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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με μια Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας 

(2015/2323(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Νέα Συμφωνία για τους 

καταναλωτές ενέργειας» (COM(2015)0339), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Έναρξη της διαδικασίας 

δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τον ανασχεδιασμό της αγοράς ενέργειας» 

(COM(2015)0340), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική πλαίσιο για μια 

ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή» 

(COM(2015)0080), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο 

«Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2012, με τίτλο 

«Για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας» (COM(2012)0663), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής 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 Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο 

«Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050» (COM(2011)0885), 

– έχοντας υπόψη την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια, 

– 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, 

– 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 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
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– έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2008 με τίτλο «Προς έναν ευρωπαϊκό 

χάρτη δικαιωμάτων των καταναλωτών ενέργειας»1, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Σεπτεμβρίου 2013 για την εύρυθμη λειτουργία 

της εσωτερικής αγοράς ενέργειας2, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τον Ενεργειακό 

Χάρτη Πορείας για το 2050, ένα μέλλον με ενέργεια3, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις τοπικές και 

περιφερειακές συνέπειες της ανάπτυξης ευφυών δικτύων4, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την προστασία των 

καταναλωτών – προστασία των καταναλωτών ως προς τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας5, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2015 με τίτλο «Η πορεία προς μια 

Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση»6, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 

(Α8-0000/2016), 

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Νέα Συμφωνία για τους 

καταναλωτές ενέργειας»· 

2. επισημαίνει ότι η εν εξελίξει ενεργειακή μετάβαση οδηγεί σε μετατόπιση από ένα 

κεντρικό, άκαμπτο ενεργειακό σύστημα που βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα σε ένα 

σύστημα που είναι περισσότερο αποκεντρωμένο, ευέλικτο και βασίζεται στις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 

3. θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η Ενεργειακή Ένωση θα πρέπει να επικεντρώνεται στα 

συμφέροντα των πολιτών και θα πρέπει: 

α. να παρέχει στους πολίτες σταθερή, οικονομικά προσιτή, βιώσιμη, δίκαιη και 

διαφανή ενέργεια καθώς και προϊόντα και κατοικίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης· 

β. να καθιστά τους πολίτες ικανούς να παράγουν και να αποθηκεύουν τη δική τους 

                                                 
1  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0306. 
2  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0344. 
3  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0088. 
4  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0065. 
5  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0342. 
6  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0444. 
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καθαρή ενέργεια, να λαμβάνουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και να 

συμμετέχουν ενεργά στην αγορά ενέργειας μέσω των επιλογών τους ως 

καταναλωτών καθώς και της δυνατότητας να ανταποκρίνονται στη ζήτηση με 

ασφάλεια και σιγουριά· 

γ. να εξαλείφει τα αίτια της ενεργειακής ένδειας· 

δ. να προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές, μη ανταγωνιστικές και 

αθέμιτες πρακτικές των προμηθευτών και να τους καθιστά ικανούς να ασκούν 

πλήρως τα δικαιώματά τους· 

4. θεωρεί ότι, ως γενική αρχή, η ενεργειακή μετάβαση θα πρέπει να οδηγήσει σε ένα 

περισσότερο αποκεντρωμένο και δημοκρατικό ενεργειακό σύστημα που θα ωφελεί την 

κοινωνία στο σύνολό της, θα αυξάνει τη συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών 

κοινοτήτων και θα τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν την κυριότητα ή την 

συγκυριότητα της παραγωγής, διανομής και αποθήκευσης ενέργειας, ταυτόχρονα δε θα 

προστατεύει τα πλέον ευάλωτα άτομα· 

Προς μια εύρυθμα λειτουργούσα αγορά ενέργειας που είναι επωφελής για τους 

καταναλωτές 

5. θεωρεί ότι ο στόχος της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια, ο οποίος συνίσταται 

στη δημιουργία μιας πραγματικά ανταγωνιστικής και φιλικής προς τον καταναλωτή 

λιανικής αγοράς ενέργειας, δεν έχει επιτευχθεί ακόμα, όπως αποδεικνύεται από τα 

χαμηλά επίπεδα αλλαγής προμηθευτή και ικανοποίησης των καταναλωτών σε όλη την 

ΕΕ, τα επίμονα υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης της αγοράς και τη μη αποτύπωση της 

μείωσης του κόστους χονδρικής στις τιμές λιανικής· 

6. καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν απαρέγκλιτα 

την πλήρη εφαρμογή της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια και ζητεί, στο πλαίσιο 

της αναθεώρησής της, να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες συστάσεις· 

α. συνιστά να βελτιωθεί η διαφάνεια και η σαφήνεια των λογαριασμών, στους οποίους 

πρέπει να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την τελική τιμή, με επεξήγηση 

των διαφόρων φόρων, εισφορών και τιμολογίων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με 

τις διάφορες πηγές ενέργειας και τη διαχείριση των καταγγελιών, σαφής ένδειξη των 

σημείων επαφής και πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή προμηθευτή και τα μέτρα 

ενεργειακής απόδοσης· τονίζει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται σαφής διατύπωση και 

να αποφεύγονται ή να εξηγούνται σαφώς οι τεχνικοί όροι· ζητεί από την Επιτροπή 

να ορίσει εν προκειμένω ελάχιστα πρότυπα· 

β. συνιστά να εξεταστεί το ενδεχόμενο να απαιτηθεί να περιλαμβάνονται στους 

λογαριασμούς ενέργειας συγκρίσεις προσφορών προκειμένου να δίδεται σε όλους 

τους καταναλωτές, ακόμα και σε εκείνους που δεν διαθέτουν πρόσβαση στο δίκτυο ή 

σχετικές δεξιότητες, η δυνατότητα να διαπιστώσουν εάν θα μπορούσαν να 

εξοικονομήσουν χρήματα αλλάζοντας προμηθευτή· θεωρεί ότι στους λογαριασμούς 

πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης συγκρίσεις μεταξύ ομοτίμων με στόχο τη μείωση 

της χρήσης ενέργειας· 

γ. συνιστά να αναπτυχθούν κανόνες για τα εργαλεία σύγκρισης τιμών προκειμένου να 
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διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε ανεξάρτητα, επικαιροποιημένα 

και κατανοητά εργαλεία σύγκρισης· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

αναπτύξουν συστήματα πιστοποίησης που θα καλύπτουν όλα τα εργαλεία σύγκρισης 

τιμών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών 

Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (CEER)· 

δ. συνιστά να υπάρχει περιορισμένο φάσμα τυποποιημένων τιμολογίων, προκειμένου 

να διευκολύνεται η σύγκριση μεταξύ διαφορετικών προμηθευτών και τιμολογίων και 

να αποφεύγεται η ύπαρξη πολλών διαφορετικών τιμολογίων για το ίδιο προϊόν, η 

οποία προκαλεί σύγχυση· 

ε. συνιστά να εξεταστεί το ενδεχόμενο να απαιτηθεί από τους προμηθευτές ενέργειας 

να τοποθετούν αυτόματα τους πελάτες στο πιο προνομιακό τιμολόγιο, βάσει του 

ιστορικού προτύπων κατανάλωσης· σημειώνει, λαμβανομένων υπόψη των χαμηλών 

ποσοστών αλλαγής προμηθευτή σε ολόκληρη την Ευρώπη, ότι πολλά νοικοκυριά, 

ιδίως τα πλέον ευάλωτα, δεν συμμετέχουν στην αγορά ενέργειας και παραμένουν σε 

παρωχημένα ακριβά τιμολόγια· 

στ. συνιστά να ληφθούν μέτρα ώστε οι τιμές λιανικής να αποτυπώνουν καλύτερα τις 

τιμές χονδρικής και, ως εκ τούτου, να αναστραφεί η τάση αύξησης του ποσοστού 

των σταθερών στοιχείων κόστους στους λογαριασμούς ενέργειας, και συγκεκριμένα 

των τελών δικτύου, των φόρων και των εισφορών, τα οποία συχνά είναι φθίνοντα 

στοιχεία· συνιστά να εφαρμόζονται τα εν λόγω στοιχεία προοδευτικά ή, εφόσον είναι 

δυνατό, να χρηματοδοτούνται από εναλλακτικές πηγές· 

7. τονίζει ότι οι διατάξεις για την αλλαγή προμηθευτή, όπως προβλέπονται στην τρίτη 

δέσμη μέτρων για την ενέργεια, θα πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως από τα κράτη μέλη 

και ότι η εθνική νομοθεσία πρέπει να διασφαλίζει στους καταναλωτές το δικαίωμα να 

αλλάζουν προμηθευτή με γρήγορο, εύκολο και ανέξοδο τρόπο, χωρίς χρεώσεις ή 

κυρώσεις για την καταγγελία της σύμβασης · 

8. θεωρεί ότι πρέπει να προωθηθούν συστήματα μαζικής αλλαγής προμηθευτή και 

εκστρατείες προκειμένου να βοηθούνται οι καταναλωτές στην ανεύρεση καλύτερης 

συμφωνίας· τονίζει ότι τα εν λόγω συστήματα πρέπει να είναι ανεξάρτητα, αξιόπιστα, 

ολοκληρωμένα και χωρίς αποκλεισμούς και να στοχεύουν στα άτομα που συμμετέχουν 

λιγότερο· επισημαίνει ότι οι πλέον κατάλληλοι φορείς για να αναλάβουν τον ρόλο αυτό 

είναι οι τοπικές αρχές, οι ρυθμιστικές αρχές και οι οργανώσεις καταναλωτών, καθώς 

και άλλες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, και ότι πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να 

στηριχθούν οι δραστηριότητες αυτές από ευρωπαϊκά κονδύλια· 

9. τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή και επιβολή των 

διατάξεων των οδηγιών για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και τα δικαιώματα των 

καταναλωτών που σχετίζονται με τις κατ’ οίκον πωλήσεις, τις καταχρηστικές ρήτρες 

και τις αθέμιτες πρακτικές και τις επιθετικές τεχνικές εμπορίας, ώστε να 

προστατεύονται οι καταναλωτές ενέργειας· 

Εκδημοκρατισμός του ενεργειακού συστήματος μέσω της παροχής βοήθειας στους 

καταναλωτές ώστε να αναλάβουν την ευθύνη για την ενεργειακή μετάβαση, να 

παράγουν τη δική τους ενέργεια και να καταστούν ενεργειακά αποδοτικοί 
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10. θεωρεί ότι οι τοπικές αρχές, οι κοινότητες και τα άτομα θα πρέπει να αποτελέσουν τη 

ραχοκοκαλιά της ενεργειακής μετάβασης και θα πρέπει να λάβουν ενεργό στήριξη 

προκειμένου να καταστούν παραγωγοί και προμηθευτές ενέργειας επί ίσοις όροις με 

άλλους παράγοντες της αγοράς· 

11. θεωρεί ότι η πρόσβαση σε κεφάλαιο, το υψηλό αρχικό επενδυτικό κόστος και οι μακρές 

περίοδοι αποπληρωμής συνιστούν εμπόδια στη λήψη μέτρων για την αυτοπαραγωγή 

και την ενεργειακή απόδοση· ζητεί, ως εκ τούτου, να αναπτυχθούν νέα επιχειρηματικά 

μοντέλα και καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα προκειμένου να παρέχονται κίνητρα για 

αυτοπαραγωγή, κατανάλωση και ενεργειακή απόδοση για όλους τους καταναλωτές· 

προτείνει να καταστεί αυτό προτεραιότητα για την ΕΤΕπ, το ΕΤΣΕ και τα διαρθρωτικά 

ταμεία· 

12. ζητεί να θεσπιστούν σταθερά και επαρκή συστήματα αμοιβών, προκειμένου να 

κατοχυρωθεί η ασφάλεια των επενδυτών και να αυξηθεί η αξιοποίηση ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας μικρής κλίμακας· θεωρεί ότι τα τιμολόγια δικτύου και άλλα τέλη δεν 

θα πρέπει να εισάγουν διακρίσεις και θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν πιστά τον 

αντίκτυπο του καταναλωτή στο δίκτυο, διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή 

χρηματοδότηση για τη συντήρηση και την ανάπτυξη των δικτύων διανομής· εκφράζει 

τη λύπη του για τις πρόσφατες απότομες αλλαγές στα καθεστώτα στήριξης σε ορισμένα 

κράτη μέλη, καθώς και για τη θέσπιση άδικων και τιμωρητικών φόρων ή τελών που 

βλάπτουν τη συνέχιση της επέκτασης της αυτοπαραγωγής· 

13. συνιστά να μειωθούν στο απόλυτο ελάχιστο οι διοικητικοί φραγμοί στη νέα ικανότητα 

αυτοπαραγωγής και προτείνει να αντικατασταθούν οι χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης 

με μια απλή απαίτηση κοινοποίησης· προτείνει να συμπεριληφθούν στην αναθεώρηση 

της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ειδικές διατάξεις με σκοπό την άρση 

των εμποδίων και την προώθηση κοινοτικών/συνεταιριστικών καθεστώτων ενέργειας· 

14. επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό πλαίσιο για τους 

ενοικιαστές και όσους κατοικούν σε πολυκατοικίες, προκειμένου να επωφεληθούν και 

αυτοί από τα μέτρα για την αυτοπαραγωγή και την ενεργειακή απόδοση· 

15. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη στήριξή της στο Σύμφωνο των Δημάρχων, 

προκειμένου να επεκταθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω ως εργαλείο για την προώθηση 

μέτρων για την αυτοπαραγωγή και την ενεργειακή απόδοση, την καταπολέμηση της 

ενεργειακής ένδειας, τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 

όλων των τοπικών αρχών, των περιφερειών και των κρατών μελών, και να διασφαλίσει 

ότι όλες οι τοπικές αρχές γνωρίζουν τις διαθέσιμες δυνατότητες χρηματοδοτικής 

στήριξης· 

Προωθώντας την ανάπτυξη της διαχείρισης της ανταπόκρισης στη ζήτηση  

16. επισημαίνει ότι, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανταπόκριση στη ζήτηση, οι τιμές 

ενέργειας πρέπει να διαφέρουν μεταξύ των περιόδων αιχμής και εκτός αιχμής και, ως 

εκ τούτου, τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης δυναμικής τιμολόγησης κατ’ επιλογή, υπό την 

προϋπόθεση διεξοδικής εκτίμησης των επιπτώσεών της σε όλους τους καταναλωτές· 

θεωρεί ότι τα δυναμικά τιμολόγια πρέπει να είναι διαφανή, συγκρίσιμα και να 

εξηγούνται με σαφήνεια· 
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17. θεωρεί ότι οι καταναλωτές πρέπει να έχουν εύκολη και έγκαιρη πρόσβαση στα 

δεδομένα κατανάλωσής τους όσον αφορά τον όγκο και το κόστος, προκειμένου να 

μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις· θεωρεί ότι, όπου εγκαθίστανται 

ευφυείς μετρητές, θα πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου να 

τεθεί τέρμα στη χρέωση ανεξόφλητων λογαριασμών, η δε εγκατάσταση θα πρέπει να 

είναι αποδοτική και οικονομικά προσιτή για τους καταναλωτές και δωρεάν για τους 

καταναλωτές που βρίσκονται σε ενεργειακή ένδεια· τονίζει ότι οι εξοικονομήσεις 

απόδοσης που προκύπτουν από τους ευφυείς μετρητές θα πρέπει να επιμερίζονται 

δίκαια μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης του δικτύου και των χρηστών· 

18. τονίζει ότι η ανάπτυξη ευφυών τεχνολογιών δεν πρέπει να αγνοεί τους πλέον 

ευάλωτους ή τους λιγότερο ενεργούς καταναλωτές ούτε να οδηγεί σε αύξηση των 

λογαριασμών· 

19. επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν ευφυείς συσκευές οι οποίες θα 

αυτοματοποιούν τη διαχείριση της ενεργειακής ζήτησης βάσει των μηνυμάτων των 

τιμών· 

20. θεωρεί ότι η επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων των πολιτών τα οποία 

σχετίζονται με την ενέργεια θα πρέπει να τελούν υπό τη διαχείριση ουδέτερων 

οντοτήτων και θα πρέπει να συμμορφώνονται με την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ, η 

οποία ορίζει ότι η κυριότητα του συνόλου των δεδομένων ανήκει στους πολίτες και ότι 

τα δεδομένα θα πρέπει να παρέχονται σε τρίτους μόνον κατόπιν ρητής συγκατάθεσης· 

θεωρεί, επιπλέον, ότι οι πολίτες θα πρέπει να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα 

διόρθωσης και διαγραφής πληροφοριών· 

Αντιμετώπιση των αιτίων της ενεργειακής ένδειας 

21. ζητεί να αναπτυχθεί ένα ισχυρό πλαίσιο της ΕΕ για την καταπολέμηση της ενεργειακής 

ένδειας, συμπεριλαμβανομένου ενός ευρέος, κοινού αλλά μη ποσοτικού ορισμού της 

ενεργειακής ένδειας, με εστίαση στην ιδέα ότι η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή 

ενέργεια αποτελεί βασικό κοινωνικό δικαίωμα· παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει 

προτεραιότητα σε μέτρα για την άμβλυνση της ενεργειακής ένδειας στις μελλοντικές 

νομοθετικές προτάσεις και να υποβάλει ειδικό σχέδιο δράσης μέχρι τα μέσα του 2017· 

22. τονίζει ότι η βελτίωση της διαθεσιμότητας και της συλλογής δεδομένων έχει 

καθοριστική σημασία για την αξιολόγηση της κατάστασης και την αποτελεσματικότερη 

δυνατή στόχευση της βοήθειας σε πολίτες που βρίσκονται σε ενεργειακή ένδεια· 

23. θεωρεί ότι στο πλαίσιο διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης θα πρέπει να 

συμπεριληφθούν στόχοι και υποχρέωση υποβολής εκθέσεων από τα κράτη μέλη για την 

ενεργειακή ένδεια και ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν βασικοί δείκτες για την 

ενεργειακή ένδεια· 

24. θεωρεί ότι τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης κατέχουν κεντρική θέση σε κάθε 

στρατηγική για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και κοστίζουν πολύ λιγότερο 

μακροπρόθεσμα σε σύγκριση με την αντιμετώπιση του ζητήματος αποκλειστικά μέσω 

πολιτικών κοινωνικής ασφάλισης· ζητεί να ληφθούν μέτρα προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας για την ενεργειακή 

απόδοση των κτιρίων, η ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση των υφιστάμενων κτιρίων 
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δίδει προτεραιότητα στους πολίτες που βρίσκονται σε ενεργειακή ένδεια· προτείνει να 

εξεταστεί το ενδεχόμενο να τεθεί στόχος μείωσης του αριθμού των ενεργειακά μη 

αποδοτικών κατοικιών μέχρι το 2030, με έμφαση στα μισθωμένα ακίνητα και τις 

κοινωνικές κατοικίες· 

25. ζητεί να συμπεριληφθεί στην οδηγία για την ενεργειακή απόδοση διάταξη η οποία θα 

προβλέπει σημαντικό ελάχιστο ποσοστό μέτρων που θα προορίζονται για καταναλωτές 

με χαμηλό εισόδημα στα καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης· 

26. ζητεί τα κονδύλια της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση και τη στήριξη της 

αυτοπαραγωγής να διοχετεύονται προς καταναλωτές που βρίσκονται σε ενεργειακή 

ένδεια και έχουν χαμηλό εισόδημα, καθώς και να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του 

κατακερματισμού των κινήτρων μεταξύ ενοικιαστών και ιδιοκτητών· 

27. θεωρεί ότι τα ορθά στοχευμένα κοινωνικά τιμολόγια είναι ζωτικής σημασίας για τους 

ευάλωτους πολίτες με χαμηλό εισόδημα και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να προωθηθούν· 

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

Επιτροπή. 

 


