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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. χαιρετίζει τη γενική αντίληψη για σύνδεση της πολιτικής συνοχής με τους στόχους της 
Ευρώπης 2020 και τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της, με στόχο την έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και την υποστήριξη της μεταστροφής προς μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς· υπενθυμίζει επιπλέον 
τη σημασία των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής για την επίτευξη των εν 
λόγω βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων καθώς και της κοινωνικής 
διάστασης της ενεργειακής πολιτικής, σύμφωνα με το πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των 
κρατών μελών, όπως ορίζει η Συνθήκη της Λισαβόνας, και για την αντιμετώπιση της 
ενεργειακής πενίας στα πλέον ευπαθή νοικοκυριά·

2. θεωρεί ότι ο στόχος της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής και οι μακρο-περιφερειακές στρατηγικές μπορούν να αυξήσουν τις ευκαιρίες 
συνεργασίας για διασυνοριακά έργα με στόχο τις αποδοτικές και ευφυείς διασυνδέσεις 
μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών πηγών ενέργειας και των μεγάλων ενεργειακών 
δικτύων· τονίζει συνεπώς την ανάγκη αποτελεσματικής συνεργασίας σε περιφερειακό 
επίπεδο όταν προσδιορίζονται περιφερειακές προτεραιότητες στον τομέα των υποδομών 
και υλοποιούνται έργα κοινού ενδιαφέροντος· τονίζει ότι η συνεργασία μεταξύ των δήμων 
και των περιφερειών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο συμβάλλει στην κατάργηση των 
ενεργειακών νήσων, στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και στην 
υλοποίηση έργων ενεργειακής υποδομής· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα πρόγραμμα 
συνεργασίας σε όλη την επικράτεια της ΕΕ, βασισμένο στην εμπειρία από το πρόγραμμα 
αδελφοποιήσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των περιφερειών με 
υψηλό ποσοστό απορρόφησης και των περιφερειών με χαμηλό ποσοστό απορρόφησης 
των κονδυλίων της ΕΕ, και να διευκολυνθεί η διάδοση βέλτιστων πρακτικών·

3. τονίζει ότι η γραφειοκρατία και η έλλειψη διαφάνειας στις διαδικασίες δυσχεραίνουν την 
πρόσβαση στο Ταμείο Συνοχής και στα διαρθρωτικά ταμεία και ότι αποτελούν 
αποθαρρυντικούς παράγοντες για την υποβολή αιτήσεων από τους φορείς που έχουν 
περισσότερο ανάγκη τα εν λόγω κονδύλια· υποστηρίζει ως εκ τούτου την απλούστευση 
των κανόνων και διαδικασιών, την άρση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της 
ευελιξίας κατά τη χορήγηση των εν λόγω κονδυλίων τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε 
εθνικό επίπεδο· πιστεύει ότι η απλούστευση θα συμβάλει στην αποτελεσματική χορήγηση 
των κονδυλίων, σε υψηλότερα ποσοστά απορρόφησης, σε λιγότερα σφάλματα και σε 
μειωμένες περιόδους πληρωμής και θα παράσχει τη δυνατότητα στα  φτωχότερα κράτη 
μέλη και στις φτωχότερες περιφέρειες να επωφεληθούν πλήρως από τα χρηματοδοτικά
μέσα που στοχεύουν στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και των ανισοτήτων 
εντός των κρατών· θεωρεί ότι πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της απλούστευσης
και της σταθερότητας των κανόνων και των διαδικασιών·

4. επισημαίνει την ανάγκη αντιμετώπισης του κατακερματισμού της αγοράς ενέργειας της 
ΕΕ καταργώντας τα εμπόδια και τα σημεία συμφόρησης όσον αφορά τα νομοθετικά 
πλαίσια και την πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις που προορίζονται 
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για την κατάρτιση και την υλοποίηση προγραμμάτων·

5. τονίζει την ανάγκη διαχωρισμού των στόχων της πολιτικής συνοχής, οι οποίοι 
εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 2020, από τους ευρύτερους στόχους της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, οι οποίοι αφορούν και τις χώρες που είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση στον τομέα της συνοχής· υπογραμμίζει ότι τα ταμεία συνοχής μπορούν 
να χρησιμοποιούνται ως πρόσθετη πηγή χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργων στον 
ενεργειακό τομέα μόνο εφόσον το εκάστοτε έργο συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων 
της πολιτικής συνοχής·

6. επικροτεί την εφαρμογή της καινοτόμου ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για τις έξυπνες 
πόλεις και κοινότητες και καλεί τους ενδιαφερόμενους εταίρους που συμμετέχουν στις 
διαδικασίες σχεδιασμού για την αειφόρο αστική ανάπτυξη να προβάλουν περισσότερο και 
να αξιοποιήσουν τα οφέλη που θα προκύψουν από τις πρωτοβουλίες JESSICA και 
ELENA για επενδύσεις στη βιώσιμη ενέργεια σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να 
βοηθήσουν πόλεις και περιφέρειες να δρομολογήσουν βιώσιμα επενδυτικά σχέδια στους 
τομείς της ενεργειακής απόδοσης, της καθαρής καύσης, των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας  και των βιώσιμων αστικών μεταφορών·

7. υπογραμμίζει τη σημασία της πολιτικής συνοχής και των χρηματοδοτικών πόρων που 
διατίθενται σε αυτήν για την πλήρη ανάπτυξη της υποδομής και των δικτύων
αποθήκευσης και  μεταφοράς ενέργειας (με ιδιαίτερη μνεία στα έξυπνα δίκτυα και στην 
έξυπνη διανομή) μεταξύ των κρατών μελών και όλων των περιφερειών της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, για την ολοκλήρωση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, για την εξασφάλιση προσιτού, ασφαλούς 
και βιώσιμου ενεργειακού εφοδιασμού και για την επίτευξη του στόχου της σύγκλισης 
μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των ευρωπαίων 
πολιτών σε κάθε κράτος μέλος· τονίζει ότι καμία περιφέρεια των κρατών μελών δεν 
πρέπει να απομονωθεί από τα ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρισμού και αερίου μετά το 2015 ή 
να έχει ανεπαρκή σύνδεση με τα ενεργειακά δίκτυα·

8. σημειώνει ότι η χρήση των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής για 
προγράμματα μέσω των οποίων χρηματοδοτούνται έργα για την ενεργειακή απόδοση και 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι στιγμής είχε επιτυχή αποτελέσματα και έχει 
συμβάλει στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ·

9. θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης των 
διαρθρωτικών ταμείων, του Ταμείου Συνοχής και άλλων χρηματοδοτικών μέσων και 
μέσων μόχλευσης  για τη χρηματοδότηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ιδίως στον στεγαστικό τομέα· καλεί συνεπώς την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν καινοτόμους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς 
και να διευκολύνουν τη χρήση των προαναφερόμενων κονδυλίων για τη χρηματοδότηση 
έργων  στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, της παραγωγής και 
μεταφοράς ενέργειας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με παροχή κινήτρων, 
επιδοτήσεων και δανείων, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
δημοσιοποιήσουν σαφείς, εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες  σχετικά με τα 
χρηματοδοτικά μέσα, τα κίνητρα, τις επιδοτήσεις και τα δάνεια που διατίθενται  για την 
ενίσχυση των έργων παροχής υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης· τονίζει ότι, προκειμένου
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να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση νέων και υπαρχόντων κτιρίων κατοικιών και να
αυξηθεί η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν
βάσει των διαρθρωτικών ταμείων θα πρέπει να περιλαμβάνονται και στα επιχειρησιακά
προγράμματα των περιφερειών των κρατών μελών ώστε να διασφαλίζεται ότι οι τελικές
αποφάσεις λαμβάνονται σε περιφερειακό επίπεδο·

10. τονίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης της διάστασης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και της ενεργειακής απόδοσης στις στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη 
εξειδίκευση που θα πρέπει να χαράξουν τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες προκειμένου να 
αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση της καινοτομίας στο πλαίσιο της μελλοντικής 
πολιτικής συνοχής· σημειώνει ότι, προκειμένου να επιτύχει η ΕΕ τους στόχους της 
σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, οι 
περιφερειακές και τοπικές αρχές καθώς και οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να 
διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην ανάπτυξη των πιο αναγκαίων καινοτομιών στον τομέα 
της ενέργειας·

11. επισημαίνει ότι η διαχείριση της πολιτικής συνοχής και των κονδυλίων που χορηγούνται 
στο πλαίσιο αυτής θα πρέπει να καταστεί πιο αποτελεσματική και να βασίζεται στις αρχές 
της αναλογικότητας, της αποδοτικότητας του κόστους και της λογοδοσίας· στηρίζει, 
συνεπώς, τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων, τα οποία θα λειτουργήσουν ως μοχλός 
για τις επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα, και ιδίως για την υλοποίηση μεγάλων έργων 
σχετικά με ενεργειακές υποδομές, ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

12. τονίζει τη σημασία της τακτικής αναθεώρησης του τρόπου κατανομής των 
χρηματοδοτήσεων στον τομέα της συνοχής για την υλοποίηση ενεργειακών έργων 
προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό απορρόφησης και να διοχετευτούν κονδύλια σε 
προγράμματα που αποδεδειγμένα παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά απορρόφησης, 
προστιθέμενη αξία και αποτελεσματικότητα·

13. τονίζει τα σημαντικά  οφέλη που συνεπάγεται η χρήση των διαρθρωτικών ταμείων και 
του Ταμείου Συνοχής για τη δημιουργία δικτύων πληροφοριών και επικοινωνίας, τα οποία 
είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη ενός ασφαλούς και ισχυρού έξυπνου ενεργειακού 
δικτύου στην ΕΕ·

14. συμμερίζεται τις απόψεις της Επιτροπής σχετικά με την ενθάρρυνση και την αύξηση της 
χρήσης χρηματοδοτικών μέσων ως μέρος της πολιτικής συνοχής, έχοντας κατά νου την 
τρέχουσα χρηματοδοτική στενότητα και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της ΕΕ προκειμένου 
να ολοκληρωθεί  η στρατηγική Ευρώπη 2020· θεωρεί ότι  τα εν λόγω χρηματοδοτικά 
μέσα παρέχουν αποδοτική και αποτελεσματική στήριξη για επενδύσεις σε έργα με πιθανή 
οικονομική βιωσιμότητα και δημιουργούν αποτέλεσμα μόχλευσης με την κινητοποίηση 
πρόσθετων δημόσιων ή ιδιωτικών συνεπενδύσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
αδυναμίες της αγοράς στον τομέα της ενέργειας και να ελαχιστοποιηθούν οι στρεβλώσεις 
της αγοράς· πιστεύει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει να προσαρμοσθούν στις 
συγκεκριμένες ανάγκες των περιφερειών και των δικαιούχων τους διευκολύνοντας έτσι 
σημαντικά την πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις προς όφελος ενός ευρέως φάσματος 
κοινωνικο-οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο· 
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15. τονίζει τη σπουδαιότητα της ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας - αλλά  χωρίς αύξηση 
του διοικητικού φόρτου - στα κράτη μέλη, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και 
μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων προκειμένου να υπάρξει πλήρης και 
αποτελεσματική χρήση της χρηματοδότησης που θα χορηγηθεί στα έργα στον τομέα της 
ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των τομέων της ενεργειακής απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) στο πλαίσιο της πολιτικής της συνοχής, για την υπέρβαση 
των φραγμών που υπάρχουν στη δημιουργία αποτελεσματικών συνεργειών μεταξύ των 
διαρθρωτικών ταμείων και λοιπών ταμείων και για τη στήριξη του σχεδιασμού και της 
εφαρμογής μιας αποτελεσματικής πολιτικής· καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλλουν
περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να προσελκύουν και να διατηρούν ειδικευμένο
προσωπικό που θα διαχειρίζεται τους πόρους της ΕΕ·

16. επικροτεί τη νέα πρόταση σχετικά με τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» ως 
πρόσθετο και συμπληρωματικό μέσο προς την πολιτική συνοχής ώστε να 
αντιμετωπισθούν οι εκτεταμένες ανάγκες για επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό και στην 
επέκταση των ενεργειακών υποδομών της Ευρώπης, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον 
τρόπο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020· προτρέπει την 
Επιτροπή να μεγιστοποιήσει το βαθμό συντονισμού μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων 
και του Ταμείου Συνοχής αφενός και της διευκόλυνσης "Συνδέοντας την Ευρώπη" 
αφετέρου. 
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