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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις τοπικές και περιφερειακές συνέπειες της ανάπτυξης ευφυών δικτύων

(2013/2128 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 174, 175, 176, 177, 178 και 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 37 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο (αριθ. 26) της ΣΛΕΕ,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 
2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» 
(COM(2010)2020),

– έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) του 
Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας, τα οποία καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, και περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006 COM(2013) 0246 2011/0276 (COD) του Συμβουλίου,

– έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 
(COM(2011)0614 2011/0275 (COD)),

– έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) του 
Συμβουλίου σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1084/2006 (COM(2011)0612/2 2011/0274 (COD)) του Συμβουλίου,

– έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρηματοδοτική ενίσχυση για ορισμένα κράτη 
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μέλη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (COM(2013)560 2013/0271 (COD)),

– έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την 
υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (COM(2011)0611/2 2011/0273 (COD)),

– έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για 
τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (EΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την 
απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και εφαρμογής αυτών των 
ομίλων,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ,

– έχοντας υπόψη τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις 
για την προστασία του περιβάλλοντος (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 
ΕΟΧ) (2008/C 82/01),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 734/2013 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 
22ας Ιουλίου 2013, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 659/1999 για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/… της Επιτροπής της ΧΧΧ για την κήρυξη 
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία, 
ΓΚΑΚ ΙΙ),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ 
για την εφαρμογή των κανόνων στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά την 
ταχεία ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων» (2013/C 25/01),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Απριλίου 2011, με τίτλο 
«Έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα: από την καινοτομία στην αξιοποίηση»,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των 
οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση 
των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ 
και 2006/32/ΕΚ,
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– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2011, με τίτλο «Χάρτης 
πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών το 2050» (COM(2011)0112),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2002, με τίτλο «Για 
την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας» (COM(2012)0663),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2011, με τίτλο « 
Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές: σημαντικός παράγοντας στην ευρωπαϊκή αγορά 
ενέργειας» (COM(2012)0271),

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2013, με τίτλο 
«Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα 
το έτος 2030» (COM(2013)0169),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 
σχετικά με τη μικρής κλίμακας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 
θερμότητας (2012/2930(RSP)),

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (γενικός κανονισμός 
για την προστασία δεδομένων), Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2012, COM(2012)0011 
2012/0011 (COD),

– έχοντας υπόψη την πρόταση για έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με 
τίτλο «Περιφέρειες 2020 - μια αξιολόγηση των μελλοντικών προκλήσεων για τις 
περιφέρειες της ΕΕ», Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2008 SEC(2008)2868 τελικό,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Η 
περιφερειακή πολιτική συμβάλλει στην έξυπνη ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρώπης 
2020»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0000/2013),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βέλτιστα παραδείγματα αποδοτικής χρήσης της ενέργειας και 
αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας δείχνουν ότι οι τοπικές κοινότητες και οι πολίτες 
μπορούν επίσης να γίνουν παραγωγοί-καταναλωτές, δηλαδή να παράγουν για τις δικές 
τους ενεργειακές ανάγκες και παράλληλα να πουλούν ενέργεια στο δίκτυο και να 
δραστηριοποιούνται σε εικονικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας μαζί με άλλους 
φορείς, επιτυγχάνοντας μέγιστα οφέλη μέσω της συμμετοχής όλων των παραγόντων στον 
σχεδιασμό και στην υλοποίηση των περιφερειακών δράσεων, ενισχύοντας την ενεργό 
συμμετοχή και την ανταλλαγή πληροφοριών και αναπτύσσοντας μια ολιστική προσέγγιση 
μέσω της συμπερίληψης όλων των συναφών με την ενέργεια κλάδων, όπως οι μεταφορές 
και η στέγαση, χρησιμοποιώντας έξυπνους μηχανισμούς χρηματοδοτικής στήριξης και 
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δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας·

Νέες ευκαιρίες για την περιφερειακή οικονομία

1. επικροτεί την παραδειγματική στροφή των περιφερειών όσον αφορά τον τρόπο 
παραγωγής και κατανάλωσης της ενέργειας από ένα δύσκαμπτο παραδοσιακό μοντέλο, το 
οποίο λειτουργεί με τη λογική του βασικού φορτίου, προς μια μεταβλητή, αποκεντρωμένη 
και τοπική παραγωγή, εξασφαλίζοντας ένα υψηλό μερίδιο μικρής κλίμακας ανανεώσιμης 
ενέργειας σε συνδυασμό με ευέλικτη και προσαρμόσιμη ζήτηση και αποκεντρωμένη 
αποθήκευση· τονίζει ότι ένα ευφυές δίκτυο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια 
τέτοια παραδειγματική στροφή και ότι η εγκατάστασή του πρέπει να εντάσσεται στο 
πλαίσιο μιας διατομεακής προσέγγισης για την περιφερειακή ανάπτυξη, ώστε να 
μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για τις περιφέρειες·

2. επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, τις ευκαιρίες για γεωγραφικές (ή εδαφικές) αλλαγές στο 
ενεργειακό δίκτυο των μειονεκτουσών περιφερειών, οι οποίες μπορούν να έχουν ως 
αποτέλεσμα τη μετατροπή των καταναλωτών ενέργειας σε παραγωγούς ενέργειας, 
αποφέροντας μεγάλα οικονομικά οφέλη και εξασφαλίζοντας έναν ασφαλή ενεργειακό 
εφοδιασμό· σημειώνει ότι αυτό παρέχει ευκαιρίες ιδίως για τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, τις απόκεντρες περιφέρειες και τα νησιά·

3. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να επενδύσουν το συντομότερο δυνατόν σε 
τοπικά ευφυή δίκτυα χρησιμοποιώντας τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία (ΕΔΕΤ), συμπεριλαμβανομένων χρηματοπιστωτικών μέσων ώστε να υπάρξει 
μόχλευση των ιδιωτικών επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές, 
οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές ανάγκες της εκάστοτε περιφέρειας, δεδομένου ότι 
δεν υπάρχει μια ενιαία λύση για όλες τις περιφέρειες· ζητεί την εφαρμογή μιας ευέλικτης 
προσέγγισης σε τοπικό επίπεδο για τη μείωση των εμποδίων όσον αφορά τον συνδυασμό 
μέτρων για την παραγωγή, την αποθήκευση και την απόδοση της ενέργειας, καθώς και 
για την ανάπτυξη συνεργασίας με άλλους τομείς, όπως οι τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) και οι μεταφορές·

4. τονίζει ότι για την ανάπτυξη ευφυών δικτύων απαιτείται ένα σταθερό, μακροπρόθεσμο 
πλαίσιο πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να προτείνει φιλόδοξους, δεσμευτικούς στόχους 
για το 2030 όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, 
καθώς και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, με στόχο την παροχή ασφάλειας στους 
επενδυτές και στις διασυνδεδεμένες βιομηχανίες για το μέλλον και τη διευκόλυνση της 
ανάπτυξης ενός ευφυούς ενεργειακού συστήματος·

5. ζητεί την εφαρμογή μιας πιο ευέλικτης προσέγγισης για τους κανονισμούς και τις οδηγίες 
της ΕΕ για την εσωτερική αγορά με στόχο τη μείωση των εμποδίων στην εφαρμογή 
λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε περιφέρειας όσον αφορά τα μέτρα για την 
παραγωγή, τον εφοδιασμό, την αποθήκευση και την απόδοση της ενέργειας, καθώς και 
τον συνδυασμό των εν λόγω μέτρων·

6. τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει να συμμετέχουν σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού, της 
εφαρμογής και του μετασχηματισμού της ενέργειας και των δικτύων, εξασφαλίζοντας τη
συμμετοχή του κοινού σε κάθε στάδιο και την ενεργό συμμετοχή των διαχειριστών των 
δικτύων διανομής (DSO) και των προμηθευτών τεχνολογιών ευφυών δικτύων· ενθαρρύνει 
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τους πολίτες να γίνουν παραγωγοί-καταναλωτές, με τα άτομα και τις κοινότητες να 
παράγουν τη δική τους ανανεώσιμη ενέργεια και να μπορούν να τροφοδοτούν το δίκτυο 
με πλεόνασμα, μέσω της χρήσης μεθόδων καταμέτρησης της καθαρής ενέργειας, 
αξιοποιώντας κατά αυτόν τον τρόπο τις οικονομικές ευκαιρίες και δρώντας ως ισχυροί 
τοπικοί εταίροι που συμμετέχουν στην παραγωγή βιώσιμης ενέργειας και στην 
εξοικονόμηση ενέργειας βάσει μιας σφαιρικής περιφερειακής προσέγγισης για την 
ενέργεια·

Ευφυή ενεργειακά συστήματα 

7. τονίζει ότι, για την επιτυχή εφαρμογή των ευφυών δικτύων, η Ευρώπη πρέπει να 
ακολουθήσει μια στρατηγική ευφυούς ενεργειακού συστήματος για τις περιφέρειες και τις 
τοπικές κοινότητες, με τα ευφυή δίκτυα να αποτελούν μέρος του περιφερειακού 
ενεργειακού συστήματος και εξασφαλίζοντας ένα υψηλό μερίδιο ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένων ικανοτήτων αποκεντρωμένης παραγωγής, σε 
συνδυασμό με διαχείριση σε επίπεδο ζήτησης, μέτρα ενεργειακής απόδοσης, την αύξηση 
της εξοικονόμησης ενέργειας και έξυπνες λύσεις αποθήκευσης, τον τομέα των μεταφορών 
(ηλεκτρονικές μεταφορές) και ενισχυμένη ανταλλαγή με τα γειτονικά δίκτυα· 

8. καλεί την Επιτροπή και την ομάδα ειδικών καθηκόντων για τα ευφυή δίκτυα (Smart Grid 
Task Force) να επικαιροποιήσουν και να διευρύνουν τον υφιστάμενο ορισμό για τα ευφυή 
δίκτυα με στόχο τη συμπερίληψη του ευφυούς ενεργειακού συστήματος· καλεί τις τοπικές 
και περιφερειακές αρχές να υιοθετήσουν περιφερειακές στρατηγικές που θα βασίζονται 
σε ένα ευφυές ενεργειακό σύστημα·

9. επισημαίνει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η οικονομική απόδοση των ευφυών 
δικτύων για τις περιφέρειες, είναι απαραίτητος ο συνδυασμός των άμεσων και των 
έμμεσων οφελών, μέσω της σύνδεσης του τομέα της ενέργειας με διάφορους άλλους 
τομείς, και ιδίως με τους τομείς της στέγασης και των μεταφορών, αλλά και του 
περιβάλλοντος, του πολεοδομικού σχεδιασμού, της κοινωνικής ένταξης, της διαχείρισης 
των αποβλήτων και των κατασκευών, με στόχο την επίτευξη των στόχων για την 
εξοικονόμηση ενέργειας και τη μεγιστοποίηση των οικονομικών οφελών·

10. επισημαίνει ότι ο τομέας των ΤΠΕ διαδραματίζει καίριας σημασίας ρόλο σε ένα ευφυές 
δίκτυο ενέργειας, δεδομένου ότι κατά την ψηφιακή επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, 
μεταξύ όλων των στοιχείων του ευφυούς δικτύου, από την παραγωγή μέχρι τη μεταφορά 
στον τελικό χρήστη, οι ΤΠΕ καθιστούν δυνατή την αμφίδρομη ροή πληροφοριών σε ένα 
δίκτυο· καλεί, ως εκ τούτου, τις περιφέρειες να συμπεριλάβουν την ανάπτυξη 
διαφορετικών, εμπορικά ελκυστικών, διαλειτουργικών τεχνολογιών ΤΠΕ για τη 
δημιουργία ενός ευφυούς ενεργειακού συστήματος με στόχο τη μεγιστοποίηση της 
εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο του περιφερειακού σχεδιασμού που αφορά τα 
ευφυή δίκτυα·

11. ζητεί την ανάπτυξη καινοτομίας και την πραγματοποίηση περισσότερων επενδύσεων στον 
τομέα των ΤΠΕ με στόχο την υπέρβαση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ευφυείς 
τεχνολογίες, στις οποίες συγκαταλέγονται η διαλειτουργικότητα των τεχνολογιών με το 
υφιστάμενο δίκτυο, καθώς και ρυθμιστικές προκλήσεις· καλεί την Επιτροπή και τους 
εθνικούς και περιφερειακούς φορείς να θεσπίσουν ευνοϊκά ρυθμιστικά και επενδυτικά 
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πλαίσια ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη διαλειτουργικών λύσεων ΤΠΕ·

Θετικός αντίκτυπος στην τοπική απασχόληση 

12. ενθαρρύνει ένθερμα όλες τις περιφέρειες να επενδύσουν στα ευφυή ενεργειακά 
συστήματα ως πιθανή πηγή βιώσιμων θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο· επισημαίνει 
ότι ο κατασκευαστικός κλάδος είναι ένας από τους βασικούς τομείς όπου θα 
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, όχι μόνο μέσω άμεσων επενδύσεων στα ευφυή 
ενεργειακά συστήματα, αλλά και μέσω επενδύσεων σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης και 
σε ανακαινίσεις, για παράδειγμα στον τομέα της στέγασης·

13. σημειώνει ότι το 2009 η Επιτροπή υπολόγισε ότι, εάν επιτευχθούν οι στόχοι του 2020 για 
την ανανεώσιμη ενέργεια, θα δημιουργηθούν περίπου 2,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, 
με τη συνολική προστιθέμενη αξία που θα δημιουργηθεί να αγγίζει περίπου το 1,1% του 
ΑΕγχΠ έως το 2030· επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας εκτιμά ότι, εάν το 2030 το 45% της ενέργειας προέρχεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα δημιουργηθούν 4,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 
ότι, εάν το ενεργειακό σύστημα της Ευρώπης τροφοδοτείται 100% από ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας έως το 2050, θα δημιουργηθούν 6,1 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον 
εν λόγω τομέα·

14. καλεί όλες τις περιφέρειες να επενδύσουν σε δεξιότητες και σε κατάρτιση για αυτές τις 
νέες θέσεις εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να δημιουργηθεί σημαντικός 
αριθμός θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο στον τομέα των υπηρεσιών ΤΠΕ, στον τομέα 
των μεταφορών και στους τομείς που προμηθεύουν ευφυή εξοπλισμό και υπηρεσίες, για 
παράδειγμα για νέες εγκαταστάσεις·

15. επισημαίνει ότι οι δημόσιες επενδύσεις σε ευφυή ενεργειακά συστήματα, μεταξύ άλλων 
μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), μπορούν να 
δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες βιώσιμης απασχόλησης και μακροπρόθεσμα 
οφέλη για τις περιφέρειες σε τοπικό επίπεδο και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν ως 
μέσο για την αντιμετώπιση οικονομικών προκλήσεων, ιδίως στις περιφέρειες που έχουν 
πληγεί από την κρίση·

Ο ρόλος των πολιτών 

16. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με μελέτες για βέλτιστες πρακτικές και παραδείγματα προς 
μίμηση, η επιτυχής εφαρμογή ενός ευφυούς ενεργειακού συστήματος οφείλεται συχνά 
στην ενεργό συμμετοχή μεμονωμένων πολιτών, ενός συνεταιρισμού, μιας τοπικής 
κοινότητας ή στην από κοινού συμμετοχή των εν λόγω παραγόντων· αναγνωρίζει ότι η 
ενεργός συμμετοχή ενισχύει την αποδοχή των επενδύσεων σε όλα τα στοιχεία των 
ευφυών ενεργειακών συστημάτων· υποστηρίζει ότι οι πολίτες πρέπει να συμμετέχουν σε 
όλα τα στάδια της ανάπτυξης ενός ευφυούς ενεργειακού συστήματος· 

17. καλεί την Επιτροπή να άρει τα εμπόδια στην ανάληψη ίδιας ευθύνης σε τοπικό επίπεδο 
που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, και ιδίως οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις· 
καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις λύσεις τροφοδότησης με τοπική ενέργεια και τη 
διανομή της τοπικής ενέργειας, όχι μόνο αμφίδρομα μεταξύ του δικτύου και του τελικού 
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χρήστη αλλά και σε διασυνοριακό επίπεδο και μεταξύ μονάδων τελικών χρηστών, 
ενθαρρύνοντας την ανάληψη πρωτοβουλίας για την παραγωγή ενέργειας σε τοπικό 
επίπεδο και τη διανομή της εν λόγω ενέργειας·

18. τονίζει ότι η εφαρμογή ευφυών ενεργειακών συστημάτων θα αλλάξει σημαντικά τον 
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, δεδομένου ότι η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας θα 
συνδεθεί με τη συλλογή δεδομένων και θα παρέχεται ενημέρωση σχετικά με αυτήν σε 
πραγματικό χρόνο· ζητεί, κατά συνέπεια, να εφαρμοστούν διαφανείς διαδικασίες σε όλα 
τα επίπεδα, στις οποίες θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των 
πολιτών, των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας, των τοπικών αρχών, των διαχειριστών των 
δικτύων διανομής (DSO), των διαχειριστών των δικτύων μεταφοράς (TSO), των τοπικών 
και περιφερειακών αρμοδίων ή διαμεσολαβητών για την προστασία των δεδομένων και 
των προμηθευτών τεχνολογιών ευφυούς δικτύου·

Προστασία των δεδομένων και ιδιωτική ζωή

19. υπογραμμίζει ότι τα ευφυή ενεργειακά συστήματα θα διαχειρίζονται μεγάλους όγκους 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πολλά προφίλ και θα ενέχουν υψηλό κίνδυνο 
παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων· εκφράζει την ανησυχία του ιδίως για τα 
οφέλη των ευφυών μετρητών για τους καταναλωτές και ζητεί καλύτερη αξιολόγηση στον 
εν λόγω τομέα και περαιτέρω έρευνα όσον αφορά την προστασία και το απόρρητο των 
δεδομένων για τους ευφυείς μετρητές· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανεξαιρέτως, με στόχο τη διατήρηση της προστασίας 
και της ασφάλειάς τους· 

20. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ενίσχυση και την άμεση έγκριση του 
κανονισμού για την προστασία των δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει 
αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές για τη συλλογή, την ελαχιστοποίηση, τη διαβίβαση και 
την ασφάλεια των δεδομένων σε ένα ευφυές ενεργειακό σύστημα· υπογραμμίζει ότι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τον 
ειδικό σκοπό της παροχής ενεργειακού εφοδιασμού και μόνο στον βαθμό που είναι 
απολύτως αναγκαίο, καθώς και ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την άσκηση πρακτικών τιμολόγησης που εισάγουν διακρίσεις· 

21. τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της προστασίας των δεδομένων και της ρύθμιση και της 
χρήσης του απορρήτου όταν εγκατασταθούν τα συστήματα ευφυούς μέτρησης·
επισημαίνει ότι η διασφάλιση της προστασίας και του απορρήτου των δεδομένων όλων 
των ατόμων και των νοικοκυριών που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των ευφυών δικτύων· τονίζει ότι τα 
δεδομένα που συλλέγονται πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη διασφάλιση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων και να διασφαλίσουν τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων των ατόμων στον εν λόγω τομέα·

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εστιάσουν στην έρευνα, στην ανάπτυξη και 
στην επένδυση σε προηγμένα εργαλεία ανωνυμοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τη 
σημασία της ανωνυμοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με στόχο την 
ενίσχυση της αποδοχής των ευφυών ενεργειακών συστημάτων από τους πολίτες·



PE523.006v01-00 10/14 PR\1009267EL.doc

EL

Πλαίσιο για την επιτυχή εφαρμογή των ευφυών ενεργειακών συστημάτων

23. επισημαίνει ότι, βάσει των νέων κανονισμών για τα ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020, τα 
κράτη μέλη υποχρεούνται να διαθέτουν τους πόρους των ΕΔΕΤ κυρίως σε επενδύσεις για 
μια ευφυή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη· επικροτεί τον καθορισμό ελάχιστου 
ποσοστού για τις περιφέρειες ώστε να εστιάζουν, ανάλογα με το επίπεδο της οικονομικής 
τους ανάπτυξης, έως το 20% των πόρων του ΕΤΠΑ στην παραγωγή και τη διανομή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, την ενεργειακή απόδοση, καθώς και στα ευφυή δίκτυα 
στο επίπεδο της διανομής· επισημαίνει ότι το Ταμείο Συνοχής επιτρέπει επίσης την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στον εν λόγω τομέα και καλεί τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό αυτήν τη νέα ευκαιρία·

24. τονίζει ότι τα ΕΔΕΤ διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο για τις επενδύσεις και ότι, 
δεδομένου ότι εμπλέκονται διάφορα εδαφικά επίπεδα στη διαδικασία χρηματοδότησης 
και λήψης αποφάσεων, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
επιτυχή υλοποίηση· επικροτεί τις πρόσθετες ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχονται 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη»· 

25. θεωρεί ότι η στήριξη των ευφυών δικτύων σε επίπεδο διανομής δεν θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί στις κρατικές ενισχύσεις· τονίζει ότι η ανάπτυξη των ευφυών δικτύων και 
των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας δεν θα πρέπει να επηρεάζεται δυσμενώς από την 
προσφάτως προταθείσα μεταρρύθμιση των κανόνων για την κρατικές ενισχύσεις στον 
τομέα της ενέργειας· καλεί, σε αυτό το πλαίσιο, την Επιτροπή να μην προβεί στη θέσπιση 
ενός τεχνολογικά ουδέτερου συστήματος υποβολής προσφορών, καθώς αυτό θα έχει ως 
αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των περισσότερων αποκεντρωμένων έργων μικρής 
κλίμακας, γεγονός που θα αποτελέσει εμπόδιο στην ανάπτυξη καινοτομίας και στην 
εφαρμογή ξεχωριστών προσεγγίσεων για κάθε περιφέρεια·

26. καλεί την Επιτροπή να περιορίσει τους φραγμούς όσον αφορά τις επενδύσεις στα ευφυή 
ενεργειακά συστήματα, ιδίως μέσω της επέκτασης της απαλλαγής στο πλαίσιο του 
εκσυγχρονισμού των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις (SAM), ώστε να καταστεί 
δυνατή η δημόσια στήριξη όλων των στοιχείων των περιφερειακών και των τοπικών 
ευφυών ενεργειακών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων διατομεακών επενδύσεων και 
δράσεων· ζητεί τη συμπερίληψη των ευφυών ενεργειακών συστημάτων ως κατηγορίας 
στον μελλοντικό κανονισμό της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 
108 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία, ΓΚΑΚ ΙΙ) και την 
προσαρμογή των κανονισμών για άλλες κατηγορίες απαλλαγής που επηρεάζουν την 
ανάπτυξη των ευφυών ενεργειακών συστημάτων·

27. επισημαίνει ότι η διαλειτουργικότητα των ευφυών υποδομών είναι καίριας σημασίας, 
δεδομένου ότι η κανονιστική αβεβαιότητα και τα διαφορετικά πρότυπα επιβραδύνουν τη 
διάδοση των ευφυών υποδομών· ζητεί, ως εκ τούτου, μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των 
διαφόρων ευρωπαϊκών οργανισμών τεχνικών προτύπων· επισημαίνει ότι απαιτείται η 
θέσπιση ανοικτών προτύπων για τη διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας·

28. καλεί τις περιφέρειες να δημιουργήσουν δίκτυα και να μοιραστούν τα οφέλη, τις γνώσεις 
και τις βέλτιστες πρακτικές, καθώς και να συνεργαστούν όσον αφορά τις αναλύσεις 
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κόστους-οφέλους για τα ευφυή ενεργειακά συστήματα στο πλαίσιο του στόχου των ΕΔΕΤ 
για την εδαφική συνεργασία· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα διακρατικό δίκτυο για 
τις περιφέρειες που διαθέτουν ευφυή ενεργειακά συστήματα· ζητεί από τις διασυνοριακές 
περιφέρειες να χρησιμοποιήσουν το νομικό μέσο του ευρωπαϊκού ομίλου εδαφικής 
συνεργασίας με στόχο την από κοινού δημιουργία και τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού 
οικονομικού συμφέροντος στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας και της εξοικονόμησης 
ενέργειας, καθώς και ευφυών υποδομών δικτύων στο εν λόγω δίκτυο·

29. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στη σημερινή εποχή με τις αυξανόμενες τιμές της ενέργειας, την κλιματική αλλαγή και τα 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, όλες οι περιφέρειες της ΕΕ θα πρέπει να βρουν τρόπους 
ώστε να προσφέρουν σταθερό και ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό, προσιτό σε όλους τους 
πολίτες και παράλληλα να συμμορφώνονται με τα περιβαλλοντικά κριτήρια και τα κριτήρια 
της βιωσιμότητας. 

Εξετάζοντας διάφορα ευφυή ενεργειακά συστήματα και πρωτοβουλίες ευφυών δικτύων, 
διαπιστώνουμε ότι εφαρμόζονται ήδη πολλές λύσεις στην πράξη. Ορισμένες περιφέρειες 
έχουν αλλάξει, και από αγοραστές έχουν γίνει προμηθευτές ενέργειας, δίνοντας μεγάλη 
έμφαση στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και προτείνοντας κατά αυτό τον τρόπο ένα 
πρότυπο παραγωγής βιώσιμης ενέργειας που καθιστά δυνατή τη σταθεροποίηση των τιμών 
της ενέργειας, αποφέροντας παράλληλα κέρδη.

Στα εν λόγω παραδείγματα συγκαταλέγεται και η περιοχή Burgenland στην Αυστρία. Το 
Güssing στην περιοχή Burgenland ήταν μέχρι πρότινος μια φτωχή, αποκεντρωμένη 
περιφέρεια, η οποία έχει μετατραπεί πλέον σε μοντέλο βιωσιμότητας, καλύπτοντας όλες τις 
ενεργειακές της ανάγκες με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης, διάφορα νησιά, 
όπως η Μαδέρα στην Πορτογαλία, το El Hiero στην Ισπανία, το Samsø στη Δανία και η 
Ικαρία στην Ελλάδα, έχουν αρχίσει να ικανοποιούν μεγάλο ποσοστό των ενεργειακών τους 
αναγκών, τις οποίες μέχρι πρότινος κάλυπταν με τη χρήση ορυκτών καυσίμων, με τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε συνδυασμό με ευφυείς υποδομές και έξυπνες επιλογές 
αποθήκευσης. 

Η περιφέρεια του Harz που βασίζεται στο αναγεννητικό μοντέλο είναι μια μειονεκτούσα 
περιφέρεια στη Γερμανία που περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω στοιχεία: παραγωγή και 
διανομή ενέργειας βασισμένη κυρίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, ερευνητικές και 
αναπτυξιακές δραστηριότητες, αποθήκευση ενέργειας, κατανάλωση και εξοικονόμηση 
ενέργειας (μεταξύ άλλων ευφυείς μετρητές, διαμόρφωση αιχμής, μόνωση, ηλεκτρονικές 
μεταφορές), για να δώσουμε άλλο ένα συγκεκριμένο παράδειγμα μιας περιφέρειας που 
αποτελεί πρότυπο βέλτιστης πρακτικής.

Στα παραδείγματα δήμων και περιφερειών που έχουν εξασφαλίσει ενεργειακή ασφάλεια και 
έχουν μειώσει την εξάρτηση από τις εισαγωγές συμπεριλαμβάνονται το Hostětín στην 
Τσεχική Δημοκρατία, το έργο της εταιρείας Orkney Micro Renewables στη Σκωτία, καθώς 
και πόλεις και κοινότητες πιλοτικών σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος CONCERTO 
της Επιτροπής, το οποίο έχει στηρίξει την υλοποίηση 58 πιλοτικών έργων σε 23 χώρες. Στις 
πρωτοβουλίες συγκαταλέγεται και η πρωτοβουλία CO-POWER, στο πλαίσιο της οποίας 
παρέχεται στους πολίτες η δυνατότητα να δημιουργήσουν κοινοτικά έργα για τις 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Εξετάζοντας διάφορες περιφέρειες και κοινότητες που αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση, 
μπορεί να διαπιστωθεί ότι η επιτυχία οφείλεται συχνά στο ανοιχτό πνεύμα και στη διαφάνεια 
που υπάρχει μεταξύ των τοπικών αρχών, των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας και της τοπικής 
κοινότητας και των πολιτών. Οι κοινές προσπάθειες σχεδιασμού και εφαρμογής, σε μια 
διαδικασία στην οποία συμμετέχουν όλοι οι φορείς, έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
συνεργειών και αποφέρουν βελτιωμένα και μακροπρόθεσμα οφέλη για τις περιφέρειες, όχι 
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μόνο από άποψη ασφαλούς και προσιτής παραγωγής και εφοδιασμού ενέργειας, αλλά και από 
άποψη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών οφελών. Κατά συνέπεια, 
επιτυγχάνονται βέλτιστα αποτελέσματα όταν εφαρμόζεται μια ολιστική προσέγγιση, όταν οι 
ευφυείς υποδομές βασίζονται σε ένα ευφυές ενεργειακό σύστημα το οποίο αποτελεί μέρος 
ενός ακόμη πιο ευφυούς γενικού περιφερειακού σχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει και άλλους 
τομείς, όπως οι μεταφορές, η στέγαση και ο πολεοδομικός σχεδιασμός. Τα ηλεκτροκίνητα 
λεωφορεία μπορούν να λειτουργούν ως συστήματα αποθήκευσης ενέργειας για την ενέργεια 
που παράγεται τοπικά όταν η ζήτηση ενέργειας είναι χαμηλή, για παράδειγμα όταν ο άνεμος 
είναι ισχυρός κατά τις νυχτερινές ώρες, αποθηκεύοντας και χρησιμοποιώντας κατά αυτό τον 
τρόπο την ενέργεια σε τοπικό επίπεδο. Η ενθάρρυνση των πολιτών, καθώς και των τοπικών 
επιχειρήσεων και των μεγαλύτερων βιομηχανιών να εστιάσουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, 
για παράδειγμα μέσω της βελτιωμένης μόνωσης, θα έχει ως αποτέλεσμα μια συνολική 
εξοικονόμηση. Σε συνδυασμό με τις προσπάθειες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
κατά τις ώρες αιχμής, για παράδειγμα μέσω της λειτουργίας των μηχανημάτων κατά τις 
νυχτερινές ώρες, μπορεί να επιτευχθεί μετατόπιση των ωρών αιχμής και να εγκαταλειφθεί η 
λογική μιας υποδομής δικτύου που βασίζεται σε αυξανόμενη ζήτηση κατά τις ώρες αιχμής. 
Τα ευφυή δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των ευφυών μετρητών και των έξυπνων λύσεων 
αποθήκευσης, μπορούν να διευκολύνουν αυτήν την εξέλιξη, δεδομένου ότι ανοίγουν τον 
δρόμο για ένα νέο, ευφυέστερο είδος ενεργειακού συστήματος –στο οποίο η ενέργεια 
παράγεται και χρησιμοποιείται πλησίον του τόπου παραγωγής και δεν μεταφέρεται σε 
μεγάλες αποστάσεις– και στο οποίο είναι εφικτή η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του τόπου 
παραγωγής και του τόπου κατανάλωσης. 

Πέραν της διασφάλισης της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και της μείωσης της 
εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, τα ευφυή δίκτυα συνεπάγονται επίσης διάφορα άλλα 
οφέλη για τις τοπικές κοινότητες, ιδίως όσον αφορά την απασχόληση και τις πράσινες θέσεις 
εργασίας. Ο τομέας της ανανεώσιμης ενέργειας δεν έχει επηρεαστεί μέχρι στιγμής από την 
παρούσα οικονομική κρίση και μπορεί να συνεχίσει να δημιουργεί θέσεις εργασίας στις 
περιφέρειες στις οποίες υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, όπως στις παράκτιες και στις αγροτικές 
περιοχές. Το 2009, η Επιτροπή υπολόγισε ότι, εάν επιτευχθούν οι στόχοι του 2020 για την 
ανανεώσιμη ενέργεια, θα δημιουργηθούν περίπου 2,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, με τη 
συνολική προστιθέμενη αξία να φθάνει περίπου το 1,1% του ΑΕγχΠ έως το 2030. Στην 
έκθεσή του με τίτλο «Όραμα για μια Ευρωπαϊκή Ένωση με 100% κάλυψη από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας», το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας εκτιμά ότι, 
εάν το 2030 το 45% της ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα 
δημιουργηθούν 4,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και ότι, εάν το ενεργειακό σύστημα της 
Ευρώπης τροφοδοτείται 100% από ανανεώσιμες μορφές ενέργειας έως το 2050, θα 
δημιουργηθούν 6,1 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον εν λόγω τομέα. Επιπλέον, θα 
δημιουργηθούν ή θα διατηρηθούν θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο, για παράδειγμα στον 
κατασκευαστικό κλάδο, μέσω επενδύσεων στην εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα της 
στέγασης.

Η επαρκής συμπερίληψη της ανάπτυξης των ευφυών δικτύων στα περιφερειακά σχέδια 
ενέργειας θα ενθαρρύνει επίσης τους πολίτες να αναλάβουν ενεργό ρόλο και ευθύνες όσον 
αφορά τον σχεδιασμό της ενέργειας και του δικτύου στις περιφέρειές τους και να 
αξιοποιήσουν τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που απορρέουν από αυτές τις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων. Αυτή η ενθάρρυνση θα έχει ως αποτέλεσμα οι πολίτες να γίνουν 
παραγωγοί-καταναλωτές, καθώς θα παράγουν, θα καταναλώνουν και θα πωλούν τη δική τους 
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ενέργεια στο πλαίσιο ενός ευφυούς δικτύου.

Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι ένα ευφυές δίκτυο μπορεί να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο 
του οράματος για ένα μέλλον βιώσιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης μεγαλύτερης 
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, μεγαλύτερης εξοικονόμησης ενέργειας και καλύτερης 
και ιδίως τοπικής χρήσης της τοπικά παραγόμενης ενέργειας. Συνεπώς, πρέπει να 
θεωρήσουμε τα ευφυή ενεργειακά συστήματα ως μια γενική έννοια που αποφέρει σημαντικά 
οφέλη στις ευρωπαϊκές περιφέρειες. 

Ωστόσο, υπάρχουν προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε να αναπτυχθούν 
ευφυέστερα ενεργειακά συστήματα στις περιφέρειες της ΕΕ. Προκειμένου να 
καθησυχαστούν οι πολίτες, κατά τη δημιουργία ενός ευφυούς ενεργειακού συστήματος που 
βασίζεται σε αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων και, κατά συνέπεια, στα δεδομένα των 
τελικών χρηστών, η προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής πρέπει πάντοτε να 
διασφαλίζεται και να επιβάλλεται. Γενικότερα, πρέπει να αντιμετωπιστούν ρυθμιστικές και 
νομικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών ενισχύσεων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα 
όσον αφορά τις διατομεακές προσεγγίσεις, που συνδέουν για παράδειγμα τον τομέα των ΤΠΕ 
με τον τομέα της ενέργειας. Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε παραμεθόριες περιοχές 
κατά μήκος των εθνικών συνόρων έρχονται επίσης αντιμέτωπες με πολλές ρυθμιστικές και 
νομικές προκλήσεις. Πρέπει να αρθούν αυτοί οι διαχωρισμοί μεταξύ των τομέων και να 
ανοιχτούν τα σύνορα μεταξύ των χωρών, διότι μόνο μια ευρύτερη ολιστική προσέγγιση θα 
καταστήσει δυνατή την πλήρη αξιοποίηση των οφελών που συνεπάγεται η εφαρμογή των 
ευφυών ενεργειακών συστημάτων. Εν προκειμένω, απαιτείται ένα σταθερό, ευνοϊκό 
ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο για όλα τα είδη επενδύσεων και μακροχρόνιας συνεργασίας 
που συνδέονται με τα ευφυή ενεργειακά συστήματα. 

Η δημιουργία πιο βιώσιμων περιφερειών και κοινοτήτων στην Ευρώπη είναι ένας στόχος 
εφικτός. Με κοινές προσπάθειες, οι περιφέρειες, τα νησιά και οι κοινότητες που 
προαναφέρθηκαν ως παραδείγματα προς μίμηση δεν θα αποτελούν πια πρωτοπόρους αλλά το 
status quo μιας πιο ευημερούσας, βιώσιμης και ενεργειακά ανεξάρτητης Ευρώπης.


