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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. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων, «οι 

στόχοι των ΕΔΕΤ επιδιώκονται στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης», του στόχου της 

ΕΕ για τη διατήρηση, την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος 

και των δεσμεύσεών της βάσει της συμφωνίας του Παρισιού· τονίζει, σε αυτό το 

πλαίσιο, την ανάγκη για μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των τομεακών πολιτικών της ΕΕ 

και της πολιτικής για τη χρηματοδότηση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

μεριμνήσουν για τη συμμετοχή των πόλεων, των περιφερειών και της κοινωνίας των 

πολιτών, ώστε να έχουν ενεργό ρόλο στην εκπόνηση και την εφαρμογή συγκεκριμένων 

μέτρων· 

2. υπενθυμίζει ότι οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα προγράμματα στο πλαίσιο του 

ΚΚΔ αποσκοπούν στην προώθηση της αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των πόρων, 

του περιορισμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε 

αυτή, καθώς και των οριζόντιων αρχών της εταιρικής σχέσης, της πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ισότητας των φύλων· 

3. υπενθυμίζει ότι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) παρέχουν 

σημαντικές ευκαιρίες για καινοτομία στον τομέα της ενέργειας και της ανάπτυξης της 

αντίστοιχης αγοράς και, με τον τρόπο αυτό, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό 

ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης· επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής 

να θέσει σε εφαρμογή στοχοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα για την επίτευξη της ορθής 

ισορροπίας μεταξύ επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών μηχανισμών και υπογραμμίζει 

ότι οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και οι κοινές επιχειρήσεις στον 

τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν 

τις ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της καθαρής ενέργειας· τονίζει, ότι η ενίσχυση 

περιοχών και πόλεων από τα ταμεία ΕΔΕΤ στον τομέα της ενεργειακής μετάβασης  

πρέπει να επιταχυνθεί· επισημαίνει, συγκεκριμένα, ότι η οικονομική στήριξη και οι 

πόροι για την υλοποίηση τοπικών ενεργειακών προγραμμάτων αναβάθμισης θα πρέπει 

να αυξηθούν· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να σταματήσουν την άμεση ή 

έμμεση στήριξη επιδοτήσεων που προκαλούν στρεβλώσεις ή είναι επιζήμιες για το 

περιβάλλον, με στόχο τον αναπροσανατολισμό των χρηματοδοτικών ροών προς την 

έρευνα στον τομέα της καθαρής ενέργειας· υπενθυμίζει τη δέσμευση στο πλαίσιο της 

στρατηγικής ΕΕ 2020 να δοθεί προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση και στις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 

4. σημειώνει την εν γένει ικανοποιητική πρόοδο στην υλοποίηση των στόχων της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όσον αφορά τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τα αποτελέσματα διαφέρουν σημαντικά μεταξύ 

των διαφόρων κρατών μελών· τονίζει ότι οι αυξημένες επενδύσεις σε επιστημονικές 

επιδιώξεις που αφορούν την καθαρή ενέργεια θα μπορούσαν, αφενός, να συμβάλουν 

στην επίτευξη καθορισμένων αποστολών και, αφετέρου, να παραγάγουν απτά 

αποτελέσματα· υπενθυμίζει ότι η θέσπιση δεσμευτικών προτύπων και στόχων μπορεί 

να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή και τα περιβαλλοντικά προβλήματα, να 
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εξασφαλίσει τη βιώσιμη ασφάλεια του εφοδιασμού και να διατηρήσει το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα της ΕΕ στον τομέα των φιλικών προς το κλίμα ενεργειακών τεχνολογιών· 

υπογραμμίζει ότι η πλειονότητα των καθαρών ενεργειακών τεχνολογιών που 

χρησιμοποιούνται σήμερα (π.χ. αιολική, ηλιακή) εξαρτώνται κατά μέγα μέρος από 

κυμαινόμενους φυσικούς παράγοντες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη 

σταθερότητα του ενεργειακού εφοδιασμού σε επί μέρους περιφέρειες ή ακόμη και 

κράτη μέλη και ζητεί, ως εκ τούτου, να δοθεί επαρκής προσοχή στη διασυνδεσιμότητα 

των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, την εξισορρόπηση της εφεδρικής ισχύος, την 

αποθήκευση και σε άλλα μέτρα που κρίνονται αναγκαία ώστε να επιτευχθεί μια πλήρως 

λειτουργική κοινή αγορά ενέργειας· ζητεί να πραγματοποιηθούν επενδύσεις τόσο στην 

έρευνα όσο και σε καινοτόμα σχέδια που θα εστιάζουν ειδικότερα στους 

συνεταιρισμούς ανανεώσιμης ενέργειας, σε πρωτοβουλίες για την αποκέντρωση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για ιδιοπαραγωγή και σε καινοτόμες δράσεις από 

πλευράς ΜΜΕ· τονίζει, επιπλέον, τη σημασία που έχει η διατήρηση της εδαφικής 

ισορροπίας εντός της ΕΕ και η παροχή πιο εκτεταμένης στήριξης σε πόλεις και 

περιφέρειες που είναι λιγότερο αναπτυγμένες στο θέμα αυτό· 

5. θεωρεί ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω η προσέγγιση της έξυπνης εξειδίκευσης 

(χάρη στην οποία υπήρξαν περισσότερες από 120 στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας 

για έξυπνη εξειδίκευση), όπως καθορίζεται από την αναθεωρημένη πολιτική συνοχής 

για την περίοδο 2014-2020· υποστηρίζει επίσης, στο πλαίσιο αυτό, τη δημιουργία 

διαπεριφερειακών εταιρικών σχέσεων, μεταξύ άλλων στον τομέα της ενέργειας, με 

ιδιαίτερη προσοχή στα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας· τονίζει την ανάγκη 

για βελτίωση της πληροφόρησης για τους δικαιούχους σε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη συμμετοχή των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, όπως και των νέων 

επιχειρηματιών, καθώς και για συνεργασία με τα πανεπιστήμια, ώστε να διασφαλιστεί 

ότι οι καινοτόμες λύσεις θα τίθενται σε εφαρμογή το συντομότερο· τονίζει ότι για την 

επίτευξη των στόχων της ΕΕ στον τομέα της καθαρής ενέργειας απαιτείται συνεχής και 

ενισχυμένη πολιτική συνοχής για την περίοδο μετά το 2020· 

6. τονίζει τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ευκαιρίες που προσφέρουν ορισμένες περιοχές, 

όπως οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, σε θέματα καινοτομίας στον τομέα της καθαρής 

ενέργειας· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι χρειάζεται μεγαλύτερη στήριξη για τις 

λιγότερο αναπτυγμένες, απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές για να εξασφαλιστεί η 

ενεργειακή σύγκλιση σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ· 

7. εμμένει στην άποψη ότι είναι σημαντικό να υιοθετηθεί μια τεχνολογικά ουδέτερη, 

πολυτομεακή προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή με τη συμμετοχή όλων των 

ενδιαφερόμενων παραγόντων – τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών, 

πανεπιστημίων και  ΜΜΕ – προκειμένου να τονωθούν η έρευνα, η ανάπτυξη και η 

καινοτομία, από άποψη τεχνολογίας και συμπράξεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου Καινοτομίας, που μπορούν να συμβάλουν με καινοτόμα προϊόντα, ιδίως με 

μέτρα για τη δημιουργία και την ανάπτυξη ΜΜΕ· τονίζει ότι, για να εξασφαλιστεί μια 

επιτυχημένη ενεργειακή μετάβαση, στη διαδικασία χάραξης πολιτικής σε πρώιμο 

στάδιο θα πρέπει να συμμετέχουν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές και οι 

ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των μικρότερων εξ αυτών· 

8. εκφράζει ανησυχία για την ποικιλία και την πολυπλοκότητα των υφιστάμενων 
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χρηματοδοτικών μέσων («Ορίζοντας 2020», ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά 

ταμεία, Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων, κ.λπ.), που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως συμπληρωματικό 

εργαλείο μόνον για τους τομείς εκείνους στους οποίους έχουν αποδειχθεί 

καταλληλότερα από τις επιχορηγήσεις για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής για 

τη συνοχή, και εμμένει στην άποψη ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την 

απλούστευση και τον συντονισμό των μέσων αυτών ώστε οι περιφερειακές και οι 

τοπικές αρχές και οι μικροί φορείς υλοποίησης έργων να μπορούν να έχουν πρόσβαση 

σε πηγές χρηματοδότησης και να συμβάλλουν έτσι στη γενική οικονομική, κοινωνική 

και εδαφική συνοχή· τονίζει ότι τα μέσα θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις 

συγκεκριμένες ανάγκες των διαφόρων περιοχών· επισημαίνει ότι, προκειμένου να 

ενισχυθούν οι συνέργειες και να μετριαστεί η συμπληρωματικότητα των κονδυλίων της 

ΕΕ, θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω ο μονοαπευθυντικός συμβουλευτικός 

μηχανισμός και η Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων ούτως ώστε οι δυνητικοί 

επενδυτές να κατευθύνονται στα κατάλληλα μέσα χρηματοδότησης· υπογραμμίζει ότι η 

απλούστευση και η μόχλευση χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, μέσω της κινητοποίησης 

ιδιωτικών επενδύσεων και μόνο δεν θα είναι επαρκής και ότι θα χρειαστεί δημόσια 

χρηματοδότηση από την ΕΕ  για να καλυφθούν τα αναγκαία και φιλόδοξα έργα 

υποδομών, δεδομένων των δυσκολιών πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικά μέσα και της 

πολυπλοκότητας των διαδικασιών που, κατά τη γνώμη των δικαιούχων, αποτελούν 

βασικά εμπόδια· σημειώνει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικός στόχος για τη 

χρήση των χρηματοπιστωτικών μέσων στην πολιτική συνοχής μετά το 2020· τάσσεται 

υπέρ της ιδέας της αύξησης των  σχετικών με το κλίμα δαπανών στην πολιτική συνοχής 

μετά το 2020·   

9. τονίζει την ανάγκη για ένα σταθερό, βιώσιμο, διαφανές και προβλέψιμο ρυθμιστικό 

περιβάλλον για την ανάπτυξη καινοτόμων έργων με θεματική και γεωγραφική 

κατανομή των πόρων και ευκολότερη διάδοση των καινοτομιών στους πολίτες· εκτιμά 

ότι τα κράτη μέλη καλούνται να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στον τομέα της 

ενεργειακής μετάβασης και τονίζει την ανάγκη να συντονίσουν τα μέτρα στους τομείς 

της έρευνας και της καινοτομίας με γνώμονα την ενεργειακή μετάβαση σε επίπεδο ΕΕ, 

προκειμένου να υλοποιηθούν οι ενεργειακοί στόχοι της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι είναι 

σημαντικό να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για τη μετάβαση λιγότερο 

αναπτυγμένων περιοχών, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της 

καθαρής ενέργειας και την κυκλική οικονομία για τη διασφάλιση ταχύτερης συνοχής· 

ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία «αποστολή 

καινοτομίας» και να αυξήσουν τις δαπάνες τους για την έρευνα· φρονεί ότι ο 

μελλοντικός προγραμματισμός των ΕΔΕΤ θα πρέπει να ενσωματώσει καλύτερα τα 

εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030· 

10. θεωρεί ότι το αστικό θεματολόγιο για την ΕΕ είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη 

συμμετοχή των πόλεων, καθώς και για την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης στην 

ΕΕ και υπογραμμίζει τη σημασία των κινήτρων για καινοτομία στον τομέα της 

ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, με σκοπό την επίτευξη του στόχου της μείωσης της 

ενεργειακής κατανάλωσης στο ελάχιστο μέχρι το 2050· ζητεί την υιοθέτηση ευέλικτης, 

ειδικά προσαρμοσμένης προσέγγισης για την υλοποίηση του αστικού θεματολογίου, 

που θα παρέχει κίνητρα και καθοδήγηση για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων 

των πόλεων· σημειώνει ότι οι περιφέρειες και οι αστικές περιοχές είναι οι πλέον 

κατάλληλες για τη δοκιμή και την εφαρμογή ολοκληρωμένων ενεργειακών λύσεων σε 
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άμεση σύνδεση με τους πολίτες· θεωρεί ότι οι συνέργειες μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ 

θα πρέπει να ενισχυθούν με μια ενοποιημένη και συνεκτική θέση της ΕΕ έναντι των 

μέτρων αντιντάμπινγκ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η βιομηχανία θα αξιοποιήσει 

την ενεργειακή μετάβαση στο έπακρο· 

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για την 

ενεργειακή απόδοση των κτιρίων· καλεί, ωστόσο, τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν 

περαιτέρω δράσεις για τη βελτίωση των συνθηκών για τα νοικοκυριά που 

αντιμετωπίζουν ενεργειακή πενία· θεωρεί ότι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 

αποτελεί ευκαιρία για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ιδίως στον οικοδομικό 

τομέα· συνιστά, ως εκ τούτου, να προωθηθεί η βιοοικονομία, ιδίως μεταξύ των νέων 

επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα· 

12. υπογραμμίζει την ανάγκη να επεκταθεί, στο μέτρο του δυνατού, το Επενδυτικό Σχέδιο 

για την Ευρώπη στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ και να προσαρμοστεί στις ανάγκες 

τους· 

13. φρονεί ότι οι πολίτες θα πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο της ενεργειακής μετάβασης 

και ότι κινητήριο μοχλό για την καινοτομία αποτελεί ένα πιο αποκεντρωμένο σύστημα 

ενέργειας από τη βάση προς την κορυφή, επικεντρωμένο στον χρήστη, όπου οι 

καταναλωτές ενέργειας, οι τοπικές κοινότητες, οι πόλεις και οι μικρές νεοσύστατες 

επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν και δίνουν την ώθηση για μελλοντικές εξελίξεις 

και καινοτομίες· συμφωνεί, ως εκ τούτου, με τις προσπάθειες για τη στήριξη και την 

εναρμόνιση της τεχνολογικής εκπαίδευσης των παιδιών και των νέων στην ΕΕ· τονίζει 

τη σημασία των διοικητικών ικανοτήτων και της ευαισθητοποίησης των πολιτών ως 

προς τους τελικούς στόχους και σκοπούς, τα μέσα και τις δυνατότητες συμμετοχής στη 

μετάβαση σε μια καθαρή ενέργεια· 

14. τονίζει τη σημασία που έχει ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση της υπερβολικής 

γραφειοκρατίας και των αθέμιτων πρακτικών της αγοράς, λόγω του αρνητικού τους 

αντίκτυπου στα αρχικά στάδια επαναστατικών αναδυόμενων τεχνολογιών· 

15. αναγνωρίζει τον ζωτικό ρόλο των περιφερειών, των δήμων και των κοινοτήτων στην 

προαγωγή της οικειοποίησης της ενεργειακής μετάβασης σε παγκόσμιο επίπεδο και 

στην ώθηση μιας καινοτομίας από τη βάση προς την κορυφή στους τομείς του κλίματος 

και της ενέργειας· ζητεί να εφαρμοστούν τα ίδια περιβαλλοντικά πρότυπα ποιότητας 

στο σύνολο της ενεργειακής τεχνολογίας που εισέρχεται στην αγορά της ΕΕ· εκφράζει 

την ανησυχία του όσον αφορά την προστασία των αστικών περιοχών πρασίνου. 
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