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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 η αναβάθμιση και η ανανέωση της ενεργειακής υποδομής αποτελούν 
βασικούς παράγοντες για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020· 
τονίζει ότι οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές διαδραματίζουν τον πλέον σημαντικό 
ρόλο κατά τις διαδικασίες έγκρισης καθώς και για τη προώθηση των Ευρωπαϊκών 
συμπράξεων καινοτομίας (ΕΣΚ) στον ευρύτερο πληθυσμό·

2. τονίζει ότι η συνεργασία μεταξύ των περιφερειών στο επίπεδο των κρατών μελών και της 
ΕΕ αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την επιτυχή υλοποίηση των ΕΣΚ και θεωρεί ότι οι 
μακρο-περιφερειακές στρατηγικές μπορούν να χρησιμεύσουν ως πλατφόρμες 
συνεργασίας για διασυνοριακά έργα·

3.   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 την θέσπιση μέτρων ενεργειακής πολιτικής, ιδίως όσον αφορά 
την επιλογή των σχεδίων· 

4.   καλεί τους ενδιαφερόμενους εταίρους να προβάλουν περισσότερο και να αξιοποιήσουν τα 
κέρδη που θα προκύψουν από το πρόγραμμα JESSICA για την δημιουργία αστικών 
υποδομών ενέργειας· επισημαίνει τις δυνατότητες της διασυνοριακής χρηματοδότησης με 
τις γειτονικές χώρες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και Εταιρικής 
Σχέσης (ΕΜΓΕΣ)·

5.   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·

6.   ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι χρηματοδοτήσεις των υποδομών διέπονται 
από τους κανόνες της αγοράς, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι διασφαλίζεται επίσης το 
δημόσιο συμφέρον - ιδίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.


