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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. 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·

2. επισημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος της πολιτικής για τη συνοχή παραμένει η μείωση 
των οικονομικών και κοινωνικών 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·

3. επισημαίνει ότι οι επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση έχουν την δυνατότητα να 
συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, την καινοτομία και στη 
μείωση της ένδειας στα νοικοκυριά, και μπορούν, επομένως, να συμβάλλουν θετικά στην 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή· 

4. 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·

5. τονίζει ιδιαίτερα τα δυνητικά κοινωνικά οφέλη των επενδύσεων στην ενεργειακή 
απόδοση, δεδομένου ότι μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των λογαριασμών ενέργειας 
των κοινωνικά μειονεκτούντων ατόμων· 

6. 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·

7. καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιούν πλήρως τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο 
Συνοχής για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης· 

8. 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· 

9. ανησυχεί για τις πρόσφατες διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τις 
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οποίες οι επενδύσεις στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή στον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης είναι οικονομικά ασύμφορες· 

10. 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.


