
AD\837003EL.doc PE448.974v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

2010/2107(INI)

29.10.2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

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

Εισηγήτρια: Lena Kolarska-Bobińska



PE448.974v02-00 2/5 AD\837003EL.doc

EL

PA_NonLeg



AD\837003EL.doc 3/5 PE448.974v02-00

EL

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης αποτελούν οικονομικώς αποδοτικό 
τρόπο για την ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της ασφάλειας 
του εφοδιασμού, τη μείωση των εκπομπών CO2 , τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τον 
περιορισμό της ενεργειακής φτώχειας· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τη χαμηλή 
ροή κεφαλαίων από το ΕΤΠΑ για τη λήψη μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε ορισμένα 
κράτη μέλη· προτρέπει τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην ενεργειακή 
απόδοση στα επιχειρησιακά τους προγράμματα· ζητεί από την Επιτροπή, τις εθνικές και 
τις περιφερειακές αρχές να διευκολύνουν τη χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων 
για τη λήψη μέτρων ενεργειακής απόδοσης, για παράδειγμα με τη βελτίωση της 
ενημέρωσης σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο και η δημιουργία μονοαπευθυντικών 
θυρίδων·

2. αναγνωρίζει ότι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την επίτευξη ενεργειακής απόδοσης 
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο είναι η ανάγκη αρχικής επένδυσης· είναι πεπεισμένο 
ότι για οποιοδήποτε μέτρο σε επίπεδο ΕΕ πρέπει απαραίτητα να λαμβάνονται υπόψη οι 
συνέπειες και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί στους δήμους και τις περιφέρειες· συνιστά 
επομένως στην Επιτροπή να έλθει σε διαβούλευση με τους εκπροσώπους της τοπικής και 
της περιφερειακής αυτοδιοίκησης προκειμένου να χαράξει κατευθυντήριες γραμμές για 
την ανάπτυξη στον ενεργειακό τομέα, και να προσφέρει οικονομική στήριξη σε έργα 
τοπικής και περιφερειακής κλίμακας μέσω καινοτόμων προγραμμάτων με τη χρήση των 
υπαρχόντων ενεργειακών πόρων και διαρθρωτικών ταμείων·

3. τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί τεχνική βοήθεια και χρηματοοικονομική τεχνική σε 
επίπεδο τοπικών και περιφερειακών αρχών με σκοπό την υποστήριξη των τοπικών 
παραγόντων στην ανάπτυξη έργων, για παράδειγμα με χρήση του μηχανισμού τεχνικής 
βοήθειας ELENA της ΕΤΕπ. και με την αξιοποίηση της πείρας των εταιρειών παροχής 
ενεργειακών υπηρεσιών (ESCO)·

4. τονίζει ότι βασικό μέσο για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας 
στην ΕΕ είναι η ταχεία και ορθή εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη 
σε θέματα όπως η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η ενεργειακή σήμανση και ο 
οικολογικός σχεδιασμός· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει δυναμικά και να 
παρακολουθήσει τη διαδικασία εφαρμογής·

5. επισημαίνει ότι υπάρχουν διάφορα εμπόδια σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, 
ειδικότερα στον τομέα της κατοικίας, εξαιτίας του οικονομικού κόστους και των μεγάλων 
περιόδων αποπληρωμής, των διαφορετικών κινήτρων για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες, και 
των πολύπλοκων διαπραγματεύσεων στις πολυκατοικίες· ζητεί καινοτόμους και 
οικονομικές από άποψη κόστους λύσεις για την άρση αυτών των εμποδίων, όπως σχέδια 
ανάπλασης περιοχών, οικονομικά κίνητρα και τεχνική υποστήριξη·

6. τονίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές στην 
επίτευξη των στόχων για την εξοικονόμηση ενέργειας και, ως εκ τούτου, υποστηρίζει μια 
πολυεπίπεδη και αποκεντρωμένη προσέγγιση στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής και 
της ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων του Συμφώνου των Δημάρχων και της 
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πρωτοβουλίας για τις ευφυείς πόλεις· υπογραμμίζει τη σημασία μιας προσέγγισης «από τη 
βάση» όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ για τις αστικές περιοχές και τις 
περιφέρειες, με στόχο την προώθηση καθαρών και ενεργειακά αποδοτικών επενδύσεων· 
τονίζει ότι η ευθυγράμμιση της μελλοντικής πολιτικής συνοχής με τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» μπορεί να προσφέρει έναν καίριας σημασίας μηχανισμό υλοποίησης για 
την προώθηση της τοπικής και της περιφερειακής ανάπτυξης, που θα οδηγήσει σε ευφυή, 
οικονομικώς ανταγωνιστική, και βιώσιμη ανάπτυξη στα κράτη μέλη, στις περιφέρειες και 
στις πόλεις· 

7. παρατηρεί ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών, οι 
οποίες δεν επιτρέπουν τη θέσπιση ενιαίων δεσμευτικών στόχων ενεργειακής απόδοσης, η 
οποία θα προκαλούσε εξ άλλου αδικαιολόγητη επιβάρυνση, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ· 
προτείνει να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής της υφιστάμενης 
νομοθεσίας και να κινείται διαδικασία επί παραβάσει σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης·

8. αναγνωρίζει ότι μέχρι σήμερα οι πολιτικές στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης δεν 
έχουν επιτύχει ικανοποιητική κοινωνική αποδοχή όσον αφορά τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας· τονίζει ότι για την επιτυχία των μέτρων ενεργειακής απόδοσης 
δεν έχει μόνο η συμπεριφορά του χρήστη ζωτική σημασία, αλλά και η εμπιστοσύνη του 
καταναλωτή, η οποία και θα πρέπει να τονωθεί· ζητεί, το μελλοντικό σχέδιο δράσης για 
την ενεργειακή απόδοση να προβλέπει πρόσθετα μέτρα υποστήριξης, προκειμένου να 
αυξηθεί η κοινωνική αποδοχή· τονίζει τον ζωτικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν 
περιφερειακές και τοπικές αρχές στην επίτευξη συναίνεσης·

9. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μέτρα για την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας, η 
οποία στην Ευρώπη πλήττει τα φτωχότερα νοικοκυριά, και να υποστηρίξει ενεργά την 
υλοποίηση και τη χρηματοδότηση της ενεργειακής απόδοσης στον τομέα της στέγασης·

10. επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις, μέσω των καινοτόμων προσπαθειών τους, 
διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη και την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης 
ενέργειας· εκφράζει την ελπίδα ότι η  χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία θα 
ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν ενεργά σε σχέδια στον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης·

11. καλεί την Επιτροπή να συνδυάσει ισχύοντα ευρωπαϊκά νομοθετικά μέτρα, όπως είναι η 
οδηγία για την οικολογική σχεδίαση και η οδηγία για την ενεργειακή επισήμανση, αντί να 
διευρύνει περαιτέρω τη σχετική νομοθεσία, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η εφαρμογή 
της νομοθεσίας της ΕΕ και να επιτευχθούν συνέργειες, ιδιαίτερα προς όφελος των 
καταναλωτών.
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