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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αναθεώρηση του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση
(2010/2107(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2006 με τίτλο 
"Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση: αξιοποίηση του δυναμικού" 
(COM(2006)0545), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Ιανουαρίου 2008 με τίτλο "2 
φορές το 20 έως το 2020 - Η κλιματική αλλαγή και η ευκαιρία της Ευρώπης" 
(COM(2008)0030), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 2008 με τίτλο 
"Ενεργειακή απόδοση: επίτευξη του στόχου του 20%"  (COM(2008)0772),

– having έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 2007 με τίτλο 
"Μια ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη" (COM(2007)0001), που ακολουθήθηκε από 
την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 2008 με τίτλο "Δεύτερη επισκόπηση 
της ενεργειακής στρατηγικής - σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ενεργειακή ασφάλεια και 
αλληλεγγύη", με τα συνοδευτικά της έγγραφα (COM(2008)0781),

– έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 663/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της
οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα
στον τομέα της ενέργειας (Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα για την Ανάκαμψη)1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2006, για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση 
και τις ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (Οδηγία για τις Ενεργειακές Υπηρεσίες)2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010, για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και 
λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και 
της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με αυτά3,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων4,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο απολογισμού της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 2010 με τίτλο 
"Προς μια νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη 2011-2020",

                                               
1 ΕΕ L 200, 31.7.2009, σ. 31.
2 ΕΕ L 114, 27.4.2006, σ. 64.
3 ΕΕ L 153, 18.6.2010, σ. 1.
4 ΕΕ L 153, 18.6.2010, σ. 13.
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– έχοντας υπόψη την ανεξάρτητη μελέτη με τίτλο "Φορολόγηση εταιρικών αυτοκινήτων. 
Επιδοτήσεις, ευημερία και οικονομία" η οποία εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τη δεύτερη 
επισκόπηση της ενεργειακής στρατηγικής2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 194 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων καθώς και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0000/2010),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξοικονόμηση της ενέργειας αποτελεί τον οικονομικότερο και 
ταχύτερο τρόπο για να μειωθούν οι εκπομπές CO2 και άλλες και να αυξηθεί η ασφάλεια 
του εφοδιασμού, και επομένως ότι η ενεργειακή απόδοση θα έπρεπε να αποτελεί κεντρική 
προτεραιότητα οποιασδήποτε μελλοντικής ενωσιακής στρατηγικής, ιδίως δε της 
στρατηγικής για το 2020,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξοικονομήσεις ενέργειας παρουσιάζουν οικονομικά 
πλεονεκτήματα· ότι οι ενεργειακές εισαγωγές της ΕΕ αυξάνονται και ανήλθαν σε 332 
δισεκ. ευρώ το 2007 και ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής τα ενεργειακά οφέλη 
μπορούν να ανέλθουν ετησίως σε πάνω από 1000 ευρώ για κάθε νοικοκυριό3, ενώ η 
επιτυχημένη πραγμάτωση του στόχου ενεργειακής απόδοσης έχει το δυναμικό να 
εξοικονομήσει περίπου 100 δισεκ. ευρώ για την ΕΕ και να μειώσει τις εκπομπές σχεδόν 
κατά 800 εκατ. τόνους ετησίως,4

Γ. εκτιμώντας ότι πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος 
ενεργειακής απόδοσης του 20% έως το 2020 και ότι δεν αρκεί η παρακολούθηση της 
προόδου προς την επίτευξη του στόχου,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος αποπληρωμής για τις ενεργειακές επενδύσεις είναι 
βραχεία και ότι οι επενδύσεις δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας τόσο σε περιοχές της 
υπαίθρου όσο και σε αστικές περιοχές, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό δεν επιδέχονται 
εξωτερική ανάθεση, ιδίως στον τομέα των κατασκευών και σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις,

Ε. εκτιμώντας ότι η χρήση δημόσιων κεφαλαίων σε ανανεωμένα χρηματοδοτικά μέσα για 
την παροχή οικονομικών κινήτρων για μέτρα ενεργειακής απόδοσης έχει το πλεονέκτημα, 
σε περιόδους δημοσιονομικών περιορισμών, ότι καθιστά δυνατή τη διατήρηση της 
συνέχειας της χρηματοδότησης, 

                                               
1 Copenhagen Economics, 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxa
tion_paper_22_en.pdf
2 ΕΕ C 67E , 18.3.2010, σ. 16.
3 COM(2008)0772, σ. 4.
4 COM(2008)0030, σ. 8.
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ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλευρά της ζήτησης αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη για την 
αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης και ότι είναι υπαρκτή η ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι φραγμοί της αγοράς που εμποδίζουν τα ενεργειακώς αποδοτικότερα 
προϊόντα,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κτήρια είναι υπεύθυνα για το 40% περίπου της ενεργειακής 
κατανάλωσης και για το 36% περίπου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ 1
και ότι ο τομέας των κατασκευών αντιπροσωπεύει μεγάλο μερίδιο της οικονομίας της ΕΕ, 
με το 12% του ενωσιακού ΑΕΠ,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιομηχανικοί ηλεκτρικοί κινητήρες καταναλώνουν 30%-40% 
της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται παγκοσμίως και ότι η βελτιστοποίηση των 
σχετικών συστημάτων κινητήρων, κυρίως με χρήση ρυθμιστών ταχύτητας, μπορεί να 
εξοικονομήσει από 30% έως το 60% της ενέργειας που καταναλώνεται,

1. Συμμόρφωση με την υφιστάμενη νομοθεσία και εφαρμογή της

1. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει αξιολόγηση του αποτελέσματος των προσπαθειών 
που κατεβλήθησαν από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή· θεωρεί ότι, εάν η αξιολόγηση 
αποκαλύψει μη ικανοποιητική εφαρμογή της στρατηγικής και ότι κατά συνέπεια 
προβλέπεται ότι η ΕΕ δεν θα επιτύχει τον στόχο του 2020, το σχέδιο δράσης πρέπει να 
συμπεριλάβει δέσμευση της Επιτροπής να προτείνει περαιτέρω ενωσιακά μέτρα όπως 
δεσμευτικούς στόχους ενεργειακής απόδοσης για τα κράτη μέλη οι οποίοι να είναι 
δίκαιοι, μετρήσιμοι και να λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές αφετηριακές θέσεις των κρατών 
μελών και τις εθνικές περιστάσεις· τονίζει ότι η μέθοδος πρέπει να βασίζεται σε απόλυτες 
μειώσεις της κατανάλωσης ενέργειας ώστε να εξασφαλίζεται  διαφάνεια·

2. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την ενεργειακή 
απόδοση, το οποίο να παίρνει υπόψη την πρόοδο που έχει επιτευχθεί με όλα τα μέτρα που 
περιέχονται στο σχέδιο δράσης του 2006, να ενισχύει την υλοποίηση των εγκριθέντων 
μέτρων ενεργειακής απόδοσης όπως αυτά εκτίθενται στο σχέδιο δράσης του 2006, τα 
οποία βρίσκονται ακόμη υπό εξέλιξη, και να συμπεριλαμβάνει νέα επαρκή μέτρα ώστε να 
επιτευχθεί ο στόχος του 2020·

3. ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας για τις ενεργειακές υπηρεσίες, ώστε να συμπεριληφθεί 
μια λεγόμενη μέθοδος βαθμολογίου (με ευέλικτους στόχους) η οποία να αφήνει στα 
κράτη μέλη την ευελιξία να επιλέγουν σε ποιους τομείς θα εστιάσουν την προσπάθειά 
τους με βάση παραδοχές όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του κόστους και τις 
ενδεχόμενες ενεργειακές εξοικονομήσεις·

4. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει κριτική εκτίμηση των εθνικών σχεδίων δράσης για 
την ενεργειακή απόδοση και της υλοποίησής τους, συμπεριλαμβανομένου ενός 
δεσμευτικού προτύπου για την υποβολή εκθέσεων, τη συγχώνευση με την έκθεση σχετικά 
με τις ενεργειακές υπηρεσίες, τη σήμανση της ενέργειας και τον οικολογικό σχεδιασμό 
έτσι ώστε να επιβαρυνθούν λιγότερο τα κράτη μέλη και την αξιολόγηση των ενεργειών 
κάθε κράτους μέλους και την ιεραρχική τους κατάταξη ώστε να αξιοποιηθεί σωστά η 
μέθοδος των ευέλικτων στόχων·

                                               
1 COM(2008)0772, σ. 8.
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5. παροτρύνει τα κράτη μέλη να εκπονήσουν συνολικά προγράμματα επιτήρησης της 
αγοράς και παρακολούθησης της συμμόρφωσης για τις οδηγίες σχετικά με τα κτήρια, τον 
οικολογικό σχεδιασμό, την ενεργειακή σήμανση και την ενεργειακή σήμανση των 
ελαστικών αυτοκινήτων, ιδίως όσον αφορά τις εισαγωγές και καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων και να κινεί διαδικασίες 
παράβασης εφόσον κρίνεται αναγκαίο·

6. καλεί την Επιτροπή, ύστερα από τη θέση σε ισχύ της αναθεωρημένης οδηγίας, να 
εξετάσει λίγα χρόνια αργότερα τον αντίκτυπο που θα έχει στην συμπεριφορά των 
καταναλωτών η υποχρεωτική αναφορά των διαφημίσεων στο σύστημα ενεργειακής 
σήμανσης·

2. Ενεργειακή υποδομή (παραγωγή και μετάδοση)

7. θεωρεί ότι απαιτείται μεγαλύτερη εστίαση σε καινοτομίες του συστήματος, όπως τα 
ευφυή πλέγματα, οι ευφυείς μέθοδοι μέτρησης και η αποθήκευση ενέργειας, που μπορούν 
να διευκολύνουν την ενεργειακή απόδοση·

8. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για τη συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) έτσι ώστε να προωθηθεί η CHP και η θέρμανση/ψύξη 
συνοικιών ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη να συγκροτήσουν ένα σταθερό και ευνοϊκό 
ρυθμιστικό πλαίσιο, παρέχοντας κατά προτεραιότητα την πρόσβαση της CHP στο πλέγμα 
ηλεκτρισμού και προωθώντας τη χρήση της CHP και της θέρμανσης συνοικιών σε κτήρια 
και την αειφόρο χρηματοδότηση της CHP, π.χ. αναδεικνύοντας την CHP σε κριτήριο 
επιλογής  για έργα αστικής ανάπτυξης και ανάπτυξης της υπαίθρου που 
χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

9. καλεί παρομοίως τα κράτη μέλη να προωθούν τη χρήση της CHP υποστηρίζοντας την 
εγκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό συστημάτων θέρμανσης συνοικιών αντί να 
υποστηρίζουν την παραγωγή CHP καθαυτής·

10. χαιρετίζει το συνεχιζόμενο έργο της Επιτροπής σχετικά με τα ευφυή πλέγματα και την 
παροτρύνει να υποστηρίξει την ανάπτυξη ευφυών πλεγμάτων καθορίζοντας κοινά 
πρότυπα και να εξασφαλίσει ένα μακροπρόθεσμο σταθερό εναρμονισμένο ρυθμιστικό 
περιβάλλον σε ολόκληρη την ΕΕ·

3. Αστική ανάπτυξη και κτήρια

11. υπογραμμίζει την ανάγκη να υποστηριχθούν πρωτοβουλίες που εστιάζονται στο τοπικό 
και το περιφερειακό επίπεδο και αποβλέπουν στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπως είναι το Σύμφωνο των Δημάρχων και η 
πρωτοβουλία για τις Έξυπνες Πόλεις·

12. καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει το δυναμικό για αύξηση της απόδοσης στα δημόσια
κτήρια και να προτείνει υποχρεωτικό στόχο για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
των δημόσιων κτηρίων στα κράτη μέλη·

13. είναι πεπεισμένο ότι καθοριστικό για την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας 
είναι να αναλάβουν πρωτοπόρο ρόλο οι δημόσιες αρχές· αναγνωρίζει από την άλλη 
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πλευρά ότι οι υφιστάμενοι δημοσιονομικοί περιορισμοί, ιδίως σε περιφερειακό και σε 
τοπικό επίπεδο, συχνά περιορίζουν τις  δυνατότητες των δημόσιων φορέων για 
σημαντικές προκαταρκτικές επενδύσεις· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βρουν 
καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος·

14. πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να δώσουν το 
παράδειγμα, ανακαινίζοντας τα κτήριά τους έτσι ώστε να επιτύχουν σχεδόν μηδενικό 
επίπεδο έως το 2020·

15. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει νέες πρωτοβουλίες για στήριξη των ανακαινίσεων 
κτηρίων στο πλαίσιο της επικείμενης στρατηγικής για την καινοτομία, όπως είναι οι 
καινοτόμες εταιρικές σχέσεις για την ενεργειακή απόδοση σε ενεργειακά αποδοτικές 
πόλεις ή πόλεις με μηδενικέ εκπομπές·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την καθιέρωση Πιστοποιητικών 
Ενεργειακής Απόδοσης, μονοαπευθυντικών θυρίδων που να προσφέρουν πρόσβαση σε 
τεχνικές συμβουλές και υποστήριξη, καθώς και χρηματοοικονομικών κινήτρων που να 
διατίθενται σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ευρύτερη χρήση των 
ενεργειακών ελέγχων στις εταιρείες και να επινοήσουν μηχανισμούς για την παροχή 
βοήθειας ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σχετικά με αυτό το θέμα·

18. πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να χρηματοδοτεί πιλοτικές μελέτες ελέγχων ενεργειακής 
απόδοσης στα κτήρια ώστε να επαληθευτούν οι δυνητικές εξοικονομήσεις και να 
παρακινηθούν οι παράγοντες της αγοράς να επενδύσουν σε ενεργειακά αποδοτικές 
λύσεις·

19. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις όσον αφορά τον 
φωτισμό των οδών, τις πράσινες προμήθειες και τις ενεργειακές ανακαινίσεις· επιμένει, 
από την άποψη αυτή, στην ανάγκη να συμπεριλαμβάνεται ο προσδιορισμός του 
συνολικού κόστους για όλο το χρόνο ζωής σε όλες τις δημόσιες προμήθειες 
εγκαταστάσεων φωτισμού έως το 2012·

4. Τεχνολογίες και προϊόντα πληροφοριών και επικοινωνιών

20. ζητεί την ταχεία και ορθή εφαρμογή των οδηγιών για την ενεργειακή σήμανση, με την 
έγκριση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση που να καλύπτουν νέα προϊόντα σχετικά με την 
ενέργεια· θεωρεί ότι η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό πρέπει επίσης να καλύπτει 
προϊόντα για μεγάλα κτήρια, βιομηχανικό εξοπλισμό, ενσωματωμένα συστήματα 
φωτισμού στα κτήρια, αντλίες και προϊόντα αύξησης της απόδοσης των υδάτων και 
πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων απόδοσης για τα 
κτήρια·

21. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ειδική νομοθεσία για την απόδοση χρήσης πόρων 
των προϊόντων·

22. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη δυνατότητα επέκτασης του πεδίου της οδηγίας για 
τα κτήρια, έτσι ώστε να καλυφθούν τα μεγάλα κτήρια, να συμπεριληφθούν απαιτήσεις 
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οικολογικού σχεδιασμού των προϊόντων και ιδίως των βιομηχανικών ηλεκτρικών 
κινητήρων που χρησιμοποιούνται στα μεγάλα κτήρια·

23. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη νομοθεσία και να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία 
αντιμετωπίζει τα προϊόντα, τα συστήματα και την ενεργειακή χρήση τους· θεωρεί 
αναγκαίο να αυξηθεί η επίγνωση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με την ενεργειακή απόδοση 
και την απόδοση πόρων των καταναλωτικών και των σχετικών με την ενέργεια 
προϊόντων· θεωρεί ότι όταν αξιολογείται η κατανάλωση ενέργειας, οι συσκευές πρέπει να 
εξετάζονται ως σύνολο και όχι ως μεμονωμένα εξαρτήματα μόνο·

24. χαιρετίζει το έργο της ειδικής μονάδας για τους ευφυείς μετρητές και ζητεί από την 
Επιτροπή να διατυπώσει ορισμένες συστάσεις πριν από το τέλος του 2011, έτσι ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι:

 θα υλοποιηθούν οι ευφυείς μετρητές, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της τρίτης
δέσμης μέτρων για την αγορά ενέργειας,

 τα κράτη μέλη θα συμφωνήσουν έως το τέλος του 2011 για τα κοινά λειτουργικά 
χαρακτηριστικά των ευφυών μετρητών,

 η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα χαράξουν έναν απτό στόχο για τον αριθμό οικιών
όπου θα έχουν εγκατασταθεί ευφυείς μετρητές έως το 2020·

25. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο σχέδιο SET ένα σκέλος για την ανάπτυξη και 
προώθησης της τεχνολογίας και των προϊόντων που ευνοούν την απόδοση ενέργειας και 
πόρων·

5. Μεταφορές

26. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει μια φιλόδοξη λευκή βίβλο για τις μεταφορές έτσι 
ώστε να αναπτυχθεί μια αειφόρος ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών η οποία να προωθεί 
την καθιέρωση ενεργειακά αποδοτικών νέων τεχνολογιών και να μειώνει την εξάρτηση 
από τα ορυκτά καύσιμα, ιδίως το πετρέλαιο·

27. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ανάπτυξη καινοτόμου σχεδιασμού για τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης (π.χ. αεροτομές στα ελαστικά αυτοκινήτων) και να εξετάσει το 
ενδεχόμενο να τις καταστήσει υποχρεωτικές εφόσον αποδειχθούν αποτελεσματικές από 
πλευράς κόστους·

28. ενθαρρύνει, από αυτή την άποψη, την προώθηση της χρήσης ενεργειακά αποδοτικών 
ελαστικών αυτοκινήτων και καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης για τα οχήματα που αγοράζουν οι δημόσιες αρχές και για τα 
ελαστικά που τοποθετούνται σε αυτά τα οχήματα·

29. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τις γενικές συνθήκες για την ανάπτυξη ηλεκτρικών 
οχημάτων, ιδίως όσον αφορά την τυποποίηση του λογισμικού για τις υποδομές και τους 
σταθμούς φόρτωσης·

30. επαναλαμβάνει την ανάγκη να προωθηθούν διατροπικές μεταφορικές λύσεις καθώς και η 
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ανάπτυξη ευφυών μεταφορικών συστημάτων έτσι ώστε να επιτευχθούν εξοικονομήσεις 
ενέργειας στον τομέα των μεταφορών (συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης κατά τις 
συμφορήσεις, των τεχνολογιών πληροφοριών για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, της 
σιδηροδρομικής υποδομής, κτλ.)·

31. καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν τα φορολογικά καθεστώτα που παρέχουν κίνητρα 
για τις αγορές αναποτελεσματικών από πλευρά κατανάλωσης καυσίμων αυτοκινήτων1·

6. Κίνητρα και χρηματοδότηση

32. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός 
ενωσιακού πλαισίου ανανεούμενων χρηματοδοτικών μέσων ώστε να υποστηριχθούν 
συμπληρωματικά μέτρα ενεργειακής απόδοσης που υποστηρίζουν υφιστάμενα 
επιτυχημένα εθνικά συστήματα και διαύλους διανομής (π.χ. μέσω επιμερισμού των 
κινδύνων) και που ενθαρρύνουν την συγκρότηση και τη βελτίωση συστημάτων 
ενεργειακής απόδοσης στα κράτη μέλη·

33. θεωρεί ότι το πλαίσιο αυτό πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πείρα από υφιστάμενους 
ανανεούμενους μηχανισμούς που παρέχονται από χρηματοδοτικούς ενδιάμεσους του 
δημόσιου τομέα, να περιλαμβάνει κεφάλαια της ΕΕ και να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε 
να προσελκύει άλλα δημόσια ή ιδιωτικά κεφάλαια ώστε να δημιουργεί τη μεγαλύτερη 
δυνατή μόχλευση και να υποστηρίζει χρηματοδοτικά προγράμματα για μεγάλο αριθμό 
τελικών αποδεκτών·

34. χαιρετίζει από την άποψη αυτή την πρόταση της Επιτροπής για χρήση μη δεσμευμένων 
πόρων από τον κανονισμό για το ΕΕΠΑ για τη δημιουργία ενός ειδικά αφιερωμένου 
χρηματοδοτικού μέσου για την υποστήριξη πρωτοβουλιών στον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης και της ανανεώσιμης ενέργειας και ζητεί από το Συμβούλιο να εγκρίνει ταχέως 
την πρόταση·

35. υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η χρήση των υφιστάμενων ενωσιακών κεφαλαίων, 
όπως του ΕΤΠΑ, για μέτρα ενεργειακής απόδοσης· καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τα 
εμπόδια που παρεμβάλλονται στη χρήση ευρύτερου μεριδίου των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής για το σκοπό αυτό και να προτείνει 
επαρκείς ενέργειες για την αντιμετώπιση των εμποδίων αυτών (π.χ. επιπρόσθετα 
ενωσιακά μέτρα για την υποστήριξη της τεχνικής βοήθειας)·

36. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις χρηματοδοτικές ευκολίες (π.χ.  ELENA) και να
εξετάσει τη δημιουργία συμπληρωματικών διευκολύνσεων με χρηματοδότηση από το 
Πρόγραμμα για την Ευφυή Ενέργεια·

37. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ενωσιακά μέτρα για την υποστήριξη της τεχνικής 
βοήθειας που παρέχεται από πεπειραμένους (εθνικούς και διεθνείς) χρηματοπιστωτικούς 
ενδιαμέσους:

 για την αύξηση της επίγνωσης και της τεχνογνωσίας μεταξύ των διαχειριστικών
αρχών και των δημόσιων καθώς και των ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

                                               
1 Taxation Paper No 22 (2010): Company Car Taxation. Subsidies, welfare and economy.
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σχετικά με στρατηγικές χρηματοδότησης και θεσμικές απαιτήσεις για την υποστήριξη
επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση,

 για την υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην
υλοποίηση αντίστοιχων μέτρων και χρηματοδοτικών μέσων,

 για τη δόμηση αειφόρων και αποτελεσματικών χρηματοπιστωτικών μηχανισμών με
στόχο την καλύτερη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων κεφαλαίων για επενδύσεις 
ενεργειακής απόδοσης,

 για ενθάρρυνση της μεταφοράς των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών 
και των χρηματοπιστωτικών τους ενδιαμέσων·

38. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την πρόταση αποτελεσματικών μέτρων ώστε να ωθηθούν 
οι ενεργειακές εταιρείες να επενδύουν στην ενεργειακή απόδοση·

39. επαναλαμβάνει το αίτημά του να ενισχυθεί ένα κεφάλαιο σχετικό με την ενεργειακή 
απόδοση στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και να συμπεριλαμβάνεται συστηματικά 
στους διαλόγους της ΕΕ με τρίτες χώρες·

40. καλεί την Επιτροπή να αναδείξει την ενεργειακή απόδοση σε μια από τις βασικές 
προτεραιότητες του 8ου προγράμματος-πλαισίου έρευνας και να διαθέσει σημαντικό 
μερίδιο σε υποπρογράμματα ενεργειακής απόδοσης παρόμοια με το τρέχον Πρόγραμμα 
Έξυπνης Ενέργειας· τονίζει την ανάγκη για διπλασιασμό των πιστώσεων που διατίθενται 
στην έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη στον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της 
ουσιαστικής αύξησης του μελλοντικού προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως για ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας, ευφυή πλέγματα και ενεργειακή απόδοση, έως το 2020 σε σύγκριση με 
το τρέχον επίπεδο·

41. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή
Η ενεργειακή απόδοση είναι ο οικονομικά αποτελεσματικότερος και ταχύτερος τρόπος για να
μειωθούν οι εκπομπές CO2 και οι άλλες εκπομπές. Τα πλεονεκτήματα είναι τεράστια τόσο 
από πλευράς οικονομικής μεγέθυνσης όσο και ως προς τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. 
Οι θέσεις απασχόλησης που θα δημιουργηθούν θα βρίσκονται τόσο σε αγροτικές όσο και σε 
αστικές περιοχές, συχνά σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και θα είναι θέσεις τοπικού 
χαρακτήρα που δεν επιδέχονται εξωτερική ανάθεση. Θα βρίσκονται στους τομείς της 
τεχνολογίας πληροφοριών, των κατασκευών και των υπηρεσιών.

Πολλά έχουν επιτευχθεί μετά την έγκριση του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση 
το 2006· ωστόσο, το πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο έχει αλλάξει αρκετά από τότε. Κατά
συνέπεια είναι σαφής η ανάγκη της αναθεώρησης της ενωσιακής πολιτικής για την
ενεργειακή απόδοση έτσι ώστε αυτή να εναρμονιστεί με τις τρέχουσες προτεραιότητες και 
εξελίξεις. Μια διεξοδική εκτίμηση των επιτευγμάτων και των αδυναμιών του σχεδίου δράσης
του 2006 για τη ενεργειακή απόδοση πρέπει να χρησιμεύσει ως βάση για την αναθεώρηση 
της ενωσιακής πολιτικής για την ενεργειακή απόδοση. Μέτρα στην κατεύθυνση της τόνωσης
των εξοικονομήσεων ενέργειας είναι δυνατόν να θεσπιστούν μέσα από μια μεγάλη ποικιλία 
μηχανισμών σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, όπως είναι η σήμανση και τα οικολογικά 
πρότυπα των σχετικών με την ενέργεια προϊόντων, την ενεργειακή κατανάλωση των κτηρίων 
και πολλά άλλα. Κατά τη γνώμη του εισηγητή, οι παράγοντες χάραξης πολιτικής πρέπει να
επιδιώξουν να διαφοροποιήσουν τα μέσα με τα οποία επιζητούν να καταστήσουν 
περισσότερο αποδοτική ενεργειακά την ΕΕ των 27, ενώ ορισμένοι μηχανισμοί προσφέρονται 
περισσότερο για χρήση σε εθνικό επίπεδο.

Στόχοι ενεργειακής απόδοσης
Ολοένα και πιο καθαρά φαίνεται ότι η ΕΕ δεν βρίσκεται σε τροχιά να επιτύχει τον στόχο της
του 20%. Από την άποψη αυτή υπάρχει έλλειψη επίσημης τεκμηρίωσης από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Ενώ οι στόχοι για τις εκπομπές και τις ανανεώσιμες πηγές είναι εύκολο να 
μετρηθούν και να δημοσιοποιηθούν επίσημα από την Eurostat, από την άλλη πλευρά οι 
στατιστικές για την ενεργειακή απόδοση είναι αμφιλεγόμενες δεδομένου ότι το μοντέλο 
PRIMES συχνά αμφισβητείται. Ωστόσο, ο εισηγητής πιστεύει ότι η Επιτροπή είναι υπεύθυνη 
για την παρουσίαση στατιστικών στοιχείων για την ανάπτυξη όλων των βασικών συνιστωσών 
της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ.

Κτήρια
Είναι γνωστό ότι υπάρχει τεράστιο δυναμικό ενεργειακής απόδοσης στα κτήρια. Η πρόσφατη
αναδιατύπωση της οδηγίας για τις ενεργειακές επιδόσεις καθιστά δύσκολο να επιδιωχθεί μια 
ακόμη αναδιατύπωση σε αυτή τη φάση. Ωστόσο, η σημασία των κτηρίων επιβάλλει μια
διαφορετική προσέγγιση, η οποία είναι σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας και δεν 
παραβιάζει το δικαίωμα της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Θα πρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα των
κατάλληλων χρηματοδοτικών μηχανισμών καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης της 
επαγγελματικής κατάρτισης, της πρόσβασης των ΜΜΕ στις πληροφορίες και γενικά της 
αύξησης της συνειδητοποίησης. Η έμφαση πρέπει να δοθεί στην ανακαίνιση των
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υφιστάμενων κτηρίων, δεδομένου ότι ο ρυθμός ανέγερσης νέων κτηρίων μειώνεται συνεχώς 
στην ΕΕ και πολλά παλαιά κτήρια διαθέτουν το μεγαλύτερο δυναμικό απόδοσης, εφόσον 
ανακαινισθούν σωστά.

Οικολογικός σχεδιασμός
Ως γενική αρχή, ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι πρέπει να προωθούνται οι εθελοντικές
συμφωνίες· ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις τα ελάχιστα πρότυπα και οι απτοί στόχοι είναι
απαραίτητα μέτρα ώστε να κινηθεί η αγορά σε κατεύθυνση περισσότερο αποδοτική 
ενεργειακά. Η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό αποτελεί τον αποτελεσματικότερο
μηχανισμό σε ενωσιακό επίπεδο όσον αφορά την πολιτική ενεργειακής απόδοσης, και 
αποτελεί έξοχο παράδειγμα των τύπων πολιτικής που πρέπει να επιδιώκει να θεσπίσει η ΕΕ. 
Η πιο ελπιδοφόρα προσέγγιση φαίνεται να στηρίζεται σε κοινά πρότυπα για την πανενωσιακή
αγορά έτσι ώστε να εισαχθεί μεγαλύτερος ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών, 
επιτρέποντάς τους να ανταγωνίζονται στην παγκόσμια αγορά.

Χρηματοδότηση
Στον τομέα των καθαρών τεχνολογιών υπάρχει ανάγκη να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ
των ΗΠΑ και της Κίνας, από τη μια πλευρά, και της ΕΕ από την άλλη. Και οι δυο αυτές
χώρες έχουν προοδεύσει πολύ περισσότερο από την ΕΕ όσον αφορά την υιοθέτηση 
νομοθετικών μέτρων που προωθούν ενεργειακά αποδοτικές λύσεις. Επομένως, πρέπει να
υποστηριχθούν από την ΕΕ και τα κράτη μέλη μηχανισμοί τόνωσης της χρηματοδότησης. 
Πρέπει να δοθούν κίνητρα γι την καθιέρωση εθνικών ταμείων ενεργειακής απόδοσης που να 
υποστηρίζουν τις συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, μέσω ενός χρηματοδοτικού μηχανισμού 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης, στο πλαίσιο των οποίων ένας πελάτης αγοράζει μια
εγγυημένη ενεργειακή εξοικονόμηση δημιουργεί μόχλευση δεδομένου ότι η επένδυση 
αποπληρώνεται μέσα σε χρονικό διάστημα 2-15 ετών. Ένα τέτοιο πρότυπο δημιουργεί θέσεις
εργασίας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ οι καταναλωτές εξοικονομούν ένα μερίδιο 
των λογαριασμών κατανάλωσης ενέργειας και οι εκπομπές μειώνονται.


