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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. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να διαφοροποιήσουν και 
αποκεντρώσουν την παραγωγή ενέργειας·

2. συνειδητοποιεί τη δυσκολία όσον αφορά στην αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης 
από την κατανάλωση ενέργειας, ιδίως στις περιοχές του στόχου σύγκλισης· προς τούτο, 
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλύσουν ποια είναι τα στοιχεία 
που ευνοούν αυτή την αποσύνδεση και να ανταλλάσουν τις βέλτιστες πρακτικές με 
στόχο την επίτευξη της αποσύνδεσης·

3. επικροτεί τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου και, ιδίως, 
την απόφαση να θεσπιστεί ως στόχος να καλύπτεται το 20% της ενεργειακής 
κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ανανεώσιμες πηγές· καλεί τα κράτη μέλη να 
συνεργαστούν στενά με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές κατά το σχεδιασμό και την 
εκτέλεση των εθνικών σχεδίων για την επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου·

4. επισημαίνει εκ νέου το μεγάλο δυναμικό που εκπροσωπούν στον τομέα των 
ανανεώσιμων ενεργειών οι περιφερειακές και οι άκρως απομακρυσμένες περιοχές λόγω 
των κλιματικών και γεωγραφικών τους χαρακτηριστικών και ζητεί να γίνει η μέγιστη 
δυνατή εκμετάλλευση της κατάστασης αυτής που προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες·

5. διαπιστώνει ότι η βιομάζα έχει μεγάλο δυναμικό όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας, 
γεγονός που μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας 
σε αγροτικές περιοχές·

6. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ηγετική θέση στην υφήλιο σε σειρά ενεργειακών 
τεχνολογιών που είναι καθαρές, αποδοτικές και με μικρές εκπομπές άνθρακος, που 
μπορεί να αποτελέσει ζωτικό παράγοντα για την περιφερειακή ανάπτυξη· καλεί τα κράτη 
μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να ευνοήσουν τις επενδύσεις στις 
τεχνολογίες αυτές·

7. παροτρύνει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις περιοχές και τους λοιπούς παράγοντες να 
εκμεταλλευτούν αποτελεσματικά τις δυνατότητες που προσφέρει η πολιτική συνοχής και 
να προβούν σε επενδύσεις σε νέες ενεργειακές τεχνολογίες, τόσο στον τομέα των 
ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών όσο και σε τεχνολογίες για τα βιώσιμα ορυκτά 
καύσιμα («εργοστάσια παραγωγής ενέργειας με μηδενικές εκπομπές»)·

8. πιστεύει ότι προς επίτευξη των στόχων της Ατζέντας της Λισσαβόνας είναι ζωτική η 
πραγματοποίηση επενδύσεων σε βιώσιμες ενεργειακές τεχνολογίες και υποστηρίζει τη 
χρήση και χρηματοδότηση τέτοιων σχεδίων από τα διαρθρωτικά ταμεία·

9. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν, σε περιφερειακό επίπεδο, 
ευρύτερα και ακριβέστερα στοιχεία όσον αφορά την κατανάλωση, τις τιμές και την 
παραγωγή ενέργειας, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με 
στόχο την εκπόνηση μελέτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα προσφέρει τα στοιχεία αυτά·
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10. παροτρύνει την Επιτροπή να αξιολογήσει την εδαφική επίπτωση των προτάσεών της 
στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής και να θέσει τα αποτελέσματα στη διάθεση των 
κρατών μελών·

11. επαναλαμβάνει ότι ο άνθρακας προέρχεται από αποθέματα που είναι διάσπαρτα σε 
παγκόσμιο επίπεδο και ότι η ΕΕ διαθέτει τέτοια αποθέματα, γεγονός που εξασφαλίζει τον 
εφοδιασμό· επομένως, υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις σε σχέδια επίδειξης που αφορούν ολοκληρωμένες λύσεις με τεχνολογίες 
καθαρού άνθρακα, μέσω της απομόνωσης και αποθήκευσης του CO2, με στόχο να 
επιτευχθεί η εμπορική βιωσιμότητα των τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος 
από βιώσιμο άνθρακα·

12. διαπιστώνει ότι το ένα τρίτο των εγκαταστάσεων που καίνε άνθρακα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση φτάνει στο τέλος του τεχνικού κύκλου ζωής τους προτού καταστούν εμπορικά 
βιώσιμες οι τεχνολογίες που αποκαλούνται ‘βιώσιμου άνθρακα’ και ζητεί να μπορούν οι 
νέες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικού που θα τροφοδοτούνται με ορυκτά καύσιμα 
να εκμεταλλευτούν τις εθνικές και κοινοτικές ενισχύσεις (διαρθρωτικά ταμεία)·

13. παροτρύνει τα κράτη μέλη να επιδείξουν την ίδια χρηματοοικονομική δέσμευση με την 
Ε+Α και με τα σχέδια επίδειξης για την ανάπτυξη των τεχνολογιών καθαρού άνθρακα.


