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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις προτεραιότητες για την ενεργειακή υποδομή για το 2020 και μετέπειτα
(2011/2034(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο ‘Προτεραιότητες για την 
ενεργειακή υποδομή για το 2020 και μετέπειτα - Προσχέδιο για ενοποιημένο ευρωπαϊκό 
ενεργειακό δίκτυο’ (COM(2010)0677),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής για την εκτίμηση των επιπτώσεων 
σχετικά με τις ‘Προτεραιότητες για την ενεργειακή υποδομή για το 2020 και μετέπειτα -
Προσχέδιο για ενοποιημένο ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο’ (SEC(2010)1395),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο ‘Ενέργεια 2020 – μια στρατηγική 
για ανταγωνιστική, αειφόρο και ασφαλή ενέργεια’ (COM(2010)0639),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο ‘ΕΥΡΩΠΗ 2020 – Στρατηγική 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη’ (COM(2010)2020),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο ‘Η πρόοδος προς την επίτευξη 
του στόχου για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές το 2020’ (COM(2011)0031),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των 
οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ1,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο ‘Ανάλυση επιλογών για την κατά 
πέραν του 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εκτίμηση του 
κινδύνου διαρροής άνθρακα’ (COM(2010)0265),

– έχοντας υπόψη το τρίτο νομοθετικό πακέτο για την εσωτερική αγορά στον τομέα της 
ενέργειας υπό τον τίτλο ‘Ενεργοποίηση της Ευρώπης: Μία πραγματική αγορά με ασφαλή 
εφοδιασμό’2,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της 
ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο3,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο ‘Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους - Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020»’ (COM(2011)0021),

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

                                               
1 ΕΕ L 140, 5.6.2009, σ. 16.
2 ΕΕ L 211, 14.8.2009.
3 ΕΕ L 295, 12.11.2010, σ. 1.
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Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, για καθορισμό προσανατολισμών σχετικά με τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας και την κατάργηση της απόφασης 
96/391/ΕΚ και της απόφασης αριθ. 1229/2003/ΕΚ1,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση των διευρωπαϊκών 
δικτύων ενέργειας την περίοδο 2007-2009 (COM(2010)0203),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την πορεία προς νέα 
ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-20202,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την αναθεώρηση 
του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση3,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 16ης Ιουνίου 20104 και 17ης Φεβρουαρίου 20115

σχετικά με τη στρατηγική ‘Ευρώπη 2020’,

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

– έχοντας υπόψη το άρθρο 170 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
δυνάμει του οποίου η Ένωση οφείλει να συμβάλλει στη σύσταση και ανάπτυξη 
διευρωπαϊκών δικτύων υποδομών στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και 
της ενέργειας,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0000/2011),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές ενεργειακές προκλήσεις μας είναι η αντιμετώπιση της 
αλλαγής του κλίματος, η ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας με μείωση των εισαγωγών 
ορυκτών καυσίμων, η επίτευξη ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς ενέργειας και η 
διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε αειφόρο, φθηνή και ασφαλή ενέργεια,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει ειδική νομική βάση για την 
ανάπτυξη της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ που προάγει τη διασύνδεση των ενεργειακών 
δικτύων που είναι απαραίτητη για την επίτευξη των λοιπών στόχων της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ (λειτουργία της αγοράς ενέργειας, ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, ασφάλεια εφοδιασμού),

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία έγκαιρου εκσυγχρονισμού και προσαρμογής της 
ενεργειακής υποδομής της Ένωσης προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο παραγωγής και 
κατανάλωσης ενέργειας μπορεί να διακυβεύσει την ικανότητα επίτευξης των σχετικών με 
την ενέργεια και το κλίμα στόχων του 2020 και να υπονομεύσει το μακροπρόθεσμο στόχο 

                                               
1 ΕΕ L 262, 22.9.2006, σ. 1.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0441.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0485.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0223.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0068.



PR\859826EL.doc 5/11 PE458.823v02-00

EL

της ΕΕ για τη μείωση το 2050 των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 έως 95%,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειαζόμαστε μια ανοιχτή, ενοποιημένη και ανταγωνιστική 
αγορά ενέργειας στην ΕΕ, ούτως ώστε να επιτύχουμε ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας, 
ασφάλεια και αειφορία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση αυτής της αγοράς 
εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών παραμένει 
ανεπαρκές σε γενικές γραμμές, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες περιφέρειες 
παραμένουν απομονωμένες,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικές οι εναλλακτικές οδοί προμήθειας και 
διαμετακόμισης καθώς και οι νέες διασυνδέσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα 
αρχίσει να λειτουργεί η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σήμερα σχεδιαζόμενες ενεργειακές υποδομές πρέπει να είναι 
συνεπείς με τους μακροπρόθεσμους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή απόδοση συνιστά ισχυρό και αποδοτικό από 
πλευράς κόστους εργαλείο για την επίτευξη αειφόρου ενεργειακού μέλλοντος και μπορεί 
να μειώσει εν μέρει την ανάγκη επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευφυή δίκτυα και μετρητές προσφέρουν σημαντική ευκαιρία 
για τη θέσπιση αποτελεσματικής σχέσης μεταξύ της παραγωγής της ενέργειας, της 
μεταφοράς της ενέργειας και των χρηστών,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μακρόχρονες διαδικασίες έγκρισης και η έλλειψη συντονισμού 
μεταξύ των διοικητικών φορέων έχουν προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις και 
πρόσθετο κόστος, ιδίως σε διασυνοριακά σχέδια,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διενεργηθεί δημόσια συζήτηση υψηλής ποιότητας και 
ότι πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασισμένα στην αγορά εργαλεία πρέπει να συνεχίσουν να 
αποτελούν τη βάση για τη χρηματοδότηση των ενεργειακών υποδομών, και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μπορεί να χρειαστεί περιορισμένη ποσότητα δημόσιων κονδυλίων για τη 
χρηματοδότηση ορισμένων σχεδίων που δεν είναι βιώσιμα από καθαρά εμπορικής 
απόψεως,

I. Στρατηγικός σχεδιασμός των ενεργειακών υποδομών

1. τονίζει πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη και πλήρης εφαρμογή της υφιστάμενης 
νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών εργασιών που απαιτεί το τρίτο 
πακέτο για την εσωτερική αγορά ενέργειας·

2. πιστεύει ότι χρειάζεται μια ενωσιακή προσέγγιση προκειμένου να εκμεταλλευθούμε 
πλήρως τα οφέλη των νέων υποδομών και τονίζει ότι πρέπει να αναπτυχθεί 
εναρμονισμένη μέθοδος για την επιλογή των σχεδίων έργων υποδομών, με βάση 
ευρωπαϊκές και περιφερειακές προοπτικές και τη βελτιστοποίηση των κοινωνικο-
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οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

3. τονίζει ότι το σενάριο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των 
ενεργειακών υποδομών για ανάγκες του 2020 πρέπει να είναι συμβατό με τους γενικούς 
στόχους της ενεργειακής πολιτικής και το χάρτη πορείας της ΕΕ για το 2050, καθώς και 
με άλλες πολιτικές της ΕΕ (όπως οι μεταφορές, τα κτήρια και το Σύστημα Εμπορίας 
Εκπομπών της ΕΕ), συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για την ενεργειακή απόδοση
(ιδίως της εφαρμογής του επικείμενου σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση) και 
με την πιθανή επίπτωση της τεχνολογικής προόδου και της ανάπτυξης πρωτοβουλιών για 
τις ‘ευφυείς πόλεις’·

4. τονίζει την ανάγκη προσδιορισμού, με ιεράρχηση προτεραιότητας, των υποδομών που 
μπορούν να ελαχιστοποιηθούν μέσω πολιτικών ενεργειακής απόδοσης, των υφισταμένων 
υποδομών που μπορούν να αναβαθμιστούν ή εκσυγχρονιστούν και των νέων υποδομών 
που χρειάζονται και μπορεί να κατασκευαστούν παράλληλα προς τις υπάρχουσες 
υποδομές·

5. πιστεύει ότι η ανάπτυξη υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της ΕΕ και τρίτων 
χωρών μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο διαρροής άνθρακα ή την ενίσχυση του
υπάρχοντος κινδύνου· καλεί την Επιτροπή να προτείνει, κατά περίπτωση, μέτρα προς 
αντιμετώπιση του θέματος αυτού ως ‘μηχανισμού ενσωμάτωσης του άνθρακα’ ή να 
απαιτεί τη συμμόρφωση προς την οδηγία της ΕΕ 2009/28/ΕΚ·

6. τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη εστίαση στα συστήματα εσωτερικής μετάδοσης 
που συμβάλλουν σημαντικά στην ενοποίηση των αγορών ενέργειας και στην εξαφάνιση 
των ενεργειακών ‘νήσων’ και των σημείων συμφόρησης κατά τη μεταφορά ενέργειας·

7. χαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για την προαγωγή της περιφερειακής 
συνεργασίας και ζητεί περαιτέρω καθοδήγηση για τέτοιες περιφερειακές πρωτοβουλίες·

II. Το σενάριο ανάπτυξης συνεκτικής υποδομής

8. πιστεύει ότι, παρότι το 10ετές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων προσδιορίζει σχετικά 
σχέδια ηλεκτρικών υποδομών, θα πρέπει και να θέτει τις προτεραιότητες που πρέπει να 
ακολουθήσουμε προς επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα·

9. καλεί την Επιτροπή, προς διασφάλιση της βελτιωμένης διακυβέρνησης του μελλοντικού 
σχεδιασμού της υποδομής της ΕΕ στον τομέα του ηλεκτρισμού και του αερίου, να 
υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση για τη βελτίωση της διαφάνειας και της συμμετοχής των 
πολιτών στον καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ στα πλαίσια ευρύτερης διαδικασίας 
εμπλοκής των ενδιαφερομένων, με συμμετοχή του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, οργανώσεων των καταναλωτών και ΜΚΟ·

10. πιστεύει ότι το 10ετές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων πρέπει να αποτελέσει τη βάση ενός 
κυλιόμενου προγράμματος για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υποδομής μεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας με προοπτική μακροπρόθεσμου ευρωπαϊκού προγραμματισμού και 
υπό την παρακολούθηση του 
https://iate.cdt.europa.eu/iatenew/manipulation/dataentry/EntryDetailview.jsp?lilId=22442
00&srclang=en&trglang=el&fromresults=trueΟργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών 
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Αρχών Ενεργείας και της Επιτροπής·

11. τονίζει ότι η ενίσχυση της κατασκευής υποδομών για την αποτελεσματική και ευφυή 
ολοκλήρωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ζωτική για την επιτυχή επίτευξη 
γενικών ενεργειακών στόχων και χαιρετίζει την προτεραιότητα που δίνεται στο δίκτυο της 
Βόρειας Θάλασσας ως ουσιαστικού στοιχείου ενός μελλοντικού ευρωπαϊκού 
υπερδικτύου· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε διαβουλεύσεις με όλους τους 
ενδιαφερομένους προκειμένου να επιταχύνει τον προσδιορισμό αρτηριών ταχείας 
κυκλοφορίας της ηλεκτρικής ενέργειας και να υποβάλει προσχέδιο στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μέχρι το 2014·

12. επιβεβαιώνει πόσο σημαντικές είναι οι αποτελεσματικές υποδομές αερίου για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της ασφάλειας του εφοδιασμού και για τον περιορισμό 
της ενεργειακής εξάρτησης· επισημαίνει ότι χρειαζόμαστε πρόσθετες απαιτήσεις 
ευελιξίας στις υποδομές αερίου, ιδίως προκειμένου να διασφαλίσουμε αντίστροφες ροές, 
και τονίζει ότι πρέπει να αναπτυχθεί η υποδομή αερίου, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη 
συμβολή των τερματικών σταθμών υποδοχής υγροποιημένου φυσικού αερίου / 
πεπιεσμένου φυσικού αερίου·

13. πιστεύει ότι η Επιτροπή δεν έχει δώσει ακόμη τη δέουσα προσοχή στην ανάπτυξη των 
υποδομών για μη συμβατικές πηγές αερίου όσον αφορά τα νομικά θέματα, την εκτίμηση 
του κύκλου ζωής και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις· καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 
ενδελεχή αξιολόγηση του θέματος·

14. τονίζει πόσο σημαντικός είναι ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός ενεργειακών υποδομών για 
τη γεωργία και τις μικρές πηγές ενέργειας της υπαίθρου, ούτως ώστε να ευνοηθεί η 
αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας και η αγροτική ανάπτυξη·

15. τονίζει τη σημασία των υποδομών σε επίπεδο διανομής και το ρόλο που διαδραματίζουν 
οι επαγγελματίες-καταναλωτές και οι διαχειριστές του δικτύου διανομής κατά την 
ενσωμάτωση των αποκεντρωμένων ενεργειακών προϊόντων στο σύστημα·

16. παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει έως το 2012 συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να 
αναπτυχθεί η ικανότητα αποθήκευσης ενέργειας (όπως εγκαταστάσεις πολλαπλών 
χρήσεων αερίου/υδρογόνου, η υδροηλεκτρική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια υψηλής 
θερμοκρασίας και άλλες τεχνολογίες)·

17. πιστεύει ότι πρέπει να συνεχιστούν τα σχέδια υποδομών δέσμευσης και μεταφοράς CO2
που έχει μέχρι τούδε αναπτύξει η Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ενδιάμεση 
έκθεση αξιολόγησης της σχετικής προόδου που επιτυγχάνεται με σχέδια που 
χρηματοδοτεί η ΕΕ·

18. παροτρύνει την Επιτροπή να αξιολογήσει και επανεξετάσει με κριτικό πνεύμα, όποτε 
χρειάζεται, τα στοιχεία για τις επενδυτικές ανάγκες που αναφέρονται στην ανακοίνωση 
για τις προτεραιότητες ενεργειακών υποδομών, και την καλεί να υποβάλλει έκθεση στο 
Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σχετικά με τις επενδύσεις που μπορεί να χρειαστούν·

III. Ευφυή δίκτυα
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19. πιστεύει ότι οι ενεργειακές υποδομές πρέπει να προσανατολιστούν περισσότερο προς τον 
τελικό χρήστη, με εντονότερη εστίαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ του δυναμικού του 
συστήματος διανομής και της κατανάλωσης· επισημαίνει τα οφέλη ενός νέου συστήματος 
ηλεκτροδότησης που θα ενσωματώνει τις σύγχρονες τεχνολογίες και υπηρεσίες, όπως οι 
ευφυείς μετρητές, τα ευφυή δίκτυα και οι διαλειτουργικές υπηρεσίες διαχείρισης με 
χρήση ΤΠΕ του φορτίου και της ζήτησης ενέργειας·

20. πιστεύει ότι τα ευφυή δίκτυα και οι λύσεις διαχείρισης της ενέργειας προσφέρουν 
μοναδική ευκαιρία για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, 
ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νέα πρόταση που να 
περιλαμβάνει τη δεσμευτική υποχρέωση για την ανάπτυξη ευφυών μετρητών σε όλους 
τους πελάτες για χρήση εκτός κατοικίας έως το 2014·

21. παροτρύνει τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
τυποποίησης και τη βιομηχανία, να επιταχύνουν τις εργασίες για τις τεχνικές 
προδιαγραφές των ηλεκτρικών οχημάτων και τα ευφυή δίκτυα και μετρητές, ούτως ώστε 
να έχουν ολοκληρωθεί έως το 2012·

22. τονίζει ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται ήδη να αναπτύξουν ευφυείς μετρητές για 
τουλάχιστον το 80% των τελικών τους καταναλωτών έως το 2020· τονίζει ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να υποστηρίξουν επαρκή αριθμό πιλοτικών σχεδίων για οικιακούς 
καταναλωτές προκειμένου να τονώσουν τη διαδικασία καινοτομίας, ως προβλέπει το 
τρίτο πακέτο της ενεργειακής αγοράς· ζητεί να θεσπιστούν σαφείς κανόνες όσον αφορά 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ·

IV. Προσδιορισμός σαφών και διαφανών κριτηρίων για σχέδια προτεραιότητας

23. χαιρετίζει τους διαδρόμους προτεραιότητας που προσδιόρισε η Επιτροπή και συμφωνεί 
ότι πρέπει να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των περιορισμένων πόρων· ζητεί μια 
σαφέστερη και διαφανέστερη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των σχεδίων 
προτεραιότητας που ικανοποιούν πιεστικές ευρωπαϊκές ανάγκες από απόψεως τήρησης 
των αρχών της ασφάλειας, της αειφορίας και της ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς·

24. τονίζει ότι η επιλογή σχεδίων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΕ) πρέπει να γίνεται βάσει 
αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων και με συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων· 
επισημαίνει ότι όλα τα σχέδια αυτά πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ και θεωρεί ότι τα κάτωθι κριτήρια πρέπει να είναι 
υποχρεωτικά:

– τα σχέδια πρέπει να είναι μεγάλου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος,

– η αναγκαιότητά τους πρέπει να καταδεικνύεται βάσει της ιεραρχίας υποδομών,

– πρέπει να ευθυγραμμίζονται προς τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους,

– πρέπει να είναι συνεπή προς την μακροπρόθεσμη ενεργειακή πολιτική της ΕΕ 
(επιτρέποντας ευέλικτη και πολυλειτουργική εφαρμογή και αποφεύγοντας τα 
αποτρεπτικά αποτελέσματα),
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– πρέπει να κάνουν χρήση αποδεδειγμένων τεχνολογιών όπως οι ΤΠΕ και τα ευφυή 
δίκτυα·

25. υποστηρίζει ότι, αναλόγως της φύσεως της υποδομής και για να επιτραπεί η περαιτέρω 
απόδοση προτεραιότητας στα σχέδια, στα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται:

– η συμβολή στον τερματισμό της ύπαρξης ενεργειακών ‘νήσων’,

– η οικονομική απόδοση,

– η ωριμότητα των σχεδίων,

– ο περιορισμός της συρρίκνωσης των πιθανών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

– η περιβαλλοντική επίπτωση,

– το δημόσιο συμφέρον·

26. τονίζει ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η αξιολόγηση των πιθανών εμποδίων στην 
οδηγούμενη από την αγορά ανάπτυξη της ενεργειακής υποδομής·

27. τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η διαφάνεια με τη σαφή ενημέρωση των πολιτών σχετικά 
με το στόχο κάθε σχεδίου· ζητεί να επαληθεύεται η απόδειξη συμμόρφωσης στο πλαίσιο 
των δημόσιων διαβουλεύσεων·

V. Ταχείες και διαφανείς διαδικασίες αδειοδότησης

28. συμφωνεί επί της ανάγκης να διασφαλιστεί η έγκαιρη υλοποίηση των ΣΕΕ και επικροτεί 
την πρόταση της Επιτροπής να απλουστευθεί, συντονίζεται καλύτερα και βελτιωθεί η 
ισχύουσα διαδικασία αδειοδότησης, εφόσον γίνεται σεβαστή η αρχή της επικουρικότητας·

29. επικροτεί τη θέσπιση εθνικής ενιαίας αρχής επαφών («μονοαπευθυντική θυρίδα») για 
κάθε ΣΕΕ, η οποία θα χρησιμεύει ως ενιαία διοικητική διεπαφή μεταξύ των φορέων 
ανάπτυξης έργων και των διαφόρων αρχών που εμπλέκονται στη διαδικασία 
αδειοδότησης· υποστηρίζει ότι, όσον αφορά τα διασυνοριακά έργα, πρέπει να 
διασφαλιστεί ο ενισχυμένος συντονισμός μεταξύ των εθνικών «μονοαπευθυντικών 
θυρίδων» καθώς και ένας ενισχυμένος ρόλος της Επιτροπής όσον αφορά το συντονισμό 
αυτό·

30. καλεί την Επιτροπή να διαπιστώσει εάν είναι δυνατή η σύσταση κοινών ή συντονισμένων 
διαδικασιών για τη θέσπιση συγκεκριμένων βασικών μέτρων (τακτικές ανταλλαγές 
πληροφοριών, έγκαιρη κοινοποίηση αποφάσεων, κοινοί μηχανισμοί επίλυσης 
προβλημάτων, κ.λπ.)· παροτρύνει την Επιτροπή να αξιολογήσει τη δυνατότητα 
τροποποίησης ορισμένων πτυχών του εθνικού διοικητικού δικαίου·

31. επικροτεί τη θέσπιση χρονικών ορίων εντός των οποίων οι αρμόδιες εκτελεστικές αρχές 
οφείλουν να λαμβάνουν τελική απόφαση· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει περαιτέρω 
την πρωτοβουλία αυτή, λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ φάσμα ιδιαίτερων και εδαφικών 
χαρακτηριστικών των σχεδίων, και να αξιολογήσει εάν θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται 
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διαδικασίες διαιτησίας ως τελικό εργαλείο διαμόρφωσης αποφάσεων·

32. παροτρύνει σε πιο συμμετοχική προσέγγιση και αναγνωρίζει ότι η διασφάλιση 
μεγαλύτερης αποδοχής των σχεδίων έργων ενεργειακής υποδομής από τους ντόπιους 
εξαρτάται από τη συμμετοχή τους, όσο το δυνατόν νωρίτερα, στην ανάπτυξη των σχεδίων 
αυτών· ζητεί να συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών στη διαδικασία διαβούλευσης για 
σχέδια έργων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος·

33. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει περαιτέρω μήπως εξισωτικοί μηχανισμοί μπορεί να 
αποδειχθούν χρήσιμοι για την έγκριση διασυνοριακών σχεδίων που δεν επιφέρουν 
ωφέλειες σε ορισμένες περιοχές (διαμετακόμισης), αλλά είναι απαραίτητα για την 
επίτευξη των ενεργειακών στόχων της ΕΕ·

VI. Χρηματοδοτικά μέσα

34. επισημαίνει ότι οι επενδύσεις στο δίκτυο είναι κυκλικές και πρέπει να εξετάζονται 
διαχρονικά· τονίζει ότι μεγάλο μέρος της υποδομής που κατασκευάστηκε τις παρελθούσες 
δεκαετίες προς διασύνδεση κεντρικών εργοστασίων παραγωγής ενέργειας θα καταστεί 
παρωχημένο τα επόμενα έτη· τονίζει ότι η κοινωνία θα απαιτήσει τη βελτιστοποίηση του 
κόστους για την ανάπτυξη της νέας υποδομής·

35. τονίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόστους των επενδύσεων για υποδομές πρέπει να 
χρηματοδοτείται από την αγορά και να βασίζεται στην αρχή του ‘ο χρήστης πληρώνει’· 
υποστηρίζει ότι όποτε βασικά σχέδια δεν είναι ελκυστικά για την αγορά, αλλά η 
υλοποίησή τους είναι απαραίτητη προς επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται δημόσια χρηματοδότηση για να επηρεαστεί η ιδιωτική 
χρηματοδότηση με τη θέσπιση καινοτόμου μείγματος χρηματοπιστωτικών μέσων·

36. τονίζει ότι η υπάρξη σταθερού, προβλέψιμου και κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου είναι 
ζωτική για την προώθηση των επενδύσεων·

37. τονίζει ότι πρέπει να γίνεται η πληρέστερη δυνατή χρήση των εργαλείων που βασίζονται 
στην αγορά, όπως των ομολόγων για σχέδια έργων, των εγγυήσεων δανείων, των 
https://iate.cdt.europa.eu/iatenew/manipulation/dataentry/EntryDetailview.jsp?lilId=22093
56&srclang=en&trglang=el&fromresults=trueμηχανισμών χρηματοδότησης με 
επιμερισμό των κινδύνων, των κινήτρων για χρηματοδότηση συμπράξεων δημοσίου-
ιδιωτικού τομέα, των συμπράξεων με την ΕΤΕ και της χρήσης εσόδων του συστήματος 
εμπορίας εκπομπών, σύμφωνα με τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους της ΕΕ·

38. υπενθυμίζει τη σημασία των διαφανών και άνευ διακρίσεων δασμών προκειμένου να 
διασφαλιστούν η δέουσα κατανομή του κόστους για διασυνοριακές επενδύσεις, δίκαιες 
τιμές για τους καταναλωτές και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα·

39. επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να υποβάλει το 2011 πρόταση προς 
αντιμετώπιση της κατανομής του κόστους των τεχνολογικά πολύπλοκων ή 
διασυνοριακών σχεδίων·

40. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στα κράτη μέλη.
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