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1.

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 συνολικά1, 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»2. Ο χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο
Μεταφορών3 εστίασε σε λύσεις για τον τοµέα των µεταφορών και στη δηµιουργία του
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών. Στον παρόντα ενεργειακό χάρτη 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 Συµβουλίου4.
Είναι φιλόδοξες οι πολιτικές και τα µέτρα της ΕΕ για την επίτευξη των ενεργειακών στόχων
για το 20205 και η στρατηγική «Ενέργεια 2020»6. 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 ώστε να πραγµατοποιηθούν οι
απαραίτητες µειώσεις στις εκποµπές, διατηρώντας παράλληλα ανταγωνιστικό και ασφαλή
τον τοµέα της ενέργειας.
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Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, Οκτώβριος 2009.
COM(2011)112, 8 Μαρτίου.
COM(2011)144, 28 Μαρτίου.
Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011
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 ∆εκεµβρίου 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.
Βλ. έγγραφο «Ενέργεια 2020 – Μια στρατηγική για ανταγωνιστική, αειφόρο και ασφαλή ενέργεια»
COM(2010) 639, Νοέµβριος 2010.
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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 ∆ιεθνής Οργανισµός Ενέργειας (IEA)
έχει αναδείξει τον ιδιαιτέρως σηµαντικό ρόλο των κυβερνήσεων και έχει υπογραµµίσει την
ανάγκη επείγουσας ανάληψης δράσης7. Με τα σενάρια του ενεργειακού χάρτη πορείας για το
2050 αναλύονται βαθύτερα διαφορετικές πιθανές πορείες για την Ευρώπη.
∆εν είναι δυνατή µακροπρόθεσµη πρόβλεψη. Τα σενάρια που παρουσιάζονται στον παρόντα
ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050 διερευνούν διαδροµές προς την απαλλαγή του
ενεργειακού συστήµατος από 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 µεταφορών8.
Η Επιτροπή έχει επίσης αναλύσει τα σενάρια και τις απόψεις των κρατών µελών και των
ενδιαφερόµενων µερών9. Είναι φυσικό, δεδοµένου του µακροπρόθεσµου ορίζοντα, να
υπάρχει αβεβαιότητα ως προς τα αποτελέσµατα αυτά, κυρίως επειδή βασίζονται σε
παραδοχές οι οποίες δεν είναι βέβαιες10. Είναι αδύνατο να προβλεφθεί πότε η παραγωγή
πετρελαίου θα κορυφωθεί, καθώς επανειληµµένα ανακαλύπτονται νέα 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 σύστηµα11.
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IEA (2011), World Energy Outlook (Παγκόσµιες Ενεργειακές Προοπτικές) 2011.
Το µοντέλο που χρησιµοποιείται για τον σκοπό αυτό είναι το µοντέλο του ενεργειακού συστήµατος
PRIMES.
Βλ. το παράρτηµα «Επιλεγµένα σενάρια ενδιαφερόµενων µερών», που περιλαµβάνει και σενάρια του
∆ιεθνούς 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 Ad hoc
συµβουλευτικής οµάδας για τον ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050.
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.
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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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
2.

ΕΙΝΑΙ

∆ΥΝΑΤΟ 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 σεναρίων 12
Σενάρια τρεχουσών τάσεων
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Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τα σενάρια, βλ. την εκτίµηση επιπτώσεων.
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•

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 (ΣΕ∆Ε). 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)

EL

•

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.

•

Τεχνολογίες διαφοροποιηµένων πηγών εφοδιασµού. ∆εν 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 ενέργειας
που 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).
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∆έκα 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 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
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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 δαπάνη του 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.
(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.
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(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 ρυθµούς, οι τιµές ηλεκτρικής
ενέργειας που προκύπτουν από τα µοντέλα – λόγω των υψηλών κεφαλαιουχικών δαπανών και
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 6065% 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
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των νοικοκυριών το 2030 και, µετέπειτα, µείωση σε ποσοστό άνω του 15% το 205013. 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 πρωτογενή
ενέργεια µειώνεται κατά ποσοστά από 16% - 20% έως το 2030 και από 32% - 41% έως το
2050 σε 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.
(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.
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∆εν 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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∆ιάγραµµα 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)
2000
1900
1800

Σενάριο
αναφοράς/σεν.ΤΠΠ:
αποτελέσµατα
πρόσθετων πολιτικών και
επικαιροποιηµένων
παραδοχών

1700
1600
1500
1400
1300

Απαλλαγή από ανθρακ.
εκποµπές: επιδράσεις
πολιτικών µε διαφορετικά
1100
κέντρα
βάρους/διαφορετικές
1000
διαθέσιµες τεχνολογίες
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
1200

(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» (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
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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. ∆εύτερον, 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. ∆εδοµένου 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
σηµαντικό παράγοντα κόστους στη βιοµηχανία14. 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.
3.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ 2020 ΣΤΟ 2050 – ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

3.1.

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
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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.
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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 κατανάλωσης ενέργειας 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
προϊόντων15.
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, 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
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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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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 (∆ΣΜ).
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
υφιστάµενης νοµοθεσίας16, 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 2ης και 3ης γενιάς. 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
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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 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
τοµέα17, 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.
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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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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 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 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
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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 ασφάλεια18 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
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.
18
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Συµπεριλαµβανοµένου του κόστους που προκύπτει από την ανάγκη να αυξηθεί η αντοχή σε φυσικές
και ανθρωπογενείς καταστροφές.
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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
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).
3.2.

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
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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. ∆εύτερο 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 περιόδους19. 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 προβλέψιµη εύλογη
απόδοση κάθε επένδυσης σε παντός είδους δυναµικότητα (µεταβλητή, βασικού φορτίου,
ευέλικτη). Είναι, ωστόσο, σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι πολιτικές εξελίξεις στα κράτη
µέλη δεν δηµιουργούν νέα εµπόδια στην ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή
φυσικού αερίου20. 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
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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.
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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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.
∆εδοµένου 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.
Η εφαρµογή των υφιστάµενων πολιτικών στην εσωτερική ενεργειακή αγορά και οι νέες
πολιτικές, όπως ο κανονισµός για την ενεργειακή υποδοµή21, µπορούν να συµβάλουν ώστε η
ΕΕ να ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή. Ο δεκαετής ευρωπαϊκός προγραµµατισµός των
αναγκών υποδοµής από τον Ε∆∆ΣΜ22 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 ∆ίκτυο
∆ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε∆∆ΣΜ-Η) διεξάγει ήδη
21
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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).).
Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών συστηµάτων µεταφοράς.
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µελέτες για διασυνδεδεµένο δίκτυο στη Βορειοδυτική Ευρώπη µε χρονικό ορίζοντα το 2030.
Τα αποτελέσµατα θα τροφοδοτήσουν τις εργασίες του Ε∆∆ΣΜ-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.
3.3.

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 καινοτοµίας σε 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 κλίµα23. 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,
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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 ∆ιεθνής
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.
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για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και την ανάπτυξη των ΑΠΕ24. 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 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 να προσελκυστούν 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.
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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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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
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. ∆εν 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. ∆εδοµένου 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
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
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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 201125. 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 ενέργεια26.
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.
4.

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
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.
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Ανακοίνωση για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού και τη διεθνή συνεργασία
(COM(2011)539.
«Αύξηση του αντικτύπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραµµα δράσης για αλλαγή»
(COM(2011)637, 13 Οκτωβρίου).
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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:

EL

(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 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.
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(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 του επείγοντος 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)

∆εν 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 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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