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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία ενδεχομένως χρειάζονται διόρθωση κατά την 
επεξεργασία του τελικού κειμένου – για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς 
λανθασμένα ή που έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση. Αυτές οι 
προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων 
υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σε υπάρχουσα πράξη της οποίας 
επιζητείται τροποποίηση με το σχέδιο πράξης περιλαμβάνει μια τρίτη σειρά 
που προσδιορίζει την υπάρχουσα πράξη και μια τέταρτη σειρά που 
προσδιορίζει τη διάταξη της πράξης αυτής που το Κοινοβούλιο επιθυμεί να 
τροποποιήσει. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη υπάρχουσας 
πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, ενώ το σχέδιο 
πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. 
Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής: 
[...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009 για τη θέσπιση προγράμματος 
ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας
(COM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2010)0283),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και το άρθρο 194, παράγραφος 1, στοιχείο γ) 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-00139/2010),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (A7-0000/2010),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως εμφαίνεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να επιφέρει 
σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1

2
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Επομένως, πρέπει να δημιουργηθεί 
ειδικό χρηματοδοτικό μέσο για τη στήριξη 
των πρωτοβουλιών υπέρ της ενεργειακής 
απόδοση και των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 
Χρηματοδότησης της Αειφόρου Ενέργειας 
ώστε να αξιοποιούνται μη δεσμευμένα 
κονδύλια κατά το κεφάλαιο II του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009. Με αυτή 
τη χρηματοδοτική διευκόλυνση πρέπει να 
στηρίζεται η εκτέλεση έργων υπέρ της 
ενεργειακής απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είναι 
χρηματοδοτήσιμα από τράπεζες και να 
διευκολύνεται η χρηματοδότηση 
επενδυτικών προγραμμάτων υπέρ της 
ενεργειακή απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τις 
τοπικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές, 
ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές.

(5) Επομένως, πρέπει να δημιουργηθεί 
ειδικό χρηματοδοτικό μέσο για τη στήριξη 
των πρωτοβουλιών υπέρ της ενεργειακής 
απόδοση και των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 
Χρηματοδότησης της Αειφόρου Ενέργειας 
ώστε να αξιοποιούνται μη δεσμευμένα 
κονδύλια κατά το κεφάλαιο II του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009. Με αυτή 
τη χρηματοδοτική διευκόλυνση πρέπει να 
στηρίζεται η εκτέλεση έργων υπέρ της 
ενεργειακής απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είναι 
χρηματοδοτήσιμα από τράπεζες και να 
διευκολύνεται η χρηματοδότηση 
επενδυτικών προγραμμάτων υπέρ της 
ενεργειακής απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τις 
δημοτικές, τοπικές και περιφερειακές 
δημόσιες αρχές, ιδιαίτερα στις αστικές 
περιοχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να είναι σύμμορφη με προηγούμενες και επόμενες διατυπώσεις εντός του κειμένου που 
αφορούν το ίδιο θέμα. Στην αιτιολογική έκθεση και στο Παράρτημα II -μέρος I - παράγραφος 1.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 α) Σε χρονική περίοδο επιβολής 
περιορισμών στον προϋπολογισμό έχει 
ιδιαίτερη σημασία να αλληλοσυμπληρώνονται 
τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ. Η 



PR\822190EL.doc 7/13 PE443.045v02-00

EL

χρηματοδοτική διευκόλυνση πρέπει να 
συμπληρώνει αποτελεσματικά και να αξιοποιεί 
υφιστάμενα μέσα, ιδιαιτέρως το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 
οποίο τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 437/2010 με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί 
η χρηματοδότηση που διαθέτει το ΕΤΠΑ για 
την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας στον στεγαστικό τομέα σε 
δυνάμει 8 δισ. ευρώ για το διάστημα 2007-
2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των αυστηρών χρηματοπιστωτικών περιορισμών και περιορισμών που επιβάλλονται 
στον προϋπολογισμό, η χρήση οιουδήποτε νέου χρηματοδοτικού μέσου θα καλείται να 
συμπληρώνει υφιστάμενα μέσα της ΕΕ που ήδη στηρίζουν τις επενδύσεις στην ενεργειακή 
απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με στόχο την ενδυνάμωση των συνεργιών και τη 
μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας των έργων που λαμβάνουν στήριξη από την ΕΕ.
Συγκεκριμένα είναι ανάγκη να τονίζεται σαφώς η συνεργία με τα διαρθρωτικά ταμεία και τo 
Ταμείο Συνοχής (ιδίως το ΕΤΠΑ) για να αποφεύγεται οιαδήποτε επικάλυψη μεταξύ επενδύσεων.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
663/2009 η διευκόλυνση πρέπει να 
περιορίζεται στη χρηματοδότηση των 
μέτρων που έχουν ταχύ, μετρήσιμο και 
ουσιαστικό αντίκτυπο στην οικονομική 
ανάκαμψη εντός της ΕΕ, αυξάνουν τη 
ενεργειακή ασφάλεια και μειώνουν τις 
εκπομπές θερμοκηπικών αερίων. Τα 
κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 663/2009 πρέπει να 
εφαρμόζονται πλήρως για την επιλογή και 
την επιλεξιμότητα των μέτρων που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης. Ως ουσιαστικό στοιχείο 
πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη η 
γεωγραφική ισοκατανομή των έργων.

(7) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
663/2009 η διευκόλυνση πρέπει να 
περιορίζεται στη χρηματοδότηση των 
μέτρων που έχουν ταχύ, μετρήσιμο και 
ουσιαστικό αντίκτυπο στην οικονομική 
ανάκαμψη εντός της ΕΕ, αυξάνουν τη 
ενεργειακή ασφάλεια και μειώνουν τις 
εκπομπές θερμοκηπικών αερίων. Τα μέτρα 
πρέπει να συμβάλλουν στην περισσότερο 
πράσινη αύξηση της οικονομίας, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, την 
ανάπτυξη ανταγωνιστικής και βιώσιμης 
οικονομίας και την αντιμετώπιση της 
αλλαγής του κλίματος. Τα κριτήρια που 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
663/2009 πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως 
για την επιλογή και την επιλεξιμότητα των 
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μέτρων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο 
της διευκόλυνσης. Ως ουσιαστικό στοιχείο 
πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη η 
γεωγραφική ισοκατανομή των έργων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δίδεται έμφαση στις βασικές έννοιες της περισσότερο πράσινης ανάπτυξης, της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας, μιας ανταγωνιστικής και βιώσιμης οικονομίας και της αλλαγής του κλίματος. 
Πέρα τούτου η μνεία αυτών των προσθέτων στόχων καθιστά το κείμενο συνεπέστερο προς τις 
δηλώσεις που γίνονται στην αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 
πιστώσεις ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ 
για τις οποίες δεν κατέστη δυνατό να 
αναληφθούν επιμέρους νομικές δεσμεύσεις 
βάσει του κεφαλαίου II καθώς και 
ενδεχομένως άλλες πιστώσεις που δεν 
απορροφήθηκαν λόγω, ολικής ή μερικής, 
μη εκτέλεσης έργων σύμφωνα με το 
κεφάλαιο ΙΙ διατίθενται για χρηματοδοτική 
διευκόλυνση στο πλαίσιο της 
Πρωτοβουλίας Χρηματοδότησης της 
Αειφόρου Ενέργειας.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 
πιστώσεις ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ για 
τις οποίες δεν κατέστη δυνατό να αναληφθούν 
επιμέρους νομικές δεσμεύσεις βάσει του 
κεφαλαίου II καθώς και ενδεχομένως άλλες 
πιστώσεις που δεν απορροφήθηκαν λόγω, 
ολικής ή μερικής, μη εκτέλεσης έργων 
σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ διατίθενται για 
χρηματοδοτική διευκόλυνση στο πλαίσιο της 
Πρωτοβουλίας Χρηματοδότησης της 
Αειφόρου Ενέργειας. Επιπροσθέτως στη 
διευκόλυνση χορηγείται ποσόν 15 εκατ. 
ευρώ από το πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για 
την καταπολέμηση της αλλαγής του 
κλίματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να αφήνουμε χρηματοδοτικούς πόρους ανεκμετάλλευτους και στη θέση του 
προϋπολογισμού 07 03 23 επί του παρόντος εγγράφεται ένδειξη "pm" εν αναμονή της έγκρισης 
ενός "προγράμματος δράσης", το οποίο όμως η Επιτροπή δεν έχει τους πόρους να προτείνει. Τα 
€ 15 εκατ. είναι διαθέσιμα. Πιστεύουμε επομένως ότι πρέπει να προβούμε σε χρήση αυτού του 
χρήματος καθόσον είναι κοινοί οι στόχοι για ενεργειακή απόδοση και προαγωγή των 
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ανανεώσιμων πηγών ενεργείας.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Παράρτημα II – μέρος I – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) έργα τα οποία εμφανίζουν υψηλό 
δυναμικό καινοτομίας και χρησιμοποιούν 
νέες διαδικασίες και τεχνολογίες οι οποίες 
καθιστούν δυνατή την επίτευξη των 
βελτίστων επιπέδων ενεργειακής 
απόδοσης που διατίθενται παγκοσμίως·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καινοτομία είναι πολύ σημαντική πτυχή που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη διαμόρφωση 
σχεδίων για την ανάκαμψη της οικονομίας σε οιουδήποτε είδους πεδίο δράσης. Για να διατηρηθεί 
η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και οικονομίας, το δυναμικό καινοτομίας 
πρέπει να είναι πάντοτε στο επίκεντρο της προσοχής και πρέπει να έχει υψηλή προτεραιότητα κατά 
την επιλογή έργων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Παράρτημα II – μέρος Ι – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δικαιούχοι της διευκόλυνσης είναι 
δημόσιες αρχές, κατά προτίμηση σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ή 
ιδιωτικοί φορείς που ενεργούν για 
λογαριασμό αυτών των δημόσιων αρχών. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις 
προτάσεις που θα αφορούν τη συνεργασία 
των φορέων αυτών με στεγαστικούς 
συνεταιρισμούς και αναπτυξιακούς 
οργανισμούς.

Οι δικαιούχοι της διευκόλυνσης είναι 
δημόσιες αρχές, κατά προτίμηση σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ή 
ιδιωτικοί φορείς που ενεργούν για 
λογαριασμό αυτών των δημόσιων αρχών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους στεγαστικούς συνεταιρισμούς ή 
αναπτυξιακούς οργανισμούς. Πλείονες οργανώσεις, συνεταιρισμοί και οργανισμοί μπορούν να 
ενεργούν ως εταίροι των δημόσιων αρχών σε συνεργασίες μνεία των οποίων γίνεται στις 
προτάσεις σχεδίων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Παράρτημα II – μέρος III – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με τη διευκόλυνση χρηματοδοτούνται 
μόνο τα μέτρα που έχουν ταχύ, μετρήσιμο 
και ουσιαστικό αντίκτυπο στην οικονομική 
ανάκαμψη εντός της ΕΕ, αυξάνουν της 
ενεργειακή ασφάλεια και μειώνουν τις 
εκπομπές θερμοκηπικών αερίων.

Με τη διευκόλυνση χρηματοδοτούνται 
μόνο τα μέτρα που έχουν ταχύ, μετρήσιμο 
και ουσιαστικό αντίκτυπο στην οικονομική 
ανάκαμψη εντός της ΕΕ, αυξάνουν της 
ενεργειακή ασφάλεια και μειώνουν τις 
εκπομπές θερμοκηπικών αερίων. Τα μέτρα 
πρέπει να συμβάλλουν στην περισσότερο 
πράσινη αύξηση της οικονομίας, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, την 
ανάπτυξη ανταγωνιστικής και βιώσιμης 
οικονομίας και την αντιμετώπιση της 
αλλαγής του κλίματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δίδεται έμφαση στις ζωτικής σημασίας έννοιες της περισσότερο πράσινης αύξησης της 
οικονομίας, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, μιας ανταγωνιστικής και βιώσιμης οικονομίας και 
την κλιματική αλλαγή. Πέρα τούτου η μνεία αυτών των προσθέτων στόχων καθιστά το κείμενο 
συνεπέστερο προς τις δηλώσεις που γίνονται στην αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η αρχική πρόταση ενός Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Προγράμματος Ανάκαμψης
Αντιδρώντας στη χρηματοπιστωτική κρίση η Επιτροπή πρότεινε τον Ιανουάριο 2009 την 
ανακατανομή πέντε δισ. ευρώ (από μη δαπανηθέντες πόρους της ΕΕ) κατά κύριον λόγο προς 
στήριξη έργων στο πεδίο της ενεργείας. Σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο, συνολικό ποσόν € 3,5 
δισ., το οποίο αυξήθηκε αργότερα σε € 3,98 δισ., επρόκειτο να διατεθεί σε έργα για την ενέργεια 
και ούτως να συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ1. Το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό 
Πρόγραμμα Ανάκαμψης (ΕΕΠΑ) που προτείνεται αποσκοπεί στη στήριξη (α) (ως επί το 
πλείστον διασυνοριακών) έργων υποδομής φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενεργείας 
(αποκαλούμενα έργα διασύνδεσης), (β) υπεράκτιων πάρκων αιολικής ενέργειας και (γ) έργων 
δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS).

Το αίτημα του Κοινοβουλίου να περιληφθούν έργα ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών 
ενεργείας 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν της γνώμης ότι το ΕΕΠΑ πρέπει να περιλαμβάνει επίσης 
μέτρα στήριξης για έργα στο πεδίο της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών 
ενεργείας, όπως προέβλεπε αρχικά η Επιτροπή. Η χρηματοδότηση έργων στον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης και της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα τονώσει την ανάκαμψη της 
οικονομίας, θα δημιουργήσει δυνατότητες απασχόλησης και θα βοηθήσει στον αγώνα κατά της 
αλλαγής του κλίματος. Η μέγιστη αποτελεσματικότητα των έργων αυτών επιτυγχάνεται όταν 
υλοποιούνται σε δημοτικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Τα περισσότερα τοπικά έργα τα 
χαρακτηρίζει μεγάλος όγκος εργασίας και ούτως θα δημιουργήσουν πολλές θέσεις εργασίας οι 
οποίες δεν κινδυνεύουν να απειληθούν από μετεγκατάσταση. Πέραν τούτου θα δημιουργηθεί 
σημαντικό αποτέλεσμα μόχλευσης και θα υπάρξει θετικός αντίκτυπος σε άλλες σημαντικές 
πτυχές, όπως είναι η κοινωνική ενσωμάτωση και τα στοιχεία που καθιστούν μία περιοχή 
θελκτική. Κατ' αυτόν τον τρόπο οι δήμοι που εμπλέκονται μπορεί να αποτελέσουν παράδειγμα 
για άλλες κοινότητες, στοιχείο που μπορεί να θέσει σε κίνηση αλυσιδωτή αντίδραση καλών 
πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χρηματοδότηση έργων που αποσκοπούν 
στην ενεργειακή απόδοση και την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές μπορεί επίσης να στηρίξει 
κατά άμεσο τρόπο τις προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΕ για να επιτύχει τους στόχους της 
παραγωγής 20% της ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές και της εξοικονόμησης ενεργείας κατά 
20% εν συγκρίσει προς την εκδοχή καταβολής μηδενικής προσπάθειας και συνέχισης της 
τρέχουσας πρακτικής. Συγκεκριμένα η τόνωση των μέτρων ενεργειακής απόδοσης στον τομέα 
της κατασκευής κτιρίων, όπου καταναλώνεται 40% της ενεργείας στην ΕΕ, θα είχε άμεσο θετικό 
αποτέλεσμα όχι μόνον αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση αλλά και παρέχοντας στήριξη στις 
μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα. Επιπροσθέτως 
αυτή η βοήθεια θα ήταν επωφελής για την ανάπτυξη πολλά υποσχομένων πρωτοβουλιών στο 
πεδίο της ενεργειακής απόδοσης σε τοπικό επίπεδο, όπως είναι το "Σύμφωνο των Δημάρχων" 
και η πρωτοβουλία "ευφυείς πόλεις", οι οποίες δέχθηκαν πλήγμα από την περιστολή πιστώσεων 
του παρόντος και τη συνακόλουθη μείωση εσόδων για τον προϋπολογισμό.
Μολονότι το Κοινοβούλιο δεν επέτυχε να πείσει το Συμβούλιο στις διαπραγματεύσεις για τον 
τριμερή διάλογο να περιληφθεί μηχανισμός για χορηγεί μη δεσμευθέντα ποσά σε 

                                               
1 Πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θέσπισης 
προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής 
για έργα στον τομέα της ενέργειας, COM (2009) 35.
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δραστηριότητες ενεργειακής απόδοσης και ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η Επιτροπή 
υιοθέτησε την άποψη του Κοινοβουλίου προβαίνοντας σε δήλωση που προσαρτάται στον τελικό 
κανονισμό ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης τυχόν ποσών που δεν έχουν δαπανηθεί έως τα 
τέλη 2010 για έργα ενεργειακής απόδοσης και ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. «Εάν, στην 
έκθεση που θα υποβάλει το 2010 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού δυνάμει του άρθρου 28, η 
Επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν είναι δυνατόν να δεσμευθεί, μέχρι τα τέλη του 2010, μέρος των κονδυλίων 
που προβλέπονται για τα έργα του παραρτήματος του κανονισμού, η Επιτροπή θα προτείνει, εφόσον είναι 
σκόπιμο, τροποποίηση του κανονισμού η οποία να επιτρέπει τη χρηματοδότηση έργων στον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών, επιπλέον των προαναφερόμενων 
πρωτοβουλιών, με κριτήρια επιλεξιμότητας παρόμοια προς εκείνα που ισχύουν για τα έργα του 
παραρτήματος του παρόντος κανονισμού».

Έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος και ποσά που είναι προς επαναδιάθεση
Η έκθεση για την εφαρμογή του ΕΕΠΑ που δημοσιεύθηκε στις 27 Απριλίου 20101 δηλώνει ότι 
115 εκατομμύρια ευρώ δεν κατέστη δυνατόν να αναληφθούν για τα επιλεγέντα προγράμματα. 
Πέραν τούτου υπάρχει ένας δυνάμει κίνδυνος όσον αφορά την υλοποίηση έργων λόγω του 
πολυσύνθετου χαρακτήρα που έχουν σε τεχνικό, οργανωτικό, νομικό και χρηματοδοτικό 
επίπεδο. Στην περίπτωση όπου ένα έργο δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις υλοποίησης, η 
Επιτροπή αποτιμά την όλη κατάσταση. Κατά συνέπεια έως τα τέλη 2010 θα μπορούσε να 
διατίθεται μεγαλύτερο ποσό πόρων για επαναδιάθεση.

Δημιουργία χρηματοδοτικής διευκόλυνσης στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Χρηματοδότησης της 
Αειφόρου Ενέργειας
Για να επαναδιαθέσει τους πόρους σε έργα στο πεδίο της ενεργειακής απόδοσης και της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η Επιτροπή παρουσίασε στις 31 Μαΐου 2010 την παρούσα 
πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού ΕΕΠΑ. Η πρόταση αντιστοιχεί πάρα πολύ στις 
ιδέες που είχε διατυπώσει το Κοινοβούλιο κατά τις διαπραγματεύσεις για το ΕΕΠΑ. Όσον 
αφορά τους μηχανισμούς για τη χρησιμοποίηση των πόρων σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης και 
ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών, προβλέπει τη χορήγηση των μη δαπανηθέντων ποσών σε 
χρηματοδοτική διευκόλυνση στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Χρηματοδότησης της Αειφόρου 
Ενέργειας. Με αυτή τη χρηματοδοτική διευκόλυνση στηρίζεται η ανάπτυξη έργων στον τομέα 
της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είναι χρηματοδοτήσιμα 
από τράπεζες και ούτως διευκολύνεται η χρηματοδότηση έργων στο πεδίο της ενεργειακής 
απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τις δημοτικές, τοπικές και περιφερειακές 
δημόσιες αρχές. Ειδικότερα, μπορεί να παρασχεθεί στήριξη σε μεγάλο αριθμό έργων με 
σημαντικό αποτέλεσμα μόχλευσης χάρις στην υλοποίηση καινοτόμων μηχανισμών 
χρηματοδοτικών κινήτρων, όπως είναι η παροχή εγγυήσεων, χαμηλότοκων δανείων με 
ευνοϊκούς όρους, και τη χρηματοδότηση τεχνικής βοηθείας. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι αυτός ο 
μηχανισμός πρέπει να στηθεί από έμπειρους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς, η δε 
Επιτροπή πρέπει να αρχίσει να εργάζεται προς επίτευξη συμφωνίας με φορέα του είδους το 
ταχύτερο δυνατό. Ευθύς ως οριστικοποιηθούν αυτές οι συμφωνίες η Επιτροπή πρέπει να τις 
γνωστοποιήσει κατά διαφανή και περιεκτικό τρόπο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη 
μέλη. 

Θέματα προς εξέταση για βελτίωση

                                               
1 Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την υλοποίηση του 
Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Προγράμματος Ανάκαμψης, COM(2010)191.
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Η εισηγήτρια χαιρετίζει την όλη πρόταση της Επιτροπής και επιθυμεί την επίτευξη ταχείας 
συμφωνίας με το Συμβούλιο (υπό τη Βελγική Προεδρία). Κατά την άποψη της εισηγήτριας 
θέματα που θα μπορούσε να εξετάσει η επιτροπή προς βελτίωση της αρχικής πρότασης της 
Επιτροπής είναι τα εξής:

 Πρέπει να δίδεται σε ολόκληρο το κείμενο η δέουσα προσοχή σε ζωτικής σημασίας 
πτυχές, όπως είναι η περισσότερο πράσινη αύξηση της οικονομίας, η δημιουργία θέσεων 
εργασίας, η ανάπτυξη ανταγωνιστικής, κοινωνικής και βιώσιμης οικονομίας και την 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος.

 Η καινοτομία και οι καινοτόμες τεχνολογίες είναι εξαιρετικά σημαντικά στοιχεία για την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και οικονομίας. Κατά την επιλογή 
έργων που θα λάβουν στήριξη από αυτή τη διευκόλυνση πρέπει επίσης να λαμβάνονται 
υπόψη και τα καινοτόμα χαρακτηριστικά που έχουν.

 Δεδομένων των αυστηρών χρηματοπιστωτικών περιορισμών και περιορισμών που 
επιβάλλονται στον προϋπολογισμό, η χρήση οιουδήποτε νέου χρηματοδοτικού μέσου θα 
συμπληρώνει υφιστάμενα μέσα της ΕΕ που ήδη στηρίζουν τις επενδύσεις στην 
ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με στόχο την ενδυνάμωση των 
συνεργιών και τη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας των έργων που λαμβάνουν 
στήριξη από την ΕΕ. Συγκεκριμένα είναι ανάγκη να τονίζεται σαφώς η συνεργία με τα 
διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής (ιδίως το ΕΤΠΑ) για να αποφεύγεται 
οιαδήποτε επικάλυψη μεταξύ επενδύσεων.

 Οι πόροι που χορηγούνται στη νέα χρηματοδοτική διευκόλυνση παραμένουν πολύ 
περιορισμένοι. Η πρωτοβουλία όμως είναι πολλά υποσχόμενη και με σημαντικό 
δυναμικό αποτελέσματος μόχλευσης. Ως εκ τούτου σε αυτή τη νέα χρηματοδοτική 
διευκόλυνση πρέπει να διατεθεί το μέγιστο των δυνατών ποσών και άλλοι πόροι του 
τομέα της ενεργείας και της αλλαγής του κλίματος που δεν απορροφήθηκαν μπορεί 
επίσης να χορηγηθούν στο συγκεκριμένο έργο. Υπάρχουν κάποιοι πόροι που δεν έχουν 
δεσμευθεί από ένα πολυετές πρόγραμμα της ΓΔ Κλίματος, το οποίο είχε επίσης στόχο 
την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενεργείας. Αυτοί οι μη δαπανηθέντες 
πόροι θα μπορούσαν επίσης να χορηγηθούν στη χρηματοπιστωτική διευκόλυνση για 
έργα βιώσιμης ενέργειας.

 Το παράρτημα ορίζει τις προϋποθέσεις για να ανατεθεί σε ενδιαμέσους
χρηματοπιστωτικούς φορείς η υλοποίηση της χρηματοπιστωτικής διευκόλυνσης για έργα 
βιώσιμης ενέργειας. Ο κανονισμός πρέπει να περιέχει επαρκή εγγύηση ότι αυτοί οι 
ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί φορείς έχουν δείξει την ικανότητά τους να χειρίζονται 
τέτοια έργα υπό αυστηρούς χρονικούς περιορισμούς και συμμορφώνονται προς τις 
σχετικές απαιτήσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Τέλος, αλλά χωρίς να είναι ολιγότερο σημαντικό, η εισηγήτρια θα ήθελε να τονίσει ότι είναι 
προς το συμφέρον του Κοινοβουλίου να επιτύχει ταχεία συμφωνία με το Συμβούλιο, για να 
μπορεί να καταστεί δυνατό οι πόροι που δεν έχουν δεσμευθεί να χρησιμοποιηθούν για έργα 
ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών, καθόσον αυτοί οι τομείς περιέρχονται σε 
ανάγκη για στήριξη από δημόσιους φορείς σε καιρούς κατά τους οποίους η πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση είναι δύσκολη.


