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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. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη εγκρίνει την έκθεση σχετικά με τον ρόλο της 
πολιτικής συνοχής της ΕΕ και των φορέων της στην υλοποίηση της νέας ευρωπαϊκή 
ενεργειακής πολιτικής, και ότι αυτή η έκθεση καλύπτει επίσης θέματα ενεργειακής 
απόδοσης·

2. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην εφαρμογή των 
αναγκαίων μέτρων για την επίτευξη του στόχου της Ένωσης για εξοικονόμηση του 20% 
της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας μέχρι το 2020 και στην προετοιμασία του 
εδάφους για περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης μετά την ημερομηνία αυτή·

3. επισημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος της πολιτικής για τη συνοχή παραμένει η μείωση 
των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών και 
θεωρεί ότι οι πολιτικές ενεργειακής απόδοσης δεν πρέπει να παρεμποδίζουν την 
υλοποίηση αυτού του στόχου· τονίζει ότι ορισμένες από τις φτωχότερες περιφέρειες της 
ΕΕ μπορεί να έχουν διαφορετικές προτεραιότητες και απαιτούν επενδύσεις πρώτα σε 
άλλους τομείς· υπογραμμίζει ότι η δύναμη της πολιτικής για τη συνοχή έγκειται στην 
ευελιξία της και στην αποκεντρωμένη διαχείριση των κονδυλίων σε τοπικό επίπεδο·

4. επισημαίνει ότι οι επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση συμβάλλουν στην οικονομική 
ανάπτυξη, την απασχόληση, ιδίως σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, την καινοτομία, 
την ενεργειακή ανεξαρτησία και στη μείωση της ενεργειακής ένδειας στα νοικοκυριά, και 
μπορούν, επομένως, να συμβάλλουν θετικά στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή· τονίζει ότι η διάθεση των πιστώσεων πρέπει να βασίζεται στις αρχές της 
αναλογικότητας, της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας και της οικονομικής 
αποτελεσματικότητας και ότι δεν πρέπει να αυξήσει τις διοικητικές επιβαρύνσεις·

5. τονίζει ότι η γραφειοκρατία και η έλλειψη διαφάνειας στις διαδικασίες δυσχεραίνουν την 
πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία και στο Ταμείο Συνοχής και 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·

6. τονίζει ότι τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να περιμένουν την τελική προθεσμία για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2010/31/ΕΚ και θα πρέπει να επενδύσουν στην ανάπτυξη νέων και 
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ενεργειακά αποδοτικότερων υλικών και τεχνολογιών με σκοπό τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, την ανάκαμψη της βιομηχανίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
περιφερειών της ΕΕ·

7. υπογραμμίζει τα δυνητικά οφέλη που απορρέουν από τις πρωτοβουλίες JESSICA και 
ELENA για επενδύσεις στη βιώσιμη ενέργεια σε τοπικό επίπεδο, με σκοπό να βοηθήσουν 
πόλεις και περιφέρειες να δρομολογήσουν βιώσιμα επενδυτικά σχέδια στους τομείς της 
ενεργειακής απόδοσης και ζητεί την προώθηση των πρωτοβουλιών αυτών·

8. 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 ιδίως στον 
στεγαστικό τομέα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημοσιοποιήσουν σαφείς 
και εύκολα προσιτές πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα, τα κίνητρα, τις 
επιδοτήσεις και τα δάνεια που είναι διαθέσιμα για την ενίσχυση των έργων παροχής 
υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης·

9. τονίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης της διάστασης 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·

10. εκφράζει την ανησυχία του για τις πρόσφατες εξελίξεις σε χώρες όπως η Βουλγαρία, όπου 
οι υψηλές τιμές της ενέργειας έχουν προκαλέσει κοινωνικές αναταραχές, και ζητεί 
στοχευμένα μέτρα για να καταστεί η ενέργεια οικονομικά προσιτή στους απλούς πολίτες·

11. τονίζει ιδιαίτερα τα δυνητικά κοινωνικά οφέλη των επενδύσεων στην ενεργειακή 
απόδοση, δεδομένου ότι μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των λογαριασμών ενέργειας 
για τους καταναλωτές· 

12. υπενθυμίζει ιδιαίτερα το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας των δημοσίων κτιρίων και 
κατοικιών, που αναλογεί στο 40 % της τελικής κατανάλωσης ενέργειας της Ένωσης και 
προτρέπει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ταχέως μακροπρόθεσμη στρατηγική πέραν του 
2020 προκειμένου για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση κατοικιών και 
εμπορικών κτιρίων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού 
αποθέματος, όπως ζητεί η οδηγία 2012/27/ΕΕ·

13. επισημαίνει ότι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια με 
σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και ότι τα νέα κτίρια που ανήκουν και 
χρησιμοποιούνται από το δημόσιο πρέπει να είναι κτίρια με σχεδόν μηδενική 
κατανάλωση ενέργειας δύο χρόνια νωρίτερα·  κατά συνέπεια προτρέπει τα κράτη μέλη να 
εντείνουν τη διαμόρφωση εθνικών προγραμμάτων για την αύξηση του αριθμού των 
κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και να θεσπίσουν διατάξεις για τον 
ορισμό των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, που θα αντικατοπτρίζει 
την κατάσταση σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο στον τομέα αυτό·

14. τονίζει τη σημασία της πολιτικής για τη συνοχή, και των οικονομικών πόρων που 
διατίθενται σ’ αυτήν, για την πλήρη ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων που οδηγούν σε πιο 
αποδοτικά ενεργειακά συστήματα σε όλες τις περιφέρειες, μειώνοντας την κατανάλωση 
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ενέργειας και την απώλεια ενέργειας·

15. καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις διοικητικές τους 
ικανότητες και τους διαύλους πληροφόρησης με σκοπό να επιτύχουν καλύτερη 
στοχοθέτηση των υφιστάμενων ταμείων· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιούν πλήρως τα 
διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε 
μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης· 

16. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη δημιουργία μηχανισμών χρηματοδότησης για 
μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη 
από τη συγκέντρωση διαφόρων χρηματοδοτικών ροών, όπως ζητεί η οδηγία 2012/27/ΕΕ· 
καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μηχανισμούς 
χρηματοδότησης και να διευκολύνουν την ανταλλαγή της βέλτιστης πρακτικής μεταξύ 
των αρμόδιων εθνικών ή περιφερειακών αρχών ή οργάνων·

17. καλεί τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με τα οφέλη ως 
προς την άνεση και το ύψος των λογαριασμών επιχειρήσεων κοινής ωφελείας που 
προκύπτουν από την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στις κατοικίες· επισημαίνει 
ταυτόχρονα ότι τα μέτρα για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης είναι πιο 
αποτελεσματικά σε σχέση με τα κτίρια και όχι μεμονωμένες μονάδες (π.χ. διαμερίσματα)·

18. ανησυχεί για τις πρόσφατες διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τις 
οποίες οι επενδύσεις στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή στον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης είναι οικονομικά ασύμφορες λόγω της εσφαλμένης εφαρμογής και χρήσης των 
κονδυλίων που προορίζονται ειδικά για το σκοπό αυτό·

19. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει χωρίς καθυστέρηση τις συστάσεις που διατύπωσε το 
Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με τις οποίες η χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πολιτικής 
για τη συνοχή για μέτρα ενεργειακής απόδοσης πρέπει να υπόκειται σε κατάλληλη 
εκτίμηση των αναγκών, σε τακτική παρακολούθηση και στη χρήση συγκρίσιμων δεικτών
απόδοσης, καθώς και τη χρήση διαφανών κριτηρίων επιλογής των έργων και κόστους 
πρότυπης επένδυσης ανά μονάδα ενέργειας προς εξοικονόμηση, σε συνδυασμό με 
μέγιστη αποδεκτή απλή περίοδο αποπληρωμής.
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