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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 

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 
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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 

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 – 
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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· 

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 
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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 

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 
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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· 

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 
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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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