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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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. υπενθυμίζει ότι η ασφαλής, βιώσιμη και ανταγωνιστική ενέργεια και τα επαρκή,
ολοκληρωμένα και αξιόπιστα ενεργειακά δίκτυα με αποτελεσματικές εσωτερικές 
συνδέσεις αποτελούν μία από τις κύριες μελλοντικές προκλήσεις για όλες τις περιφέρειες 
της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η αναβάθμιση και η ανανέωση της ενεργειακής υποδομής, η 
προώθηση των διευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων και των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, η ανάπτυξη οικιακών συνδέσεων ηλεκτρισμού και αερίου και η ενσωμάτωση 
απομονωμένων περιοχών της ΕΕ στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας αποτελούν βασικούς 
παράγοντες για την επίτευξη των στόχων 20/20/20 καθώς και για την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020· επισημαίνει ότι σε ορισμένες χώρες το επίπεδο 
διασύνδεσης είναι μικρότερο του κατώτατου ορίου του 10%· επισημαίνει ότι η πολιτική 
ενέργειας της ΕΕ πρέπει να συντονίζεται και να ορίζεται σε ηπειρωτικό επίπεδο και ότι η 
λειτουργία των ευρωπαϊκών δικτύων που είναι συνδεδεμένα με γειτονικές χώρες θα 
τονώσει τον ανταγωνισμό στην κοινή ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας και θα ενδυναμώσει 
την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών· πιστεύει ότι η Ένωση, τα κράτη μέλη και οι
περιφερειακές αρχές πρέπει να συνεργαστούν στο πλαίσιο αυτό για να βελτιώσουν όχι 
μόνο τη διασυνοριακή υποδομή αλλά και την υποδομή η οποία επιτρέπει τη μεταφορά 
από και προς τις ενεργειακές οδούς και τη διανομή σε εθνικό επίπεδο· τονίζει ότι οι 
περιφερειακές και τοπικές αρχές σε συνεργασία με τα εθνικά "one-stop shops" 
διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στο βιώσιμο σχεδιασμό, τις διαδικασίες έγκρισης 
καθώς και στην προώθηση των έργων ενεργειακής υποδομής στον ευρύτερο πληθυσμό· 

2. υπογραμμίζει ότι η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η αποδοχή των έργων ενεργειακής 
υποδομής από την τοπική κοινωνία· πιστεύει ότι η αποδοχή και η εμπιστοσύνη των 
πολιτών και των φορέων λήψης αποφάσεων μπορούν να επιτευχθούν μόνο με ανοικτές 
και διαφανείς συζητήσεις ενόψει μίας απόφασης για τα έργα ενεργειακής υποδομής·

3. υπογραμμίζει την ανάγκη εκσυγχρονισμού του δικτύου της ΕΕ συνολικά καθώς και την 
ανάγκη στήριξης των κρατών μελών και των περιφερειών από την ΕΕ σε αυτόν τον 
τομέα, καθώς και ότι όλες οι περιφέρειες, περιλαμβανομένων των πλέον απόκεντρων,  
πρέπει να συμμετέχουν σε όλα τα στάδια και τις διαδικασίες εφαρμογής, με στόχο τη 
διατήρηση  της εδαφικής συνοχής· 

4. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την υπάρχουσα ενεργειακή υποδομή και να 
προτείνει τη δημιουργία νέων υποδομών ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι οι πολιτικές 
της για την ενεργειακή υποδομή παρέχουν στις περιφέρειες τη δυνατότητα να είναι 
ταυτόχρονα παραγωγοί και καταναλωτές βιώσιμης ενέργειας· τονίζει ότι αυτό είναι 
απαραίτητο τόσο για λόγους ασφαλείας όσο και για οικονομικούς λόγους·

5. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μία φιλόδοξη στρατηγική για τον τομέα θέρμανσης 
και ψύξης·

6. υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη της δυνατότητας παραγωγής ενέργειας σε περιφερειακό 
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επίπεδο είναι σημαντική για τη διασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας στα διάφορα 
μέρη της Ευρώπης, ιδιαίτερα στην περιοχή της Βαλτικής που παραμένει απομονωμένη 
και εξαρτώμενη από μία πηγή εφοδιασμού· επισημαίνει ότι οι περιφέρειες μπορούν να 
εκμεταλλευτούν ποικίλους πόρους, μεταξύ άλλων τις δυνατότητες που προσφέρουν οι 
φυσικοί πόροι, και ότι η πλήρης εκμετάλλευση αυτών πρέπει να τεθεί ως μελλοντικός 
στόχος, ώστε να διαφοροποιηθεί η παραγωγή ενέργειας·

7. σημειώνει ότι το ΕΤΠΑ παρεμβαίνει μαζικά στην χρηματοδότηση των προγραμμάτων 
ενεργειακών - και άλλων - υποδομών και επισημαίνει το σημαντικό ρόλο της πολιτικής 
συνοχής σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
και την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

8. υπογραμμίζει την ανάγκη για ενδελεχή αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα 
έργα ενεργειακής υποδομής καθώς και τη σημασία προετοιμασίας κατάλληλων 
μηχανισμών αντίδρασης για την περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων που σχετίζονται με 
την ενεργειακή υποδομή, και ιδιαίτερα για την αποφυγή περιβαλλοντικών καταστροφών· 
δίνει έμφαση στο γεγονός ότι οι μηχανισμοί αντίδρασης πρέπει να προβλέπουν τον τρόπο 
αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων τόσο από τεχνικής όσο και από οικονομικής 
πλευράς·

9. τονίζει ότι η συνεργασία μεταξύ των δήμων και των περιφερειών σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο συμβάλλει στην κατάργηση των "ενεργειακών νήσων", στην 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και στην υλοποίηση των ΕΣΚ· θεωρεί ότι 
ο στόχος της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και 
οι μακρο-περιφερειακές στρατηγικές μπορούν να αυξήσουν τις ευκαιρίες συνεργασίας 
για διασυνοριακά έργα με στόχο τις αποδοτικές και ευφυείς διασυνδέσεις μεταξύ των μη 
συμβατικών τοπικών και περιφερειακών πηγών ενέργειας και των μεγάλων ενεργειακών 
δικτύων· τονίζει ότι ο σωστός συντονισμός των έργων υποδομής μπορεί να διασφαλίσει
τη βέλτιστη δυνατή σχέση κόστους-ωφέλειας και να μεγιστοποιήσει την απόδοση των 
κοινοτικών δαπανών· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η περιφερειακή συνεργασία θα 
πρέπει να βελτιωθεί, ιδίως με στόχο να διασφαλιστεί μια ορθή σύνδεση μεταξύ των 
καθοριζόμενων προτεραιοτήτων και των ευρωπαϊκών περιφερειών·

10. υπογραμμίζει τη σημασία της αύξησης της ικανότητας διασύνδεσης των ενεργειακών 
δικτύων σε διασυνοριακό επίπεδο και επισημαίνει τη σημασία παροχής των αναγκαίων
χρηματοδοτήσεων για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, συμπεριλαμβανομένης 
της εδαφικής συνοχής·

11. χαιρετίζει την απόφαση επικέντρωσης σε ορισμένες προτεραιότητες υποδομής μέχρι το 
2020 για τα "έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος" καθώς και την εστίαση σε αυτές· καλεί 
την Επιτροπή να ορίσει ακριβή κριτήρια για την επιλογή των έργων αυτών και να 
συντονιστεί επ' αυτού με τα κράτη μέλη και τους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς·

12. επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο να συνεχισθεί η προσπάθεια για την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, προωθώντας ειδικότερα προγράμματα που 
εξασφαλίζουν την ορθά ισορροπημένη σύνθεση των εθνικών ενεργειακών μειγμάτων
των γειτονικών χωρών·

13. ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ορίσουν δεσμευτικούς στόχους όσον αφορά τις 
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διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών μελών, είτε με τις ειδικές περιφερειακές πλατφόρμες 
είτε με τις περιφερειακές πρωτοβουλίες, με στόχο την διευκόλυνση του 
προγραμματισμού, της εκτέλεσης και της παρακολούθησης των προτεραιοτήτων που 
έχουν ορισθεί καθώς και την επεξεργασία των επενδυτικών προγραμμάτων και των 
συγκεκριμένων σχεδίων.

14. υπογραμμίζει τη σημασία των προγραμμάτων του διαδρόμου του Νότου για την επίτευξη 
του θεμελιώδους στόχου της ΕΕ για διαφοροποίηση των διόδων ενεργειακού 
εφοδιασμού·

15 επιμένει ως προς την ακεραιότητα της πολιτικής συνοχής και καλεί την Επιτροπή να 
απέχει από την δημιουργία τομεακών ταμείων, π.χ. για την ενέργεια ή για το κλίμα· 
παροτρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει τις γνώσεις από την εμπειρία στον τομέα της 
πολιτικής συνοχής κατά τη θέσπιση μέτρων ενεργειακής πολιτικής, ιδίως όσον αφορά 
την επιλογή των σχεδίων·

16. διαβλέπει τη δυνατότητα των διαρθρωτικών ταμείων να στηρίξουν ειδικές επενδύσεις 
στις ενεργειακές υποδομές· θεωρεί, ωστόσο, ότι οι επενδύσεις αυτές πρέπει να 
περιορίζονται στις περιφέρειες στις οποίες οι ενεργειακές λύσεις της αγοράς είναι 
σημαντικά περιορισμένες για πολιτικούς ή γεωγραφικούς λόγους· ζητεί επίσης τη 
στήριξη των διαρθρωτικών ταμείων με την προϋπόθεση ότι ακολουθείται μία εμπορική 
προσέγγιση και τηρείται η αρχή του επιμερισμού των ευθυνών για τους πόρους·

17. καλεί την ΕΕ να χρηματοδοτήσει τα ενεργειακά έργα που δεν προσελκύουν ιδιωτικούς 
επενδυτές αλλά είναι απαραίτητα για τις ενεργειακές ανάγκες απομονωμένων περιοχών 
της ΕΕ, καθώς θα τις συνδέουν με τα ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και 
αερίου, ως αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας δημιουργίας μίας ενιαίας ευρωπαϊκής 
αγοράς ενέργειας στην ΕΕ· 

18. υποστηρίζει την άμεση εφαρμογή της καινοτόμου εταιρικής σχέσης για τις "έξυπνες 
πόλεις" και καλεί τους ενδιαφερόμενους εταίρους που συμμετέχουν στις διαδικασίες 
σχεδιασμού για την αειφόρο αστική ανάπτυξη να προβάλουν περισσότερο και να 
αξιοποιήσουν τα κέρδη που θα προκύψουν από το πρόγραμμα JESSICA και τον τεχνικό 
μηχανισμό ELENA για επενδύσεις στη βιώσιμη ενέργεια σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου 
να βοηθήσουν πόλεις και περιφέρειες να δρομολογήσουν βιώσιμα επενδυτικά σχέδια 
στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, της καθαρής καύσης, των ανανεώσιμων πηγών 
και των βιώσιμων αστικών μεταφορών· επισημαίνει, επιπλέον, τις δυνατότητες της 
διασυνοριακής χρηματοδότησης με τις γειτονικές χώρες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΜΓΕΣ)·

19. επισημαίνει ότι τα κίνητρα στα εθνικά ρυθμιστικά συστήματα εξακολουθούν να είναι 
ανεπαρκή, ειδικά για τα υψηλότερου κινδύνου και καινοτόμα έργα, όπως τα ευφυή 
δίκτυα· τονίζει ότι απαιτείται η προσαρμογή των εθνικών ρυθμιστικών πλαισίων και 
ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να διερευνήσει κατά πόσον τα εθνικά 
ρυθμιστικά κίνητρα είναι ικανοποιητικά και επαρκή· ζητεί από την Επιτροπή να 
μελετήσει την δημιουργία ενός συστήματος επιβράβευσης και παροχής κινήτρων το 
οποίο να απευθύνεται στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που όχι μόνο διευκολύνουν 
την ταχεία διεκπεραίωση των προγραμμάτων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος αλλά και 
προωθούν τις τεχνολογικές επενδύσεις και την βελτίωση της ποιότητας και της 
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καινοτομίας των ενεργειακών υποδομών·

20. τάσσεται υπέρ της επίσπευσης (όχι περισσότερο από 5 έτη) και απλούστευσης ("one-
stop-shop"/μονοαπευθυντική θυρίδα) της διαδικασίας αδειοδότησης· τονίζει ότι η 
Επιτροπή πρέπει να εφαρμόσει μία πολυεπίπεδη διακυβερνητική προσέγγιση και ότι 
πρέπει να αναβαθμισθεί ο ρόλος των περιφερειακών και τοπικών δράσεων σε τομείς 
όπως ο καθορισμός των σχεδίων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ο προσδιορισμός των 
προτεραιοτήτων σε θέματα ενεργειακής υποδομής και ασφάλειας, οδών εφοδιασμού, 
χώρων παραγωγής και μεταποίησης ενεργειακών προϊόντων, και αποθήκευσης και 
επεξεργασίας των αποβλήτων, διότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές αποτελούν 
απαραίτητους συνεργάτες για το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και την επικοινωνία και · 
πρέπει να εξακολουθήσουν να συμμετέχουν πλήρως σε κάθε φάση του σχεδιασμού και 
της εκτέλεσης των σχεδίων (περιλαμβανομένων του καθορισμού των προτεραιοτήτων, 
του σχεδιασμού των έργων, της λήψης των αποφάσεων, της πραγματοποίησης και 
χρηματοδότησης, της πρακτικής εφαρμογής και αξιολόγησης)· τονίζει ότι κάθε 
προσέγγιση, σε επίπεδο ΕΕ, των διαδικασιών αδειοδότησης πρέπει να συνάδει με την 
αρχή της επικουρικότητας· τονίζει την ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής 
συνοχής, η οποία έχει αναφορά σε διάφορα ταμεία, και ζητεί από την Επιτροπή να 
διατηρήσει αυτήν την προσέγγιση·

21. ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει εάν είναι προτιμότερος ο εκσυγχρονισμός και η 
αναβάθμιση των υπαρχόντων ενεργειακών διαδρόμων συγκριτικά με τη δημιουργία νέων 
όσον αφορά στη σχέση αποδοτικότητας κόστους και την αποδοχή από το κοινό· επιπλέον 
ζητεί να αξιολογηθούν οι δυνατότητες διασύνδεσης των περιφερειών·

22. θεωρεί ότι η σημερινή οικονομική συγκυρία επιτείνει ακόμη περισσότερο την ανάγκη να 
υιοθετηθεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση των ενεργειακών θεμάτων, λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών· τονίζει ότι 
πρέπει να ληφθούν υπόψη τα θετικά και τα αρνητικά δευτερογενή αποτελέσματα, ώστε 
να εξασφαλιστεί, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η πρόσβαση όλων των ευρωπαίων 
πολιτών σε ασφαλή, βιώσιμη και προσιτή ενέργεια·

23. υπενθυμίζει ότι η 3η δέσμη ενεργειακών μέτρων υποχρεώνει τις ρυθμιστικές αρχές να 
καθορίζουν τα τιμολόγια όχι μόνο με γνώμονα την αποτίμηση των επενδύσεων σε σχέση 
με τα κέρδη στο εκάστοτε κράτος μέλος, αλλά και σε σχέση με τα κέρδη σε επίπεδο ΕΕ· 
ζητεί από τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας (ACER) να 
διασφαλίσει ότι τα μέλη του τηρούν αυτή την υποχρέωση και ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει αντισταθμιστικούς μηχανισμούς, για την περίπτωση που τα κέρδη και τα οφέλη 
δεν μπορούν να αποδοθούν μέσω της τιμολόγησης, για να αποζημιώνονται οι θιγόμενες 
πόλεις και περιφέρειες·

24. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση των επενδύσεων σε 
υποδομές διέπεται από τους κανόνες της αγοράς ώστε να αποτρέπονται στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού και η δημιουργία ψευδών κινήτρων επένδυσης και ώστε να αποφεύγονται 
αδικαιολόγητες διακυμάνσεις μεταξύ των κρατών μελών, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, 
ότι διασφαλίζεται επίσης το δημόσιο συμφέρον - ιδιαίτερα σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο καθώς και σε περιοχές με ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά όπως είναι τα 
νησιά, οι ορεινές και οι αραιοκατοικημένες περιοχές– μέσω περιορισμένων δημόσιων 
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κονδυλίων, που πρέπει να καταλήγουν σε καινοτόμο συνδυασμό χρηματοπιστωτικών 
μέσων που ευνοεί τις ιδιωτικές επενδύσεις·

25. επισημαίνει τα προβλήματα αυτών των περιοχών όπου υπάρχει περιορισμένος αριθμός 
παραγόντων της αγοράς, συνεπώς δε και αργή ανάπτυξη και ανανέωση των υποδομών· 
εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι αυτό αποτρέπει την καθολική εφαρμογή της αρχής "ο 
χρήστης πληρώνει" και, για το λόγο αυτό, πιστεύει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις 
ενδέχεται να χρειάζεται και η δημόσια χρηματοδότηση για τη δημιουργία της υποδομής 
που απαιτείται για την ανάπτυξη των εθνικών και περιφερειακών αγορών ενέργειας ως 
μέρος της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας· ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
σχετικά τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και, εάν παραστεί ανάγκη, να προτείνει 
τροπολογίες επί αυτών των κανόνων, ούτως ώστε να έχουν τα κράτη μέλη τη δυνατότητα 
προώθησης του εκσυγχρονισμού των υποδομών·

26. ζητεί από την Επιτροπή να εκδώσει ένα νέο έγγραφο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά 
με τη δημόσια χρηματοδότηση έργων και την ισχύουσα νομοθεσία περί κρατικών 
ενισχύσεων, το οποίο θα θέτει σαφή κριτήρια για τη δημόσια χρηματοδότηση των 
ενεργειακών υποδομών· υπογραμμίζει ότι το έγγραφο αυτό πρέπει να δημιουργηθεί από 
κοινού από τις ΓΔ Ενέργειας, ΓΔ Ανταγωνισμού και ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής ώστε 
να μην υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ των κανόνων της Επιτροπής·

27. ζητεί να ληφθούν μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των διεθνών συμβάσεων, όπως 
είναι η Σύμβαση Espoo, πριν από την κατασκευή ή την αναβάθμιση διασυνοριακών 
έργων, και τονίζει την ανάγκη επιδίωξης ενισχυμένης συνεργασίας κατά την επέκταση
ενεργειακών δικτύων, ιδιαίτερα μεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας και των Κρατών της 
Βαλτικής, και την εντατική χρήση του διαλόγου για την ενέργεια μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας, 
ιδιαίτερα όσον αφορά την επίτευξη του στόχου για ενεργειακή ασφάλεια στα κράτη μέλη 
και τις περιφέρειες της ΕΕ·

28. υπογραμμίζει τη σημασία στενότερης και αποτελεσματικότερης συνεργασία με τον 
ιδιωτικό τομέα και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ιδιαίτερα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, για την 
προώθηση της απαραίτητης χρηματοδότησης, ιδιαίτερα για διασυνοριακά έργα με 
προτεραιότητα· καλεί την Επιτροπή να αναζητήσει άλλα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα
και να προωθήσει την υλοποίηση δημόσιων-ιδιωτικών συμπράξεων, για τις οποίες οι 
τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές θα παρέχουν κίνητρα και το απαραίτητο 
νομοθετικό πλαίσιο καθώς και μέτρα στήριξης· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, 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 ενεργειακής απόδοσης, για παράδειγμα με χρήση του μηχανισμού 
τεχνικής βοήθειας ELENA της ΕΤΕπ. και με την αξιοποίηση της πείρας των εταιρειών 
παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (ESCO) σε ό,τι αφορά την υποδομή ενεργειακής 
απόδοσης·

29. επισημαίνει ότι τα γεωγραφικά εμπόδια που είναι εγγενή στην τοποθεσία όπου 
βρίσκονται καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την ενσωμάτωση των νησιωτικών και ορεινών 
περιοχών στο ενεργειακό δίκτυο της ΕΕ· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη της διαφορετικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες και να εστιάσει 
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σαφώς σε περιφέρειες με ειδικά γεωγραφικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως τα 
νησιά, οι ορεινές και οι αραιοκατοικημένες περιφέρειες, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
μεγαλύτερη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και η προώθηση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από την εισαγόμενη ενέργεια· 
ζητεί από την Επιτροπή να περιλάβει στις προτεραιότητές της για ενεργειακές υποδομές 
για το 2020 την ιδιαιτερότητα της κατάστασης των ενεργειακών συστημάτων των 
νησιών·

30. τονίζει την ανάγκη εστίασης και προώθησης της υποδομής ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και ιδίως της δημιουργίας έξυπνης, αποκεντρωμένης ενεργειακής υποδομής 
παράλληλα με την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, με στόχο τη μείωση της 
εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και τη μείωση των ρυπογόνων εκπομπών· δίνει 
έμφαση, στο πλαίσιο αυτό, στο τεράστιο οικονομικό δυναμικό για την περιφερειακή 
ανάπτυξη στον τομέα παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σύμφωνα με τις 
ιδιαιτερότητες της εκάστοτε περιφέρειας· εφιστά την προσοχή, στο πλαίσιο αυτό, στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις δυνατότητες που παρέχουν σε διάφορες ευρωπαϊκές 
περιφέρειες, καθώς και στην ανάγκη να αποκτήσουν αυτές ένα ευφυές και κατάλληλα 
διασυνδεδεμένο δίκτυο, με επαρκή δυνατότητα παραγωγής· τονίζει επίσης ότι τα έργα 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορούν να επιτύχουν μόνον εφόσον τα εθνικά δίκτυα 
μεταφοράς είναι αρκετά σύγχρονα ώστε να υποστηρίζουν τη φύση των νέων μορφών 
ενέργειας· ενθαρρύνει τις συνδέσεις δικτύου με δυνατότητα υδροαποθήκευσης στην 
περιοχή των Άλπεων και τις σκανδιναβικές χώρες·

31. δεδομένης της σημασίας των στρατηγικών βιώσιμης ενέργειας στις περιφέρειες για το 
αναπτυξιακό δυναμικό τους, τονίζει την ανάγκη δημιουργίας μίας πλατφόρμας για την
ανταλλαγή καλύτερων πρακτικών από τις περιφέρειες, λαμβάνοντας υπόψη επιτυχή 
παραδείγματα δήμων και περιφερειών που έχουν εξειδικευτεί στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση· ζητεί σχετικά ένα 
σύστημα διαβούλευσης και αξιολόγησης για τον εντοπισμό, την από κοινού διάδοση και 
την αντιγραφή των βέλτιστων πρακτικών και γνώσεων σχετικά με την αποδοχή της 
υποδομής από το κοινό, όπου αυτό είναι δυνατόν·
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