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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 αξιοποίηση αυτών 
θα προαγάγει την οικονομική ανάπτυξη, νέες καινοτομίες και την βιώσιμη ανάπτυξη στις 
περιφέρειες της ΕΕ και, επιπλέον, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας·

2. θεωρεί ότι η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προώθηση 
της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο· χαιρετίζει το 
γεγονός ότι η συμβολή της πολιτικής συνοχής και της περιφερειακής πολιτικής στην 
προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνεχίζει να αυξάνεται σταδιακά· 
θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ο προσανατολισμός της πολιτικής της Επιτροπής 
να επιτρέπει στο ποσοστό χρηματοδότησης να αυξηθεί περαιτέρω την προσεχή περίοδο· 

3. υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις των ταμείων του κοινού στρατηγικού πλαισίου θα 
μπορούσαν να προσφέρουν σημαντική βοήθεια στην αντιμετώπιση των προκλήσεων όσον 
αφορά τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας· εφιστά την προσοχή στη σημασία των 
ιδιωτικών -και κυρίως των ευρωπαϊκών - επενδύσεων και των καινοτόμων 
χρηματοοικονομικών μέσων· χωρίς να παραβλέπεται ο ρόλος του «Ορίζοντα 2020», 
τονίζει επιπλέον ότι τα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης που στηρίζονται από τα 
διαρθρωτικά ταμεία, ιδίως όσα εκτελούνται σε επίπεδο βάσης, είναι ζωτικής σημασίας για 
την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τομέα ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και για την 
ανταπόκριση στις ειδικές εδαφικές προκλήσεις·  

4. υπογραμμίζει ότι η αυξημένη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα 
δημιουργήσει προκλήσεις για τη λειτουργική ετοιμότητα των υφιστάμενων ενεργειακών 
υποδομών· υπογραμμίζει τη σημασία τόσο της δημόσιας όσο και της ιδιωτικής 
χρηματοδότησης όσον αφορά τις επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές· θεωρεί ότι, για 
παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Υποστήριξη Τοπικής Ενέργειας (ELENA) θα πρέπει να 
στηρίζει αποτελεσματικότερα επενδυτικά προγράμματα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
μεγάλης κλίμακας και το πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη» θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της αποδοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·  

5. υπογραμμίζει τη σημασία της αυτάρκειας στον τομέα της ενέργειας, καθώς και τον καίριο 
ρόλο των ευρωπαϊκών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
βραδέως ανανεώσιμων πηγών, για τις περιφερειακές οικονομίες· τονίζει ότι οι 
προσπάθειες για την αντικατάσταση της ενέργειας από ορυκτές ύλες και της εισαγόμενης 
ενέργειας με ευρωπαϊκές ανανεώσιμες μορφές ενέργειας τοπικής παραγωγής είναι 
σημαντικές μακροπρόθεσμα, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στον 
Ενεργειακό χάρτη πορείας 2050 και στη στρατηγική Ευρώπη 2020· 

6. 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 
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ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ότι, λόγω γεωγραφικών διαφορών, η πολιτική για τις 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας δεν μπορεί να είναι η ίδια για κάθε περιφέρεια· 
υπογραμμίζει ότι η βιοενέργεια μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της 
ενεργειακής διαχείρισης, της οικονομικής μεγέθυνσης και τη ζωτικότητας των 
περιφερειών, ιδίως των αραιοκατοικημένων και αγροτικών περιοχών·

7. υποστηρίζει ότι τα αποτελεσματικά έργα ανανεώσιμων μορφών ενέργειας δεν πρέπει να 
περιοριστούν στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ, αλλά να υπερβούν και τα εξωτερικά της 
σύνορα· εφιστά την προσοχή στη σημασία των διασυνοριακών ενεργειακών έργων και 
υποστηρίζει ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα περιφερειακής συνεργασίας, καθώς και ο 
μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας και το ευρωπαϊκό μέσο γειτονίας, πρέπει να 
αξιοποιηθούν πλήρως με στόχο την προώθηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας· 
υπογραμμίζει επίσης ότι οι βέλτιστες πρακτικές πρέπει να ανταλλάσσονται και 
αξιοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών·

8. τονίζει ότι η συνεκτικότητα και η επιμονή αποτελούν βασικά στοιχεία της κλιματικής και 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ· επισημαίνει ότι οι στόχοι που τέθηκαν και οι απαιτήσεις 
που επιβλήθηκαν στην παραγωγή ενδέχεται να μην είναι πλήρως συνεπείς από κάθε 
άποψη· 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.


