συνεπή και γρήγορο τρόπο στις κρίσεις. Με την έκρηξη
των τιµών, µπορεί επίσης να αντιµετωπιστεί το ενδεχόµενο
ενός συστήµατος παρέµβασης έναντι των χρηµαταγορών.

Ο άνθρακας πάντοτε για κάθε ενδεχόµενο

Ο άνθρακας είναι το αντικείµενο της πρώτης ευρωπαϊκής
Συνθήκης (ΕΚΑΧ). Παρά το ένδοξο
παρελθόν του, είναι σε δυσµενή
θέση ως προς τους
υδρογονάνθρακες: πιο ρυπογόνος,
µικρότερη θερµαντική αξία,
λιγότερο πρακτική η µεταφορά του
και ογκώδης στην αποθήκευσή του.
Το κύριο πλεονέκτηµά του είναι η
τιµή του: µικρή και σταθερή. Το
µερίδιό του πάντως µειώνεται στο
ενεργειακό µας ισοζύγιο.

Η τεχνολογική πρόοδος µας
επιτρέπει να διαβλέψουµε ότι ο
άνθρακας έχει πάντοτε µέλλον. Η
έρευνα προσανατολίζεται στη

µείωση των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων και στην
αύξηση της ενεργειακής του απόδοσης. Οι καθαρές
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Χρειαζόµαστε ακόµη 
τον άνθρακα



τεχνολογίες (αεριοποίηση, καύση) είναι µια
πραγµατικότητα. ∆εν µπορούν όµως να εφαρµοστούν χωρίς
δαπανηρά προγράµµατα εκσυγχρονισµού των σταθµών.

Η διατήρηση της πρόσβασης σε κοινοτικά αποθέµατα
άνθρακα αξίζει να αναλυθεί. Η οδηγία για την ηλεκτρική
ενέργεια προβλέπει ότι ένα µερίδιο 15 % της
ηλεκτροπαραγωγής µπορεί να εξαιρεθεί από τους  κανόνες
ελευθέρωσης για να δοθεί προτεραιότητα στις ενδογενείς
πηγές ενέργειας. Γιατί όχι στον ευρωπαϊκό άνθρακα; Έτσι
θα µπορούσαν να παραµείνουν ανοικτά τα ορυχεία και να
διατηρηθεί η σχετική τεχνογνωσία.

Το φυσικό αέριο είναι δίκοπο µαχαίρι

Το φυσικό αέριο χρειάστηκε χρόνια για να αποκτήσει
συστατικές επιστολές. Τώρα πλέον τις έχει χάρη στα κύρια
πλεονεκτήµατά του. Είναι ευέλικτο στη χρήση του, ρυπαίνει
λιγότερο από άλλα ορυκτά καύσιµα, είναι άφθονο και
σχετικά φθηνό. Ωστόσο, θα µπορούσε να γίνει θύµα της
επιτυχίας του.
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Η τιµή του φυσικού αερίου
αναπροσαρµόζεται µε βάση την τιµή του
πετρελαίου. Οι λόγοι είναι ιστορικοί.
Επειδή το φυσικό αέριο απαντάται κοντά
σε κοιτάσµατα πετρελαίου, το
εκµεταλλεύονται οι εταιρείες πετρελαίου.
Η αναπροσαρµογή επέτρεπε στην αρχή
την προοδευτική εισαγωγή του στην
αγορά. Σήµερα, ο µηχανισµός αυτός δεν
έχει πλέον οικονοµική αιτιολόγηση. Θα
µπορούσε µακροπρόθεσµα να
αντικατασταθεί από το µηχανισµό της
προσφοράς και της ζήτησης αερίου. Θα
χρειαστεί επίσης πραγµατικός
ανταγωνισµός µεταξύ προµηθευτών µετά
την ελευθέρωση της αγοράς στην Ένωση.



Η αγορά του φυσικού αερίου είναι σχετικά
άκαµπτη εξαιτίας της τιµαριθµοποίησής του,
των παραδόσεών του µε βάση
µακροπρόθεσµες συµβάσεις και της
διοχέτευσής του µέσω αγωγών. Μελλοντικά,
αναµένεται αύξηση των τιµών του φυσικού
αερίου κατά 20 % έως το 2010. Πρέπει
λοιπόν να εξασφαλισθεί ένας πραγµατικός
ανταγωνισµός µεταξύ των προµηθευτών
µας. Όπως και για το πετρέλαιο, τα εφεδρικά
αποθέµατα θα µπορούσαν να βοηθήσουν την
Ένωση ώστε να µην είναι υπερβολικά
ευάλωτη.

Η διαφοροποίηση του εφοδιασµού φαίνεται
µία λύση προσαρµοσµένη στην αύξηση της
εξάρτησής µας από το εξωτερικό. Όσον
αφορά το πετρέλαιο, η Ένωση έχει κάθε

συµφέρον να συµβάλει στην κατασκευή νέων υποδοµών
µεταφοράς. Σηµειώνεται ότι το υγραέριο επιτρέπει να
έχουµε υπερπόντιους προµηθευτές. Οι ενδεχόµενοι
προµηθευτές βρίσκονται στην Κεντρική Ασία, µέσω του
Ατλαντικού (Νιγηρία, Τρινιντάντ), στη Μέση Ανατολή ή στο
Μαγκρέµπ.

Η πυρηνική ενέργεια µπορεί να διαδραµατίσει
κάποιο ρόλο

Η πυρηνική ενέργεια συµβάλλει θετικά στην ασφάλεια
ενεργειακού εφοδιασµού της Ένωσης. Παράγει αµελητέα
ποσότητα CO2, εποµένως συµβάλλει θετικά στην
καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος. Χρησιµεύει µόνο
στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, εξασφαλίζοντας
περισσότερο από το ένα τρίτο της παραγωγής στην Ένωση.

Το µέλλον της πυρηνικής ενέργειας είναι αβέβαιο στην
Ένωση. Ορισµένα κράτη µέλη που διαθέτουν πυρηνικούς
σταθµούς αποφάσισαν να κλείσουν προοδευτικά τους
σταθµούς τους. Θα τους αντικαταστήσουν από
συµβατικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθµούς και από
µονάδες παραγωγής που θα λειτουργούν µε ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας. Εκτός από τη Φινλανδία, δεν υπάρχει
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Πρέπει να 
διαφοροποιήσουµε 
τον εφοδιασµό µας



σήµερα σχέδιο κατασκευής νέων
πυρηνικών σταθµών.

Η έρευνα στην πυρηνική ενέργεια πρέπει
να υποστηριχθεί. Η Ένωση οφείλει να
διατηρήσει την παραγωγική ικανότητα
αιχµής που διαθέτει και την τεχνογνωσία
της στο δεδοµένο θέµα. Πρέπει να είναι
σε θέση να µεταφέρει στις µελλοντικές
γενεές την πείρα που έχει αποκτήσει και
να αναπτύξει νέους αντιδραστήρες, τους
λεγόµενους «καθαρούς». Η έρευνα
αφορά τους αντιδραστήρες του
µέλλοντος, την πυρηνική σύντηξη,
τη διαχείριση του ακτινοβοληµένου
καυσίµου και την αποθήκευση των
αποβλήτων.

Η διαχείριση των αποβλήτων δηλητηριάζει σήµερα τον
τοµέα. Η Ένωση πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθεί µε το
θέµα µε πιο διαφανή τρόπο ούτως ώστε να επανορθώσει.
Από αυτό εξαρτάται το µέλλον της πυρηνικής ενέργειας
στην Ένωση. Η πυρηνική ενέργεια δεν θα µπορέσει να
αναπτυχθεί χωρίς να εξασφαλιστεί µία περίοδος επαρκούς
σταθερότητας. Γι’ αυτό χρειάζεται η συναίνεση του κόσµου.

Η χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
πρέπει να ενθαρρυνθεί περισσότερο

Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι ρυπογόνες σε πολύ
χαµηλό βαθµό, δεν είναι όµως ακόµη αποδοτικές. Είναι
πλέον καιρός να βοηθηθεί η ανάπτυξή τους. Η Ένωση δεν
είναι δυνατόν να αµελεί αυτή την ενδογενή πηγή
ενέργειας. Ωστόσο, τα εµπόδια είναι πάρα πολλά. Εκτός
από την τιµή τους, οι συνθήκες πρόσβασης στην αγορά
είναι δυσµενείς. Μία οδηγία αποσκοπεί να εξασφαλίσει
σηµαντική εισχώρηση στην ελευθερωµένη αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας.

Το φορολογικό πλαίσιο πρέπει να προσαρµοστεί για τις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Πρέπει να δηµιουργήσει
προτιµησιακές συνθήκες για να αποβούν ανταγωνιστικές µε
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Το µέλλον της πυρηνικής
ενέργειας πρέπει 

να συζητηθεί
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τις άλλες πηγές ενέργειας. Π.χ., η τύχη
των βιοκαυσίµων εξαρτάται τελείως από
τις φοροαπαλλαγές. Προβλέπονται µέτρα
για να προωθηθεί η χρήση τους.

Οι ενισχύσεις είναι απαραίτητες για το
οικονοµικό τους άνοιγµα. Οι επενδύσεις
εκκίνησης είναι σηµαντικές. Οι ενισχύσεις
µπορούν να λάβουν πολλές µορφές.
Ταµεία αντιστάθµισης, φορολογικά
κίνητρα, σταθερές τιµές, ενισχύσεις της 
Ε & Α, δικαιώµατα προτεραιότητας στα
ηλεκτρικά δίκτυα, ενισχύσεις ανάπτυξης
και λειτουργίας, συνεισφορά του µεριδίου
των υπολοίπων πηγών που σήµερα είναι
αποδοτικές κλπ.

Ποια θα είναι 
η χρηµατοδότηση
των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας;

Η Ένωση είναι σήµερα εφοδιασµένη µε µία ενιαία αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που είναι η πιο
ανοικτή και η πιο ολοκληρωµένη στον κόσµο. Η αγορά
αυτή βασίζεται σε κοινή προσέγγιση όσον αφορά την
ελευθέρωσή της: προοδευτικό άνοιγµα, βασικά µέτρα
διαφάνειας, υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας, επίσηµα
όργανα συζήτησης των ρυθµιστικών αρχών, κοινές αρχές
τιµολόγησης της µεταφοράς, πανευρωπαϊκό σχέδιο
υποδοµών. Τη στιγµή αυτή υπάρχουν επί τάπητος ακόµη
πιο µακρόπνοες προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
Στόχος τους είναι να µπορεί κάθε πολίτης ήδη από το 2005
να επιλέγει τον προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και
φυσικού αερίου. Οι τοµείς αυτοί βρίσκονται σήµερα σε
πλήρη αλλαγή ούτως ώστε να αποβούν πιο
αποτελεσµατικοί και να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση που
παρέχουν. 

Η συνδυασµένη παραγωγή θερµότητας και ηλεκτρικής
ενέργειας (συµπαραγωγή) θεωρείται πράσινη ενέργεια. 
Οι εφαρµογές αυτού του τρόπου παραγωγής είναι πολύ
καινοτόµες. Οι µικροστρόβιλοι επιτρέπουν παραγωγή
θερµότητας/ηλεκτρικής ενέργειας όλο και πιο
αποκεντρωµένη. Χάρις σε αυτή την όλο και πιο µεγάλη
απόδοση (µεταξύ 80 % και 99 %), η συµπαραγωγή
επιτρέπει να µειωθεί η ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας 
και οι εκποµπές CO2. Αυτός ο τρόπος παραγωγής θα
µπορούσε να τριπλασιασθεί έως το 2010 µε κατάλληλο
ρυθµιστικό πλαίσιο.



Υπό τις σηµερινές συνθήκες, οι
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας θα
εξακολουθήσουν να έχουν µερίδιο
της αγοράς γύρω στο 7 % µέσα σε
δέκα χρόνια. Μόνον τα
χρηµατοδοτικά µέτρα θα τους
επιτρέψουν να διπλασιάσουν το
µερίδιό τους στο ενεργειακό
ισοζύγιο από 6 σε 12 %.

Τελικά, η Ένωση βρίσκεται
µπροστά σε δύσκολες επιλογές. 
Η ενέργεια θα αποκτήσει
µεγαλύτερη θέση αναγκαστικά
στην εξωτερική µας πολιτική. Η
εξασφάλιση του εφοδιασµού µας
από το εξωτερικό θα εξαρτηθεί από τις νέες µορφές
εταιρικών σχέσεων µε τις χώρες προµήθειας και
διαµετακόµισης. Πρέπει να αναπτύξουµε διάλογο µε τις
παραγωγούς χώρες, να συνάψουµε προνοµιούχους
εταιρικές σχέσεις, να βρούµε νέους προµηθευτές µε νέα
δίκτυα και, τέλος, να εξασφαλίσουµε και να
εκσυγχρονίσουµε τα υπάρχοντα δίκτυα εφοδιασµού µας.
Πρέπει να χρηµατοδοτήσουµε µαζικά τις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας, όπως συνέβη και µε άλλες πηγές. Αυτές
οι πηγές πάντως δεν πρόκειται να αντικαταστήσουν τις
άλλες για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Πρέπει επίσης να
δώσουµε γρήγορα απάντηση στο ευαίσθητο θέµα του
ρόλου της πυρηνικής ενέργειας στην Ένωση. Ούτως ή
άλλως πρέπει να ευνοήσουµε τις λιγότερο ρυπογόνους
πηγές ενέργειας. Η µεγαλύτερη ολοκλήρωση των αγορών
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου θα συµβάλει στην
καλύτερη απόδοση του συστήµατος. Ωστόσο, είναι σαφές
ότι οι δυνατότητες παρέµβασης στην προσφορά είναι
περιορισµένες. ∆εν υπάρχει συναίνεση στην Ένωση για µια
κοινή ενεργειακή πολιτική. Οι προοπτικές και οι εξελίξεις
των αγορών ενέργειας περιορίζουν επίσης το περιθώριο
χειρισµών που έχουµε. Για το λόγο αυτό η παρέµβαση στη
ζήτηση φαίνεται να είναι περισσότερο εφικτή.
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Ηλεκτρόνια 
και µεθάνιο 

χωρίς σύνορα
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Ευρώπη πήρε µέτρα για να µειώσει τη ζήτηση
ενέργειας για πρώτη φορά µε την πετρελαϊκή κρίση

του 1973. Τα µέτρα που τότε είχαν ληφθεί σε εθνικό
επίπεδο είχαν άνισα αποτελέσµατα. Σήµερα, είναι καιρός

να αποκτήσουµε 
µία βολονταριστική
πολιτική. Οι
δυνατότητες
εξοικονόµησης 
είναι µεγάλες 
και οι τρόποι 
πολλοί.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΣΤΗ ΖΗΤΗΣΗ

Η

Η άνεσή µας έχει 
ένα τίµηµα

Η µεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση θα έχει
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα στην προσφορά. Η συνολική
µας απόδοση είναι µόνον 25 %. Το υπόλοιπο χάνεται. Π.χ.,
όταν παράγεται ηλεκτρική ενέργεια, η ενεργειακή απόδοση
είναι το πολύ η µισή. Το υπόλοιπο διαχέεται σε θερµότητα.
Προς το επάνω µέρος της αλυσίδας, χρειάζεται επίσης
ενέργεια για να παραχθεί και να διοχετευθεί το καύσιµο.
Προς το κάτω µέρος της αλυσίδας, έχουµε απώλειες στο
ηλεκτρικό δίκτυο. Και τι να πει κανείς για τη σπατάλη στη
συνέχεια! Μια µονάδα που δεν έχει καταναλωθεί είναι
εποµένως τέσσερις µονάδες που στην πραγµατικότητα
έχουν εξοικονοµηθεί.



Να µειώσουµε ακόµη περισσότερο την ενεργειακή
ένταση

Οι προσπάθειες ενεργειακής απόδοσης έσβησαν σιγά σιγά.
Ωστόσο, το οικονοµικό δυναµικό βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης υπολογίζεται ακόµη σε 18 % της
σηµερινής κατανάλωσης ενέργειας. Το κύριο εµπόδιο
προέρχεται από τους καταναλωτές, οι οποίοι
δυσανασχετούν να χρησιµοποιήσουν τεχνολογίες
ενεργειακά αποδοτικές. Ωστόσο, η προσφορά αποδοτικών
προϊόντων µπορεί πραγµατικά να συνεισφέρει στην
εξοικονόµηση ενέργειας.
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Συσκευές 
καλύτερων 
επιδόσεων

Σηµειακές δράσεις που χρηµατοδοτήθηκαν από το
ευρωπαϊκό πρόγραµµα SAVE είχαν πολύ καλά
αποτελέσµατα. Οι οδηγίες για τις ετικέτες των συσκευών
και τα πρότυπα απόδοσης των ψυγείων και των λεβήτων
υπήρξαν επιτυχείς όσες φορές εφαρµόστηκαν σωστά. Αυτό
οφείλεται κυρίως στον έλεγχο εφαρµογής των οδηγιών. Τα
ψυγεία που πωλούνται σήµερα καταναλώνουν κατά µέσο
όρο 27 % λιγότερη ενέργεια απ’ ό,τι στο παρελθόν. Και να
σκεφθεί κανείς ότι χρειάζονται 15 µεγάλοι σταθµοί
ηλεκτροπαραγωγής για να τροφοδοτηθούν όλα τα ψυγεία
στην Ευρώπη! Παρόµοιες τάσεις παρατηρήθηκαν για τα
πλυντήρια ρούχων και τους φούρνους, που αποτέλεσαν το
αντικείµενο ολοκληρωµένης στρατηγικής για τις οικιακές
συσκευές.
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in product brochures
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Σήµερα, η Ένωση πρέπει να δει εξαρχής την πολιτική
διαχείρισης της ζήτησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε
ένα σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης τον Απρίλιο του 2000. Προτείνει να βελτιωθεί
κατά 1 % ανά έτος η ενεργειακή ένταση της ΕΕ έως το
2010. Τα χρήµατα πάντως που διατίθενται στο δεδοµένο
πεδίο είναι πενιχρά.

Πολλές κλαδικές λύσεις προς διερεύνηση

Εάν εξετάσει κανείς τις κλαδικές πολιτικές, η εξοικονόµηση
ενέργειας είναι εφικτή. Οι προοπτικές απασχόλησης είναι
ουσιαστικές σε ορισµένους τοµείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προβλέπει να λάβει χωρίς καθυστέρηση νέα µέτρα.
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Τα κτίρια ευθύνονται για το 40 % και άνω της
συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Αυτό αφορά τη
θέρµανση, την παραγωγή ζεστού νερού, τον
κλιµατισµό και το φωτισµό. Η κατανάλωση είναι
δυνατόν να µειωθεί περισσότερο από 22 % έως το
2010, εφόσον υπάρξουν καλοί όροι κόστους και
απόδοσης. Σήµερα είναι υπό συζήτηση µία πρόταση
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
Στην οδηγία προτείνεται µία κοινή µεθοδολογία
υπολογισµού της ενεργειακής απόδοσης των νέων
ή των ανακαινιζόµενων κτιρίων, η εφαρµογή
ελαχίστων προτύπων στο συγκεκριµένο πεδίο,
καθώς και ένα σύστηµα πιστοποίησης και ο έλεγχος
των εγκαταστάσεων θέρµανσης και κλιµατισµού.
Περισσότερο από 10 εκατ. λέβητες που
λειτουργούν σήµερα στην Ένωση είναι άνω των 20
ετών. Η αντικατάστασή τους και µόνο θα επέτρεπε
να µειωθεί η κατανάλωση της ενέργειας που
χρησιµοποιείται για τη θέρµανση των κατοικιών
κατά 5 % περίπου.

Τα κτίριά µας: ένα
µεγάλο δυναµικό
εξοικονόµησης
ενέργειας



Η βιοµηχανία µπορεί ακόµη να διαδραµατίσει κάποιο ρόλο.
Οι τοµείς που είναι οι µεγάλοι καταναλωτές ενέργειας
έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο. Φθάνουν σήµερα σε
µεγάλα επίπεδα απόδοσης. Ωστόσο, υπάρχει ακόµη
περιθώριο βελτίωσης.

Τα κτίρια παραµένουν ο πρωταρχικός κλάδος όπου πρέπει
να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση. Θα µπορούσε εύκολα
να εξοικονοµηθεί το ένα πέµπτο της κατανάλωσης
ενέργειας στον τοµέα αυτό. Αρκεί να χρησιµοποιηθούν οι
τεχνολογίες εξοικονόµησης ενέργειας που υπάρχουν και
είναι βιώσιµες: θερµοµόνωση, αερισµός, ηλεκτρικός
εξοπλισµός, κλπ. Προς το σκοπό αυτό, ο νοµοθέτης
διαθέτει πάµπολλα εργαλεία: κίνητρα για ανακαίνιση,
πρότυπα κατανάλωσης, κατώτατα όρια εξοικονόµησης
ενέργειας, πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κλπ.

Ο φωτισµός αποτελεί µια αξιοσηµείωτη «εφεδρεία
εξοικονόµησης». Με κατάλληλες επενδύσεις θα µπορούσε
να εξοικονοµηθεί το 30 έως 50 % της ηλεκτρικής
ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να θέσει σε
εφαρµογή µία εθελούσια συµφωνία µε τη βιοµηχανία στον
συγκεκριµένο τοµέα. Η Ένωση εξέδωσε επίσης µια οδηγία
που καθορίζει τα πρότυπα απόδοσης των λαµπτήρων που
λειτουργούν µε νέον.

Οι ηλεκτρικές συσκευές αποτελούν επίσης ένα τεράστιο
δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας. Εάν οι µηχανισµοί
κατάστασης αναστολής των συσκευών γίνουν πιο
αποτελεσµατικοί θα έχουµε ουσιαστική εξοικονόµηση
ενέργειας. Αυτό αφορά τους υπολογιστές, τον εξοπλισµό
γραφείου, τους τηλεοπτικούς δέκτες, τα µαγνητοσκόπια
κλπ.

Οι µεταφορές, λόγω της σηµασίας τους στη ζήτηση, κυρίως
πετρελαίου, χρειάζονται µέτρα µεγάλης εµβέλειας. Πρέπει
να αποκατασταθεί και πάλι η ισορροπία µεταξύ των τρόπων
µεταφοράς. Οι σιδηρόδροµοι πρέπει να ανασυγκροτηθούν
και µάλιστα σε βάρος των οδικών µεταφορών. Οι οδικές
µεταφορές πρέπει να αναδιαρθρωθούν. Πρέπει να
αναπτυχθούν οι θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων
και οι ποτάµιες µεταφορές. Πρέπει να ενθαρρυνθούν οι
καθαρές συγκοινωνίες στις πόλεις. Πρέπει να
κατασκευαστούν οχήµατα ενεργειακά πιο αποδοτικά
(υβριδικά οχήµατα, οχήµατα µε στοιχεία καυσίµου).
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Οι νέες τεχνολογίες είναι το µέλλον της ενεργειακής
απόδοσης. Η Κοινότητα πρέπει απαραίτητα να τις
υποστηρίξει σε µεγάλο βαθµό. Η τεχνολογική προσφορά
υποστηρίζεται εδώ και πολύ καιρό. Ωστόσο, θα µπορούσε
να υποστηριχθεί η ζήτηση περισσότερο προς όφελος των
ενδεχόµενων χρηστών. Πρέπει να υπάρξει η προοδευτική
δηµιουργία αγορών επαρκούς µεγέθους εφόσον βοηθηθεί η
τοπική αυτοδιοίκηση να εξοπλιστεί. Αυτό είναι πιο
αποτελεσµατικό απ’ ό,τι οι ενισχύσεις προς όφελος της
βιοµηχανίας. Επιπλέον, οι εµπειρίες µεγάλης κλίµακας είναι
πραγµατικές βιτρίνες επίδειξης.
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Η Λευκή Βίβλος για τις µεταφορές σκοπό έχει τον έλεγχο
της αναµενόµενης αύξησης των µεταφορών έως το 2010.
Πρέπει να µειωθούν οι ανισορροπίες µεταξύ των διαφόρων
τρόπων µεταφοράς κα το προβάδισµα να έχει ο σεβασµός
του περιβάλλοντος. Η αναδιάρθρωση των οδικών
µεταφορών θα ενθαρρυνθεί. Οι σιδηρόδροµοι θα
ανασυγκροτηθούν µε το άνοιγµα της αγοράς: το θέµα είναι
να καταστούν οι σιδηρόδροµοι πιο ανταγωνιστικοί έναντι
των οδικών µεταφορών. Η τόνωση των διατροπικών
µεταφορών, η δηµιουργία ενός πραγµατικά διευρωπαϊκού
δικτύου µεταφορών και η τόνωση της τεχνολογικής
καινοτοµίας είναι επίσης ανάµεσα στις προτεραιότητες. Η
Επιτροπή θα ήθελε επίσης να ενθαρρύνει τα κράτη µέλη
να εναρµονίσουν τις αρχές τιµολόγησής τους. Στις αρχές
αυτές πρέπει να ληφθεί υπόψη το εξωτερικό κόστος
(ρύπανση, ατυχήµατα) που προκαλούνται από τα διάφορα
µέσα µεταφοράς. 

Πρέπει να µειώσουµε 
το µερίδιο των οδικών
µεταφορών



Η φορολόγηση της ενέργειας πρέπει 
να αναπροσαρµοστεί

Η φορολόγηση είναι ένα απλό και αποτελεσµατικό εργαλείο
για να παρακινηθεί η αλλαγή συµπεριφοράς. Επιτρέπει
επίσης να ενσωµατωθούν στην τιµή της ενέργειας οι ζηµίες
που προκαλούνται στο περιβάλλον. Μέσα σε µια ενιαία
ευρωπαϊκή αγορά, δεν πρέπει να υπάρχει φορολογική
ανισότητα. Ειδάλλως υπάρχει ο κίνδυνος του φορολογικού
ανταγωνισµού και οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού. Για το
λόγο αυτό η Ένωση πρέπει να εφοδιαστεί µε ένα κοινό
φορολογικό πλαίσιο για την ενέργεια. Ορισµένα κράτη µέλη
δεν το θέλουν αυτό και είναι κρίµα. Όσο οι τιµές της
ενέργειας δεν ανταποκρίνονται στο πραγµατικό κόστος
τους για την κοινωνία, οι επιλογές και οι συµπεριφορές των
καταναλωτών δεν θα αλλάξουν.

Εν κατακλείδι, πρέπει σήµερα να αποκτήσουµε τα πιο
αποδοτικά µέσα προσανατολισµού της ζήτησης. Σε αυτά
συµπεριλαµβάνεται η φορολόγηση, τα ρυθµιστικά µέτρα και
τα µέσα της αγοράς. ∆εν µπορούµε πια να καταναλώνουµε
αλόγιστα ενέργεια. Οι τιµές της ενέργειας πρέπει να είναι
σωστές και να ενθαρρύνουν την εξοικονόµηση. Η καλύτερη
διαχείριση της ζήτησης θα έχει επίσης θετικά
αποτελέσµατα στο περιβάλλον. Η µικρότερη χρήση
ορυκτών καυσίµων σηµαίνει ούτως ή άλλως λιγότερο CO2

και λιγότερη ρύπανση.
Κυρίως, όµως, σηµαίνει
µικρότερη εξάρτηση από
το εξωτερικό.
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Να πληρώνουµε 
την ενέργεια 
στη σωστή τιµή

Έτσι, θα µειωθούν οι στρεβλώσεις µεταξύ τους και οι
οχλήσεις τους. Πρέπει επίσης να προωθηθούν οι µη
ρυπογόνες αστικές συγκοινωνίες. Η Επιτροπή προτίθεται
επίσης να ενθαρρύνει την ενεργειακή απόδοση των
µεταφορών, ιδίως εκείνη των κινητήρων και των καυσίµων.
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ντέλει, η Ένωση εξακολουθεί να διαθέτει µέσα
δράσης, ακόµα και αν αυτά είναι µειωµένα. Η

συζήτηση που αρχίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µας
ανοίγει τα µάτια. Οδεύουµε προς µία εξάρτηση από το
εξωτερικό που δύσκολα µπορούµε να αντέξουµε. Εάν δεν
κάνουµε τίποτα, δεν θα εκπληρώσουµε τους
περιβαλλοντικούς µας στόχους. Η κατάσταση θα
επιδεινώνεται όσο η Ένωση θα διευρύνεται. Πώς λοιπόν
τότε µπορεί να υπάρξει εγγύηση για την ασφάλεια του
ενεργειακού µας εφοδιασµού;

Ο ρόλος των αρχών παραµένει πρωταρχικός

Η δηµόσια εξουσία είναι εκείνη που καθορίζει το πλαίσιο
µέσα στο οποίο µπορεί να δράσει η αγορά. Μπορούµε να
προσανατολίσουµε σε µεγάλο βαθµό την ενεργειακή
πολιτική ιδίως εάν ενεργήσουµε στον φορολογικό τοµέα.
Εν πάση περιπτώσει, η ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού
µας απαιτεί πολύ περισσότερα πράγµατα απ’ ό,τι έναν απλό
συντονισµό µεταξύ κρατών µελών. Οι πολιτικές θα έχουν
πολύ περισσότερη δύναµη και νοµιµότητα εάν
αποφασιστούν σε ευρωπαϊκή κλίµακα. Πόσο χρόνο
µπορούµε ακόµη να αφήσουµε να περάσει;

Παρέµβαση στην προσφορά: µε ένα σµπάρο, 
δύο τρυγόνια

Για την παρέµβαση στην προσφορά, πρέπει να ληφθούν
ορισµένα µέτρα ήδη από τώρα µε σκοπό να εξασφαλίσουµε
τον ενεργειακό µας εφοδιασµό. Πρέπει να εξασφαλιστούν
τα δίκτυα, να συναφθούν συµφωνίες µε τους προµηθευτές
µας. Οι ανανεώσιµες πηγές είναι ο µόνος ενδογενής
ενεργειακός πόρος που διαθέτουµε. Πρέπει να τον

ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ 
ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Ε



υποστηρίξουµε µαζικά. Ευνοώντας επίσης ορισµένες πηγές
σε βάρος άλλων, θα επιτύχουµε παραγωγή ενέργειας πιο
συµβατή µε το περιβάλλον. ∆εν µπορούµε να πούµε ότι η
σηµερινή φορολογία ανταποκρίνεται πραγµατικά στο
συνολικό κόστος κάθε ενεργειακού πόρου για την κοινωνία.

Παρέµβαση στη ζήτηση: η επιλογή του καταναλωτή

Για την παρέµβαση στη ζήτηση, δεν υπάρχει πλέον επιλογή:
µόνον οι περιοριστικές πολιτικές, όπως η φορολογία ή τα
ρυθµιστικά µέτρα, µπορούν να οδηγήσουν σε συγκεκριµένα
αποτελέσµατα. Γι’ αυτό χρειάζεται δράση σε δύο επίπεδα.
Κατ’ αρχήν στο επίπεδο της διάθεσης των ενεργειακά
αποδοτικών τεχνολογιών (προϊόντα, δοµοτική κλπ.).
Κατόπιν, στο επίπεδο του καταναλωτή ο οποίος πρέπει να
αναλάβει τις ευθύνες του και να κατανοήσει µέχρι ποίου
σηµείου οι δικές του επιλογές στην κατανάλωση ενέργειας
βαρύνουν το περιβάλλον του. Η ρύπανση και η σπανιότητα
των πόρων, είναι υπόθεση του καθενός.

Να ξαναδούµε όλες τις επιλογές

Για να τεθεί σε εφαρµογή µια συνεπής στρατηγική, πρέπει
να ξαναδούµε όλες τις επιλογές, να συµφωνήσουµε όσον
αφορά τα µέτρα, το αποδεκτό κόστος και τον καταµερισµό
των προσπαθειών. Αυτό είναι και το θέµα της συζήτησης
που έχει ανοίξει µέσω της Πράσινης Βίβλου. Μπορούµε
ωστόσο ήδη να είµαστε βέβαιοι ότι οι µεταφορές θα είναι ο
τοµέας-κλειδί στις στρατηγικές που θα καταστρωθούν.
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Μια συζήτηση για 
να συµφιλιωθούν οι

πολίτες µε τους
καταναλωτές



Εν περιλήψει, χρειάζεται ίσως να συνειδητοποιηθούν
περισσότερο οι καταναλωτές µε την προϋπόθεση ότι θα
τους δοθούν τα µέσα για να κάνουν τις ενεργειακές τους
επιλογές τόσο στην παραγωγή όσο και στην κατανάλωση.
Πρέπει να επιτραπεί η αποκέντρωση των αποφάσεων για να
έχουµε την ικανότητα να επιλέγουµε και να
διαχειριζόµασθε τις συνέπειες των επιλογών µας. Η Ένωση
πρέπει ωστόσο να κατευθύνει τις επιλογές αυτές ανάλογα
µε τους στρατηγικούς στόχους (ασφάλεια εφοδιασµού και
περιβάλλον). Είναι βέβαιο ότι η ικανότητα παρέµβασης του
δηµοσίου είναι όλο και πιο περιορισµένη σε µια ενιαία
αγορά. Παρ’ όλα αυτά, µόνον οι εθνικές και οι ευρωπαϊκές
αρχές µπορούν να επηρεάσουν το µέλλον, µε τη βοήθεια
των κατάλληλων νοµοθετηµάτων. Η µελέτη αυτών των
νοµοθετηµάτων είναι εκείνο που προτείνουµε µε την
Πράσινη Βίβλο.
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