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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. υπογραμμίζει ότι τα μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας είναι το πιο αποτελεσματικό 
από άποψη κόστους μέτρο για την αύξηση της ασφάλειας ανεφοδιασμού και τη μείωση 
των εκπομπών CO2· προβληματίζεται για την χαμηλή ροή κεφαλαίων από το ΕΤΠΑ για 
τη λήψη ενεργειακά αποδοτικών μέτρων σε ορισμένα κράτη μέλη· προτρέπει τα κράτη 
μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση στα λειτουργικά τους 
προγράμματα, και ζητεί από την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές να αναπτύξουν τρόπους 
που θα διευκολύνουν τη χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων για τη λήψη 
ενεργειακά αποδοτικών μέτρων, όπως είναι η βελτίωση της ενημέρωσης σε τοπικό 
επίπεδο ή η δημιουργία μονοαπευθυντικών θυρίδων· 

2. αναγνωρίζει ότι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην υλοποίηση μέτρων εξοικονόμησης 
ενέργειας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, είναι η ανάγκη αρχικής επένδυσης· είναι 
πεπεισμένο ότι στο πλαίσιο μέτρων που λαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ πρέπει απαραίτητα 
να συνυπολογίζονται οι συνέπειες και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί στις κοινότητες και 
τις περιοχές· 

3. τονίζει ότι ένα μέσον επίτευξης του στόχου της εξοικονόμησης ενέργειας για την ΕΕ είναι 
η σύντομη και ορθή εφαρμογή από τα κράτη μέλη της ενωσιακής νομοθεσίας σε θέματα 
όπως η ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, η σήμανση της ενέργειας και ο οικολογικός 
σχεδιασμός· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει δυναμικά και να παρακολουθήσει τη 
διαδικασία εφαρμογής· 

4. σημειώνει ότι υπάρχουν διάφορα εμπόδια σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ειδικότερα 
στον οικιστικό τομέα, εξαιτίας του οικονομικού κόστους και των μεγάλων περιόδων 
αποπληρωμής, των διαφορετικών κινήτρων για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες, και των 
πολύπλοκων διαπραγματεύσεων στις πολυκατοικίες· ζητεί καινοτόμους λύσεις για την 
άρση αυτών των εμποδίων, όπως είναι τα σχέδια εκσυγχρονισμού των συστημάτων 
θέρμανσης, τα οικονομικά κίνητρα και η τεχνική υποστήριξη· 

5. υποστηρίζει μία πολυεπίπεδη, αποκεντρωμένη προσέγγιση στον τομέα της ενεργειακής 
πολιτικής και της ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας του 
συμφώνου των δημάρχων και της πρωτοβουλίας για τις ευφυείς πόλεις· υπογραμμίζει τη 
σπουδαιότητα μιας προσέγγισης "από κάτω προς τα πάνω" όσον αφορά την ενεργειακή 
πολιτική της ΕΕ για τις αστικές περιοχές και τις περιφέρειες, που θα επιδιώκει την 
προώθηση καθαρών και ενεργειακά αποδοτικών επενδύσεων· τονίζει ότι η ευθυγράμμιση 
της μελλοντικής πολιτικής συνοχής με την στρατηγική "Ευρώπη 2020", μπορεί να 
δημιουργήσει έναν καίριας σημασίας μηχανισμό υλοποίησης που θα οδηγήσει σε ευφυή 
και βιώσιμη ανάπτυξη στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες. 


