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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. υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η αξιοποίησή τους θα 
προαγάγει την οικονομική ανάπτυξη, νέες καινοτομίες και τεχνολογία και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη στις περιφέρειες της ΕΕ· επιπλέον, θα εξασφαλίσει τη διαφοροποίηση του 
ενεργειακού εφοδιασμού και θα περιορίσει την εξάρτηση της ΕΕ από τη συμβατική 
ενέργεια, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει νέες βιώσιμες θέσεις εργασίας, 
ανταγωνιστικότητα και εδαφική και κοινωνική συνοχή·

2. σημειώνει ότι στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δημιουργήθηκαν περίπου 
500.000 θέσεις εργασίας και ότι η εντατικότερη ανάπτυξη του τομέα αναμένεται ότι θα 
δημιουργήσει άλλα τρία εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2030·

3. ζητεί από τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να προάγουν τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και στην επίτευξη ενεργειακής σύγκλισης και αποδοκιμάζει την τάση 
κατάργησης των κινήτρων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπέρ άλλων πηγών 
ενέργειας, λιγότερο φιλοπεριβαλλοντικών και βιώσιμων από κοινωνικοοικονομική 
άποψη·

4. θεωρεί ότι η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ καλείται να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην 
προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και στην ενεργειακή 
απόδοση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς επίσης και στον τομέα των υπηρεσιών 
ηλεκτρικής ενέργειας και των υπηρεσιών μεταφοράς ενέργειας· χαιρετίζει το γεγονός ότι 
η συμβολή της πολιτικής για τη συνοχή και της περιφερειακής πολιτικής στην προώθηση 
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνεχίζει να αυξάνεται σταδιακά με σκοπό οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να συμβάλλουν πλήρως στους στόχους της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ και οι ενεργειακοί στόχοι της ΕΕ να εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ· 
θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό ο προσανατολισμός της ευρωπαϊκής πολιτικής να 
εξασφαλίζει επαρκές ποσοστό χρηματοδότησης την προσεχή περίοδο 2014-2020· 
λαμβάνει υπόψη πόσο σημαντικοί είναι οι φιλόδοξοι στόχοι όσον αφορά τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας μετά το 2020 προκειμένου να προαχθεί η παραγωγή καθαρής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές· 

5. εκτιμά ότι, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη από τα πλεονεκτήματα που 
προσφέρουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, απαιτείται στενότερη συνεργασία στον 
τομέα των ενεργειακών υποδομών και πρόσθετη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση υπέρ των 
νέων τεχνολογιών·

6. εκτιμά ότι η ευφυής χρήση των κοινοτικών κονδυλίων για την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού, 2014-2020, θα επιτρέψει να επιτευχθεί ο στόχος της αύξησης του 
ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 20% και, μαζί με αυτόν, οι στόχοι της 
βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

7. υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις των ταμείων του κοινού στρατηγικού πλαισίου θα 
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μπορούσαν να προσφέρουν σημαντική βοήθεια στην αντιμετώπιση των προκλήσεων όσον 
αφορά τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και στην αξιοποίηση του δυναμικού τους όσον 
αφορά την ενεργειακή απόδοση· εφιστά την προσοχή στη σημασία των δημόσιων και 
ιδιωτικών –και κυρίως των ευρωπαϊκών– επενδύσεων καθώς και των καινοτόμων 
χρηματοπιστωτικών μέσων· χωρίς να παραγνωρίζει τα προγράμματα έρευνας και 
ανάπτυξης που στηρίζονται από τα διαρθρωτικά ταμεία, ιδίως όσα εκτελούνται σε 
επίπεδο βάσης, επισημαίνει τον ρόλο του «Ορίζοντα 2020» για την ανάπτυξη του 
ευρωπαϊκού τομέα ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και για την αντιμετώπιση ειδικών 
εδαφικών προκλήσεων· υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας είναι ουσιαστικής σημασίας προκειμένου να προωθηθεί η 
ανταγωνιστικότητα τους έναντι άλλων –περισσότερο παραδοσιακών– πηγών ενέργειας·

8. επισημαίνει τη σημασία των ευφυών δικτύων στο μέλλον –όπως τα οραματίζεται η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο προσχέδιο για την ενεργειακή πολιτική– για την αντιμετώπιση 
της ανισορροπίας ως προς τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας που είναι διαθέσιμες σε 
ολόκληρη την ΕΕ και για τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, ικανής να 
εφοδιάζει όλες τις περιφέρειες με τις εν λόγω μορφές ενέργειας· 

9. υπογραμμίζει ότι η χρήση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να 
βελτιστοποιηθεί με βάση τη διαθεσιμότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή· 
υπογραμμίζει ότι η αυξημένη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα 
δημιουργήσει προκλήσεις για τη λειτουργική ετοιμότητα των υφιστάμενων ενεργειακών 
υποδομών, καθώς οι πηγές είναι συχνά απομακρυσμένες και, ως εκ τούτου, απαιτούνται 
μείζονα έργα ανάπτυξης για τις γραμμές μεταφοράς και διανομής· εκτιμά ότι, με στόχο 
την περαιτέρω ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα χρειαστούν στην ΕΕ 
προσαρμογές στις υποδομές, σε επίπεδο μεταφοράς και διανομής, και ότι η εθνική 
νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών 
προγραμματισμού, δεδομένου ότι συχνά απαιτείται αλληλεπίδραση μεταξύ διαφόρων 
επιπέδων σχεδιασμού· υπογραμμίζει τη σημασία τόσο της δημόσιας όσο και της ιδιωτικής 
χρηματοδότησης όσον αφορά τις επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές· ζητεί να 
σημειωθεί πρόοδος στην ανάπτυξη και την επέκταση μιας ενωσιακής εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας· επισημαίνει το δυναμικό των διαρθρωτικών ταμείων όσον αφορά τον 
εκσυγχρονισμό των τρεχουσών ενεργειακών υποδομών και την παροχή υπηρεσιών στο 
πλαίσιο καλά συνδεδεμένων ευρωπαϊκών υποδομών, προκειμένου να ενσωματωθούν οι 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας· τονίζει επίσης τη 
σημασία που έχει η δημιουργία ευφυών δικτύων ενέργειας· υποστηρίζει, ωστόσο, ότι το 
ποσό της χρηματοδότησης του ΕΤΠΑ στην τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης για νέες 
δυνατότητες παραγωγής ενέργειας είναι μάλλον χαμηλό· θεωρεί ότι, για παράδειγμα, η 
Ευρωπαϊκή Υποστήριξη Τοπικής Ενέργειας (ELENA) θα πρέπει να στηρίζει 
αποτελεσματικότερα μεγάλης κλίμακας, αλλά και αποκεντρωμένα, επενδυτικά 
προγράμματα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ότι το πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια -
Ευρώπη» θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της περαιτέρω ανάπτυξης 
των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και τη μεγαλύτερη υποστήριξη κοινών έργων στον 
τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μεταξύ μικρών κοινοτήτων, μεταξύ άλλων στις 
αγροτικές περιοχές·

10. διαπιστώνει ότι οι πλέον αποδοτικές και ανταγωνιστικές τοποθεσίες για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας στην ΕΕ βρίσκονται ορισμένες φορές σε σημαντική γεωγραφική 
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απόσταση από τα κέντρα κατανάλωσης και ότι, ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να 
δημιουργηθούν κατάλληλα δίκτυα για τη μεταφορά καθαρής ενέργειας· τονίζει ότι η 
αποδοτική παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε τοπικό επίπεδο 
πρέπει επίσης να προωθείται με στόχο τη μείωση των απωλειών κατά τη μεταφορά, την 
ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού και την προώθηση της ενεργειακής αυτάρκειας 
των περιφερειών·

11. στηρίζει την πολυμερή διακυβέρνηση και την αποκεντρωμένη προσέγγιση της 
ενεργειακής πολιτικής και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπου περιλαμβάνεται, 
μεταξύ άλλων, το Σύμφωνο των Δημάρχων και η περαιτέρω ανάπτυξη της πρωτοβουλίας 
για τις Έξυπνες Πόλεις, καθώς και η προώθηση βέλτιστων λύσεων σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο μέσω ενημερωτικών εκστρατειών·

12. υπογραμμίζει τη σημασία της αυτάρκειας στον τομέα της ενέργειας και της ασφάλειας 
του ενεργειακού εφοδιασμού στην ΕΕ καθώς και τον καίριο ρόλο των ευρωπαϊκών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των βραδέως ανανεώσιμων 
πηγών, για τις περιφερειακές οικονομίες· τονίζει ότι οι προσπάθειες για τη μετάβαση από 
την ενέργεια από ορυκτές ύλες και την εισαγόμενη ενέργεια στις ευρωπαϊκές 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας τοπικής και περιφερειακής παραγωγής, 
περιλαμβανομένων των διασυνοριακών έργων, είναι σημαντικές μακροπρόθεσμα, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στον Ενεργειακό χάρτη πορείας 2050 
και στη στρατηγική Ευρώπη 2020· με αυτό τον τρόπο παρέχεται πρόσβαση σε ασφαλή, 
βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες· εκφράζει τη 
λύπη του επειδή η αυξανόμενη εξάρτηση της ΕΕ από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα 
καθιστά τις ευρωπαϊκές περιφέρειες ευάλωτες σε κρίσεις και στον ανταγωνισμό·

13. εκτιμά ότι οι περιφέρειες της Ευρώπης χρειάζονται μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να 
προσαρμοστούν και να επωφεληθούν από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι 
διαθέσιμες στις περιοχές αυτές, γεγονός που συνεπάγεται την πλήρη αξιοποίηση της 
αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι διαφορές και 
να αξιοποιηθούν εκεί όπου η διαθεσιμότητα είναι μεγαλύτερη· τονίζει ότι αυτό θα πρέπει 
να γίνει μέσω αποκεντρωμένης προσέγγισης που θα εστιάζει στα ευφυή δίκτυα και στην 
ευφυή τεχνολογία και θα προάγει με τον κατάλληλο τρόπο τη σύνδεση μεταξύ 
καινοτομίας και επένδυσης·

14. θεωρεί ότι οι τοπικές στρατηγικές βιώσιμης ενέργειας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
για την περιφερειακή και κοινωνική ανάπτυξη, καθώς ενισχύουν τη συμμετοχή των 
περιφερειακών φορέων στα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· επισημαίνει ότι τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες έχουν διαφορετικά προτερήματα όσον αφορά τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ότι τούτο οφείλεται σε γεωγραφικές διαφορές· 
επισημαίνει ότι η πολιτική για τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας δεν μπορεί να είναι 
απαράλλακτη για κάθε περιφέρεια και ότι απαιτείται, ως εκ τούτου, ευελιξία· εκτιμά ότι 
τα συγκεκριμένα προτερήματα μιας περιφέρειας θα εντοπίζονται και θα χρησιμοποιούνται 
με τον καλύτερο τρόπο· υπενθυμίζει ότι οι τοπικές και περιφερειακές συνθήκες και πόροι 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την ανάπτυξη του δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας· υπογραμμίζει ότι η βιοενέργεια και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην προώθηση της ενεργειακής διαχείρισης, της 
οικονομικής μεγέθυνσης και της ζωτικότητας των περιφερειών, ιδίως των εξόχως 
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απόκεντρων περιοχών, των νησιών και των απομακρυσμένων περιοχών, των 
αραιοκατοικημένων περιφερειών και των αγροτικών περιοχών· εκτιμά ότι η 
χρηματοδότηση του κοινού στρατηγικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
πρέπει να συμβάλλει στην περιφερειακή διανομή της παραγόμενης ενέργειας και σε έργα 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρής κλίμακας· επισημαίνει τον σπουδαίο ρόλο των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην πολιτική για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές·

15. σημειώνει ότι για την τόνωση της χρήσης της ανανεώσιμης ενέργειας είναι αναγκαία μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση σε περιφερειακό επίπεδο· θεωρεί ότι πρέπει να συμμετέχουν 
διάφοροι παράγοντες στη διαμόρφωση των υποδομών, χωρίς να προστεθούν επιπλέον 
επίπεδα γραφειοκρατίας·

16. υποστηρίζει ότι τα αποτελεσματικά έργα ανανεώσιμων μορφών ενέργειας δεν πρέπει να 
περιοριστούν στα εσωτερικά ή στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ· εφιστά την προσοχή στη 
σημασία των διασυνοριακών ενεργειακών έργων και εκτιμά ότι τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα περιφερειακής συνεργασίας, καθώς και ο μηχανισμός προενταξιακής 
βοήθειας και το ευρωπαϊκό μέσο γειτονίας, πρέπει να αξιοποιηθούν με στόχο την 
προώθηση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας· υπογραμμίζει ότι οι βέλτιστες πρακτικές 
πρέπει να ανταλλάσσονται και να αξιοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών· 
υποστηρίζει την αξιοποίηση των πόρων της περιφερειακής και της ενεργειακής πολιτικής 
για διασυνοριακά έργα στον τομέα των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας με τρίτες χώρες 
εταίρους και συνδέσεις μεταξύ των εθνικών δικτύων στο πλαίσιο της 3ης δέσμης μέτρων 
για την ενέργεια· επισημαίνει ότι οι εξωτερικές παραμεθόριες περιοχές πρέπει να 
συνδεθούν κατά το δυνατόν στο δίκτυο της ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη εκατέρωθεν των συνόρων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η ύπαρξη πολλών 
διαφορετικών μηχανισμών ενισχύσεων υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα 
κράτη μέλη προκαλεί ορισμένες αδυναμίες, ιδίως στις  παραμεθόριες περιφέρειες· 

17. τονίζει τη σημασία της σταδιακής επίτευξης μιας ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς για τις 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης, η οποία θα λαμβάνει 
υπόψη όλες τις πηγές ενέργειάς τους, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να γίνουν 
ανταγωνιστικές σε βιώσιμη βάση·

18. σημειώνει ότι η ενσωμάτωση και επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί 
σημαντική συμβολή στη μείωση του περιβαλλοντικού κόστους των συμβατικών πηγών 
ενέργειας, μέσω της μείωσης της χρήσης ορυκτών καυσίμων και των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, και ότι θα πρέπει ως εκ τούτου να αναπτυχθούν, με παράλληλη 
προσοχή στον σεβασμό της προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας·

19. τονίζει ότι η συνεκτικότητα και η επιμονή, η καινοτομία και η βιωσιμότητα αποτελούν 
βασικά στοιχεία της κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ 2020 και να αυξηθεί ο εφοδιασμός σε ενέργεια 
προερχόμενη από ανανεώσιμες πηγές έως το 2050· επισημαίνει ότι η νομοθεσία που 
περιορίζει την αξιοποίηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας μπορεί, στη χειρότερη 
περίπτωση, να δυσχεράνει την επίτευξη των στόχων και ότι αυτό θα μπορούσε να 
επηρεάσει δυσμενώς τις περιφερειακές οικονομίες·

20. υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της συντονισμένης στήριξης σε αυτό τον τομέα για 
συγκεκριμένες και στοχευμένες ενημερωτικές εκστρατείες οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τα 
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ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας και περιλαμβάνουν παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων, καταδεικνύοντας έτσι τα οφέλη τα οποία αποκόμισε η περιφέρεια από τη 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

21. υπογραμμίζει την πολύτιμη πείρα που αποκτήθηκε σε τοπικό επίπεδο για την επίτευξη 
ενεργειακής ανεξαρτησίας με την τόνωση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές· συνιστά την προώθηση του χωριού ανανεώσιμης ενέργειας και των ενεργειακών 
συνεταιρισμών και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και της δικτύωσης 
ώστε να κεφαλαιοποιηθούν με τον βέλτιστο τρόπο τα επιτυχημένα μοντέλα·

22. σημειώνει ότι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές καλούνται να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των πλέον αναγκαίων καινοτομιών στον τομέα της 
ενέργειας, εάν η ΕΕ θέλει να επιτύχει τους στόχους της όσον αφορά τις ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, και ότι θα πρέπει να έχουν πραγματικά 
την ευκαιρία να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών· ενθαρρύνει μια 
προσέγγιση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που στοχεύει στη στενή και αποτελεσματική 
σύνδεση εθνικών σχεδίων ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και περιφερειακών 
στρατηγικών χρηματοδότησης· υπενθυμίζει ότι, για να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο 
κοινωνικής αποδοχής και υποστήριξης των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, χρειάζονται 
διαφανείς διαδικασίες χωροταξίας, δημοσίων έργων και αδειοδοτήσεων με τη συμμετοχή 
όλων των φορέων·

23. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απλουστεύσουν τη διαδικασία 
έγκρισης, να δημιουργήσουν ένα σταθερό και απλό κανονιστικό πλαίσιο, να μειώσουν 
τους σύνθετους φραγμούς στην αγορά, να δημιουργήσουν κίνητρα και να απλουστεύσουν 
την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, πράγμα που θα συμβάλει στην ανάπτυξη 
εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· ζητεί επιπλέον από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συγχρηματοδότηση χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο 
της πολιτικής για τη συνοχή με κονδύλια της Τράπεζας Επενδύσεων·

24. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη προώθησης δράσεων για την αξιοποίηση του δυναμικού 
ανανεώσιμης ενέργειας των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, των νησιών και άλλων 
απομακρυσμένων περιοχών, όπου η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα επιδεινώνεται 
λόγω της απόστασης και της γεωγραφικής απομόνωσης· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδικό πρόγραμμα στον τομέα της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, κατά το παράδειγμα των προγραμμάτων POSEI, με στόχο την πλήρη 
αξιοποίηση των μοναδικών δυνατοτήτων των εδαφών αυτών.
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