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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. επισημαίνει ότι τα ευφυή δίκτυα είναι προϊόν της σύγκλισης των τομέων της ενέργειας 
και των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), και ότι πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των τομέων αυτών, όπως για παράδειγμα 
όσον αφορά την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος σε όλη την Ευρώπη και των 
ευφυών λειτουργιών ενέργειας στο πλαίσιο του μελλοντικού «Διαδικτύου των 
πραγμάτων»· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση 
της συνεκτικής και αποδοτικής ανάπτυξης και λειτουργίας των ευφυών δικτύων·

2. υπογραμμίζει τα πολυάριθμα οφέλη των ευφυών δικτύων όσον αφορά την απαλλαγή της 
οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και της αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας, τη δημιουργία 
κατάλληλων συνθηκών για την αποδοτική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στις 
μεταφορές, τη δυνατότητα των καταναλωτών να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους 
προκειμένου να επωφελούνται από τις χαμηλότερες τιμές, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
εξοικονόμηση ενέργειας, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και ενίσχυση της 
τεχνολογικής ανάπτυξης της ΕΕ·

3. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για νέες, εκσυγχρονισμένες, ευφυείς και ευέλικτες 
ενεργειακές υποδομές, ιδιαιτέρως για ευφυή δίκτυα, προκειμένου να ενισχυθεί η ευελιξία 
των δυνατοτήτων εφεδρικής αποθήκευσης και αντιστάθμισης ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής μικρής κλίμακας 
και αποθήκευσης ενέργειας, νέων χρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας (όπως ηλεκτρικά 
οχήματα) και προγραμμάτων ανταπόκρισης στη ζήτηση· χαιρετίζει την ισχυρή έμφαση 
που δίνεται σε έργα ηλεκτρικής ενέργειας κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»·

4. υπενθυμίζει ότι, στα περισσότερα σενάρια στον ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050, 
δεν θα είναι εφικτή η ενσωμάτωση της αποκεντρωμένης παραγωγής από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας χωρίς την ανάπτυξη τοπικών και περιφερειακών ευφυών δικτύων 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας·

5. ζητεί τη συνεργασία κατά την ανάπτυξη ευφυών δικτύων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο· πιστεύει ότι τα ευφυή δίκτυα προσφέρουν μοναδική ευκαιρία για 
την τόνωση της καινοτομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ·

6. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει εάν είναι απαραίτητο να υποβάλει προτάσεις, στο 
πλαίσιο της τρίτης δέσμης μέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας, για την ανάπτυξη 
και την προώθηση ευφυών δικτύων, καθώς αυτό θα μπορούσε σταδιακά να επιτρέψει τη 
συμμετοχή περισσότερων φορέων της αγοράς και να ενισχύσει τις πιθανές συνέργειες 
όσον αφορά την εγκατάσταση, την ανάπτυξη και τη συντήρηση στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιακών και ενεργειακών δικτύων·
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7. υπενθυμίζει ότι τα ευφυή δίκτυα δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν οικονομικά τους 
καταναλωτές, αλλά να τους παρέχουν οφέλη προσφέροντας ακριβείς και εύχρηστες 
πληροφορίες και δίνοντας τη δυνατότητα αποτελεσματικής διαχείρισης της κατανάλωσης 
και παραγωγής ενέργειας·

8. τονίζει τον ρόλο των ευφυών δικτύων όσον αφορά τη δυνατότητα αμφίδρομης 
επικοινωνίας μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας· υπογραμμίζει 
ότι είναι απαραίτητη η ισχυρή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η 
παροχή άμεσα διαθέσιμων πληροφοριών στους καταναλωτές·

9. παροτρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να ενσωματώσουν και 
να δημιουργήσουν οικονομικά κίνητρα για επενδύσεις σε λύσεις ΤΠΕ, όπως τα ευφυή 
δίκτυα, με σκοπό τη δημιουργία μιας αγοράς παραγωγών-καταναλωτών.


