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Πρέπει να βρεθεί τρόπος συνεργασίας στο πλαίσιο του 
«μωσαϊκού» των ενεργειακών αγορών της ΕΕ, δηλώνουν 
οι ελεγκτές 
Η ΕΕ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια σημαντική πρόκληση η οποία αφορά την εξεύρεση τρόπων 
συνεργασίας στο πλαίσιο του σημερινού μωσαϊκού τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αγορών 
ενέργειας, με σκοπό την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, σύμφωνα με νέα έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Γενικά, οι ενεργειακές υποδομές της Ευρώπης δεν είναι 
σχεδιασμένες για πλήρως ολοκληρωμένες αγορές, δηλώνουν οι ελεγκτές, και, ως εκ τούτου, δεν 
εξασφαλίζουν επί του παρόντος αποτελεσματικά τον ενεργειακό εφοδιασμό. Η χρηματοδοτική 
στήριξη που παρέχεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τον τομέα των ενεργειακών υποδομών 
συνέβαλε σε περιορισμένο μόνο βαθμό στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και 
την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. 

Η εσωτερική αγορά ενέργειας θα επιτρέψει την ελεύθερη ροή και το χωρίς σύνορα εμπόριο φυσικού 
αερίου και ηλεκτρισμού σε ολόκληρη την ΕΕ. Κατά την περίοδο 2007-2013, από τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ διατέθηκαν 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση ενεργειακών υποδομών, ενώ 
επιπλέον 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να διατεθούν μεταξύ 2014 και 2020. 

Ωστόσο, στην έκθεση επισημαίνεται ότι ο στόχος της ΕΕ για ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας έως το 2014 δεν επιτεύχθηκε. Είναι μακρά ακόμη η πορεία έως ότου εφαρμοστεί πλήρως 
η τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια. Επειδή οι ενεργειακές υποδομές της Ευρώπης δεν είναι 
σχεδιασμένες για ολοκληρωμένες αγορές ενέργειας, δεν εξασφαλίζουν αποτελεσματικά τον 
ενεργειακό εφοδιασμό, δηλώνουν οι ελεγκτές οι οποίοι εξέτασαν περιπτωσιολογικές μελέτες σε έξι 
κράτη μέλη, ήτοι στη Βουλγαρία, την Εσθονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Ισπανία και τη 
Σουηδία. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν σημαντικές διαφορές στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη 
οργανώνουν έκαστο την εσωτερική αγορά ενέργειας, γεγονός το οποίο κινδυνεύει να λειτουργήσει 
ως τροχοπέδη για την περαιτέρω εξέλιξη της αγοράς ενέργειας της ΕΕ συνολικά, και κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι η συμβολή της χρηματοδοτικής στήριξης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ήταν 
περιορισμένη.  
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«Σε έναν αβέβαιο κόσμο, η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού είναι ζήτημα ζωτικής 
σημασίας για την Ευρώπη», δήλωσε ο Phil Wynn Owen, Μέλος του Συνεδρίου και αρμόδιος για 
την έκθεση. «Για να επιτύχουμε την ασφάλεια αυτή, πρέπει να ολοκληρώσουμε την εσωτερική 
αγορά ενέργειας και να μοιραστούμε την ενέργεια που ήδη διαθέτουμε.» 

Οι διασυνοριακές ενεργειακές ροές απαιτούν εντονότερη συνεργασία μεταξύ γειτονικών χωρών, 
αναφέρει η έκθεση. Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να εντοπίσει τις ενεργειακές 
υποδομές που δεν χρησιμοποιούνται ενεργά και να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη με σκοπό την 
κατάργηση των εμποδίων που παρακωλύουν τη χρησιμοποίησή τους προς όφελος της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Επιπλέον, η Επιτροπή πρέπει να επεξεργαστεί νέους τρόπους οι 
οποίοι θα επιτρέπουν τη διάθεση ενέργειας από ένα κράτος μέλος σε πελάτες σε άλλο, 
παραδείγματος χάριν με την ανάπτυξη περιφερειακών φορέων διαχείρισης υποδομών. 

Δεδομένου ότι οι κανονισμοί που ρυθμίζουν την εσωτερική αγορά ενέργειας δεν εφαρμόζονται 
πλήρως, οι ελεγκτές συνιστούν στην Επιτροπή να κινήσει τις τυχόν αναγκαίες διαδικασίες επί 
παραβάσει κατά κρατών μελών έως το τέλος του 2016. 

Τέλος, η χρηματοδότηση που διατίθεται σήμερα υπέρ των ενεργειακών υποδομών δεν έχει ως 
πρώτιστο στόχο την εσωτερική αγορά ενέργειας. Η Επιτροπή πρέπει να διατυπώσει προτάσεις 
νομοθετικού περιεχομένου οι οποίες να ορίζουν ότι οι αποφάσεις περί της επιλογής προς 
χρηματοδότηση έργων που αφορούν ενεργειακές υποδομές εξαρτώνται από την εύρυθμη και 
αδιάλειπτη λειτουργία της αγοράς ενέργειας στα κράτη μέλη. 

 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 
 
Η ειδική έκθεση αριθ. 16/2015 με τίτλο «Βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω 
ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας: απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες» είναι διαθέσιμη στα 
αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά (οι υπόλοιπες γλώσσες θα ακολουθήσουν σύντομα). 

Οι ειδικές εκθέσεις μας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων επιδόσεων και των ελέγχων συμμόρφωσης 
που διενεργούμε επί συγκεκριμένων τομέων του προϋπολογισμού ή επί συγκεκριμένων διαχειριστικών ζητημάτων. 
Το ΕΕΣ επιλέγει και σχεδιάζει τα εν λόγω ελεγκτικά καθήκοντα κατά τρόπον ώστε αυτά να αποφέρουν τον μέγιστο 
αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη συμμόρφωση, του επιπέδου των 
σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του πολιτικού και δημόσιου συμφέροντος. 

 


