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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.   υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί βασικό μέσο για την υλοποίηση του 
στόχου 20-20-20 για το 2020 και για την εκπόνηση συνεκτικής στρατηγικής προκειμένου 
να επιτευχθεί μια ευρωπαϊκή οικονομία υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα· διαπιστώνει ότι 
δεν σημειώνεται η αναμενόμενη πρόοδος στις επενδύσεις σε έργα ενεργειακής απόδοσης 
και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να προσδιορίσει τα εμπόδια στην χρήση μεγαλύτερου ποσοστού 
αυτών των κεφαλαίων στον τομέα της ενέργειας και να λάβει πρόσθετα μέτρα για να 
διορθωθεί η κατάσταση αυτή·

3. ζητεί από την Επιτροπή, ενόψει της αναθεώρησης της πολιτικής συνοχής και των
δημοσιονομικών προοπτικών της ΕΕ, να ενσωματώνει αυτόματα την εξοικονόμηση 
ενέργειας στους όρους που προβλέπονται για την χορήγηση πόρων προερχόμενων από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο συνοχής, και να διαθέσει αυξημένο ποσοστό 
κεφαλαίων σε σχέδια που συνδέονται με έργα ενεργειακής απόδοσης και αποκεντρωμένες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

4. αναγνωρίζει ότι η αποτελεσματική χρήση των πόρων εμπεριέχει πολλά κοινωνικά και 
οικονομικά οφέλη, ιδιαίτερα τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης που δεν κινδυνεύουν  
από την μετεγκατάσταση, τόσο στην ύπαιθρο όσο και στις πόλεις, και κυρίως στα πλαίσια 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

5. τονίζει το σημαντικό ρόλο των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) στην ενίσχυση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής, 
οικονομικής και εδαφικής συνοχής της ΕΕ·

6. διαπιστώνει την ανισομερή ανάπτυξη των επενδύσεων στο πλαίσιο της ψηφιακής 
οικονομίας· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν περαιτέρω τις ΤΠΕ
δίδοντας ώθηση στην καινοτομία στον τομέα αυτό, και να πολλαπλασιάσουν τις 
προσπάθειές τους για την προώθηση των επενδύσεων σε νέα, ανοικτά και ανταγωνιστικά 
δίκτυα υψηλής ταχύτητας που εγγυώνται την πρόσβαση στο Διαδίκτυο ως καθολικής 
υπηρεσίας, μειώνοντας το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών.


