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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη 

(2016/2058(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 

άρθρο 194, 

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού που επιτεύχθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 

κατά την 21η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών (COP21) της UNFCCC, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο 

«Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050» (COM(2011)0885), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση 

και την ψύξη» (COM(2016)0051), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2015 με τίτλο 

«Μια στρατηγική-πλαίσιο για μια ανθεκτική ενεργειακή ένωση με μακρόπνοη πολιτική 

για την κλιματική αλλαγή» (COM(2015)0080), 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 23ης και της 24ης Οκτωβρίου 

2014 σχετικά με την πολιτική πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια 2030, 

– έχοντας υπόψη την Τρίτη Ενεργειακή Δέσμη, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση 

των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ 

και 2006/32/ΕΚ, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 

(αναδιατύπωση), 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των 

οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Χάρτης πορείας για τη 

μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών 

το 2050» (COM(2011)0112), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με ένα πλαίσιο για 

τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 
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– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του προγράμματος-

πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την 

κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ2, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, για την αποδοτικότητα των 

πόρων: προς μια κυκλική οικονομία3, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2015 με τίτλο «Η πορεία προς μια 

Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση»4, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 

Τροφίμων (A8-0232/2016), 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν το 50 % της τελικής ζήτησης ενέργειας στην ΕΕ 

χρησιμοποιείται για θέρμανση και ψύξη, εκ της οποίας το 80 % προορίζεται για τα 

κτίρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της θέρμανσης και της ψύξης πρέπει να 

αντικατοπτρίζει τη συμφωνία του Παρισιού του 2015 για την κλιματική αλλαγή (COP 

21) λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να είναι συμβατός με τους ενεργειακούς και 

κλιματικούς στόχους της ΕΕ, ο τομέας της θέρμανσης και ψύξης πρέπει να βασίζεται εξ 

ολοκλήρου σε ανανεώσιμες πηγές το αργότερο έως το 2050 και ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί μόνον εάν μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και αξιοποιηθεί πλήρως η αρχή 

«ενεργειακή απόδοση / το πρώτο καύσιμο»· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε πρόσθετη αύξηση κατά 1 % της εξοικονόμησης ενέργειας 

επιφέρει μείωση κατά 2,6 % των εισαγωγών φυσικού αερίου5· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να γίνουν περισσότερα τόσο για τη μείωση της 

ζήτησης θέρμανσης από τα κτίρια όσο και για τη μετατόπιση της εναπομένουσας 

ζήτησης από την καύση εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων σε επιμέρους λέβητες προς 

βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης και ψύξης σύμφωνα με τους στόχους του 

2050· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κτίρια αντιπροσωπεύουν εξαιρετικά υψηλό ποσοστό της 

συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας και ότι η υψηλότερη ενεργειακή απόδοση 

των κτιρίων και τα προγράμματα ανταπόκρισης στη ζήτηση μπορούν να 

διαδραματίσουν καίριο ρόλο για την εξισορρόπηση της ενεργειακής ζήτησης και την 

κάλυψη των αιχμών της ζήτησης, οδηγώντας σε μείωση της πλεονάζουσας 

                                                 
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0094. 
2 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104. 
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0266. 
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0444. 
5 Ανακοίνωση της Επιτροπής (2014) με τίτλο «Η ενεργειακή απόδοση και η συμβολή της στην ενεργειακή 

ασφάλεια και το πλαίσιο του 2030 για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια» (COM/2014/0520), 

στη διεύθυνση http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A52014DC0520 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A52014DC0520
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παραγωγικής ικανότητας και στην περιστολή των δαπανών παραγωγής, λειτουργίας και 

μεταφοράς· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αυξάνεται με 

αργούς ρυθμούς (αντιπροσωπεύοντας το 18% της πρωτογενούς παροχής ενέργειας το 

2012), αλλά ότι εξακολουθεί να υπάρχει τεράστιο δυναμικό σε όλα τα επίπεδα, ενώ το 

μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών και της ανακτώμενης θερμότητας κατά τη θέρμανση 

και την ψύξη στα κράτη μέλη πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά θέρμανσης και ψύξης της ΕΕ είναι κατακερματισμένη 

εξαιτίας του τοπικού χαρακτήρα της και των διαφορετικών τεχνολογιών και 

οικονομικών παραγόντων που εμπλέκονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τοπική και η 

περιφερειακή διάσταση είναι κεφαλαιώδεις προκειμένου να χαραχθούν οι σωστές 

πολιτικές για τη θέρμανση και ψύξη, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της 

υποδομής θέρμανσης και ψύξης και για τη διαβούλευση με τους καταναλωτές 

προκειμένου να αρθούν εμπόδια και να καταστούν πιο αποδοτικές και βιώσιμες η 

θέρμανση και η ψύξη· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομάζα αντιπροσωπεύει το 89 % της συνολικής 

κατανάλωσης ανανεώσιμης θερμότητας και το 15 % της συνολικής κατανάλωσης 

θερμότητας στην ΕΕ και ότι παρουσιάζει μεγάλες προοπτικές για περαιτέρω παροχή 

σημαντικών και οικονομικά συμφερουσών λύσεων για την αυξανόμενη ζήτηση 

θερμότητας· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της θέρμανσης και ψύξης αποτελεί ένα πρώτης 

τάξεως παράδειγμα της ανάγκης για μια ολιστική προσέγγιση των ενεργειακών λύσεων 

βάσει ολοκληρωμένων συστημάτων, χρησιμοποιώντας οριζόντιες προσεγγίσεις όσον 

αφορά τον σχεδιασμό των ενεργειακών συστημάτων και την ευρύτερη οικονομία· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο της πρωτογενούς ενέργειας από ορυκτά καύσιμα 

στη θέρμανση και ψύξη παραμένει ιδιαίτερα υψηλό στο 75 %, γεγονός που αποτελεί 

σοβαρό εμπόδιο για τις μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, επιταχύνοντας 

έτσι την αλλαγή του κλίματος και προκαλώντας σημαντικές βλάβες στο περιβάλλον· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της θέρμανσης και ψύξης πρέπει να συμβάλλει από 

κάθε άποψη στους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, και ότι οι επιδοτήσεις 

για τη χρήση ορυκτών καυσίμων στον τομέα αυτό πρέπει σταδιακά να καταργηθούν, 

σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22/05/2013, 

λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η ποσότητα της παραγόμενης από 

βιομηχανικές και άλλες εμπορικές διεργασίες θερμότητας η οποία στη συνέχεια 

αποβάλλεται στην ατμόσφαιρα ή στο νερό (αντί να χρησιμοποιείται με παραγωγικό 

τρόπο) είναι αρκετή για να καλύψει το σύνολο των αναγκών θέρμανσης της ΕΕ για τα 

οικιστικά κτίρια και τα κτίρια του τριτογενούς τομέα· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατασκευαστικός τομέας παράγει περίπου το 13 % του 

συνόλου των εκπομπών CO2 στην ΕΕ· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση προοδευτικών, αποτελεσματικών ανανεώσιμων 

συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης στα κτίρια πρέπει να συμβαδίζει με μια διεξοδική 
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διαδικασία θερμικής μόνωσης κατά ομοιογενή τρόπο, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση 

της ζήτησης ενέργειας και του κόστους για τους καταναλωτές, στην καταπολέμηση της 

ενεργειακής φτώχειας καθώς και στη δημιουργία εξειδικευμένων θέσεων εργασίας σε 

τοπικό επίπεδο· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα για την ανάπτυξη μιας σφαιρικής και ολοκληρωμένης 

στρατηγικής για τη θέρμανση και την ψύξη στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης, εάν 

εφαρμοστούν σωστά, παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και 

για τους καταναλωτές στην ΕΕ, όσον αφορά τη μείωση του συνολικού κόστους 

ενέργειας για τον κλάδο, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την εξοικονόμηση 

κόστους για τους καταναλωτές· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κανονιστικά πλαίσια της ΕΕ έχουν ως στόχο να 

αναδεικνύουν τους γενικούς στόχους, αλλά ότι είναι ουσιαστικό να επιτευχθεί 

πραγματική πρόοδος στη μεταβολή του τομέα της θέρμανσης και της ψύξης στο 

πλαίσιο μιας ευρύτερης αναμόρφωσης του ενεργειακού συστήματος· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος για βελτιστοποίηση του ρόλου των ανανεώσιμων 

πηγών, και ειδικά της ηλεκτρικής ενέργειας, στο συνολικό δίκτυο ενέργειας μέσα από 

την καλύτερη ενσωμάτωσή τους στις εφαρμογές θέρμανσης και ψύξης και στις 

μεταφορές, συμβάλλει στην απεξάρτηση του ενεργειακού συστήματος από τον 

άνθρακα, στη μικρότερη εξάρτηση από εισαγωγές ενέργειες, στη μείωση των 

λογαριασμών ενέργειας για τα νοικοκυριά και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

της βιομηχανίας της ΕΕ· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεσματικότερος τρόπος επίτευξης των εν λόγω κοινών 

στόχων είναι να δοθεί η δυνατότητα και να παρασχεθεί στήριξη στις τοπικές και 

περιφερειακές αρχές, σε συνεργασία με όλα τα αρμόδια ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να 

εφαρμόσουν μια προσέγγιση που να βασίζεται σε πλήρως ολοκληρωμένα συστήματα 

στους τομείς του πολεοδομικού σχεδιασμού, της ανάπτυξης υποδομών, στον 

κατασκευαστικό τομέα, στον τομέα της ανακαίνισης του κτιριακού αποθέματος και 

στον τομέα των νέων βιομηχανικών εξελίξεων, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι 

δυνητικές γέφυρες μεταξύ τομέων, οι αποδόσεις και άλλα αμοιβαία οφέλη· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων εξαρτάται επίσης από τη 

χρήση των κατάλληλων ενεργειακών συστημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή 

«προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση» και η αρχή «ενεργειακή απόδοση ως το 

πρώτο καύσιμο» πρέπει να τηρούνται στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης· 

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φιλόδοξοι στόχοι για ριζική ανακαίνιση του υφιστάμενου 

κτιριακού αποθέματος θα δημιουργούσαν εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, 

ιδίως για τις ΜΜΕ, θα βελτίωναν την ενεργειακή απόδοση και θα συνέβαλλαν καίρια 

στην ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας για σκοπούς θέρμανσης και ψύξης· 

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχιτεκτονική, η αστική πολεοδόμηση, η πυκνότητα της 

ζήτησης ροών θερμότητας και η ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών κλιματικών ζωνών και 

των τύπων κτιρίων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό ενεργειακά 

αποδοτικών δημοσίων κτιρίων και κατοικιών, με χαμηλές εκπομπές· 

Κ. επισημαίνει τις τεράστιες αναξιοποίητες δυνατότητες που προσφέρει η χρήση της 
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απορριπτόμενης θερμότητας και των συστημάτων τηλεθέρμανσης, δεδομένου ότι η 

πλεονάζουσα θερμότητα που διαθέτει η Ευρώπη υπερβαίνει τη συνολική ζήτηση 

θερμότητας σε όλα τα ευρωπαϊκά κτίρια, και το γεγονός ότι το 50 % της συνολικής 

ζήτησης θερμότητας στην ΕΕ μπορεί να παρέχεται μέσω τηλεθέρμανσης· 

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό ποσοστό του ευρωπαϊκού πληθυσμού ζει σε 

περιοχές, κυρίως σε πόλεις, στις οποίες παρατηρούνται υπερβάσεις των προδιαγραφών 

ποιότητας του αέρα· 

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η θέρμανση και η ψύξη θα 

συνεχίσουν να αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή ενεργειακής ζήτησης στην Ευρώπη, ενώ 

το φυσικό αέριο και το LPG χρησιμοποιούνται ευρέως για την κάλυψη αυτής της 

ζήτησης και η χρήση τους θα μπορούσε να βελτιστοποιηθεί με ιδιαίτερα αποδοτική 

αποθήκευση της ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη χρήση των 

ορυκτών καυσίμων αντιστρατεύεται τις υποχρεώσεις της ΕΕ σε σχέση με το κλίμα και 

την ενέργεια και τους στόχους της για μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα· 

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες σημαντικές διαφορές στην ετήσια ενεργειακή 

δαπάνη για σκοπούς θέρμανσης στις διαφορετικές κλιματικές ζώνες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που κυμαίνονται κατά μέσο όρο από 60 έως 90 kWh/m2 στις χώρες της Νότιας 

Ευρώπης και από 175 έως 235 kWh/m2 στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη· 

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη αποτελεσματικών λύσεων θέρμανσης και ψύξης 

παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες για την τόνωση αφενός της ανάπτυξης του τομέα 

της βιομηχανίας και των υπηρεσιών της Ευρώπης, ιδίως του τομέα των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, και αφετέρου της δημιουργίας υψηλότερης προστιθέμενης αξίας σε 

απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές· 

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενέργεια έχει μετατραπεί σε κοινωνικό αγαθό, η πρόσβαση 

στο οποίο πρέπει να εξασφαλίζεται· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι δεν έχουν 

πρόσβαση όλοι οι πολίτες στην ενέργεια, καθώς υπάρχουν σήμερα στην Ευρώπη πάνω 

από 25 εκατομμύρια άνθρωποι που συναντούν μεγάλες δυσκολίες σε αυτό· 

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές που άπτονται της ενεργειακής απόδοσης πρέπει να 

εστιάζουν στους πιο συμφέροντες οικονομικά τρόπους για τη βελτίωση των επιδόσεων 

των κτιρίων, μειώνοντας τη ζήτηση θερμότητας και/ή συνδέοντας τα κτίρια με 

εναλλακτικές λύσεις υψηλής απόδοσης· 

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το χαμηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης των καταναλωτών όσον 

αφορά τη χαμηλή απόδοση των συστημάτων θέρμανσης αποτελεί έναν από τους 

παράγοντες που επιβαρύνουν περισσότερο τους λογαριασμούς ενέργειας· 

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καλά θερμομονωμένες κατοικίες ενέχουν πλεονεκτήματα 

τόσο για το περιβάλλον όσο και για τους χρήστες, οι οποίοι πληρώνουν χαμηλότερους 

λογαριασμούς ενέργειας· 

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 72 % της ζήτησης θέρμανσης και ψύξης των μονοκατοικιών 

καταναλώνεται στις αγροτικές και ενδιάμεσες περιοχές· 

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λύσεις που βασίζονται στη φύση, όπως η ορθά σχεδιασμένη 
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βλάστηση στις οδούς, οι πράσινες σκεπές και οι πράσινοι τοίχοι που παρέχουν μόνωση 

και σκίαση σε κτίρια μειώνουν επίσης τη ζήτηση ενέργειας, περιορίζοντας την ανάγκη 

για θέρμανση και ψύξη· 

ΛΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 85 % της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων 

χρησιμοποιείται για τη θέρμανση χώρων και για τη θέρμανση νερού οικιακής χρήσης 

και ότι το 45% της ενέργειας για θέρμανση και ψύξη στην ΕΕ χρησιμοποιείται στον 

τομέα των κατοικιών· 

ΛΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία μπορεί, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καλύτερη χρήση της απορριπτόμενης θερμότητας 

και ψύξης· 

ΛΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά μέσο όρο, το 6 % των καταναλωτικών δαπανών των 

Ευρωπαίων αφορά τη θέρμανση και την ψύξη, και ότι το 11 % των Ευρωπαίων δεν 

διαθέτει τους πόρους για επαρκή θέρμανση της οικίας τους τον χειμώνα· 

ΛΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της ψύξης χρήζει περαιτέρω ανάλυσης και πρέπει να 

ληφθεί περισσότερο υπόψη στη στρατηγική της Επιτροπής και στις πολιτικές των 

κρατών μελών· 

ΛΕ. θεωρεί σημαντική την προώθηση μελετών για την εξοικονόμηση ενέργειας στα 

ιστορικά κτίρια προκειμένου να βελτιστοποιηθεί, όπου είναι δυνατόν, το επίπεδο 

ενεργειακής απόδοσης, βελτιώνοντας την προστασία και τη διατήρηση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς· 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής "μια στρατηγική της 

ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη", ως ένα πρώτο βήμα για να χαραχτεί μια ολιστική 

προσέγγιση στον μετασχηματισμό της θέρμανσης και της ψύξης στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και στον εντοπισμό των προτεραιότητα τομέων δράσης· συμμερίζεται πλήρως 

τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αναγνώριση και αξιοποίηση των 

συνεργειών ανάμεσα στην ηλεκτρική ενέργεια και στον τομέα της θέρμανσης, με στόχο 

να επιτευχθεί ένας αποτελεσματικός τομέας που αυξάνει την ενεργειακή ασφάλεια και 

διευκολύνει την επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων της ΕΕ με 

οικονομικά συμφέροντα τρόπο· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τους τομείς της 

θέρμανσης και της ψύξης ως μέρος του σχεδιασμού της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας· 

2. επισημαίνει την ανάγκη λήψης συγκεκριμένων μέτρων για τη θέρμανση και την ψύξη 

κατά την αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση (2012/27/ΕΕ), της 

οδηγίας για την ανανεώσιμη ενέργεια (2009/28/ΕΚ) καθώς και της οδηγίας για την 

ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (2010/31/ΕΕ)· 

3. θεωρεί ότι η στρατηγική για τη θέρμανση και την ψύξη πρέπει να λαμβάνει εξίσου 

υπόψη τις ανάγκες και των δύο συστημάτων, συνεκτιμώντας το γεγονός ότι η Ευρώπη 

έχει διαφορετικές κλιματικές ζώνες και ότι οι ανάγκες ως προς τη χρήση της ενέργειας 

διαφέρουν ανάλογα· 

4. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική σχετικά με τη θέρμανση και την ψύξη πρέπει να δίνει 

προτεραιότητα σε βιώσιμες και οικονομικά συμφέρουσες λύσεις, οι οποίες θα 

επιτρέψουν στα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους της κλιματικής και ενεργειακής 
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πολιτικής τους· επισημαίνει ότι οι τομείς της θέρμανσης και της ψύξης των κρατών 

μελών παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία εξαιτίας διαφορών στο ενεργειακό μείγμα, τις 

κλιματικές συνθήκες, την ενεργειακή απόδοση του κτιριακού αποθέματος ή την ένταση 

της βιομηχανίας, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλιστεί ευελιξία στην 

επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών λύσεων· 

5. ζητεί να εκπονηθούν ειδικές βιώσιμες στρατηγικές θέρμανσης και ψύξης σε εθνικό 

επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση της θερμότητας με την ηλεκτρική ενέργεια, 

στη συμπαραγωγή και στην τηλεθέρμανση και τηλεψύξη, κατά προτίμηση με βάση 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 της οδηγίας για την 

ενεργειακή απόδοση· 

6. επισημαίνει ότι η υψηλή ενεργειακή απόδοση, η θερμομόνωση υψηλών επιδόσεων και 

η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ανακτώμενης θερμότητας 

αποτελούν θεμελιώδεις προτεραιότητες της στρατηγικής της ΕΕ στον τομέα της 

θέρμανσης και ψύξης· θεωρεί, κατά συνέπεια, ότι η αρχή «προτεραιότητα στην 

ενεργειακή απόδοση» πρέπει να τηρείται, δεδομένου ότι η ενεργειακή απόδοση 

προσφέρει από τους υψηλότερους και ταχύτερους διαθέσιμους ρυθμούς επιστροφής της 

επένδυσης και είναι κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής για την επιτυχή μετάβαση προς 

έναν ασφαλή, ανθεκτικό και έξυπνο σύστημα θέρμανσης και ψύξης· 

7. επισημαίνει ότι ένα πιο αποκεντρωμένο και ευέλικτο ενεργειακό σύστημα, όπου οι 

πηγές ηλεκτρικής ισχύος και θερμότητας θα βρίσκονται εγγύτερα στο σημείο 

κατανάλωσης, μπορεί να διευκολύνει την αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας και, ως 

εκ τούτου, να δώσει στους καταναλωτές και στις κοινότητες τη δυνατότητα να 

εμπλακούν περισσότερο στην ενεργειακή αγορά και να ελέγχουν οι ίδιοι τη χρήση 

ενέργειάς τους, ενώ παράλληλα θα τους επιτρέψει να συμμετέχουν ενεργά στην 

ανταπόκριση στη ζήτηση· εκφράζει την άποψη ότι όσο μικρότερη είναι η αλυσίδα με 

την οποία η πρωτογενής ενέργεια μετατρέπεται σε άλλες μορφές για να παραγάγει 

χρήσιμη θερμότητα, τόσο υψηλότερη είναι η ενεργειακή απόδοση του ενεργειακού 

συστήματος εν γένει· αναγνωρίζει επιπλέον ότι μια τέτοια προσέγγιση μειώνει τις 

απώλειες μεταφοράς και διανομής, βελτιώνει την ανθεκτικότητα των ενεργειακών 

υποδομών και ταυτόχρονα παρέχει επιχειρηματικές ευκαιρίες σε τοπικό επίπεδο για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις· 

8. υπογραμμίζει τις συμπληρωματικότητες ανάμεσα στη νομοθεσία για τον οικολογικό 

σχεδιασμό και την ενεργειακή επισήμανση, αφενός, και στις οδηγίες για την ενεργειακή 

απόδοση και για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, αφετέρου, όσον αφορά τη 

μείωση της κατανάλωσης θέρμανσης και ψύξης· θεωρεί ότι οι οικιακές συσκευές 

(πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, κλπ) πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο 

αποδοτικές ενεργειακά και να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να 

χρησιμοποιούν την παροχή ζεστού νερού στο μέρος όπου είναι εγκατεστημένες·  

πιστεύει, κατά συνέπεια, ότι οι απαιτήσεις σε σχέση με τον οικολογικό σχεδιασμό και 

οι πολιτικές ενεργειακής επισήμανσης πρέπει να επανεξετάζονται και να βελτιώνονται 

σε τακτική βάση, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται επιπρόσθετες εξοικονομήσεις ενέργειας, 

μέσω περισσότερο καινοτόμων προϊόντων και μείωσης του ενεργειακού κόστους· 

9. υπενθυμίζει ότι στη θέρμανση και την ψύξη αναλογεί το μεγαλύτερο ποσοστό της 

ζήτησης ενέργειας στην ΕΕ· τονίζει τη σημασία της τήρησης της αρχής της 
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τεχνολογικής ουδετερότητας μεταξύ των υφιστάμενων πηγών ανανεώσιμης ενέργειας 

και των βασιζόμενων στην αγορά και στο κράτος κινήτρων για τη μετάβαση σε έναν 

ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό χαμηλών εκπομπών άνθρακα για τον τομέα της 

θέρμανσης και της ψύξης· 

10. υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης ενός ευνοϊκού πλαισίου για τους μισθωτές και για 

όσους ζουν σε πολυκατοικίες ώστε να μπορούν και εκείνοι να επωφελούνται από τα 

μέτρα που αφορούν την αυτοπαραγωγή και την κατανάλωση ανανεώσιμης θέρμανσης 

και ψύξης και την ενεργειακή απόδοση, και να αντιμετωπιστούν έτσι οι προκλήσεις που 

σχετίζονται με τα διαφορετικά κίνητρα και, περιστασιακά, τους περιοριστικούς κανόνες 

μίσθωσης· 

11. τονίζει τον θεμελιώδη ρόλο των τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βιώσιμης βιομάζας, της αεροθερμικής, 

ηλιοθερμικής, γεωθερμικής και ηλιακής ενέργειας, και των φωτοβολταϊκών στοιχείων 

σε συνδυασμό με ηλεκτρικές στήλες, για τη θέρμανση του νερού και την παροχή 

θέρμανσης και ψύξης σε κτίρια, σε συνδυασμό με εγκαταστάσεις θερμικής 

αποθήκευσης που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για καθημερινή ή εποχιακή 

εξισορρόπηση· καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν τα κατάλληλα κίνητρα για την 

προώθηση και την αξιοποίηση τέτοιων τεχνολογιών· καλεί τα κράτη μέλη να 

εφαρμόσουν πλήρως τις τρέχουσες οδηγίες για την ενεργειακή απόδοση και για την 

ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για "κτίρια 

με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας"  (nZEB)  και των μακροπρόθεσμων 

στρατηγικών σε σχέση με την ανακαίνιση των κτιρίων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 

να κινητοποιηθούν επαρκείς επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό του κτιριακού 

αποθέματός τους· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα πανενωσιακό όραμα για 

κτιριακό απόθεμα με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας έως το 2050· 

12. θεωρεί ότι τα ζητήματα που έχουν ως άξονα την ενεργειακή ασφάλεια στην ΕΕ 

αφορούν εν πολλοίς την ασφάλεια της παροχής θερμότητας· θεωρεί, συνεπώς, ότι η 

διαφοροποίηση των πηγών θέρμανσης είναι υψίστης σημασίας και καλεί την Επιτροπή 

να διερευνήσει τρόπους για περαιτέρω υποστήριξη και επιτάχυνση της επέκτασης των 

ανανεώσιμων τεχνολογιών θερμότητας· 

13. θεωρεί ότι η χρήση εργαλείων αποτύπωσης για τους σκοπούς της θέρμανσης, των 

κατάλληλων αρχιτεκτονικών λύσεων, βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης 

εγκαταστάσεων και αρχών αστικού πολεοδομικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων 

των λύσεων δικτύου αστικού επιπέδου, όπως η τηλεθέρμανση και τηλεψύξη, κατά τον 

σχεδιασμό ολόκληρων οικιστικών και εμπορικών περιοχών θα πρέπει να αποτελέσει τη 

βάση για ενεργειακά αποδοτικές και με χαμηλές εκπομπές κατασκευές στις διάφορες 

κλιματικές ζώνες της Ευρώπης· υπογραμμίζει ότι ένας σωστά μονωμένος κτιριακός 

ιστός έχει υψηλή θερμοχωρητικότητα, γεγονός που συνεπάγεται σημαντική 

εξοικονόμηση σε επίπεδο θέρμανσης και ψύξης· 

14. τονίζει ότι η ενεργειακή ζήτηση στον κατασκευαστικό τομέα ευθύνεται για το 40% 

περίπου της ενεργειακής κατανάλωσης στην ΕΕ και για το ένα τρίτο της χρήσης 

φυσικού αερίου, και ότι θα μπορούσε να περιοριστεί κατά τα τρία τέταρτα αν 

επισπευσθεί η ανακαίνιση των κτιρίων· επισημαίνει ότι το 85 % αυτής της ενεργειακής 

κατανάλωσης χρησιμοποιείται για θέρμανση και για τη θέρμανση νερού οικιακής 
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χρήσης και, ως εκ τούτου, ο εκσυγχρονισμός παλαιών και αναποτελεσματικών 

συστημάτων θέρμανσης, η αυξημένη χρήση ηλεκτρισμού που προέρχεται από 

ανανεώσιμες πηγές, η καλύτερη αξιοποίηση της «απορριπτόμενης θερμότητας» μέσω 

ιδιαίτερα αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης, και η ριζική ανακαίνιση των 

κτιρίων με βελτιωμένη θερμική μόνωση εξακολουθούν να αποτελούν καίριους 

παράγοντες για να εφαρμοστεί μια περισσότερο ασφαλής και βιώσιμη προσέγγιση για 

την παροχή θέρμανσης· προτείνει να συνεχιστεί η ενίσχυση των προτύπων ενεργειακής 

απόδοσης για τα κτίρια λαμβάνοντας υπόψη και ενθαρρύνοντας την τεχνική 

καινοτομία, ιδίως όσον αφορά την εξασφάλιση της ομοιογένειας της μόνωσης· συνιστά 

επίσης να παρέχεται συνεχώς στήριξη για την κατασκευή κτιρίων με σχεδόν μηδενική 

κατανάλωση ενέργειας (nZEB)· 

15. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές θέρμανσης και 

ψύξης που θα βασίζονται σε ολοκληρωμένη προσέγγιση, εναρμονισμένη αποτύπωση 

και στην αξιολόγηση που διενεργείται βάσει του άρθρου 14 της οδηγίας για την 

ενεργειακή απόδοση· υπογραμμίζει ότι η στρατηγική πρέπει να καθορίζει τομείς 

προτεραιότητας για παρέμβαση και να συμβάλλει στη βελτιστοποίηση του αστικού 

ενεργειακού σχεδιασμού· καλεί την Επιτροπή να συνδράμει τα κράτη μέλη σε αυτή την 

πρωτοβουλία εκπονώντας γενικές κατευθύνσεις για τις εθνικές στρατηγικές θέρμανσης 

και ψύξης· 

16. εφιστά την προσοχή στο οικονομικό αποτέλεσμα της ανακαίνισης και μόνωσης των 

κτιρίων, που συχνά επιφέρει έως και 50 % χαμηλότερες δαπάνες θέρμανσης και ψύξης, 

και καλεί την Επιτροπή να παρέχει επαρκή συγχρηματοδότηση για πρωτοβουλίες που 

αποσκοπούν στην ανακαίνιση οικισμών δημόσιου χαρακτήρα και πολυκατοικιών με 

χαμηλά επίπεδα ενεργειακής απόδοσης· 

17. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής για την ανάπτυξη 

«εργαλειοθήκης» μέτρων για τη διευκόλυνση της ανακαίνισης σε κτίρια 

πολυκατοικιών· θεωρεί ότι πρέπει να αναπτυχθεί μια εναρμονισμένη και πλήρης 

εργαλειοθήκη και για τον ενεργειακό σχεδιασμό των πόλεων με στόχο την αποτύπωση 

του τοπικού δυναμικού θέρμανσης και ψύξης, τη βελτιστοποιημένη και ολοκληρωμένη 

ανακαίνιση των κτιρίων και την ανάπτυξη υποδομών θέρμανσης και ψύξης· 

18. επαναλαμβάνει τη σημασία της ανάπτυξης προγραμμάτων σε επίπεδο ΕΕ τα οποία θα 

παρέχουν κίνητρα για ενεργειακά αποδοτικές μετασκευές δημόσιων κτιρίων, κατοικιών 

και εργατικών κατοικιών και για την ανέγερση οικολογικών νεόδμητων κτιρίων, που θα 

προχωρούν πέρα από τις ελάχιστες νομικές απαιτήσεις· 

19. επισημαίνει την τοπική διάσταση και το δυναμικό όσον αφορά τη θέρμανση και ψύξη· 

καλεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να διευκολύνουν περαιτέρω τη θερμική 

αναβάθμιση μέσω της ανακαίνισης των υφιστάμενων δημόσιων, εμπορικών και 

οικιστικών κτιρίων με χαμηλή ενεργειακή απόδοση· υπογραμμίζει τη σημασία 

κινήσεων όπως το Σύμφωνο των Δημάρχων, που επιτρέπουν την ανταλλαγή γνώσεων 

και βέλτιστων πρακτικών· 

20. τονίζει την ανάγκη χαρτογράφησης των τοπικών δυνατοτήτων θέρμανσης και ψύξης σε 

ολόκληρη την Ευρώπη, ώστε οι πόλεις να είναι σε θέση να προσδιορίσουν καλύτερα 

τους τοπικούς διαθέσιμους πόρους και να μπορούν, συνεπώς, να συμβάλουν στην 

αύξηση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της ΕΕ, να τονώσουν την ανάπτυξη και την 
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ανταγωνιστικότητα μέσω της δημιουργίας τοπικών θέσεων εργασίας που να μην 

επιδέχονται εξωτερική ανάθεση, και να προσφέρουν καθαρή και οικονομικά προσιτή 

ενέργεια στους καταναλωτές· 

21. καλεί τις τοπικές αρχές να εκτιμήσουν το υφιστάμενο δυναμικό θέρμανσης και ψύξης 

στις περιοχές τους και το μέγεθος των προβλεπόμενων μελλοντικών αναγκών σε αυτόν 

τον τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες των τοπικά διαθέσιμων ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, τη θερμική ενέργεια από συμπαραγωγή και την ποσότητα θερμικής 

ροής δικτύου· 

22. πιστεύει ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ελκυστικό σύστημα χρηματοδότησης για τα 

νοικοκυριά που βρίσκονται εκτός περιοχών με κεντρικά συστήματα θέρμανσης και 

ψύξης προκειμένου να προωθηθούν νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας για τους σκοπούς της θέρμανσης στα νοικοκυριά·  

23. καλεί τις τοπικές αρχές να εγκύψουν στα ειδικά προβλήματα των κτιρίων της υπαίθρου 

τα οποία συνήθως είναι παλαιότερα, χαμηλότερης ενεργειακής απόδοσης, λιγότερο 

ευεργετικά για την υγεία και συνήθως παρέχουν μικρότερη θερμική άνεση· 

24. θεωρεί ότι όσο μικρότερη είναι η αλυσίδα μέσω της οποίας η πρωτογενής ενέργεια 

μετατρέπεται σε άλλες μορφές για την παραγωγή χρήσιμης θερμότητας, τόσο 

υψηλότερη είναι η ενεργειακή απόδοση, και, λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ φάσμα 

κλιματικών και άλλων συνθηκών στην Ένωση, καλεί την Επιτροπή να προαγάγει 

ουδέτερα από τεχνολογική άποψη μέσα που να παρέχουν σε κάθε κοινότητα τη 

δυνατότητα ανάπτυξης οικονομικά αποδοτικών λύσεων για τη μείωση της έντασης 

άνθρακα του τομέα θέρμανσης και ψύξης· 

25. επισημαίνει ότι ενώ στα κανονιστικά πλαίσια της ΕΕ σκιαγραφούνται οι ευρύτεροι 

στόχοι, το κεφαλαιώδες είναι η επίτευξη πραγματικής προόδου που θα φέρει 

επανάσταση στη θέρμανση και στην ψύξη στο πλαίσιο ενός ευρύτερου 

μετασχηματισμού του ενεργειακού συστήματος· 

26. επισημαίνει ότι τα εργαλεία πολιτικής και οι ικανότητες της ΕΕ δεν έχουν αναπτυχθεί 

ακόμη αρκετά ώστε να προωθηθεί ο μετασχηματισμός του τομέα θέρμανσης και ψύξης, 

να μεγιστοποιηθεί η χρήση του δυναμικού ή να αναπτυχθούν λύσεις για τη μείωση της 

ζήτησης και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, στην απαιτούμενη κλίμακα 

και στον απαιτούμενο ρυθμό· 

27. υπογραμμίζει τη σημασία των αποκεντρωμένων δικτύων ενέργειας τα οποία 

προσφέρουν μια εναλλακτική λύση στα πιο ρυπογόνα συστήματα για ατομική 

θέρμανση, δεδομένου ότι αποτελούν ένα ιδιαιτέρως αποδοτικό, ενεργειακά και 

οικονομικά, μέσο παροχής βιώσιμης θέρμανσης και ψύξης, το οποίο ενσωματώνει 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χρησιμοποιεί ανάκτηση θερμότητας και ψύχους, και 

αποθηκεύει το πλεόνασμα της ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας σε περιόδους 

χαμηλής κατανάλωσης, προσφέροντας έτσι ευελιξία στο δίκτυο· αναδεικνύει την 

ανάγκη ενσωμάτωσης μεγαλύτερου μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 20% της τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης 

παράγεται ήδη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 

για την ενεργειακή απόδοση, το οποίο απαιτεί ολοκληρωμένες εκτιμήσεις των 

δυνατοτήτων για αποδοτική τηλεθέρμανση και τηλεψύξη· ζητεί τον εκσυγχρονισμό και 
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την επέκταση των υφιστάμενων συστημάτων τηλεθέρμανσης ώστε να υπάρξει 

μετάβαση σε εναλλακτικές λύσης υψηλής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών· 

ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν φορολογικούς και οικονομικούς μηχανισμούς 

ώστε να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη και χρήση τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης και να 

αντιμετωπιστούν τα κανονιστικά εμπόδια· 

28. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει σοβαρά τις εκτεταμένες αξιολογήσεις των κρατών 

μελών σχετικά με το δυναμικό συμπαραγωγής και τηλεθέρμανσης δυνάμει του άρθρου 

14 της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, έτσι ώστε τα σχέδια αυτά να 

αντικατοπτρίζουν το πραγματικό οικονομικό δυναμικό των εν λόγω λύσεων και να 

παρέχουν μια σταθερή βάση για πολιτικές που συνάδουν με τους στόχους της ΕΕ· 

29. τονίζει ότι σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές είναι επιτακτική ανάγκη να 

αντικατασταθεί σταδιακά η χρήση μη αποδοτικών και μη βιώσιμων συστημάτων 

ατομικής θέρμανσης/ψύξης ή τηλεθέρμανσης/τηλεψύξης με αποδοτικά συστήματα 

τηλεθέρμανσης/τηλεψύξης ή να εκσυγχρονιστούν με υπερσύγχρονες τεχνολογίες 

θέρμανσης/ψύξης με στόχο τη μετάβαση σε τοπικά συστήματα συμπαραγωγής και 

ανανεώσιμες εναλλακτικές λύσεις υψηλής ενεργειακής απόδοσης· 

30. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα στις πρωτοβουλίες της σχετικά με την οδηγία 

για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον σχεδιασμό της αγοράς που συμβάλλουν σε 

ένα αποδοτικότερο και πιο ευέλικτο σύστημα ενέργειας με την περαιτέρω ενσωμάτωση 

των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης· 

31. ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για την προώθηση 

και την παροχή ασφάλειας δικαίου στην αυτοπαραγωγή, ιδίως με την ώθηση και τη 

στήριξη των γειτονικών συνεταιρισμών και όσων χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές· 

32. ζητεί να αναπτυχθεί σε εθνικό επίπεδο δείκτης ενεργειακής ζήτησης για θέρμανση και 

ψύξη στα κτίρια· 

33. ζητεί μια στρατηγική προσέγγιση για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τις απαιτήσεις 

βιομηχανικής θέρμανσης και ψύξης με βελτίωση της αποδοτικότητας των διεργασιών, 

υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων με βιώσιμες πηγές και ενσωμάτωση των 

βιομηχανιών στο γύρω περιβάλλον θερμικής ενέργειας· 

34. επισημαίνει το τεράστιο δυναμικό του συνδυασμού των ροών ενέργειας και πόρων για 

την επίτευξη εξοικονόμησης όσον αφορά τη χρήση πρωτογενούς ενέργειας, ιδίως σε 

βιομηχανικά περιβάλλοντα όπου, σύμφωνα με το σύστημα διαδοχικής χρήσης, η 

πλεονάζουσα θερμότητα ή ψύξη από μια διεργασία μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε 

μια άλλη η οποία απαιτεί λιγότερο ακραίες θερμοκρασίες και, εφόσον είναι εφικτό, για 

τη θέρμανση και ψύξη κτιρίων μέσω συστημάτων τηλεθέρμανσης· 

35. επισημαίνει ότι οι παρωχημένες μονάδες παραγωγής θερμότητας με χαμηλή ενεργειακή 

απόδοση θα πρέπει να αντικατασταθούν από τις καλύτερες διαθέσιμες εναλλακτικές 

λύσεις που είναι πλήρως συμβατές με τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους της 

ΕΕ, όπως είναι οι πιο φιλικές προς το περιβάλλον μονάδες συμπαραγωγής με χρήση 

βιώσιμων καυσίμων σύμφωνα με τα κριτήρια βιωσιμότητας για τη βιομάζα· 

36. σημειώνει ότι η θέρμανση και η ψύξη αποτελούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τοπικό τομέα, 
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αφού η διαθεσιμότητα και οι υποδομές, καθώς και η ζήτηση για θερμότητα, εξαρτώνται 

ουσιαστικά από τις τοπικές συνθήκες· 

37. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι, όπως αναφέρεται στη στρατηγική για τη θέρμανση και 

ψύξη, δεν έχει αξιοποιηθεί το οικονομικό δυναμικό της συμπαραγωγής, και καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν περαιτέρω τη συμπαραγωγή και 

τηλεθέρμανση υψηλής απόδοσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά 

με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης (2015 (0572))· 

38. είναι της άποψης ότι απαιτείται προσέγγιση σε επίπεδο συστήματος για την ψύξη, 

μεταξύ άλλων για το δομημένο περιβάλλον και άλλες δραστηριότητες, όπως η ψύξη 

στον τομέα των μεταφορών· 

39. εκφράζει την άποψη ότι, στην εύκρατη κλιματική ζώνη της Ευρώπης, τα συστήματα 

αναστροφής για θέρμανση και ψύξη με τη χρήση αποδοτικών αντλιών θερμότητας θα 

μπορούσαν να καταστούν πολύ σημαντικά υπό ορισμένες συνθήκες, δεδομένης της 

ευελιξίας τους· υπογραμμίζει ότι τα υβριδικά συστήματα θέρμανσης, τα οποία 

παρέχουν θερμότητα από δύο ή περισσότερες πηγές ενέργειας, μπορούν να 

διευκολύνουν την αναβάθμιση του ρόλου της ανανεώσιμης θέρμανσης, ιδίως στα 

υφιστάμενα κτίρια στα οποία μπορεί να γίνει εγκατάστασή τους με περιορισμένες 

μετατροπές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν, όσον αφορά τις 

αντλίες θερμότητας, επαρκώς ευθυγραμμισμένες μεθόδους υπολογισμού και να 

προωθήσουν τον μερισμό των βέλτιστων πρακτικών για μηχανισμούς στήριξης  

προκειμένου να στηριχθούν αποδοτικές και βιώσιμες λύσεις χαμηλών εκπομπών 

άνθρακα για τις διάφορες ανάγκες θέρμανσης· 

40. ενθαρρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της 

ΕΕ για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με στόχο τη μείωση των εκπομπών των 

αερίων αυτών στην ατμόσφαιρα· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η χρήση 

εναλλακτικών ψυκτικών μέσων είναι ασφαλής, οικονομικά αποδοτική και σύμμορφη 

προς άλλους στόχους της ΕΕ όσον αφορά τους τομείς του περιβάλλοντος, της 

κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής απόδοσης· 

41. είναι της άποψης ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διερευνήσουν τη δυνατότητα 

χρησιμοποίησης της θερμότητας από γεωθερμικά ύδατα, από ενέργεια που ανακτάται 

απευθείας από βιομηχανικές διεργασίες και από άλλες πηγές θερμότητας χαμηλότερης 

θερμοκρασίας, όπως είναι η θερμότητα που περιέχεται στις εξορύξεις ανοικτής 

θάλασσας για θέρμανση (ψύξη), που θα μπορούσε, με τη βοήθεια τεράστιων αντλιών 

θερμότητας, να θερμάνει ολόκληρες πόλεις μέσω υφιστάμενων και νέων δικτύων 

τηλεθέρμανσης και όχι μόνο μεμονωμένα κτίρια, εφόσον είναι διαθέσιμη ή αναπτυχθεί 

υποδομή τηλεθέρμανσης· 

42. τονίζει τον ρόλο των τεχνολογιών που επιφέρουν μείωση στη ζήτηση τόσο της 

θερμικής ενέργειας όσο και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπως η 

γεωθερμική ενέργεια χαμηλής ενθαλπίας, η τηλεθέρμανση/τηλεψύξη με ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, οι μικρής κλίμακας σταθμοί τριπλής συνδυασμένης παραγωγής ή 

συμπαραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο, και/ή βιομεθάνιο, ή ο συνδυασμός των 

παραπάνω τεχνολογιών· 

43. εκφράζει την άποψη ότι οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης θερμότητας που χρησιμοποιούν 



 

RR\1101249EL.doc 15/32 PE582.058v02-00 

 EL 

ηλεκτρική αντίσταση εκτός των ωρών αιχμής της ζήτησης (π.χ. αποθηκεύοντας 

ενέργεια με τη μορφή θερμότητας) βελτιώνοντας έτσι την ενσωμάτωση μεταβλητών 

ανανεώσιμων πηγών, θα μπορούσαν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στη 

θέρμανση και να συμβάλλουν στην εξισορρόπηση του δικτύου, και στη μείωση της 

παραγωγής ενέργειας, των εισαγωγών και των τιμών·· 

44. είναι της άποψης ότι η απορριπτόμενη θερμότητα και ψύξη που προκύπτει μέσω 

βιομηχανικών διεργασιών και συμπαραγωγής για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

σε συμβατικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και από καλά μονωμένα 

οικιστικά κτίρια με τη χρήση μεθόδων ανάκτησης, καθώς και από παραγωγή μικρής 

κλίμακας, θα πρέπει να διαδραματίσει πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με πριν ρόλο στη 

θέρμανση και την ψύξη· τονίζει ότι η αξιοποίηση της βιομηχανική απορριπτόμενης 

θερμότητας και ψύξης θα πρέπει να αναγνωρίζεται και να ενθαρρύνεται μέσω της 

έρευνας, δεδομένου ότι παρουσιάζει μεγάλη ευκαιρία για επενδύσεις και καινοτομία· 

τονίζει ότι οι βιομηχανίες και τα κοντινά οικιστικά κτίρια ή κτίρια υπηρεσιών θα πρέπει 

να ενθαρρύνονται να συνεργάζονται μεταξύ τους και να μοιράζονται την παραγωγή 

ενέργειας και τις ενεργειακές τους ανάγκες· 

45. τονίζει ότι η δημόσια χρηματοδότηση ή η δημόσια ιδιοκτησία των υποδομών 

τηλεθέρμανσης δεν θα πρέπει να συμβάλλουν σε μια δαπανηρή περιχαράκωση σε 

υποδομές υψηλών εκπομπών άνθρακα· καλεί τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 

αρχές να ελέγχουν τη δημόσια χρηματοδοτική στήριξη για υποδομές τηλεθέρμανσης 

υπό το πρίσμα του στόχου της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου κατά 80-95 % έως το 2050 συγκριτικά με τα επίπεδα του 1990 και μια 

ομαλή μετάβαση στην ενεργειακή οικονομία· 

46. θεωρεί ότι η ενσωμάτωση της παραγωγής, της κατανάλωσης και της 

επαναχρησιμοποίησης απορριπτόμενου ψύχους μπορεί να αποφέρει περιβαλλοντικά και 

οικονομικά οφέλη και να μειώσει τη ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας για ψύξη· 

47. τονίζει ότι η μετατροπή αποβλήτων σε ενέργεια θα συνεχίσει να διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στον τομέα της θέρμανσης, καθώς η εναλλακτική συχνά είναι ο χώρος 

υγειονομικής ταφής των αποβλήτων και η χρήση ορυκτών καυσίμων, υπενθυμίζοντας 

ότι πρέπει να αυξηθεί η ανακύκλωση· 

48. καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν νομικά και οικονομικά μέσα για να 

επιταχυνθεί η σταδιακή κατάργηση των παρωχημένων κλιβάνων για στερεά καύσιμα με 

επίπεδο ενεργειακής απόδοσης μικρότερο του 80 % και να αντικατασταθούν, ει 

δυνατόν, από αποδοτικά, βιώσιμα συστήματα θέρμανσης σε τοπικό επίπεδο (όπως 

συστήματα τηλεθέρμανσης) ή σε μικροεπίπεδο (όπως γεωθερμικά και ηλιακά 

συστήματα)· 

49. επισημαίνει ότι η καθιέρωση ευφυών συστημάτων θέρμανσης μπορεί να βοηθήσει τους 

καταναλωτές να κατανοήσουν καλύτερα την ενεργειακή τους κατανάλωση και να 

ανανεώσουν τα μη αποδοτικά συστήματα θέρμανσης, προωθώντας την εξοικονόμηση 

ενέργειας· 

50. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη ότι το 75% του υφιστάμενου 

ευρωπαϊκού κτιριακού δυναμικού είναι ενεργειακά μη αποδοτικό και πως οι εκτιμήσεις 

δείχνουν ότι το 90% των εν λόγω κτιρίων θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται 
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έως το 2050· επισημαίνει, συνεπώς, την επείγουσα ανάγκη να στοχοθετηθούν ειδικά 

αυτά τα συγκεκριμένα κτίρια για ριζική ανακαίνιση· 

51. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει σχέδιο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μετατροπή 

αποβλήτων σε ενέργεια», για την προώθηση και εκμετάλλευση της δυνητικής 

συμβολής της βιώσιμης χρήσης των οργανικών αποβλήτων για θέρμανση και ψύξη, σε 

σύνδεση με συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης· 

52. τονίζει ότι το βιοαέριο αντιπροσωπεύει σημαντική βιώσιμη πηγή για τα συστήματα 

θέρμανσης και ψύξης και ότι, για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η θέσπιση ενός 

σαφούς στόχου για την οργανική ανακύκλωση προκειμένου να δοθούν κίνητρα για 

επενδύσεις στη συλλογή και επεξεργασία βιολογικών αποβλήτων· 

53. καλεί τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν σταδιακά στις αστικές περιοχές τη χρήση 

παρωχημένων κλιβάνων που παράγουν χαμηλού ύψους εκπομπές - απελευθερώνοντας 

στην ατμόσφαιρα φυσικά αέρια πυρόλυσης από ατελή καύση, NOx, αιθάλη και 

ιπτάμενη τέφρα που διαχέονται με τη μεταφορά - για τη θέρμανση των οικισμών και να 

προωθήσουν, παρέχοντας κίνητρα, τη χρήση βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών· 

54. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για τη σταδιακή κατάργηση των ενεργειακά μη 

αποδοτικών κλιβάνων και καυστήρων που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης και 

άνθρακα οι οποίοι τροφοδοτούν επί του παρόντος πάνω από το ήμισυ του κτιριακού 

δυναμικού στην ύπαιθρο· είναι της άποψης ότι η παροχή ενέργειας θα πρέπει να 

πηγάζει από πηγές χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 

55. τονίζει ότι η ανάπτυξη συστημάτων τηλεθέρμανσης που βασίζονται στην ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές εμποδίζει την εξάπλωση περισσότερο ρυπογόνων συστημάτων 

ατομικής θέρμανσης που αυξάνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση στις κατοικημένες 

περιοχές και ελέγχονται πολύ πιο δύσκολα σε σύγκριση με τα ευρέως διαδεδομένα 

συστήματα τηλεθέρμανσης· τονίζει, ωστόσο, ότι οι υποδομές και οι κλιματικές 

συνθήκες ποικίλουν στην Ένωση και ότι τα συστήματα αυτά πρέπει συχνά να 

εκσυγχρονίζονται, ούτως ώστε να ενισχύεται η αποτελεσματικότητά τους· ζητεί για τον 

λόγο αυτό να πραγματοποιηθεί ανάλυση της ανάγκης υποστήριξης των υποδομών 

τηλεθέρμανσης και των φορολογικών πρακτικών όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και την τηλεθέρμανση· 

56. είναι της άποψης ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν επειγόντως μέτρα για τη 

σταδιακή κατάργηση των κλιβάνων χαμηλής θερμοκρασίας που χρησιμοποιούνται για 

την καύση στερεών ορυκτών καυσίμων και οργανικών αποβλήτων, οι οποίοι, κατά τη 

διαδικασία της καύσης, απελευθερώνουν διάφορες επιβλαβείς ουσίες στην 

ατμόσφαιρα· είναι της άποψης ότι στις πυκνοδομημένες πόλεις τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να ενθαρρύνουν, ει δυνατόν, τη σταδιακή κατάργηση των παλαιών και μη 

αποδοτικών τζακιών με ξύλα και να διευκολύνουν την αντικατάστασή τους από 

σύγχρονες, αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία 

εναλλακτικές λύσεις σε συνδυασμό με πρωτοβουλίες για την αύξηση της 

ευαισθητοποίησης σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία και τις βέλτιστες 

πρακτικές που σχετίζονται με την καύση ξύλων· 

57. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καλύψουν το ρυθμιστικό κενό που απορρέει 



 

RR\1101249EL.doc 17/32 PE582.058v02-00 

 EL 

από την οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό και την οδηγία για τις μεσαίου μεγέθους 

μονάδες καύσης, που έχει ως αποτέλεσμα διαρροή εκπομπών σε εγκαταστάσεις κάτω 

του 1 MW που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών· 

58. είναι της άποψης ότι η αύξηση των αναγκών ψύξης απαιτεί περαιτέρω εξέταση του εν 

λόγω θέματος, συμπεριλαμβανομένης μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης για το σύνολο 

της ψυκτικής αλυσίδας – από τη ζήτηση για βιομηχανική ψύξη από υψηλές 

θερμοκρασίες, την ψύξη για τις ανάγκες των νοικοκυριών μέχρι και τις ανάγκες ψύξης 

στη βιομηχανία τροφίμων· 

59. σημειώνει ότι η διαθεσιμότητα ποιοτικών δεδομένων αποτελεί προϋπόθεση 

προκειμένου οι καταναλωτές και οι αρχές να μπορούν να κάνουν ορθολογικές επιλογές 

σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και τις λύσεις θέρμανσης· επισημαίνει τη σημασία 

της διεύρυνσης των δυνατοτήτων που προσφέρει η ψηφιοποίηση στον τομέα της 

θέρμανσης και της ψύξης· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει έναν ορισμό και μια 

μεθοδολογία για τον υπολογισμό της ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 

60. θεωρεί ότι οι εναλλάκτες θερμότητας που χρησιμοποιούν αποδοτικά τους υδάτινους 

πόρους μπορούν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην ψύξη σε βιομηχανικές 

διεργασίες με τη μεταφορά θερμότητας σε φυσικά ύδατα, που βρίσκονται κοντά σε 

περιοχές στις οποίες αποθηκεύονται τα προϊόντα, η θερμοκρασία των οποίων δεν 

υπερβαίνει τους 6 ° C καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (free cooling)· 

61. είναι της άποψης ότι οι υψηλής ισχύος σταθερές κυψέλες καυσίμου θα μπορούσαν, στο 

εγγύς μέλλον, να αποτελέσουν μια φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική λύση έναντι 

του άνθρακα ως στερεού καυσίμου· 

62. θεωρεί ότι η τεχνολογία «Power-to-Gas» προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για το μέλλον 

όσον αφορά την αποθήκευση και μεταφορά ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την 

αξιοποίηση, για τον σκοπό αυτό, της κεντρικής και αποκεντρωμένης παραγωγής 

θερμότητας· επισημαίνει ότι η χρήση της τεχνολογίας «Power-to-Gas» παρέχει ιδίως σε 

αστικά κέντρα, μέσω της χρήσης των υπαρχουσών υποδομών, έναν αποδοτικό τρόπο 

αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή θερμότητας· ζητεί, 

συνεπώς από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν κατάλληλα την έρευνα 

και τα πιλοτικά έργα σχετικά με την τεχνολογία «Power-to-Gas»· 

63. είναι της άποψης ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καινοτόμους τρόπους 

θέρμανσης και ψύξης απαιτεί εντατική έρευνα, η οποία παρέχει τη βάση για την 

δημιουργία κλάδων παραγωγής περιβαλλοντικού εξοπλισμού για τον σκοπό αυτό· 

64. τονίζει τα οφέλη της έρευνας και της τεχνολογικής καινοτομίας για την ευρωπαϊκή 

βιομηχανία, δεδομένου ότι ενισχύουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την εμπορική 

βιωσιμότητά της ενώ επίσης συμβάλλουν στην επίτευξη των βασικών στόχων της ΕΕ 

για την ενέργεια και το κλίμα· επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό την ανάγκη αύξησης της 

έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των 

τεχνολογιών θέρμανσης και ψύξης με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο τη 

μείωση του κόστους, την ενίσχυση της απόδοσης του συστήματος και την αύξηση της 

εφαρμογής και ενσωμάτωσης στο σύστημα ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να 

συνεργαστεί με τα ενδιαφερόμενα μέρη του τομέα για τη διατήρηση 

επικαιροποιημένων τεχνολογικών χαρτών πορείας σχετικά με τη θέρμανση και ψύξη με 
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ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο τον συντονισμό, την παρακολούθηση και τον 

εντοπισμό κενών στην ανάπτυξη τεχνολογίας θέρμανσης και ψύξης με ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας· 

65. είναι της άποψης ότι, δεδομένης της επείγουσας ανάγκης επίτευξης γρήγορων και 

αποδοτικών αποτελεσμάτων στη διαδικασία θερμικής αναβάθμισης του θερμικού τομέα 

της ΕΕ, η ΕΕ θα πρέπει να επικεντρωθεί στην έρευνα για την αύξηση της εφαρμογής 

των καλύτερων διαθέσιμων τεχνολογιών· 

66. είναι της άποψης ότι η έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου Ορίζοντας 2020 

θα πρέπει να καλύπτει την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων θέρμανσης και ψύξης, 

τεχνολογιών αξιοποίησης της απορριπτόμενης θερμότητας και ψύξης, νέων υλικών με 

μέγιστο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (εναλλάκτες θερμότητας), ελάχιστη 

αγωγιμότητα - δηλαδή μέγιστη θερμική αντίσταση (θερμομόνωση), και μέγιστους 

δείκτες συσσώρευσης θερμότητας (αποθήκες θερμότητας)· 

67. είναι της άποψης ότι πρέπει να υπάρξει πρόοδος στο πλαίσιο του προγράμματος 

πλαισίου Ορίζοντας 2020 στην έρευνα και ανάπτυξη σχετικά με τα βιώσιμα και 

αποδοτικά συστήματα και υλικά θέρμανσης και ψύξης, όπως μικρής κλίμακας λύσεις 

παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συστήματα 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, συμπαραγωγή, μονωτικά υλικά και καινοτόμα υλικά 

όπως δομικοί υαλοπίνακες που επιτρέπουν τη διείσδυση υψηλών επιπέδων 

ακτινοβολίας βραχέων κυμάτων (ηλιακό φως) από το εξωτερικό και εκπέμπουν μόνο 

ελάχιστη θερμική ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος που, διαφορετικά, θα διέφευγε 

στον εξωτερικό χώρο· 

68. τονίζει τη σημασία της εκτεταμένης επιστημονικής έρευνας για την ανάπτυξη 

καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων που έχουν σχεδιαστεί για να παράγουν ενεργειακά 

αποδοτικές συσκευές και πλήρη συστήματα θέρμανσης και ψύξης που βασίζονται σε 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 

69. ζητεί την επανεξέταση των υφιστάμενων νομοθετικών διατάξεων που εστιάζουν στη 

διασφάλιση τεχνολογικής ουδετερότητας και οικονομικής απόδοσης, ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι δεν θα προωθούν ούτε θα απαξιώνουν μια τεχνολογία εις βάρος ή 

υπέρ μιας άλλης – για παράδειγμα, η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που παράγεται 

μέσα σε ένα κτίριο π.χ. μέσω οικιακών ηλιακών πάνελ, ή κοντά σε ένα κτίριο θα πρέπει 

να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, 

ανεξάρτητα από την πηγή· 

70. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συνδυάζονται οι πιο προηγμένες τεχνολογίες με 

μια έξυπνη διαχείριση της ενέργειας, για παράδειγμα με συστήματα αυτοματισμού 

οικιών και έξυπνα συστήματα ελέγχου θέρμανσης, ειδικά σε έναν συνδεδεμένο κόσμο 

όπου η εκάστοτε συσκευή μπορεί εύκολα να προσαρμόζεται στις καιρικές συνθήκες και 

στους δείκτες τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και να συμβάλλει στη σταθεροποίηση 

του δικτύου με μετατόπιση της ζήτησης· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει 

καλύτερα τις έξυπνες τεχνολογίες στις σχετικές πρωτοβουλίες της Ενεργειακής Ένωσης 

προκειμένου να διασφαλιστεί πραγματική διασυνδεσιμότητα των έξυπνων συσκευών, 

των συνδεδεμένων σπιτιών και των έξυπνων κτιρίων με τα έξυπνα δίκτυα· υποστηρίζει 

ότι τέτοιες λύσεις πρέπει να προωθούνται κατά την ανακαίνιση του υφιστάμενου 

αποθέματος κτιρίων, δεδομένου ότι βοηθούν τους καταναλωτές να κατανοήσουν 
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καλύτερα τα πρότυπα κατανάλωσής τους και να προσαρμόσουν αντίστοιχα τη 

λειτουργία του συστήματος θέρμανσής τους· 

71. τονίζει ότι ο κατασκευαστικός τομέας έχει μεγάλες δυνατότητες για μείωση της 

ζήτησης ενέργειας και των εκπομπών CO2· υπογραμμίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω 

προσπάθειες για την αύξηση του ρυθμού ανακαίνισης των κτιρίων· επισημαίνει ότι, για 

να επιτευχθεί αυτό, χρειάζονται ελκυστικά οικονομικά κίνητρα, διαθεσιμότητα 

εμπειρογνωμόνων υψηλής επάρκειας στα διάφορα επίπεδα και ανταλλαγή και 

προώθηση των βέλτιστων πρακτικών· 

72. καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει και να εξαλείψει τους εναπομένοντες φραγμούς για 

την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης, ιδίως τις οικιακές ανακαινίσεις των 

νοικοκυριών, και να αναπτύξει μια πραγματική αγορά ενεργειακής απόδοσης 

προκειμένου να ενθαρρύνεται η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να εξασφαλίζεται 

η διαθεσιμότητα προϊόντων και λύσεων σε ολόκληρη την ΕΕ, με στόχο τη δημιουργία 

μιας αληθινής ενιαίας αγοράς στα προϊόντα και τις υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης· 

υπογραμμίζει το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας και οικονομικής μεγέθυνσης, 

όχι μόνο κατά την αρχική ανάπτυξη των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και 

κατά τη διάρκεια της συντήρησης και της καθημερινής λειτουργίας ενός 

ενσωματωμένου συστήματος ενέργειας που περιλαμβάνει θέρμανση και ψύξη· 

73. θεωρεί ότι η βιομηχανία χρειάζεται σαφή μηνύματα από τους φορείς χάραξης πολιτικής 

προκειμένου να προβεί στις αναγκαίες επενδύσεις για την επίτευξη των ενεργειακών 

στόχων της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη υιοθέτησης φιλόδοξων και δεσμευτικών 

στόχων και ενός ρυθμιστικού πλαισίου που θα προωθεί την καινοτομία χωρίς να 

δημιουργεί περιττό διοικητικό φόρτο, με στόχο τη βέλτιστη προώθηση οικονομικά 

αποδοτικών και περιβαλλοντικά βιώσιμων λύσεων θέρμανσης και ψύξης· 

74. πιστεύει ότι οι επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων θα πρέπει να 

συμβαδίζουν με επενδύσεις σε συστήματα θέρμανσης και ψύξης με ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας· θεωρεί ότι οι συνέργειες που υπάρχουν μεταξύ της ενεργειακής απόδοσης 

των κτιρίων και των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης με ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας αντιπροσωπεύουν μια σημαντική ευκαιρία για τη μετάβαση προς μια 

οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα· επικροτεί τις προσπάθειες, σε εθνικό επίπεδο, 

για την αύξηση του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας· 

75. συνιστά να σχεδιαστούν για αρχιτεκτονικά μνημεία μεμονωμένα συστήματα θερμικής 

ανακαίνισης, με διττή έμφαση στην πραγματοποίηση επενδύσεων στον σκελετό του 

κτιρίου σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση των συστημάτων ελέγχου και 

αυτοματισμού του κτιρίου και την παροχή αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης, 

μεριμνώντας ώστε να μην διακυβευθεί το μοναδικό αρχιτεκτονικό ύφος των εν λόγω 

κτιρίων· 

76. επισημαίνει ότι οι αρχιτεκτονικές λύσεις των έξυπνων κτιρίων πρέπει μέσω ολιστικής 

προσέγγισης να παρέχουν άνεση θέρμανσης (ψύξης) με το σχήμα και τη μάζα των 

κτιρίων, την προσαρμογή στο χώρο και τη ρύθμιση παραμέτρων όπως ο δείκτης 

ημερήσιου φωτισμού, η ένταση εξαερισμού και ανάκτησης, με ταυτόχρονο χαμηλό 

λειτουργικό κόστος· 

77. υπογραμμίζει τη σημασία των τυποποιημένων ελέγχων θερμικής ενέργειας και την 
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οικονομική αποδοτικότητα της αποκατάστασης προβλημάτων με βιομηχανική μόνωση 

για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών. επισημαίνει ότι το 

κόστος βιομηχανικής ενέργειας θα μπορούσε να μειωθεί περαιτέρω με την 

πραγματοποίηση επενδύσεων σε υφιστάμενες και αποδεδειγμένα βιώσιμες τεχνολογίες· 

78. υπογραμμίζει ότι τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία αποτελούν 

σημαντικό εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ενέργειας· είναι της 

άποψης ότι οι περιορισμοί που έχουν τεθεί σε ισχύ μέχρι σήμερα σχετικά με τη 

χρηματοδότηση του ΕΤΠΑ για την προτεραιότητα μετάβασης σε τεχνολογίες χαμηλών 

εκπομπών άνθρακα δεν υπήρξαν αποτελεσματικοί· θεωρεί ότι, για την περίοδο 

προγραμματισμού μετά το 2020, θα πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό του προϋπολογισμού 

για την εν λόγω προτεραιότητα· 

79. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, 

τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, για επενδύσεις σε έργα όλων των 

μεγεθών που συνδέονται με τον εκσυγχρονισμό του τομέα θέρμανσης και της ψύξης, 

μεταξύ άλλων για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη, με την αναβάθμιση της σχετικής 

υποδομής δικτύου, τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων θέρμανσης, 

συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης σε ανανεώσιμες πηγές, και την επιτάχυνση του 

ρυθμού της ανακαίνισης κτιρίων· καλεί, από αυτή την άποψη, την Επιτροπή να 

αναπτύξει έναν στιβαρό, καινοτόμο και μακροπρόθεσμο χρηματοδοτικό μηχανισμό·  

υπογραμμίζει τον ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν, από πλευράς 

χρηματοδότησης και τεχνικής βοήθειας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και άλλα σχετικά ευρωπαϊκά κεφάλαια, όπως αυτά που είναι 

διαθέσιμα μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ή μέσω του  σύστημα 

εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ, εξασφαλίζοντας ότι τα έργα είναι 

ελκυστικά στους επενδυτές προσφέροντας σταθερές κανονιστικές συνθήκες, ιδίως με 

ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας και ενσωμάτωση μιας λυσιτελούς διαδικασίας 

υποβολής αίτησης και χορήγησης έγκρισης· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις 

τρέχουσες διατάξεις σχετικά με τη θέρμανση και την ψύξη στην περίοδο 

προγραμματισμού μετά το 2020 για όλα τα ισχύοντα ευρωπαϊκά ταμεία και να 

εξαλείψει τους φραγμούς που εμποδίζουν τις τοπικές αρχές να κατανέμουν χρήσιμους 

πόρους για την ανακαίνιση των υφιστάμενων δημόσιων κτιρίων· υποστηρίζει την 

πρωτοβουλία «έξυπνη χρηματοδότηση για έξυπνα κτίρια» που προάγει τη μεγαλύτερη 

υιοθέτηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε συνδυασμό με τη χρήση των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας στον κατασκευαστικό τομέα· πιστεύει ότι ο εκσυγχρονισμός και η 

θερμομόνωση των κτιρίων πρέπει να έχουν προτεραιότητα έναντι άλλων μέτρων όσον 

αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, λόγω του τεράστιου δυναμικού τους για 

δημιουργία θέσεων εργασίας· 

80. επαναλαμβάνει την ανάγκη αξιοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων για ένα ευρύτερο 

φάσμα αναβαθμίσεων των κτιρίων και του κτιριακού συστήματος, ειδικά με τη μορφή 

προτιμησιακών δανείων σε ιδιώτες ιδιοκτήτες κτιρίων, μια πρωτοβουλία που θα 

παρείχε ένα πολύ ισχυρότερο κίνητρο για την πραγματικά αναγκαία αναβάθμιση των 

υφιστάμενων κτιρίων, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της ΕΕ· 

81. υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να δώσει ώθηση για βελτιώσεις στον τομέα της 

θέρμανσης και της ψύξης, η Επιτροπή πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τις «εκ των 

προτέρων αιρεσιμότητες» που προβλέπονται στο άρθρο 19 του κανονισμού 1303/2013 
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και να διασφαλίσει ότι η υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ με συναφή μέτρα για τη 

θέρμανση και την ψύξη μεταφέρεται επαρκώς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμόζεται· 

82. θεωρεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις σχετικά με 

αποδοτικές τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για την απαλλαγή του τομέα θέρμανσης 

και ψύξης από τις ανθρακούχες εκπομπές, ιδίως ως λύσεις βασισμένες στην κοινότητα, 

θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη επαρκούς δημόσιας στήριξης· 

83. θεωρεί ότι πρωτοβουλίες όπως ο μηχανισμός Ευρωπαϊκής Υποστήριξης Τοπικής 

Ενέργειας (ELENA), οι ευφυείς πόλεις και κοινότητες και το νέο ολοκληρωμένο 

Σύμφωνο των δημάρχων για το κλίμα μπορούν να στηρίξουν τους φορείς που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων σε τοπικό 

και περιφερειακό επίπεδο· 

84. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ χρησιμοποιείται 

σύμφωνα με τους στόχους για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και για την 

ενεργειακή απόδοση· 

85. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν στοχευμένα μέτρα και να παράσχουν ισχυρά κίνητρα 

για βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης και την ευρύτερη χρήση των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος και ευάλωτα νοικοκυριά·  

καλεί την Επιτροπή να κατανείμει πολύ υψηλότερο μερίδιο πόρων της ΕΕ στην 

ενεργειακή απόδοση και σε προγράμματα ΑΠΕ για ευάλωτα νοικοκυριά που 

αντιμετωπίζουν ενεργειακή ένδεια και να παράσχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη 

σχετικά με ειδικά μέτρα κατά της ενεργειακής ένδειας· 

86. θεωρεί ότι οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνονται καλύτερα για την ενεργειακή 

κατανάλωση των νοικοκυριών τους και για πιθανές εξοικονομήσεις ενέργειας καθώς 

και για τα οφέλη των βασισμένων σε ΑΠΕ αναβαθμίσεων των συστημάτων θέρμανσής 

τους, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας παραγωγής και κατανάλωσης της δικής 

τους ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και ψύξη· 

87. είναι της άποψης ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν, μεταξύ άλλων μέσω 

ενημερωτικών εκστρατειών, υπηρεσιών μίας στάσης, συστημάτων συλλογικών αγορών 

(που θα βοηθούν τους πολίτες να συνεννοούνται για να πραγματοποιούν αγορές σε 

μειωμένες τιμές) και συνδυασμού επιμέρους έργων (βάσει των οποίων αρκετά μικρά 

έργα θα συνδυάζονται σε ένα μεγαλύτερο ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να 

βρίσκουν επενδύσεις σε καλύτερες τιμές), ότι οι καταναλωτές είναι πλήρως ενήμεροι 

και έχουν πρόσβαση στα τεχνολογικά και οικονομικά οφέλη των πιο βιώσιμων 

συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, και σε βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση, έτσι 

ώστε να είναι σε θέση να κάνουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές, σύμφωνα με τις 

ατομικές τους περιστάσεις, και να απολαμβάνουν τα οικονομικά οφέλη, καθώς και τα 

οφέλη για την υγεία και την ποιότητα ζωής· επισημαίνει ότι τα νοικοκυριά σε 

απομακρυσμένες και απομονωμένες τοποθεσίες ενδέχεται να χρειάζονται 

εξατομικευμένη μέριμνα και μοναδικές λύσεις· υπογραμμίζει το δυναμικό των 

«παραγωγικών καταναλωτών» στην ανάπτυξη ενεργειακών συστημάτων τα οποία 

παρέχουν ανανεώσιμη θέρμανση και ψύξη· υπογραμμίζει τη σημασία της διαρκούς 

εκπαίδευσης, κατάρτισης, πιστοποίησης και εποπτείας των εγκαταστατών και 

αρχιτεκτόνων, λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής για τους 

οικιακούς καταναλωτές· 
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88. θεωρεί απαραίτητη τη συνεχή εκπαίδευση των ειδικών για την αξιολόγηση της 

θερμικής κατάστασης των κτιρίων και την απόδοση του τρόπου θέρμανσης (ψύξης)· 

πιστεύει ότι καθίσταται ανάγκη η ύπαρξη ομάδων συντήρησης με βέλτιστη τοποθέτηση 

στην περιοχή, που να είναι προσιτές στους τελικούς χρήστες· 

89. υπογραμμίζει τη σημασία του να δοθεί στους καταναλωτές η ελευθερία να επιλέγουν 

από μια ποικιλία εξαιρετικά αποδοτικών τεχνολογιών θέρμανσης με ανανεώσιμες πηγές 

που πληρούν καλύτερα τις προσωπικές τους ανάγκες θέρμανσης· 

90. υπογραμμίζει κατά συνέπεια ότι είναι απαραίτητο να δοθεί η δυνατότητα στους 

καταναλωτές, μέσω πληροφόρησης και κινήτρων, ώστε να επιταχύνουν τον 

εκσυγχρονισμό των παλαιών και αναποτελεσματικών συστημάτων θέρμανσής τους 

ώστε να επιτευχθούν μεγάλα οφέλη ενεργειακής απόδοσης, τα οποία είναι ήδη 

επιτεύξιμα μέσω της χρήσης των διαθέσιμων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των 

συστημάτων θέρμανσης με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· επισημαίνει την έλλειψη 

ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με τις συχνά χαμηλές επιδόσεις των 

εγκατεστημένων συστημάτων θέρμανσής τους· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 

προτάσεις για την ευαισθητοποίηση και την αύξηση του ρυθμού εκσυγχρονισμού των 

υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, στο πλαίσιο της επικείμενης 

αναθεώρησης της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων· και να εξετάσει τη 

θέσπιση ενός συστήματος ενεργειακής επισήμανσης για τα εγκατεστημένα συστήματα 

θέρμανσης· 

91. τονίζει τον ενεργό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι καταναλωτές στην πορεία 

προς ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό σύστημα θέρμανσης και ψύξης· φρονεί ότι μια αποδοτική 

έκβαση του νέου κανονισμού για την «επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης», όπου οι 

κλίμακες των νέων επισημάνσεων θα είναι μελλοντοστρεφείς και θα επιτρέπουν την 

ανάδειξη των διαφορών στην ενεργειακή απόδοση των διαφόρων προϊόντων, μπορεί να 

βελτιώσει τη δυνατότητα των καταναλωτών να σταθμίζουν τις επιλογές τους ως προς 

την εξοικονόμηση ενέργειας και να επιτύχουν χαμηλότερους λογαριασμούς· 

92. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χαράξουν συγκεκριμένες 

στρατηγικές για την αντιμετώπιση του ολοένα αυξανόμενου προβλήματος της 

ενεργειακής ένδειας προκειμένου να βοηθήσουν όλους τους καταναλωτές, και δη τους 

πλέον ευάλωτους, να βελτιώσουν τις συνθήκες στέγασης, θέρμανσης και ψύξης, σε 

ατομική ή συλλογική βάση, είτε είναι ιδιοκτήτες είτε είναι ενοικιαστές ακινήτων· 

93. επισημαίνει τη δυνατότητα επίτευξης υψηλού επιπέδου ενεργειακής ανεξαρτησίας με 

τη χρήση κατά προτεραιότητα τοπικών πρώτων υλών· 

94. ζητεί την αξιοποίηση των θερμικών αποβλήτων από τις υφιστάμενες βιομηχανικές 

επιχειρήσεις για τη θέρμανση των νοικοκυριών· 

95. εκφράζει την άποψη ότι το κλειδί για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας 

είναι η μείωση των συνολικών εξόδων θέρμανσης για τα επιμέρους νοικοκυριά, 

εξασφαλίζοντας σημαντική αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στα τρία βασικά στάδια 

της χρήσης της ενέργειας: κατά τη μετατροπή από την πρωτογενή ενέργεια σε χρήσιμη 

ενέργεια, κατά την περαιτέρω μεταφορά αυτής της ενέργειας και ιδίως κατά τη χρήση 

από τον τελικό χρήστη· ζητεί αντίστοιχα από τα κράτη μέλη να καταστήσουν  

πραγματική προτεραιότητα τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης και τη μετάβαση προς την 
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ανανεώσιμη θέρμανση και ψύξη· 

96. θεωρεί σημαντικό να διασφαλιστεί ότι μέρος της χρηματοδότησης για την ενεργειακή 

απόδοση θα διατίθεται σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν ενεργειακή ένδεια ή σε 

άτομα που ζουν στις πλέον μειονεκτούσες περιοχές, για παράδειγμα βοηθώντας τις να 

επενδύσουν σε περισσότερο αποδοτικό ενεργειακά εξοπλισμό θέρμανσης και ψύξης· 

97. επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, τα κράτη μέλη 

πρέπει να εφαρμόσουν κρατικά σχέδια για την ανακαίνιση των κτιρίων προκειμένου να 

τα καταστήσουν ενεργειακά αποδοτικά, συμπεριλαμβανομένων κινήτρων για την 

ανακαίνιση των κτιρίων που ανήκουν σε ιδιώτες, στο πλαίσιο των οποίων σχεδίων 

πρέπει να εξεταστούν συγκεκριμένες δράσεις για τις πλέον ευάλωτες ομάδες με στόχο 

την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας· 

98. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας για την 

ενεργειακή απόδοση, την κατάρτιση των φορέων στη διενέργεια ελέγχων και στον 

σχεδιασμό μέτρων ενεργειακής απόδοσης και να διευκολύνει την υλοποίηση αυτών των 

δράσεων για ιδιώτες, ιδίως για τις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού· 

99. υπογραμμίζει ότι ενώ μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών κτιρίων αντιμετωπίζουν σήμερα 

το πρόβλημα της σπατάλης ενέργειας λόγω της κακής ποιότητας της μόνωσής τους και 

των παλαιών και μη αποδοτικών συστημάτων θέρμανσης, η ενεργειακή ένδεια πλήττει 

σχεδόν το 11 % του πληθυσμού της ΕΕ· 

100. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές, υπό το φως του κινδύνου 

πιθανών μελλοντικών κρίσεων, να ενσωματώσουν πλήρως την παραγωγή βιοαερίου 

από την επεξεργασία κόπρου στην υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας, εφοδιασμού με 

αέριο  

101. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει στην Επιτροπή τις συστάσεις και τις 

προτάσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν σχέδιο. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Το ζήτημα της θέρμανσης και ψύξης είναι πιο επίκαιρο σε ορισμένα κράτη μέλη από ό,τι σε 

άλλα. Αυτό σημαίνει, επίσης, ότι υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τη σειρά προτεραιότητας 

που υπάρχει από την άποψη της δράσης που πρέπει να αναληφθεί στις χώρες αυτές. Έμφαση 

πρέπει επίσης να δοθεί στις μεγαλύτερες ευκαιρίες για αύξηση της απόδοσης που πρέπει να 

υπάρξουν στις νέες χώρες που προσχώρησαν στην ΕΕ μετά το 2004 στη θερμική ανακαίνιση 

των κτιρίων. Είναι ο απλούστερος τρόπος για να εξασφαλιστεί ότι η ενέργεια χρησιμοποιείται 

πιο αποτελεσματικά και για την επίτευξη σημαντικής μείωσης των εκπομπών CO2. 

 

Πρέπει να υπάρξει σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης του έργου στη θερμική 

ανακαίνιση ολόκληρων οικισμών, ιδίως εκείνων που κατασκευάζονται με μεθόδους 

συστημάτων κατασκευής μεγάλων πάνελ. Τουλάχιστον το 25% του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας θα πρέπει να διατεθεί για τον 

σκοπό αυτό. Πρέπει να δοθεί υψηλή προτεραιότητα στον στόχο αυτό, ιδιαίτερα, δεδομένου 

ότι, στο σύνολό τους, οι ιδιοκτήτες των εν λόγω κτιρίων δεν είναι σε θέση να καλύψουν το 

κόστος που συνεπάγεται και η κρατική υποστήριξη είναι ανεπαρκής. 

Οι ξεπερασμένοι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί σε συγκροτήματα κατοικιών πρέπει να 

αντικατασταθούν, το συντομότερο δυνατό, με μικρές, υψηλής απόδοσης μονάδες 

συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. 

 

Στις μεσογειακές χώρες της Ευρώπης η ψύξη είναι ένα θέμα αυξανόμενης ανησυχίας, και 

συνδέεται με τη σταδιακή κλιματική αύξηση της θερμοκρασίας. Κατάλληλες αρχιτεκτονικές 

λύσεις, η μόνωση και οι αντιστρέψιμες αντλίες θερμότητας - που αντλούν θερμότητα από ένα 

δωμάτιο σε ζεστό καιρό και τη διοχετεύουν όταν απαιτείται θέρμανση - μπορούν να 

διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίλυση αυτού του προβλήματος. 

 

Η ηλιακή ακτινοβολία αποτελεί μια σημαντική πηγή θερμότητας που δεν έχει ακόμη 

αξιοποιηθεί επαρκώς. Μπορεί να αξιοποιηθεί με τη χρήση πάνελ που θερμαίνουν νερό ή 

παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. 

 

Οι αναστρέψιμες αντλίες θερμότητας είναι ιδιαίτερα ενεργειακά αποδοτικές και έχουν 

τεράστιο δυναμικό όσον αφορά τη θέρμανση και την ψύξη. Έχοντας αυτό υπόψη, για την 

ανάπτυξη καινοτόμων νέων λύσεων είναι αναγκαία η εντατική έρευνα για τέτοιου είδους 

αντλίες. 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

 σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη 

(2016/2058(INI)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Christofer Fjellner 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 

συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια 

στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη (COM(2016)0051) ως αναπόσπαστο 

μέρος της στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση· επισημαίνει τη μεγάλη σημασία του 

τομέα της θέρμανσης και της ψύξης για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ενέργεια 

και το κλίμα έως το 2020, 2030 και 2050 και για την επίτευξη των στόχων της ενίσχυσης 

της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού· 

2. επισημαίνει ότι τα εργαλεία πολιτικής και οι ικανότητες της ΕΕ δεν έχουν αναπτυχθεί 

ακόμη αρκετά ώστε να προωθηθεί ο μετασχηματισμός του τομέα θέρμανσης και ψύξης, 

να μεγιστοποιηθεί η χρήση του δυναμικού και να αναπτυχθούν λύσεις για τη μείωση της 

ζήτησης και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, στην απαιτούμενη κλίμακα 

και στον απαιτούμενο ρυθμό· 

3. σημειώνει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, η ποσότητα θερμότητας που παράγεται από 

βιομηχανικές διεργασίες και απορρίπτεται στην ατμόσφαιρα ή στα ύδατα αντί να 

αξιοποιείται με κάποιον παραγωγικό τρόπο, είναι αρκετή ώστε να καλύψει όλες τις 

ανάγκες θέρμανσης των οικιστικών κτιρίων και των κτιρίων του τριτογενούς τομέα της 

Ένωσης· 

4. σημειώνει ότι τα μέτρα για την ανάπτυξη μιας συνολικής και ολοκληρωμένης 

στρατηγικής για τη θέρμανση και την ψύξη στην Ενεργειακή Ένωση παρέχουν 

σημαντικές ευκαιρίες τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους καταναλωτές της ΕΕ, αν 

εφαρμοστούν σωστά, όσον αφορά τη μείωση του συνολικού κόστους ενέργειας, την 
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ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την εξοικονόμηση κόστους στους καταναλωτές· 

5. υπενθυμίζει ότι στη θέρμανση και την ψύξη αναλογεί το μεγαλύτερο ποσοστό της 

ζήτησης ενέργειας στην ΕΕ· τονίζει τη σημασία της τήρησης της αρχής της τεχνολογικής 

ουδετερότητας μεταξύ των υφιστάμενων πηγών ανανεώσιμης ενέργειας και των 

βασιζόμενων στην αγορά και στο κράτος κινήτρων για τη μετάβαση σε έναν ασφαλή 

ενεργειακό εφοδιασμό χαμηλών εκπομπών άνθρακα για τον τομέα της θέρμανσης και της 

ψύξης· 

6. τονίζει ότι τα έξυπνα κτίρια και δίκτυα και η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στον 

τομέα της θέρμανσης και της ψύξης θα αποτελέσουν σημαντικούς παράγοντες για την 

επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας και υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης της 

κινητοποίησης ιδιωτικής και δημόσιας χρηματοδότησης στην αγορά ενεργειακής 

απόδοσης και εκφράζει επιδοκιμασία για την επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για την 

ενεργειακή απόδοση των κτιρίων  

7. υπενθυμίζει ότι τα δύο τρίτα των κτιρίων της ΕΕ κατασκευάστηκαν όταν οι απαιτήσεις 

ενεργειακής απόδοσης ήταν περιορισμένες ή ανύπαρκτες και ότι σχεδόν τα μισά κτίρια 

έχουν ατομικούς λέβητες οι οποίοι εγκαταστάθηκαν πριν από το 1992· σημειώνει ότι τα 

ιδιωτικά και τα δημόσια κτίρια αντιπροσωπεύουν το 40% της τελικής χρήσης ενέργειας 

στην ΕΕ και το 36% των εκπομπών CO2, ενώ το 80% της κατανάλωσης ενέργειας των 

κτιρίων χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του χώρου και του νερού· τονίζει την ανάγκη 

αύξησης της ενεργειακής απόδοσης μέσω της ανακαίνισης και της εξυγίανσης των 

κτιρίων και των εγκαταστάσεων θέρμανσης και ψύξης, ούτως ώστε να επιτευχθούν 

εξοικονομήσεις ενέργειας της τάξης της 20% έως το 2020, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα 

ότι η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων των κρατών μελών παρουσιάζει μεγάλες 

διαφορές· 

8. θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλο ανεκμετάλλευτο δυναμικό για την αύξηση της ενεργειακής 

απόδοσης στον τομέα της θέρμανσης κατοικιών· καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα 

με τα οποία θα αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση των συστημάτων θέρμανσης, καθώς 

πρόκειται για έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο μείωσης των εκπομπών CO2 από 

κατοικίες· 

9. υπενθυμίζει ότι, παρά την μικρή πρόοδο που έχει σημειωθεί στη μετάβαση του τομέα της 

θέρμανσης και της ψύξης στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, το 75 % του 

πρωτογενούς ενεργειακού εφοδιασμού εξακολουθεί να προέρχεται από ορυκτά καύσιμα· 

σημειώνει ότι τα κτίρια –και οι άνθρωποι που ζουν σε αυτά– αποτελούν τους κυριότερους 

καταναλωτές θέρμανσης και ψύξης· τονίζει ότι πρωταρχική προτεραιότητα είναι η 

μείωση των λογαριασμών ενέργειας μέσω ανακαινίσεων· επιμένει ότι οι υπόλοιπες 

ανάγκες θέρμανσης και ψύξης θα πρέπει να καλύπτονται, άμεσα ή έμμεσα, από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 

10. υπογραμμίζει τον θεμελιώδη ρόλο ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης για τους 

κατασκευαστικούς τομείς με στόχο την τόνωση της πράσινης οικονομίας και του 

δυναμικού πράσινων τοπικών θέσεων εργασίας στα πεδία της εξοικονόμησης ενέργειας, 

της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα των 

δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων· 

11. τονίζει ότι η έρευνα και η τεχνολογικής καινοτομία στον τομέα της θέρμανσης και της 
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ψύξης ενισχύουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την εμπορική βιωσιμότητα των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και συμβάλλουν στην επίτευξη των βασικών στόχων της 

ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της ασφάλειας του εφοδιασμού και 

της αειφόρου ανάπτυξης της παραγωγής, μεταφοράς και κατανάλωσης ενέργειας· 

12. υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην ενεργειακή απόδοση 

προσφέρουν τις υψηλότερες και ταχύτερες οικονομικές αποδόσεις στον τομέα της 

ενέργειας· 

13. ζητεί μια οικονομικά αποδοτική προσέγγιση, εστιασμένη στην επίτευξη εξοικονόμησης 

ενέργειας σε επίπεδο συστήματος· 

14. τονίζει τον ενεργό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι καταναλωτές στην πορεία 

προς ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό σύστημα θέρμανσης και ψύξης· υπογραμμίζει ότι μια 

αποδοτική έκβαση του νέου κανονισμού για την «επισήμανση της ενεργειακής 

απόδοσης», όπου οι κλίμακες των νέων σημάτων θα είναι μελλοντοστραφείς και θα 

επισημαίνουν τις διαφορές μεταξύ των προϊόντων όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, 

θα μπορούσε να βοηθήσει τους καταναλωτές να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές όσον 

αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και την επίτευξη χαμηλότερων λογαριασμών· 

επισημαίνει ότι συγκεκριμένα μέσα – όπως έξυπνοι μετρητές και οικιακοί αυτοματισμοί – 

μπορούν να βελτιώσουν τις καταναλωτικές συνήθειες των καταναλωτών· 

15. επισημαίνει ότι, ναι μεν στα κανονιστικά πλαίσια της ΕΕ σκιαγραφούνται οι ευρύτεροι 

στόχοι, ουσία όμως έχει η επίτευξη πραγματικής προόδου που θα φέρει επανάσταση στη 

θέρμανση και στην ψύξη στο πλαίσιο ενός ευρύτερου μετασχηματισμού του ενεργειακού 

συστήματος· 

16. επισημαίνει ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος επίτευξης κοινών στόχων είναι να δοθεί η 

δυνατότητα και να παρασχεθεί στήριξη στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, σε 

συνεργασία με όλα τα αρμόδια ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να εφαρμόσουν μια πλήρως 

ολοκληρωμένη και βασισμένη στα συστήματα προσέγγιση στους τομείς του 

πολεοδομικού σχεδιασμού, της ανάπτυξης υποδομών, στον κατασκευαστικό τομέα, στον 

τομέα της ανακαίνισης του κτιριακού δυναμικού και στον τομέα των νέων βιομηχανικών 

εξελίξεων, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι δυνητικές γέφυρες μεταξύ τομέων, οι 

αποδόσεις και άλλα αμοιβαία οφέλη· 

17. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης για 

την επίτευξη αποδοτικής από άποψη κόστους αύξησης της ενεργειακής απόδοσης σε 

επίπεδο συστήματος με την προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη 

διασύνδεση της παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, των βιομηχανικών 

διεργασιών (όπως της ανάκτησης ενέργειας από απαέρια), της διαχείρισης αποβλήτων και 

της διαχείρισης της ζήτησης και να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να 

παρασχεθούν κίνητρα για την επαναχρησιμοποίηση της βιομηχανικής απορριπτόμενης 

θερμότητας και ψύχους και τη βιώσιμη παραγωγή βιοαερίου· υπογραμμίζει ότι η 

συμπαραγωγή και η τριπλή συνδυασμένη παραγωγή ενέργειας στους ανωτέρω τομείς θα 

πρέπει να αξιοποιηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό· τονίζει ότι η διασυνδεδεμένη με τη 

διαχείριση αποβλήτων παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού θα πρέπει να συνάδει με 

την ιεράρχηση των αποβλήτων όπως ορίζεται στην κυκλική οικονομία ούτως ώστε να 

αποφευχθεί ο εγκλωβισμός στην αποτέφρωση πόρων που μπορούν να ανακυκλωθούν ή 

να επαναχρησιμοποιηθούν· 
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18. τονίζει πόσο σημαντική είναι μια πιο διαδεδομένη, συνεργατική και ολοκληρωμένη 

χρήση όλων των διαθέσιμων ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και περιφερειακών πόρων και 

του ΕΤΣΕ, στο οποίο θα πρέπει να έχουν δυνατότητα πρόσβασης όλοι οι παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων· καλεί τα κράτη 

μέλη να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση των χρηστών και των καταναλωτών σχετικά με 

τις τεχνικές λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας και καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 

την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών· 

19. υπογραμμίζει τη σημασία της πρόληψης ενός δαπανηρού εγκλωβισμού σε υποδομές 

θέρμανσης που συνδέονται με πηγές παραγωγής ενέργειας υψηλών εκπομπών άνθρακα· 

τονίζει τη σημασία της αξιολόγησης της ανάγκης για δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη 

για υποδομές τηλεθέρμανσης στο πλαίσιο του στόχου της ΕΕ για μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 έως 95 % έως το 2050 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 

και μια ομαλή μετάβαση στην ενεργειακή οικονομία· 

20. πιστεύει ότι οι καταναλωτές πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής, με 

τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων για τη μετάβαση προς ένα 

έξυπνο, αποδοτικό και βιώσιμο σύστημα θέρμανσης και ψύξης, ικανό να αποδεσμεύσει 

ενεργειακούς και δημοσιονομικούς πόρους για επιχειρήσεις και πολίτες, να βελτιώσει την 

ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, να αυξήσει την ευημερία για τα άτομα και να 

αποφέρει οφέλη για την κοινωνία στο σύνολό της· 

21. τονίζει την ανάγκη πραγματοποίησης περισσότερων επενδύσεων στην έρευνα και την 

ανάπτυξη προκειμένου να αναπτυχθούν καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις· τονίζει 

παράλληλα ότι μέσω της ευρύτερης χρήσης των σημερινών τεχνολογιών, θα καταστεί 

δυνατή η αύξηση της αποδοτικότητας των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης κατά 20 %· 

22. υπογραμμίζει ότι ενώ μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών κτιρίων αντιμετωπίζουν σήμερα το 

πρόβλημα της σπατάλης ενέργειας λόγω της κακής ποιότητας της μόνωσής τους και των 

παλαιών και μη αποδοτικών συστημάτων θέρμανσης, η ενεργειακή ένδεια πλήττει σχεδόν 

το 11 % του πληθυσμού της ΕΕ· 

23. επισημαίνει ότι η σημαντική αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων θα μπορούσε 

να αποτελέσει βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας· 

24. επισημαίνει τις ποικίλες συνθήκες που επικρατούν στην Ένωση, θεωρεί ότι όσο 

μικρότερη είναι η αλυσίδα μέσω της οποίας η πρωτογενής ενέργεια μετατρέπεται σε 

άλλες μορφές για την παραγωγή χρήσιμης θερμότητας, τόσο υψηλότερη είναι η 

ενεργειακή απόδοση, και καλεί την Επιτροπή να προαγάγει ουδέτερα από τεχνολογική 

άποψη μέσα που να παρέχουν σε κάθε κοινότητα τη δυνατότητα ανάπτυξης οικονομικά 

αποδοτικών λύσεων για τη μείωση της έντασης άνθρακα του τομέα θέρμανσης και ψύξης· 

25. ζητεί να καταρτιστούν σχέδια με στόχο τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων στα 

ορυκτά καύσιμα και τη διοχέτευση χρηματοδοτικών πόρων σε σχέδια ενεργειακής 

απόδοσης που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για απαλλαγή του τομέα 

της ενέργειας από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050· 

26. υπενθυμίζει ότι ορισμένες βιομηχανίες ή σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής παράγουν 

θερμότητα ή ψύξη ως παρεπόμενο προϊόν που θα μπορούσε να επαναχρησιμοποιηθεί 

στους σταθμούς ή να πωληθεί για τη θέρμανση γειτονικών κτιρίων· σημειώνει ότι η 
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ολοκλήρωση της παραγωγής, της κατανάλωσης και της επαναχρησιμοποίησης της 

απορριπτόμενης ψύξης δημιουργεί περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη και μειώνει τη 

ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας για ψύξη· τονίζει πόσο σημαντική είναι η χρήση της 

απορριπτόμενης θερμότητας και ψύξης και καλεί την Επιτροπή να προαγάγει την εν λόγω 

χρήση· 

27. σημειώνει ότι το 72 % της ζήτησης θέρμανσης και ψύξης των μονοκατοικιών 

καταναλώνεται σε αγροτικές και ενδιάμεσες περιοχές· σημειώνει ότι για τα νοικοκυριά σε 

αγροτικές, απομακρυσμένες και απομονωμένες τοποθεσίες ενδέχεται, συνεπώς, να 

απαιτηθούν ιδιαίτερη προσοχή και εξατομικευμένες λύσεις· 

28. τονίζει τον καίριο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η υψηλού επιπέδου εξηλέκτριση του 

τομέα θέρμανσης και ψύξης στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές τόσο όσον 

αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου όσο και στη βελτίωση της 

ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στις πόλεις· 

29. υπογραμμίζει την ευρεία διαθεσιμότητα στερεάς βιομάζας, βιοαερίου και γεωθερμικής 

ενέργειας και το δυναμικό της τηλεθέρμανσης και της συμπαραγωγής θερμότητας και 

ηλεκτρισμού ως οικονομικά αποδοτικού μέσου που μπορεί να εξασφαλίσει την απαλλαγή 

του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην 

επίτευξη του στόχου της ασφάλειας του εφοδιασμού· τονίζει ότι μια ευρωπαϊκή κρίση του 

τομέα του φυσικού αερίου θα ισοδυναμούσε με θερμική κρίση· εκφράζει επιδοκιμασία 

για τα κριτήρια βιωσιμότητας για τη βιομάζα, τα οποία πρέπει να είναι ισορροπημένα, 

ούτως ώστε να προωθείται η περιβαλλοντικά βιώσιμη και ανταγωνιστική χρήση· καλεί 

την Επιτροπή να προτείνει δίχως καθυστέρηση μια πολιτική βιωσιμότητας της βιομάζας· 

30. τονίζει ότι η ανάπτυξη συστημάτων τηλεθέρμανσης που βασίζονται στην ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές εμποδίζει την εξάπλωση περισσότερο ρυπογόνων συστημάτων 

ατομικής θέρμανσης που αυξάνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση στις κατοικημένες 

περιοχές και ελέγχονται πολύ πιο δύσκολα σε σύγκριση με τα ευρέως διαδεδομένα 

συστήματα τηλεθέρμανσης· τονίζει, ωστόσο, ότι οι υποδομές και οι κλιματικές συνθήκες 

ποικίλουν στην Ένωση και ότι τα συστήματα αυτά πρέπει συχνά να εκσυγχρονίζονται, 

ούτως ώστε να ενισχύεται η αποτελεσματικότητά τους· ζητεί για τον λόγο αυτό να 

πραγματοποιηθεί ανάλυση της ανάγκης υποστήριξης των υποδομών τηλεθέρμανσης και 

των φορολογικών πρακτικών όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 

τηλεθέρμανση· 

31. τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης ειδικής ενεργειακής πολιτικής για τις περιοχές που δεν 

συνδέονται στο δίκτυο φυσικού αερίου· 

32. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντική η αύξηση της χρήσης τεχνολογιών θέρμανσης και 

ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε συνδυασμό με μεγάλη αύξηση της 

ενεργειακής απόδοσης· 

33. υπογραμμίζει – τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη διασφάλισης τεχνολογικής 

ουδετερότητας ανάλογα με τις διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές και γεωγραφικές 

συνθήκες στα κράτη μέλη– το τεράστιο δυναμικό των καινοτόμων ενεργειακά ουδέτερων 

σπιτιών ως οικονομικά αποδοτικού μέσου για την απαλλαγή του κατασκευαστικού τομέα 

και των απλών νοικοκυριών από τις ανθρακούχες εκπομπές· 
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34. τονίζει ότι η μετατροπή αποβλήτων σε ενέργεια θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στον τομέα της θέρμανσης, καθώς η εναλλακτική συχνά είναι ο χώρος υγειονομικής 

ταφής των αποβλήτων και η χρήση ορυκτών καυσίμων, υπενθυμίζοντας ότι πρέπει να 

αυξηθεί η ανακύκλωση· 

35. ζητεί την επανεξέταση των υφιστάμενων νομοθετικών διατάξεων που εστιάζουν στη 

διασφάλιση τεχνολογικής ουδετερότητας και οικονομικής απόδοσης, ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι δεν θα προωθούν ούτε θα απαξιώνουν μια τεχνολογία εις βάρος ή υπέρ 

μιας άλλης – για παράδειγμα, η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που παράγεται μέσα σε 

ένα κτίριο π.χ. μέσω οικιακών ηλιακών πάνελ, ή κοντά σε ένα κτίριο θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, 

ανεξάρτητα από την πηγή· 

36. επικροτεί την στρατηγική της ΕΕ στον τομέα της θέρμανσης και ψύξης, στο πλαίσιο της 

οποίας διατυπώνεται το συμπέρασμα ότι «οι καταναλωτές πρέπει να βρεθούν στο 

επίκεντρο αυτής της στρατηγικής» και στόχος της οποίας είναι να τους δώσει τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιούν ποικιλία «σύγχρονων τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων 

για τη μετάβαση προς ένα έξυπνο, αποδοτικό και βιώσιμο σύστημα θέρμανσης και ψύξης, 

το οποίο θα μπορέσει να αποδεσμεύσει ενεργειακούς και οικονομικούς πόρους για 

επιχειρήσεις και πολίτες»· 

37. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να αντιμετωπίσουν τα 

συγκεκριμένα προβλήματα των αγροτικών κτιρίων που τείνουν να είναι παλαιότερα, 

έχουν χαμηλότερη ενεργειακή απόδοση, είναι λιγότερο ωφέλιμα για την υγεία και 

παρέχουν λιγότερη θερμική άνεση· 

38. υπενθυμίζει τη συμβολή της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ασφάλεια του 

ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρώπη και υπογραμμίζει το υψηλό δυναμικό κάλυψης 

που προσφέρει η υδραυλική παραγωγή κατά τις ώρες αιχμής και τους κινδύνους 

συσκότισης· 

39. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές, υπό το φως του κινδύνου 

πιθανών μελλοντικών κρίσεων, να ενσωματώσουν πλήρως την παραγωγή βιοαερίου από 

την επεξεργασία κόπρου στην υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας, εφοδιασμού με αέριο. 
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