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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. χαιρετίζει τον χάρτη πορείας για την ενέργεια 2050 της Επιτροπής και τον στόχο της 
εξασφάλισης σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες ισότιμης και καθολικής πρόσβασης σε 
βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό·

2. τονίζει την ανάγκη να εξισορροπηθεί η εφαρμογή των στόχων για το κλίμα με την ανάγκη 
για βιώσιμη και ανταγωνιστική ανάπτυξη και ενεργειακή ασφάλεια εντός των 
περιφερειών· θεωρεί, εν προκειμένω, πολύ λυπηρό το γεγονός ότι ο χάρτης πορείας 
βασίζεται σε σενάρια σε επίπεδο ΕΕ μόνο, δεν παρουσιάζει τον αντίκτυπο των επιλογών 
πολιτικής για τα επιμέρους κράτη μέλη, και δεν λαμβάνει υπόψη ειδικές συνθήκες σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο· πιστεύει ότι η συμμετοχή τους σε όλα τα στάδια και τις 
διαδικασίες εφαρμογής είναι απαραίτητη για τη διατήρηση και ενίσχυση της εδαφικής 
συνοχής·

3. υποστηρίζει τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας για τον ενεργειακό χάρτη πορείας 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν ρητώς και να καταστούν διαφανείς, σε κάθε σενάριο, 
ενδεχόμενοι συμβιβασμοί και συνέργειες στη μείωση των εκπομπών άνθρακα, στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού και στην ανταγωνιστικότητα· 

4. ενθαρρύνει ολόψυχα την ιδέα της ενσωμάτωσης των συμπερασμάτων του εγγράφου 
εργασίας της Επιτροπής «Περιφέρειες 2020 – μια αξιολόγηση των μελλοντικών 
προκλήσεων για τις περιφέρειες της ΕΕ», σχετικά με τη σημασία του συνυπολογισμού και 
του δυναμικού των εξόχως απόκεντρων και λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών στον 
τομέα του ενεργειακού εφοδιασμού, κατά τα επόμενα χρόνια·

5. τονίζει ότι όλες οι μελλοντικές δράσεις για την ενέργεια πρέπει να εφαρμόζουν τη δίκαιη 
κατανομή των βαρών μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαίτερες συνθήκες τους·

6. πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί προσοχή σε εκείνες τις περιοχές όπου ο άνθρακας είναι 
ακόμη η κύρια πηγή ενέργειας και/ή όπου η παραγωγή άνθρακα και η παραγωγή 
ηλεκτρισμού με τη χρήση άνθρακα είναι η κύρια τοπική πηγή απασχόλησης· πιστεύει ότι 
απαιτούνται συμπληρωματικά κοινωνικά μέτρα εκ μέρους των κρατών μελών, τα οποία 
θα υποστηριχθούν από ισχυρά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου οι περιφερειακές 
αγορές εργασίας να προσαρμοσθούν σε πράσινες θέσεις εργασίας και κατάρτιση και οι 
δράσεις στο πλαίσιο του χάρτη πορείας για την ενέργεια 2050 να γίνουν αποδεκτές από 
τους πληθυσμούς των περιοχών αυτών· πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να επιλεγεί η 
προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενάργειας και η εξοικονόμηση ενέργειας, σύμφωνα με 
τους στόχους του 2020·

7. πιστεύει ότι οι προτάσεις του ενεργειακού χάρτη πορείας πρέπει να στηρίζονται από την 
κατάλληλη χρηματοδότηση συγκεκριμένων προγραμμάτων και ότι η πολιτική συνοχής 
δεν πρέπει να θεωρείται ως υποκατάστατο για την εν λόγω χρηματοδότηση· τονίζει ότι η 
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πολιτική συνοχής μπορεί να υποστηρίξει ορισμένους τομείς δράσης, όπως η ενεργειακή 
απόδοση, ως πρόσθετη πηγή χρηματοδοτικής στήριξης, αλλά μόνο στην περίπτωση που 
τα εν λόγω προγράμματα προωθούν στόχους της πολιτικής συνοχής·

8. τονίζει ότι τα περισσότερα από τα σενάρια στον ενεργειακό χάρτη πορείας δεν θα είναι 
εφικτά χωρίς αυξημένη διασύνδεση και την ανάπτυξη τοπικών και περιφερειακών 
έξυπνων δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς επίσης 
αποκεντρωμένης και μικρής κλίμακας παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 
πιστεύει ότι, εκτός από τα διασυνοριακά έργα, η Ένωση θα πρέπει να λάβει μέτρα για τη 
στήριξη αυτού του είδους τοπικής και περιφερειακής δημιουργίας ή ανακαίνισης έξυπνων 
ενεργειακών υποδομών σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης·

9. πιστεύει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, 
ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις εξωτερικές παραμεθόριες περιοχές της ΕΕ με 
την υποστήριξη της δικτύωσης και την ανάπτυξη νέων ενεργειακών υποδομών, σε 
συνεργασία με τις γειτονικές χώρες·

10. επισημαίνει ότι όλες οι μελλοντικές προβλέψεις για την ενέργεια, συμπεριλαμβανομένου 
του χάρτη πορείας για την ενέργεια, βασίζονται σε αβέβαιες υποθέσεις όσον αφορά τις 
τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι όλες οι επιλογές 
πολιτικών και τα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με την 
πολιτική συνοχής, θα πρέπει να υπόκεινται σε συνεχή αναθεώρηση και προσαρμογή και 
να βασίζονται στις πλέον συντηρητικές υποθέσεις·

11. τονίζει ότι η τρέχουσα οικονομική συγκυρία επιτείνει ακόμη περισσότερο την ανάγκη να 
υιοθετηθεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση των ενεργειακών θεμάτων, λαμβανομένων 
υπόψη των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών· πιστεύει ότι είναι 
ουσιώδες να δοθεί προσοχή στις ευεργετικές και στις αρνητικές παρενέργειες που θα έχει 
η εργασία που απαιτείται προκειμένου να διασφαλιστεί, μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα, η πρόσβαση όλων των ευρωπαίων πολιτών σε ασφαλή, βιώσιμη και 
οικονομικά προσιτή ενέργεια·

12. πιστεύει – δεδομένου ότι όλα τα σενάρια του ενεργειακού χάρτη πορείας καταδεικνύουν 
ότι οι τιμές της ενέργειας θα αυξηθούν τα επόμενα χρόνια – ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να συμφωνήσουν σε δράσεις που αποσκοπούν στο να εξασφαλίσουν ότι οι αυξήσεις των 
τιμών θα είναι ανάλογες με τα διαφορετικά επίπεδα του εισοδήματος των νοικοκυριών σε 
όλη την Ευρώπη και στην πρόληψη της αύξησης της ενεργειακής φτώχειας στην Ευρώπη·

13. επισημαίνει ότι οι διαφορετικές γεωγραφικές συνθήκες καθιστούν αδύνατη την εφαρμογή 
μιας ενιαίας ενεργειακής πολιτικής σε όλες τις περιφέρειες· πιστεύει ότι, ανεξάρτητα από 
τα κριτήρια κοινής δράσης και ενώ τελεί εν γνώσει της ανάγκης συμμόρφωσης με τα 
πλαίσια πολιτικής της ΕΕ, κάθε περιφέρεια της Ευρώπης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
ακολουθήσει ένα ατομικό σχέδιο ανάλογα με την κατάστασή της και την οικονομία της, 
αναπτύσσοντας αυτές τις βιώσιμες πηγές ενέργειας που μπορούν να εκπληρώσουν πιο 
αποτελεσματικά τους στόχους του χάρτη πορείας για την ενέργεια 2050, και υπενθυμίζει 
ότι η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας συγκεκριμένα μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την απασχόληση τόσο σε αγροτικές όσο και σε μη 
αγροτικές περιοχές· καλεί, ως εκ τούτου, όλες τις περιφέρειες να αναπτύξουν και να 
εφαρμόσουν στρατηγικές για την ενέργεια, και να εξετάσουν τη συμπερίληψη της 
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ενέργειας στις στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας υπέρ μιας έξυπνης εξειδίκευσης· 
πιστεύει ότι, με βάση την εν λόγω εξειδίκευση, η ΕΕ πρέπει να μετρήσει τους 
ευρωπαϊκούς στόχους για την ενέργεια σε κλίμακα ΕΕ αντί σε επίπεδο εθνικών στόχων·

14. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν εφάρμοσε τις συστάσεις της συμβουλευτικής 
ομάδας ομοτίμων για τον ενεργειακό χάρτη πορείας 2050· καλεί την Επιτροπή να εκδώσει 
μια ενημερωμένη έκδοση του Χάρτη Πορείας για την Ενέργεια, λαμβάνοντας υπόψη τις 
συστάσεις αυτές·

15. υπενθυμίζει ότι η περιφερειακή διάσταση της ενεργειακής πρόκλησης καθορίζεται σε 
μεγάλο βαθμό από τις εθνικές επιλογές για τη σύνθεση των πηγών ενέργειας και την 
ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη για την ΕΕ να 
αναπτύξει μια γνήσια κοινή ενεργειακή πολιτική, διασφαλίζοντας την λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, η οποία θα ισχύει για 
όλες τις περιφέρειες· 

16. υποστηρίζει μια παγκόσμια συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, εκφράζει ωστόσο τη 
λύπη του για το γεγονός ότι ο ενεργειακός χάρτης πορείας δεν προτείνει ένα σενάριο στην 
περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία· υπογραμμίζει τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα 
στην βαριά βιομηχανία της Ευρώπης και τις επιπτώσεις της στην περιφερειακή ανάπτυξη 
και την κοινωνική συνοχή·

17. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση σχετικά με τον τρόπο αύξησης της 
απόδοσης κατά τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ και τις περιφέρειές της, 
επιδιώκοντας ένα σύστημα κοινών κινήτρων σε ολόκληρη την ΕΕ κινήτρων υπέρ των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που θα επιτρέψει την ανάπτυξη ειδικών μορφών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε εκείνες τις περιοχές της ΕΕ όπου είναι περισσότερο 
αποδοτικές από πλευράς κόστους, μειώνοντας, κατ' αυτόν τον τρόπο, τις τιμές του 
ηλεκτρικού ρεύματος· πιστεύει ότι μεσοπρόθεσμα θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 
αγορές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε περιφερειακό επίπεδο.
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