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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. καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν καταλλήλως τα ενεργειακά δίκτυα για το 
ενεργειακό μίγμα, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για ανανεώσιμη ενέργεια, 
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ενεργειακή απόδοση· επίσης 
καλεί τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τον εκσυγχρονισμό της ενεργειακής υποδομής 
της ΕΕ εγκαθιστώντας διαδρόμους παροχής εντός της ΕΕ, καθιστώντας τα δίκτυα 
έξυπνα και διασφαλίζοντας ασφαλή εφοδιασμό αερίου με την επέκταση των δικτύων 
αερίου, κάτι που θα μπορούσε να συνεπάγεται τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου·

2. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι πρέπει να γίνουν ουσιαστικές επενδύσεις στην 
ενεργειακή υποδομή για να επιτευχθεί ο στόχος για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050· επισημαίνει ότι η απουσία αυτών των 
επενδύσεων θα δημιουργήσει μεγαλύτερο κόστος όσον αφορά στην περιβαλλοντική 
υποβάθμιση, την αύξηση των τιμών της ενέργειας, την αύξηση της ενεργειακής 
ανασφάλειας και εξάρτησης καθώς και τη μείωση της απασχόλησης και της 
ευημερίας· οι επενδύσεις αυτές μπορούν να προέρχονται τόσο από τον ιδιωτικό, όσο 
και από το δημόσιο τομέα· επιπλέον τα έσοδα από ένα φόρο χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών (ΦΧΣ), έναν πράσινο φόρο για το διοξείδιο του άνθρακα και από τον 
πλειστηριασμό δικαιωμάτων του αναθεωρημένου συστήματος εμπορίας εκπομπών 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν το χρηματοδοτικό κενό και να 
ενισχύσουν τις επενδύσεις, για παράδειγμα για την προσαρμογή των ενεργειακών μας 
δικτύων στις απαιτήσεις των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας·

3. επισημαίνει ότι η ενεργειακή υποδομή συνδέεται με σημαντικούς κινδύνους, μεταξύ 
άλλων λειτουργικούς (πχ συμφορήσεις, συνεχής ροή παροχής), φυσικούς (πχ σεισμοί,
πλημμύρες) ή ανθρωπογενείς/πολιτικούς (πχ ασφάλεια, τρομοκρατία)· ζητεί, 
επομένως, οι αποφάσεις για την ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων να βασίζονται τόσο 
στα οφέλη όσο και στο κόστος, όπως προβλέπεται στην οδηγία ΕΚ 2008/114 περί 
κρίσιμων υποδομών· προτείνει στα κράτη μέλη να προετοιμάσουν μία χαρτογράφηση 
των κινδύνων ως εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων και να παρακολουθούν τα 
αποτελέσματα της εγκατάστασης έξυπνων δικτύων με στόχο τη βελτίωση της 
διασυνδεσιμότητας των δικτύων·

4. ζητεί τη θέσπιση των υψηλότερων δυνατών προτύπων ασφαλείας για όλες τις 
ενεργειακές υποδομές, μεταξύ άλλων μέσω προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών, προκειμένου να αρθούν οι επιφυλάξεις των πολιτών και να επιτευχθεί 
μεγαλύτερη αποδοχή τους από την κοινή γνώμη· προτείνει σε όλα τα κράτη μέλη να 
παρέχουν στο κοινό, την κοινωνία των πολιτών, τους οικονομικούς φορείς και τους 
κοινωνικούς εταίρους επαρκή ενημέρωση σχετικά με τα ολοκληρωμένα και αξιόπιστα 
ενεργειακά δίκτυα, την ασφαλή παροχή και την προσθήκη ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας· προτείνει επίσης στους καταναλωτές να επωφελούνται από τις νέες 
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τεχνολογίες και την έξυπνη χρήση ενέργειας ώστε να αυξάνεται η ενεργειακή 
απόδοση·

5. καλεί τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν τα κρατικά ενεργειακά τους δίκτυα και να τα 
διασυνδέσουν με ένα ευρωπαϊκό έξυπνο υπερδίκτυο, παρέχοντας παράλληλα 
σημαντική ικανότητα αποθήκευσης ενέργειας εντός της ΕΕ και σταθερή και ασφαλή 
ροή οικονομικά προσιτής ενέργειας· επιπλέον τονίζει ότι πρέπει όλα τα δίκτυα να 
προσαρμοστούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπεται η απρόσκοπτη τροφοδότηση 
με ηλεκτρισμό που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς επίσης να 
εκσυγχρονιστούν ώστε να αποφεύγεται η απώλεια ενέργειας· τονίζει επίσης ότι 
χρειάζεται περαιτέρω δράση για να συνδεθούν απομονωμένες περιοχές (πχ νησιά και 
περιφερειακές περιοχές) στο ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτροδότησης·

6. υπογραμμίζει τις σημαντικές προοπτικές δημιουργίας πράσινων θέσεων απασχόλησης 
που σχετίζονται με την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών (μεταξύ άλλων υπηρεσίες
που σχετίζονται με την ασφάλεια, την έρευνα και ανάπτυξη, την τεχνολογία, την 
καινοτομία)· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τις πολιτικές 
με στόχο την επιμόρφωση των εργαζομένων για πράσινες θέσεις εργασίας, στο 
σύνολο των άλλων πολιτικών της ΕΕ·

7. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η σχεδιαζόμενη μεθοδολογία θα κάνει πράξη τα έργα 
προτεραιότητας μέσω ταχύτερων και διαφανέστερων διαδικασιών έκδοσης άδειας· 
παράλληλα, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν αναλόγως τις 
διαδικασίες αξιολόγησης επιπτώσεων στο περιβάλλον και στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης· επιπλέον τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η συμμετοχή του 
κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, κάτι που μπορεί να βελτιώσει την 
εμπιστοσύνη του κοινού και την αποδοχή των εγκαταστάσεων.


