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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. χαιρετίζει τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 9ης Μαΐου, και 
συγκεκριμένα, την απόφασή του ότι, έως ότου συναφθεί μια παγκόσμια και εκτενής 
συμφωνία για μετά το 2012, η ΕΕ αναλαμβάνει μια σταθερή, ανεξάρτητη δέσμευση να 
επιτύχει μια μείωση τουλάχιστον 20% στα αέρια θερμοκηπίου μέχρι το 2020 σε σύγκριση 
με το 1990, καθώς και τους πολύ φιλόδοξους ποσοτικούς στόχους για την ενεργειακή 
απόδοση, τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και τη χρήση των βιοκαυσίμων·

2. επικροτεί περαιτέρω το γεγονός ότι η "Νέα Ενεργειακή Πολιτική για την Ευρώπη" 
σέβεται πλήρως την επιλογή των κρατών μελών για ενεργειακό μίγμα, καθώς και την 
εθνική τους κυριαρχία πάνω στις πηγές πρωτογενούς ενέργειας, ενώ παράλληλα η 
πολιτική αυτή ενισχύεται από το πνεύμα αλληλεγγύης ανάμεσα στα κράτη μέλη, 
διασφαλίζοντας έτσι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στις κλιματικές αλλαγές και την 
πρόκληση της προώθησης της περιβαλλοντικής αειφορίας·

3. στα πλαίσια της ετήσιας ανασκόπησης του Σχεδίου Δράσης για την Ενέργεια, τονίζει ότι 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται ετησίως για την πρόοδο και τα 
αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για την ενέργεια 
και τις κλιματικές αλλαγές, πριν την ετήσια εξέταση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

4. παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει την προτεινόμενη οδηγία για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας όσο το δυνατόν γρηγορότερα, και την καλεί να διευκρινίσει τους ρόλους 
και τις αρμοδιότητες των περιφερειών και των τοπικών αρχών στην εφαρμογή της 
πολιτικής·  

5. καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμα να προχωρήσουν σύντομα στην 
εφαρμογή της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (2002/91/ΕΚ)·

6. καλεί ακολούθως τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές να επιμείνουν συστηματικά στην 
ανάγκη οι νέες κατασκευές και κτίρια να παρουσιάζουν ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα και 
να απλοποιήσουν και να επιταχύνουν τις διοικητικές διαδικασίες που χρειάζονται για την 
ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

7. ζητεί από τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές να εξασφαλίσουν τη 
διάθεση στο κοινό ξεκάθαρων πληροφοριών που θα προωθούν τις τεχνολογικές πλευρές 
της παραγωγής φωτοβολταϊκής ηλεκτρικής ενέργειας,  καθώς και τη διάθεση τεχνικών 
και πρακτικών πληροφοριών που αφορούν τα βιοκαύσιμα, καθώς και τη διάθεση 
οικονομικών κινήτρων από τις διάφορες αρχές·  

8. ζητεί να διατεθεί η χρηματοδότηση σύμφωνα με την αρχή της εδαφικής συνοχής, για να 
προωθηθεί η διασυνοριακή και διαπεριφερειακή συνεργασία από τις περιφερειακές αρχές, 
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τις τοπικές αρχές και τις ΜΚΟ, ώστε να προωθηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για 
την ενεργειακή πολιτική·

9. παροτρύνει τις περιφερειακές αρχές, τις τοπικές αρχές και τις ΜΚΟ να επωφεληθούν της 
χρηματοδότησης από το ΠΠ7, ώστε να προωθηθούν οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και η χρήση βιοκαυσίμων·

10. θεωρεί ότι τις προκλήσεις που παρουσιάζουν οι κλιματικές αλλαγές θα πρέπει να τις 
δούμε ως μια ευκαιρία να επενδύσουμε σε νέες τεχνολογίες, ούτως ώστε να προωθηθεί η 
περιβαλλοντική αειφορία και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, και, 
επιπλέον, ως μια ευκαιρία να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας, οδηγώντας έτσι σε έναν πιο διασυνδεδεμένο και ασφαλή 
εφοδιασμό.


