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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και των φορέων της στην υλοποίηση 
της νέας ευρωπαϊκή ενεργειακής πολιτικής
2012/2099(INI)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 194 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Noεμβρίου 2010 με τίτλο 
"Ενέργεια 2020 – Μια στρατηγική για ανταγωνιστική, αειφόρο και ασφαλή ενέργεια" 
(COM(2010)0639),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωσή του της 15ης Δεκεμβρίου 2011 με τίτλο «Ενεργειακός 
Χάρτης Πορείας 2015» (COM(2011)0885),

– έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ 
(COM(2011)0370),

– 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 (A7-00082012),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινοί στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής είναι η 
ασφάλεια του εφοδιασμού, η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινοί στόχοι της πολιτικής συνοχής της ΕΕ είναι η 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή των ευρωπαϊκών περιφερειών, μέσω 
επενδύσεων στην ανάπτυξη και την απασχόληση·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στην πολιτική συνοχής στον τομέα της ενέργειας
μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση αφενός των πολιτικών, προωθώντας την 
ανάπτυξη σε υπανάπτυκτες περιφέρειες και δημιουργώντας τοπικές θέσεις απασχόλησης 
και, αφετέρου, διασφαλίζοντας την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού σε ολόκληρη 
την ΕΕ

Γενική προσέγγιση

1. επισημαίνει, όσον αφορά τον αρνητικό αντίκτυπο της κρίσης τη διεύρυνση των τοπικών 
και περιφερειακών διαφορών στην Ευρώπη, την ανάγκη έντονης στήριξης της ΕΕ για τη 
συνοχή· πιστεύει ότι τα ευρωπαϊκά ενεργειακά έργα μπορούν να συμβάλουν στην 
περιφερειακή ανάπτυξη μέσω επενδύσεων σε αποκεντρωμένες ενεργειακές πηγές, την 
ενεργειακή απόδοση και άλλα μέτρα που στηρίζουν την ανάπτυξη και τις θέσεις 
εργασίας·

2. επισημαίνει , ωστόσο, ότι τα προγράμματα στον τομέα της πολιτικής συνοχής δεν πρέπει 
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να θεωρούνται ως υποκατάστατο της κανονικής χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών 
προτάσεων ενεργειακής πολιτικής· τονίζει ότι η πολιτική συνοχής μπορεί να στηρίξει 
δράσεις, όπως τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, ως συμπληρωματική πηγή 
χρηματοδότησης, αλλά μόνο στον βαθμό που τα προγράμματα αυτά προάγουν τους 
στόχους της πολιτικής συνοχής·

3. πιστεύει ότι οι περιφέρειες της Ευρώπης πρέπει να είναι σε θέση να εστιάσουν στις πλέον 
κατάλληλες για τις τοπικές συνθήκες ενεργειακές πηγές και η ΕΕ πρέπει να ξεκινήσει να 
μετρά τους ευρωπαϊκούς ενεργειακούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ συνολικά·

4. επισημαίνει ότι, λόγω των στόχων που έχει θέσει η ΕΕ στον τομέα της κλιματικής 
αλλαγής, οι εξελίξεις στον τομέα της τιμολόγησης της ενεργείας μπορεί να θέσουν τους
πολίτες στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της ΕΕ σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση· 
ζητεί, συνεπώς, αυτό να ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό της πολιτικής συνοχής·

Ανάπτυξη ικανοτήτων

5. επισημαίνει ότι οποιοσδήποτε μελλοντικός ενεργειακός στόχος πρέπει να βασίζεται σε 
δίκαιη κατανομή βαρών μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών και πρέπει να τους παρέχει 
τη δυνατότητα για μελλοντική ανάπτυξη· συνεπώς, πιστεύει μετ’ επιτάσεως ότι 
οποιαδήποτε μελλοντική χρηματοδότηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τους 
γενικούς ευρωπαϊκής εμβέλειας στόχους αλλά και τις θεσμικές ικανότητες των 
περιφερειών σε ολόκληρη την ΕΕ·

6. επισημαίνει, όσον αφορά τα μεγάλης εμβέλειας ενεργειακά έργα, τις πιθανές ελλείψεις 
ικανότητας διαφόρων περιφερειακών και τοπικών αρχών, που ενδέχεται να 
παρεμποδίσουν σοβαρά την εφαρμογή τους· συνεπώς, πιστεύει ότι μόνο τα προγράμματα
JESSICA, ELENA και IEE-MLEI πρέπει να ενισχυθούν αλλά οποιοδήποτε άλλο
ενεργεακό κονδύλι στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής πρέπει να αναθεωρηθεί μέχρι το 
2018 με βάση τον δείκτη απορρόφησης·

7. επισημαίνει, μολονότι στηρίζει τα νέα δημοσιονομικά μέσα για τα ενεργειακά έργα, ότι 
αυτά πρέπει να είναι πέραν των άμεσων ενισχύσεων και της συγχρηματοδότησης των 
ενεργειακών έργων και όχι αντικατάστασή τους· επισύρει την προσοχή των κρατών 
μελών και της Επιτροπής στο γεγονός ότι μεμονωμένα άτομα, μικρές και μεσαίες 
κωμοπόλεις και αγροτικές κοινότητες πρέπει να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική 
ενίσχυση για έργα ενεργειακής απόδοσης και οικοδόμησης καινοτομίας, καθόσον 
ενδέχεται να υπάρχει έλλειψη διοικητικής ικανότητας για την πλήρη αξιοποίηση άλλων 
χρηματοδοτικών μέσων·

Συμφωνίες σύμπραξης

8. σημειώνει ότι, για να εφαρμοστούν σωστά τα έργα, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές 
πρέπει να γνωμοδοτούν για τις συμφωνίες σύμπραξης με τρόπο που θα τους παρέχει 
πραγματική ευκαιρία επηρεασμού όσον αφορά τους στόχους τους, το περιεχόμενο των 
δαπανών και την εφαρμογή τους·

9. επισημαίνει ότι οι ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα διαφορετικά οικονομικά, κοινωνικά και 
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εδαφικά χαρακτηριστικά των περιφερειών·

10. πιστεύει ότι, ενώ το Κοινό Πλαίσιο Στρατηγικής προβλέπει γενική εγγραφή, οριοθέτηση
και άλλους θεματικούς στόχους, τα μέτρα αυτά πρέπει να εφαρμόζονται με ευέλικτο 
τρόπο στις συμφωνίες σύμπραξης ώστε να παρέχουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να 
ακολουθούν εξατομικευμένες εθνικές διαδρομές για την επίτευξη των στόχων του 2020·

11. επισημαίνει την ανάγκη εφαρμογής των ευρύτερων δυνατών όρων αναφοράς και ορισμών 
για τα ενεργειακά έργα που εντάσσονται για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής·

Εφαρμογή και προτάσεις πολιτικής

12. σημειώνει ότι, ενώ τα κράτη μέλη τροποποιούν τα ενεργειακά τους μείγματα σύμφωνα με 
τους κλιματικούς στόχους της ΕΕ, πολλές περιφέρειες εξαρτώνται από ορυκτά καύσιμα· 
πιστεύει, συνεπώς, ότι πρέπει να γίνουν αποδεκτά όχι μόνο τα καύσιμα χαμηλής 
περιεκτικότητας σε άνθρακα, αλλά και όλες οι χαμηλών εκπομπών ενεργειακές πηγές, 
όπως το σχιστολιθικό αέριο, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που είναι μεταβατικής 
φύσης·

13. υποστηρίζει την αξιοποίηση των πόρων της πολιτικής συνοχής και της ενεργειακής 
πολιτικής για διασυνοριακά έργα με τρίτες χώρες εταίρους· επισημαίνει ότι οι 
παραμεθόριες περιοχές πρέπει να ενσωματωθούν στο σύστημα της ΕΕ προκειμένου να 
διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη σε αμφότερες τις πλευρές των συνόρων· επισημαίνει 
ότι μια τέτοιου είδους χρηματοδότηση πρέπει να υπόκειται στην εφαρμογή κανόνων 
ενεργειακής αγοράς της ΕΕ·

14. πιστεύει ότι τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής πρέπει να διατίθενται για την εκπαίδευση 
των ΜΜΕ και των ατόμων όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στον τομέα της 
ανανεώσιμης ενέργειας· σημειώνει ότι αυτό είναι ιδιαίτερα απαραίτητο για τα κράτη μέλη
όπου έχει εγκριθεί σύστημα που προβλέπει «πιστοποιητικό προέλευσης»·

15. υποστηρίζει την αναθεώρηση του κανονισμού περί ΦΠΑ της ΕΕ (2006/112/EΚ)
προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται στα 
περιφερειακά και τοπικά έργα που αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης
για την αγορά προϊόντων της υψηλότερης κλάσης ενεργειακής απόδοσης με βάση την 
οδηγία 2010/30/EΕ·

16. πιστεύει ότι η εξαίρεση από το ΕΤΠΑ και το ΤΑ έργων που ενδέχεται να εμπίπτουν στην 
οδηγία 2003/87/EΚ, ενδέχεται να έχει δυσανάλογο αντίκτυπο στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες και να καθυστερήσει τη μετάβασή τους σε περιφέρειες χαμηλών εκπομπών· 
ζητεί από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει περαιτέρω και να ορίσει τους ενεργειακούς 
τομείς που δεν θα είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 
και να αποσύρει τον αποκλεισμό αυτό όσον αφορά έργα που βρίσκονται σε περιφέρειες 
σύγκλισης·

Ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμοι πόροι και υποδομές

17. συμφωνεί ότι η ενεργειακή απόδοση έχει ζωτική σημασία για τους ενεργειακούς στόχους 



PE500.485v01-00 6/6 PR\918537EL.doc

EL

της ΕΕ και πρέπει να προωθηθεί περισσότερο στο πλαίσιο της δομής με θεματική 
συγκέντρωση· πιστεύει ότι τα μέτρα της ΕΕ πρέπει να στηρίξουν την ενεργειακή 
απόδοση, τόσο όσον αφορά την κατανάλωση όσο και την παραγωγή ενέργειας

18. επισημαίνει ότι η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ προϋποθέτει την ανάπτυξη τοπικών και 
περιφερειακών έξυπνων δικτύων διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίου· πιστεύει ότι η 
ενεργειακή θεματική συγκέντρωση πρέπει να στηρίξει τη δημιουργία και την ανακαίνιση
δικτύων·

19. σημειώνει την ανάγκη για ενεργειακή απόδοση και ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις αγροτικές περιοχές· επισημαίνει τις αυξανόμενες δυνατότητες ενεργειακής 
εξοικονόμησης στα αγροτικά νοικοκυριά, που ενδέχεται να απαιτήσει καινοτόμα 
προγράμματα χρηματοδότησης· υποστηρίζει τη λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες στις αγροτικές περιοχές·

20. σημειώνει την ανισορροπία όσον αφορά τη βιώσιμη χρήση πόρων μεταξύ διαφόρων 
κρατών μελών και υποστηρίζει ότι πρέπει να επιταχυνθεί η λήψη μέτρων για τη στήριξη 
της απόδοσης των πόρων και της ανακύκλωσης των υλικών·

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.


