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Η εξωηεπική διάζηαζη ηηρ Ενεπγειακήρ Πολιηικήρ 

ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ 

 

Σσνοπηική περίληυη ηφν διεθνών θόρα ζηα οποία ζσμμεηέτει η Ε.Ε. 

 

 

Μεηάθξαζε: 

Μαξίλα Καθνπδάθε 

Μ.Α. ζηελ Δπξσπατθή Γηνίθεζε,  

Γόθηκε Δξεπλήηξηα Κ.Δ.ΓΙΑ. 

 

 

Σν παξόλ θείκελν απνηειεί κεηάθξαζε ελεκεξσηηθνύ ζεκεηώκαηνο πνπ εμέδσζε ην 

Δπξσπατθό πκβνύιην ζηηο 4 Φεβξνπαξίνπ 2011 
*
, ππό ηνλ ηίηιν: «External Dimensions of 

European Energy Policy – Brief summary of international fora in which the EU is 
participating». 

Σν πξσηόηππν θείκελν βξίζθεηαη δεκνζηεπκέλν ζηε δηεύζπλζε: http://www.european-
council.europa.eu/media/171260/ec04.02.2011-external-dimension-factsheetfinal.en.pdf. 
 

 

  

Η Δπξσπατθή αγνξά ελέξγεηαο απνηειεί ηε κεγαιύηεξε πεξηθεξεηαθή αγνξά ηνπ 

θόζκνπ (πάλσ από 500 εθαη. θαηαλαισηώλ θαη πεξίπνπ 200 εθαη. επηρεηξήζεσλ) θαη 

ε Δπξώπε ην κεγαιύηεξν εηζαγσγέα ελέξγεηαο ζηνλ θόζκν. Γεδνκέλεο ηεο 

απμαλόκελεο εμάξηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) από ηηο εηζαγσγέο, ηεο 

αλάδπζεο λέσλ κεγάισλ θαηαλαισηξηώλ ρσξώλ, ησλ άζηαησλ ηηκώλ ηνπ 

                                                 
*
 εκ: Δθ παξαδξνκήο, ζην πξσηόηππν θείκελν ηνπ Δπξσπατθνύ πκβνπιίνπ, αλαθέξεηαη σο 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ε 4ε Φεβξνπαξίνπ 2010. 

Ενημερφηικό Σημείφμα  # 05 / Σεπηέμβριος 2011 

http://www.european-council.europa.eu/media/171260/ec04.02.2011-external-dimension-factsheetfinal.en.pdf
http://www.european-council.europa.eu/media/171260/ec04.02.2011-external-dimension-factsheetfinal.en.pdf
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πεηξειαίνπ, θαζώο θαη ησλ παγθόζκησλ πξνθιήζεσλ ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο, ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο ελεξγεηαθήο θηώρεηαο (1.4 δηο αλζξώπσλ ρσξίο 

πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο ελέξγεηαο), ε εμσηεξηθή δηάζηαζε έρεη γίλεη αλαπόζπαζην 

κέξνο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ. 

 

Γηαδνρηθά Δπξσπατθά πκβνύιηα έρνπλ ππνγξακκίζεη ηελ αλάγθε γηα κηα θνηλή 

πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε ηελ εμσηεξηθή δηάζηαζε ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. Μέρξη ηα 

κέζα ηνπ 2011, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλακέλεηαη λα ππνβάιεη αλαθνίλσζε ζρεηηθά 

κε ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα κε ζηόρν ηε δηαζθάιηζε κεγαιύηεξεο ζπλνρήο ζηελ 

εμσηεξηθή δξάζε ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο**.  

 

 

Διμεπήρ ςνεπγαζία 

 

ηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα επίπεδα δηκεξνύο ζπλεξγαζίαο κε 

πνηθίιεο ρώξεο θαη πεξηνρέο όπσο Βξαδηιία, Κίλα, Ιλδία, Ιξάθ, Ννξβεγία, Νόηηνο 

Αθξηθή, Ρσζία, Οπθξαλία, Οξγαληζκόο Δμαγσγώλ Πεηξειαηνπαξαγσγώλ Υσξώλ 

(ΟΠΔΚ) θαη ΗΠΑ. 

 

Δπίζεο, θεθάιαηα γηα ηελ ελέξγεηα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε αξθεηά ζρέδηα δξάζεο 

ππό ηελ Δπξσπατθή Πνιηηηθή Γεηηνλίαο θαη ζε πκθσλίεο ύλδεζεο ή πλεξγαζίαο. 

Δπηπξνζζέησο, έρνπλ ηεζεί ζε ηζρύ κε δεζκεπηηθά Μλεκόληα πλελλόεζεο κε 

ζεκαληηθνύο ελεξγεηαθνύο εηαίξνπο, όπσο ε Οπθξαλία, ην Αδεξκπατηδάλ, ην 

Καδαρζηάλ, ην Οπδκπεθηζηάλ, ην Σνπξθκεληζηάλ θαη ην Ιξάθ. Δμάιινπ, ελεξγεηαθνί 

δηάινγνη δηεμάγνληαη ζε πνηθίια θόξα, εληόο ελόο λνκηθνύ ή κε λνκηθνύ πιαηζίνπ 

θαζνξηζκνύ: 

 

 

Φόπα εξειδικεςμένα ζηον ηομέα ηηρ ενέπγειαρ βαζιζμένα ζε μια 

δεζμεςηική νομική ππάξη 

 

Ενεπγειακή Κοινόηηηα (Energy Community) – Η πλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο 

Δλεξγεηαθήο Κνηλόηεηαο ηέζεθε ζε ηζρύ ην 2006. Η Δλεξγεηαθή Κνηλόηεηα επεθηείλεη 

                                                 
**

 ηΜ: ηηο 7 επηεκβξίνπ 2011, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέδσζε ηελ αλαθνίλσζε 

[COM(2011)539] «[ζ]ρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνύ εθνδηαζµνύ θαη ηε δηεζλή 
ζπλεξγαζία – “Η ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ: ε ζπλεξγαζία µε ηνπο πέξαλ ησλ ζπλόξσλ µαο 
εηαίξνπο”». 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0539:FIN:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0539:FIN:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0539:FIN:EL:PDF
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ηελ εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο ηεο ΔΔ ζηελ Νόηην-Αλαηνιηθή Δπξώπε θαη πέξα από 

απηή, ζηε βάζε ελόο λνκηθά δεζκεπηηθνύ πιαηζίνπ. Παξέρεη έλα ζηαζεξό πεξηβάιινλ 

επελδύζεσλ βαζηζκέλνπ ζην θξάηνο δηθαίνπ θαη δεζκεύεη ηα ζπκβαιιόκελα κέξε 

καδί κε ηελ ΔΔ. Μέζσ ηεο δξάζεο ηεο, ε Δλεξγεηαθή Κνηλόηεηα ζπκβάιεη ζηελ 

αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνύ ζην επξύηεξν επξσπατθό πιαίζην. πκβαιιόκελα κέξε 

είλαη ε ΔΔ, ε Αιβαλία, ε Βνζλία-Δξδεγνβίλε, ε Κξναηία, ε Π.Γ.Γ.Μ., ην Μαπξνβνύλην, 

ε εξβία, ην Κνζζπθνπέδην θαη' εθαξκνγή ηνπ ςεθίζκαηνο 1244 ηνπ πκβνπιίνπ 

Αζθαιείαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ, ε Γεκνθξαηία ηεο Μνιδαβίαο θαη, από ηελ 1ε 

Φεβξνπαξίνπ 2011, ε Οπθξαλία. 

 

http://www.energy-community.org/ 

 

ςνθήκη για ηο Χάπηη Ενέπγειαρ (Energy Charter Treaty) – Η πλζήθε ηέζεθε 

ζε ηζρύ ην 1998. Πξόθεηηαη γηα κηα δηεζλή ζπκθσλία, ε νπνία ζηνρεύεη ζηελ ελίζρπζε 

ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ ζε ελεξγεηαθά δεηήκαηα, δεκηνπξγώληαο ίζνπο όξνπο 

αληαγσληζκνύ πνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη από όιεο ηηο ζπκκεηέρνπζεο θπβεξλήζεηο, 

ακβιύλνληαο έηζη ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο επελδύζεηο θαη ην εκπόξην 

ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Αξηζκεί πάλσ από 50 κέιε θαη ε γξακκαηεία ηνπ εδξεύεη 

ζηηο Βξπμέιιεο (Βέιγην). 

 

http://www.encharter.org/ 

 

 

Ενεπγειακά θόπα ζε πιο εςέλικηο πλαίζιο 

 

Διάλογορ ΕΕ-Ρωζίαρ – Ξεθίλεζε ην 2000 κε ζθνπό λα παξάζρεη καθξνπξόζεζκα 

αμηνπηζηία, αζθάιεηα θαη πξνβιεςηκόηεηα ζηηο ελεξγεηαθέο ζρέζεηο ζηελ ειεύζεξε 

αγνξά θαη λα εληζρύζεη ηελ εκπηζηνζύλε θαη ηε δηαθάλεηα ζε ακθόηεξεο πιεπξέο. Ο 

δηάινγνο ΔΔ – Ρσζίαο πεξηιακβάλεη: ην Μόληκν πκβνύιην Δηαηξηθήο ρέζεο κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ Δπηηξόπνπ Δλέξγεηαο ηεο ΔΔ, ηεο ηξέρνπζαο θαη ηεο επεξρόκελεο 

Πξνεδξίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ θαη ηνπ Ρώζνπ ππνπξγνύ Δλέξγεηαο. Οη 

θαζεκεξηλέο εξγαζίεο δηαιόγνπ δνκνύληαη κέζσ ηξηώλ θύξησλ νκάδσλ εξγαζίαο: 

ελεξγεηαθέο ζηξαηεγηθέο, πξνβιέςεηο θαη ζελάξηα, εμειίμεηο ζηελ αγνξά θαη 

ελεξγεηαθή απόδνζε. 

 

http://www.energy-community.org/
http://www.encharter.org/


4 
 

 

http://www.kedia.gr http://www.idis.gr 

 

Διάλογορ ΕΕ-ΗΠΑ – Σν πκβνύιην Δλέξγεηαο ΔΔ-ΗΠΑ εγθαζηδξύζεθε ην 2009 θαη 

επηδηώθεη ηελ εκβάζπλζε ηνπ ζπληνληζκνύ ζε δεηήκαηα ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο 

θνηλνύ ελδηαθέξνληνο, ηελ πξνώζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηηο ελεξγεηαθέο πνιηηηθέο θαη 

ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο εξεπλεηηθήο ζπλεξγαζίαο ζρεηηθά κε ηηο βηώζηκεο θαη ηηο 

θαζαξέο ηερλνινγίεο παξαγσγήο ελέξγεηαο. Σν πκβνύιην Δλέξγεηαο ζπλεδξηάδεη 

ελαιιάμ ζηελ ΔΔ θαη ηηο ΗΠΑ κηα θνξά ην ρξόλν. 

 

Ππωηοβοςλία ηος Μπακού – Ξεθίλεζε ην 2004 θαηά ηελ Τπνπξγηθή Γηάζθεςε 

Δλέξγεηαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Μπαθνύ από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηα 

παξαζαιάζζηα Κξάηε ηεο Καζπίαο θαη Μαύξεο Θάιαζζαο θαη ηνπο γείηνλέο ηνπο. 

ηόρνο ηεο πξσηνβνπιίαο είλαη λα εληζρύζεη ηελ νινθιήξσζε ησλ αγνξώλ ελέξγεηαο 

ησλ ζπκκεηερόλησλ θξαηώλ θαη ηεο ΔΔ, ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ δηαθαλείο αγνξέο, 

ηθαλέο λα πξνζειθύζνπλ επελδύζεηο θαη λα εληζρύζνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ 

ελεξγεηαθνύ εθνδηαζκνύ.  

 

Διάλογορ ΕΕ-ΟΠΕΚ (Οπγανιζμόρ εξαγωγών πεηπελαιοπαπαγωγών σωπών) – 

Δγθαζηδξύζεθε ην 2004 σο έλαο πςεινύ επηπέδνπ δηκεξήο δηάινγνο κε ζηόρν ηελ 

ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ παξαγσγνύ – θαηαλαισηή. Κάζε ρξόλν πξαγκαηνπνηείηαη κηα 

ζύλνδνο ζε ππνπξγηθό επίπεδν. Η ΔΔ ζηνρεύεη ζε πεξηζζόηεξν ζηαζεξέο δηεζλείο 

αγνξέο θαη ηηκέο πεηξειαίνπ, ζε έλα ειθπζηηθό θιίκα επελδύζεσλ, ζε κηα 

πεξηζζόηεξν δηαθαλή αγνξά, ζε θαιύηεξεο αλαιύζεηο θαη πξνβιέςεηο αγνξάο, θαζώο 

θαη ζηελ ηερλνινγηθή θαη δηεζλή ζπλεξγαζία.  

 

Αναηολική Εηαιπική σέζη (Eastern Partnership) – Δγθξίζεθε από ην 

Δπξσπατθό πκβνύιην ηνπ Μαξηίνπ 2009. πκκεηέρνπζεο ρώξεο είλαη ε Αξκελία, ην 

Αδεξκπατηδάλ, ε Λεπθνξσζία, ε Γεσξγία, ε Μνιδαβία θαη ε Οπθξαλία. Έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί ηέζζεξηο ζεκαηηθέο πιαηθόξκεο γηα ηνπο βαζηθνύο ηνκείο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμύ ηεο ΔΔ θαη ησλ ρσξώλ απηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο πιαηθόξκαο γηα 

ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα.  

 

 

Εςπύηεπα πολςμεπή θόπα 

 

Διεθνήρ Υπηπεζίαρ Ενέπγειαρ (International Energy Agency) – πζηάζεθε ην 

1974 κε έδξα ην Παξίζη. Η ΓΤΔ ελεξγεί σο έλαο ζύκβνπινο πνιηηηθήο γηα ηα 28 κέιε 
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ηεο, ελώ ζπλεξγάδεηαη επίζεο κε θξάηε κε-κέιε θαη θπξίσο ηε Ρσζία, ηελ Κίλα θαη 

ηελ Ιλδία. Η εληνιή ηεο ΓΤΔ εζηηάδεη ζηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα, ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε, θαζώο θαη 

ηελ ελεξγεηαθή ηερλνινγία. 

 

http://www.iea.org 

 

Διεθνέρ Ενεπγειακό Φόποςμ (International Energy Forum) – Απνηειεί ην 

κεγαιύηεξν θόξνπκ ζπγθέληξσζεο Τπνπξγώλ Δλέξγεηαο. Δθηόο από ηα θξάηε κέιε 

ηνπ ΟΠΔΚ θαη ηεο ΓΤΔ, ζην θόξνπκ ζπκκεηέρνπλ ζεκαληηθνί δηεζλείο δξώληεο όπσο 

ε Βξαδηιία, ε Κίλα, ε Ιλδία, ην Μεμηθό, ε Ρσζία θαη ε Νόηηνο Αθξηθή. Η ΓΤΔ 

ππνζηεξίδεηαη από κηα κόληκε γξακκαηεία πνπ απαξηίδεηαη από δηεζλέο πξνζσπηθό 

θαη έρεη έδξα ην Ρηάλη ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο. Οη ρώξεο ηνπ Φόξνπκ 

αληηπξνζσπεύνπλ πεξηζζόηεξν από ην 90% ηεο παγθόζκηαο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο 

ζε πεηξέιαην θαη θπζηθό αέξην.  

 

http://www.ief.org/ 

 

Διεθνήρ Εηαιπική σέζη για ηη ςνεπγαζία ζσεηικά με ηην Ενεπγειακή 

Απόδοζη (International Partnership on Energy Efficiency Cooperation) – 

Δγθξίζεθε ην 2009 από ηελ νκάδα ησλ Οθηώ (G8), ηελ Ιλδία θαη ηε Νόηηα Κνξέα, 

ελώ ζήκεξα αξηζκεί πνιύ πεξηζζόηεξα θξάηε. Απηό ην πςεινύ επηπέδνπ θόξνπκ 

επηρεηξεί κέζσ ηεο ΓΤΔ θαη ζθνπόο ηνπ είλαη λα πξνάγεη ελέξγεηεο πνπ απνθέξνπλ 

πςειά θέξδε θαη ζεκαληηθέο βειηηώζεηο ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο. 

 

Διεθνήρ Υπηπεζία για ηιρ Ανανεώζιμερ Πηγέρ Ενέπγειαρ (International 

Renewable Energy Agency) – Ιδξύζεθε ζηε Βόλλε ηνλ Ιαλνπάξην 2009. Μέρξη 

ζήκεξα έρνπλ ππνγξάςεη ην θαηαζηαηηθό ηεο Τπεξεζίαο 148 θξάηε θαη ε Δπξσπατθή 

Έλσζε. Αληηθεηκεληθόο ζθνπόο ηεο είλαη λα πξνάγεη ηελ επξεία θαη απμαλόκελε 

πηνζέηεζε, θαζώο θαη ηε βηώζηκε ρξήζε όισλ ησλ εηδώλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ 

ελέξγεηαο.  

 

http://www.irena.org/ 

 

http://www.iea.org/
http://www.ief.org/
http://www.irena.org/
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Υπηπεζία Πςπηνικήρ Ενέπγειαρ (Nuclear Energy Agency) – Πξόθεηηαη γηα κηα 

εμεηδηθεπκέλε ππεξεζία, πνπ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ ΟΟΑ. Ιδξύζεθε ην 

Φεβξνπάξην 1958 θαη εδξεύεη ζην Παξίζη. Αξηζκεί 29 θξάηε κέιε από ηελ Δπξώπε, 

ηε Βόξεην Ακεξηθή θαη ηελ πεξηθέξεηα Αζίαο-Δηξεληθνύ.  

 

www.oecd-nea.org 

 

Διεθνήρ Οπγανιζμόρ Αηομικήρ Ενέπγειαρ (International Atomic Energy 

Agency) – πζηάζεθε ην 1957 κε έδξα ηε Βηέλλε. Πξόθεηηαη γηα απνθεληξσκέλν 

νξγαληζκό ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ, πνπ εξγάδεηαη γηα ηελ αζθαιή θαη εηξεληθή ρξήζε 

ηεο ππξεληθήο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο. 

 

http://www.iaea.org/ 

http://www.oecd-nea.org/
http://www.iaea.org/

