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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. ενθαρρύνει την Επιτροπή στις προσπάθειές της να θεσπίσει κοινή προσέγγιση στην 
ενεργειακή πολιτική, η οποία θα οδηγήσει σε πλήρως αειφόρες, ανταγωνιστικές 
εσωτερικές αγορές, ασφάλεια εφοδιασμού, μειωμένο κόστος για τον καταναλωτή και 
καθολική πρόσβαση, υπογραμμίζει δε ότι η πολιτική αυτή πρέπει να περιλαμβάνει μια 
αειφόρο, συνεκτική, στρατηγική συνιστώσα η οποία θα εστιάζει στο υπο-εθνικό επίπεδο·

2. προτρέπει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τους άλλους συνομιλητές που 
συμμετέχουν, τόσο ως τμήμα των εθνικών στρατηγικών πλαισίων αναφοράς, όσο και στο 
πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων για την περίοδο 2007-2013, και σύμφωνα με 
τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές που συμφωνήθηκαν με το Κοινοβούλιο, να 
αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους προσφέρει η πολιτική συνοχής για τη στήριξη 
αυτής της ευρωπαϊκής στρατηγικής για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια·

3. προτρέπει την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις προτάσεις δυνάμει αυτής της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής στην εκπόνηση της τέταρτης έκθεσης για τη συνοχή, δίδοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στον ρόλο της ασφαλούς πρόσβασης στην ενέργεια και στη διαφοροποιημένη, 
αειφόρο και αποδοτική χρήση της ενέργειας ως συμπληρωματικού δείκτη οικονομικής,
κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής· καλεί την Επιτροπή, προς τούτο, να ενισχύσει 
την παρουσία και τη δραστηριότητα τόσο της ΕΤΕπ, όσο και των νέων χρηματοδοτικών 
μέσων συνοχής (JASPERS, JEREMIE και JESSICA) σε σχέδια που περιλαμβάνουν την 
ενεργειακή απόδοση και τη στήριξη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας·

4. θεωρεί αναγκαίο να αξιολογηθούν πλήρως τα υφιστάμενα μέτρα και οι πρακτικές που 
εμπίπτουν στο πεδίο της ενεργειακής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και η 
εφαρμογή τους από τα κράτη μέλη, και μόνο μετά την αξιολόγηση αυτή να διατυπωθούν 
προτάσεις για νέους κανόνες και θεσμικά όργανα, εάν κριθεί αναγκαίο·

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η προτεινόμενη ενεργειακή πολιτική 
προσανατολίζεται κυρίως στην πλευρά του εφοδιασμού και ότι, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής, δεν δίδεται επαρκής έμφαση στα ζητήματα ενεργειακής απόδοσης· επιμένει 
ότι μια κοινή ενεργειακή πολιτική θα έπρεπε να δίδει σαφή προτεραιότητα στην αειφόρο
ενεργειακή απόδοση, η οποία ακόμη και τώρα μπορεί να επιτύχει πραγματική και 
υπολογίσιμη εξοικονόμηση, καθώς και στις ανανεώσιμες και τις αποκεντρωμένες πηγές 
ενέργειας· υποστηρίζει ότι μια κοινή ενεργειακή πολιτική πρέπει να δημιουργεί επίσης τις 
προϋποθέσεις που θα παρέχουν τη δυνατότητα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης 
εκμετάλλευσης των νέων τεχνολογιών που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα·

6. ζητεί η περιφερειακή διάσταση να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της ενεργειακής 
πολιτικής της Ένωσης προκειμένου να ευνοηθεί η πιο ισόρροπη διανομή της ενεργειακής 
παραγωγής και κατανάλωσης σε ολόκληρο το έδαφος της ΕΕ, ούτως ώστε να 
διασφαλιστεί η καλύτερη εξάπλωση των οικονομικών δραστηριοτήτων και του 
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πληθυσμού·

7. τονίζει ότι πολλές απομακρυσμένες και εξόχως απόκεντρες περιφέρειες έχουν σημαντικές 
δυνατότητες από την άποψη των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, που συνδέονται με τα 
γεωγραφικά ή τα κλιματολογικά τους χαρακτηριστικά (ενέργεια από ηλιοφάνεια, άνεμο, 
βιομάζα, κύματα)· ευελπιστεί ότι θα αξιοποιηθεί περαιτέρω η εξέχουσα αυτή ευκαιρία, 
ιδίως προκειμένου να σημειωθεί ενεργή συμβολή στην επίτευξη των στόχων του Κιότο·

8. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές 
και τον ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σε σχέση με την εισαγωγή και 
εφαρμογή μέτρων που αφορούν την ενσωμάτωση τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και τεχνολογιών Εξοικονόμησης Ενέργειας στα έργα που πραγματοποιούν και 
τα οποία χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς ή και εθνικούς πόρους, όπως είναι η 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, αξιοποιώντας πλήρως την οδηγία για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων1· καλεί τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές να χρησιμοποιήσουν 
τις περισσότερο αποδοτικές ως προς την ενέργεια υποδομές και υπηρεσίες, για 
παράδειγμα για τον φωτισμό εξωτερικών χώρων και τα συστήματα δημόσιας
συγκοινωνίας·

9. απαιτεί να δοθεί ολοκληρωμένη και συνεχής υποστήριξη στις τοπικές και τις 
περιφερειακές αρχές σε σχέση με μέτρα ενεργειακής απόδοσης και βιωσιμότητας στο 
πλαίσιο όλων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης, ιδίως τα διαρθρωτικά 
ταμεία, το ΠΠ7, το πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη», και, γενικά, όλα τα μέτρα 
περιφερειακής πολιτικής και χρηματοοικονομικής τεχνικής που περιλαμβάνονται στην 
πολιτική συνοχής για την περίοδο 2007-2013, καθώς και σε σχέση με τις δραστηριότητες 
της ΕΤΕπ·

10. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει, έπειτα από δομημένο διάλογο, μια ανακοίνωση 
σχετικά με τον ρόλο των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην ενεργειακή 
πολιτική, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες ή/και τις 
αποκεντρωμένες πηγές ενέργειας που δεν παράγουν CO2, καθώς και τις βιώσιμες 
μεταφορές και την αστική διάσταση της ενεργειακής πολιτικής·

11. καλεί την Επιτροπή να παράσχει πλήρη στήριξη σε μια εσωτερική αγορά αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας η οποία θα λειτουργεί εύρυθμα προς όφελος όλων των ευρωπαίων 
πολιτών, τουλάχιστον προκειμένου να ξεπεραστεί η κυριαρχία των προηγούμενων 
μονοπωλιακών παρόχων· ζητεί, επιπλέον, τη μεγαλύτερη διασύνδεση μεταξύ των εθνικών 
αγορών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα αποβεί ιδιαιτέρως επωφελής για τις 
μεθοριακές περιφέρειες της Ένωσης.

  
1 Οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 για την 
ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση της οδηγίας 
93/76/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σελ. 64).
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