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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, ωστόσο, 
τη σημασία των διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής για την επίτευξη 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. υπογραμμίζει τη σημασία της πολιτικής συνοχής και των χρηματοδοτικών πόρων που 
διατίθενται σε αυτήν για την πλήρη ανάπτυξη της υποδομής και των δικτύων μεταφοράς 
ενέργειας 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 ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού 
και για την επίτευξη του στόχου της σύγκλισης μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ· 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·

3. θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης των 
διαρθρωτικών ταμείων, του ταμείου συνοχής και άλλων χρηματοδοτικών μέσων για τη 
χρηματοδότηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στον στεγαστικό τομέα· καλεί, επομένως, 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.


