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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. υπογραμμίζει ότι η ενεργειακή απόδοση είναι το πιο αποτελεσματικό από άποψη κόστους 
μέτρο μείωσης των εκπομπών CO2 και των λοιπών εκπομπών και ότι συνιστά μοναδική
ευκαιρία για την υποστήριξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ ταυτόχρονα 
ελαττώνει την εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την 
Επιτροπή, τα οφέλη όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας θα μπορούσαν να ανέλθουν 
σε περισσότερο από 1000 ευρώ ανά νοικοκυριό ετησίως·

2. θεωρεί ότι, παρά την επιτευχθείσα πρόοδο, επί παραδείγματι με την έγκριση της δέσμης 
μέτρων για την ενεργειακή απόδοση, η ισχύουσα νομοθεσία και τα υφιστάμενα μέτρα 
στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης δεν είναι αρκετά για να μπορέσει να αξιοποιηθεί 
πλήρως το οικονομικώς αποδοτικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας· σημειώνει ότι οι 
συνέπειες των πολιτικών που εφαρμόσθηκαν έως το τέλος του 2009 επέτρεψαν 
εξοικονομήσεις της τάξεως του 9% σε σύγκριση με τις προβλέψεις για το 2020, οπότε 
φαίνεται ότι, χωρίς την ανάληψη περαιτέρω δράσης, δεν θα επιτευχθεί ο οικονομικώς 
αποδοτικός στόχος εξοικονόμησης ενέργειας της τάξεως του 20% που έχει τεθεί στο 
πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

3. τονίζει ότι, ενώ η ΕΕ έχει θέσει ως δεσμευτικό στόχο την επίτευξη έως το 2020 ποσοστού 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της τάξης του 20% και έχει εκδώσει οδηγία, στην οποία 
ορίζονται τα μέσα για την επίτευξη αυτού του στόχου, η ενεργειακή απόδοση, η οποία 
συνιστά αποτελεσματικότερο από άποψη κόστους μέσο, δεν υπόκειται σε παρόμοια 
ρύθμιση· Κρίνει, ως εκ τούτου, σκόπιμο οποιαδήποτε μελλοντική νομοθεσία της ΕΕ να 
συμβάλλει στην επίτευξη του ιδίου επιπέδου επενδύσεων στον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης όπως και στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· καλεί δε την 
Επιτροπή να υποβάλει έως τα τέλη του 2010, νομοθετική πρόταση, παρόμοια με την 
οδηγία για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, με την οποία θα ορίζεται δεσμευτικός 
στόχος μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας κατά 25% ο οποίος θα πρέπει να επιτευχθεί 
μέσω της ενεργειακής απόδοσης·

4. επισημαίνει ότι δεν πρέπει να υλοποιηθεί καμία περαιτέρω δράση προώθησης στον τομέα 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειες και ότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών θα πρέπει 
να δεσμευτούν να θεσπίσουν μακροπρόθεσμο νομικό πλαίσιο, το οποίο εγγυάται 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις και το άνοιγμα των αγορών. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
εφαρμοσθεί μια πολιτική εύλογων επιχορηγήσεων για να δημιουργηθούν κίνητρα που 
επιτρέπουν την τεχνολογική εξέλιξη με στόχο τη μείωση του κόστους·

5. τονίζει τη σημασία των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι ΤΠΕ - ιδιαίτερα με την ευφυή μέτρηση και τα ευφυή δίκτυα - για την 
ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον ενεργειακό εφοδιασμό·

6. τονίζει ότι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι έχουν επίσης κομβική σημασία για τους 
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οικονομικούς παράγοντες και προτείνει, ως εκ τούτου, μακροπρόθεσμους στόχους για τη 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 42% έως το 2030 και κατά 75% έως το 2050·

7. ζητεί να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση φαινομένων υποτροπής (rebound effects) 
ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο θετικός αντίκτυπος της τεχνικής προόδου δεν θα 
εξουδετερωθεί από την πίεση στις τιμές ενέργειας και την αυξημένη κατανάλωση 
ενέργειας·

8. υπογραμμίζει ότι η ορθή εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό είναι 
βασική προτεραιότητα και επαναλαμβάνει ότι στην οδηγία προβλέπεται ήδη η θέσπιση 
εκτελεστικών μέτρων όσον αφορά τις 12 ομάδες προϊόντων έως το 2007· επιμένει ότι η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν την εποπτεία της αγοράς για να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση, κυρίως στην περίπτωση των εισαγομένων προϊόντων, και 
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ανακοίνωση που αφορά τα 
σχετικά μέτρα· υπογραμμίζει την προβλεπόμενη στην οδηγία απαίτηση για καθορισμό 
ελάχιστων απαιτήσεων όσον αφορά το επίπεδο του χαμηλότερου κόστους καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής, λαμβανομένων υπόψη των καλύτερων προϊόντων "top-
runners", ήτοι των προϊόντων με τις καλύτερες επιδόσεις στην αγορά·

9. ενθαρρύνει την Επιτροπή να στηρίξει εθνικά μέτρα που συνίστανται σε φορολογικά 
κίνητρα ή επιχορηγήσεις και είναι σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές 
ενισχύσεις προκειμένου να τονωθεί η ζήτηση για υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης·

10. υπογραμμίζει ότι, ανεξάρτητα από την ορθή εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό 
σχεδιασμό, ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθούν πρόσθετα κέρδη όσον αφορά την 
ενεργειακή απόδοση στην περίπτωση ορισμένων τομέων είναι η χρήση ενσωματωμένων 
συστημάτων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει λεπτομερώς αυτές τις δυνατότητες και να 
προτείνει κατάλληλα νομοθετικά εργαλεία που θα επιτρέψουν την εφαρμογή μιας 
διαφορετικής προσέγγισης η οποία αντιμετωπίζει το ζήτημα της ενεργειακής απόδοσης σε 
επίπεδο συστήματος και όχι μόνον σε επίπεδο προϊόντος·

11. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την αργή πρόοδο και την φθίνουσα φιλοδοξία που 
παρατηρείται σε σχέση με τα μέτρα εφαρμογής του οικολογικού σχεδιασμού για 
σημαντικά προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια, όπως θερμαντήρες και λέβητες· 
εκφράζει φόβους ότι τούτο αντικατοπτρίζει την έλλειψη πολιτικής στήριξης εκ μέρους 
της Επιτροπής για την επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης·

12. θεωρεί ότι είναι επείγουσα ανάγκη να χρησιμοποιηθούν όλα τα εργαλεία, μεταξύ άλλων, 
η φορολογία οχημάτων και καυσίμων, η επισήμανση, οι ελάχιστες προδιαγραφές όσον 
αφορά την απόδοση και μέτρα βελτίωσης και προώθησης των δημοσίων μέσων 
μεταφοράς για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα των εκπομπών που προέρχονται από τις 
μεταφορές·

13. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει νομοθετική πρόταση για αναδιατύπωση της οδηγίας 
για τις ενεργειακές υπηρεσίες που να περιλαμβάνει για τους προμηθευτές ενέργειας 
υποχρεώσεις μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας· επιμένει ότι η πρόταση αυτή θα πρέπει 
να διασφαλίζει τόσο την επαρκή συμμετοχή των ΜΜΕ στις δραστηριότητες ενεργειακής 
απόδοσης όσο και την ενθάρρυνση των μεμονωμένων νοικοκυριών να κινητοποιηθούν σε 
αναζήτηση του ιδίου στόχου·
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14. ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει και να προωθήσει τη δημιουργία και ανάπτυξη 
ευρωπαϊκού δικτύου συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσεως που θα μπορεί να βελτιστοποιεί 
την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδιαίτερα της αιολικής και 
υδροηλεκτρικής ενέργειας· επισημαίνει ότι το δίκτυο αυτό θα επιτρέπει τη μεταφορά 
ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις με χαμηλές απώλειες ενέργειας καθιστώντας 
παράλληλα δυνατή τη συνέργεια μεταξύ όλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

15. υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και 
ηλεκτρισμού (CHP) και ιδίως των μικρομονάδων CHP για τις μονοκατοικίες και τις 
πολυκατοικίες τριών διαμερισμάτων και ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τα 
κανονιστικά και χρηματοδοτικά μέσα που είναι αναγκαία για την αξιοποίηση του πλήρους 
δυναμικού της και να προτείνει τις πρωτοβουλίες και ρυθμιστικά μέτρα που ενδέχεται να 
χρειαστούν γι αυτό τον σκοπό·

16. υπογραμμίζει τη σημασία ενός διανεμημένου δικτύου συμπαραγωγής θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας ή παραγωγής τριπλής ενέργειας, που στην πράξη επιτρέπει τον 
διπλασιασμό της συνολικής ενεργειακής απόδοσης· επισημαίνει, πέραν αυτών, ότι η 
αποθήκευση θερμότητας και ψύχους μπορεί να αυξήσει την ευελιξία του δικτύου κατά τις 
ώρες αιχμής επιτρέποντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την αποθήκευση 
θέρμανσης όταν η παραγωγή υπερβαίνει τις τοπικές ανάγκες·

17. ζητεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο εξασφαλίζει μακροπρόθεσμα ότι όλα τα κτίρια, 
συμπεριλαμβανομένων των υφισταμένων κτιρίων, είναι ουδέτερα ως προς το κλίμα·

18. τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει σαφήνεια ως προς τους χρηματοδοτικούς πόρους που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δράσεις και έργα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης 
(όπως ακριβώς υπάρχουν σαφώς καθορισμένοι προϋπολογισμοί για παρόμοιες δράσεις 
στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας)· επισημαίνει ότι θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται η βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων, επί παραδείγματι, στα 
διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής, το ταμείο ELENA καθώς και τα 
εναπομένοντα ποσά από το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έργα που έχουν σχέση με την ενεργειακή απόδοση ή τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· σημειώνει ότι κατά την ανάπτυξη νέων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, πρέπει να δίδεται προσοχή στα προαναφερθέντα και σε άλλα 
μέσα που υπάρχουν ήδη στα κράτη μέλη, προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργειες και 
να αποφευχθούν οι επικαλύψεις·

19. υπογραμμίζει τη σημασία της κατάλληλης χρηματοδότησης της ενεργειακής απόδοσης, 
μεταξύ άλλων μέσω μέρους των εσόδων που προέρχονται από τους πλειστηριασμούς στο 
πλαίσιο της εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών· επιμένει ότι η ενεργειακή απόδοση πρέπει 
να αποτελεί προτεραιότητα στο πλαίσιο του επομένου προγράμματος πλαισίου για την 
έρευνα (8ο ΠΠ)·

20. συνιστά να δημιουργηθεί ταμείο ενεργειακής απόδοσης σε κάθε κράτος μέλος ή, ως 
εναλλακτική λύση, ένα ευρωπαϊκό ταμείο ενεργειακής απόδοσης· ο συνδυασμός των 
ταμείων ή το ευρωπαϊκό ταμείο θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 2 δισ. ευρώ 
ετησίως·

21. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, κατάλληλα μέσα 
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στήριξης για τον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και να εξασφαλίσει τον συντονισμό με 
τα κράτη μέλη, προκειμένου να δημιουργηθούν περισσότερα κίνητρα και να επιτευχθεί το 
ταχύτερο δυνατόν ο στόχος μείωσης των εκπομπών CO2·

22. επισημαίνει ότι η πλήρης ενσωμάτωση των κριτηρίων ενεργειακής απόδοσης στις 
πολιτικές για τις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να αποτελεί έναν από τους στόχους του νέου 
σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση·

23. επισημαίνει ότι η ενεργειακή απόδοση πρέπει να ενσωματωθεί σε όλους τους συναφείς 
τομείς πολιτικής, περιλαμβανομένων του οικονομικού τομέα, της περιφερειακής και 
αστικής ανάπτυξης, των μεταφορών, της γεωργίας, της βιομηχανίας και της εκπαίδευσης·
υποστηρίζει ότι εάν η ενεργειακή απόδοση ορίζεται συχνά ως κριτήριο για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και ως προϋπόθεση για έργα που χρηματοδοτούνται με δημόσιους 
πόρους θα δοθεί σημαντική ώθηση σε αυτήν την πολιτική·

24. θεωρεί ότι υπάρχουν δυνατότητες να καταπολεμηθεί η φωτορρύπανση και ταυτόχρονα να 
βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση με την αντικατάσταση του παραδοσιακού δημόσιου 
φωτισμού και του φωτισμού σημαντικών κτιρίων τουριστικού ενδιαφέροντος στις πόλεις 
με πιο αποδοτικό και εστιασμένο φωτισμό·

25. επιμένει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ανάλυση των συνεπειών των 
προτύπων ενεργειακής απόδοσης περιλαμβανομένης της σχέσης μεταξύ της τιμής και της 
ποιότητας των τελικών προϊόντων, των επιπτώσεων της ενεργειακής απόδοσης και των 
οφελών για τους καταναλωτές· αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή αναλύει όλες αυτές τις 
επιπτώσεις αλλά επιμένει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν 
περισσότερες προσπάθειες για την επικοινωνία και τον έλεγχο όλων των προϊόντων, 
περιλαμβανομένων των εισαγωγών, όπως για παράδειγμα ενεργειακά αποδοτικών 
λαμπτήρων·

26. ζητεί να οργανωθούν ευρωπαϊκές στρατηγικές κατάρτισης και ευαισθητοποίησης για 
θέματα ενεργειακής απόδοσης· η ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών και συστημάτων 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης απαιτεί στοχοθετημένη κατάρτιση του εργατικού 
δυναμικού (κατασκευαστών, τεχνικών εγκατάστασης, αρχιτεκτόνων, εμπειρογνωμόνων, 
παρασκευαστών κλπ.), ειδικότερα για τους σκοπούς της οδηγίας για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων1· επισημαίνει, πέραν αυτών, ότι πρέπει να αναπτυχθούν 
προγράμματα ευαισθητοποίησης για να ενημερώνονται οι καταναλωτές και οι ΜΜΕ 
σχετικά με τους τρόπους μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, πράγμα το οποίο θα 
μπορούσε να επιτευχθεί με συνδυασμένες προσπάθειες των εθνικών υπηρεσιών ενέργειας 
και των εμπορικών επιμελητηρίων· παροτρύνει την Επιτροπή να περιλάβει την κατάρτιση 
στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης στο αναθεωρημένο σχέδιο δράσης για την 
ενεργειακή απόδοση·

27. επισημαίνει ότι το πλεονέκτημα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων έγκειται στη συμβολή τους 
στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα αστικά κέντρα· ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά τον αντίκτυπο της ευρείας χρήσης ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και την επίτευξη των στόχων μείωσης 

                                               
1 Οδηγία 2013/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για 

την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση).
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των εκπομπών CO2·

28. υπογραμμίζει ότι, για να επιτευχθούν οι ως άνω αναφερόμενοι στόχοι στον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης, έχει αποφασιστική σημασία να γίνουν επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών, ιδιαίτερα στα συστήματα σιδηροδρομικών και αστικών μεταφορών, 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η χρήση μέσων μεταφοράς με μεγαλύτερη κατανάλωση 
ενέργειας·

29. παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει στην ενεργειακή απόδοση εξέχουσα θέση στην 
επικείμενη Λευκή Βίβλο σχετικά με το μέλλον των μεταφορών και να περιλάβει σε αυτήν 
προτάσεις σχετικά με αυστηρότερα πρότυπα για την απόδοση των οχημάτων, τη 
διαχείριση της ταχύτητας, την προώθηση της μετάβασης σε μέσα μεταφοράς και δημόσια 
μέσα μεταφοράς με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και την προώθηση ανανεώσιμων 
και εναλλακτικών καυσίμων·

30. θεωρεί απαραίτητο στις διεργασίες επεξεργασίας αποβλήτων να αποφεύγονται απώλειες 
βιοαερίου και θερμότητας με την ανάκτηση και την παραγωγή ατμού και/ή ηλεκτρικής 
ενέργειας· είναι της άποψης να μην χορηγούνται άδειες σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
αποβλήτων που δεν διαθέτουν σύστημα ανάκτησης θερμότητας ή παραγωγής ενέργειας·

31. αποδίδει μεγάλη σημασία στις διεργασίες σχεδιασμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρεί ότι 
πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στην ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο του σχεδίου 
δράσης για την ενέργεια 2011-2020· πρέπει να παρουσιαστεί το ταχύτερο δυνατόν το νέο 
ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση και η ενεργειακή απόδοση πρέπει 
να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο μελλοντικό χάρτη πορείας προς ένα σύστημα 
παραγωγής ενέργειας και μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα έως το 2050·

32. επισημαίνει ότι, αν και οι εξοικονομήσεις ενέργειας προσφέρουν σαφώς επιχειρηματικές 
ευκαιρίες, η αγορά ενεργειακών υπηρεσιών εξακολουθεί να είναι περιορισμένη και ο 
αριθμός των επιχειρήσεων στις περισσότερες χώρες παραμένει εξαιρετικά μικρός· εκτιμά 
ότι οι εταιρείες που δρουν στον τομέα των ενεργειακών υπηρεσιών μπορούν να 
ενθαρρύνουν δράσεις και να βοηθούν στην εξεύρεση οικονομικών λύσεων σε όλους τους 
τομείς της τελικής ενέργειας· είναι της άποψης ότι στον τομέα των κτιρίων πρέπει να 
προωθούνται έργα ανακαίνισης και συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης, ότι τομέα 
των κτιρίων πρέπει να προωθηθούν έργα ανακαίνισης και συσκευές υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης και ότι στη βιομηχανία πρέπει να αξιοποιείται το μεγάλο δυναμικό 
εξοικονόμησης ενέργειας που προσφέρουν ενεργειακώς αποδοτικότερες διεργασίες·

33. τονίζει ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος των απωλειών (ηλεκτρικής) ενέργειας κατά 
την μεταφορά μέσω δικτύων πρέπει να θεωρείται η δεύτερη προτεραιότητα μετά την 
ενεργειακή απόδοση στην πηγή (δηλαδή κατά την πρωτογενή παραγωγή ενέργειας)· η
μετάβαση προς ένα πιο αποκεντρωμένο σύστημα παραγωγής θα μειώσει τις αποστάσεις 
και κατ' επέκταση τις απώλειες ενέργειας κατά τη μεταφορά·

34. παροτρύνει τις πετροχημικές βιομηχανίες σε ολόκληρη την ΕΕ να βελτιώσουν την 
ανάκτηση ενέργειας κατά την καύση σε πυρσό·

35. επισημαίνει ότι η βελτίωση της απόδοσης των πόρων θα αποφέρει σημαντικά κέρδη και 
στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης.
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