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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 την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ενεργειακή απόδοση1· εκφράζει 
όμως τη λύπη της για την έλλειψη οράματος σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής της 
προτεινόμενης δράσεως· 

2. υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο που θα διαδραματισθεί από τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές της ΕΕ στην επίτευξη του στόχου της εξοικονόμησης 20% της ενέργειας 
έως το έτος 20202, κυρίως μέσω των δράσεών τους ως καταναλωτές, διαχειριστές, 
προμηθευτές, ρυθμιστές και σύμβουλοι με αρμοδιότητα να ελέγχουν και να επηρεάζουν 
αποφάσεις του τομέα της ενέργειας·  χαιρετίζει ως εκ τούτου την πρόταση της Επιτροπής 
να διευκολύνει την σύνδεση της δημιουργίας αποκεντρωμένης ενέργειας προς το γενικό 
δίκτυο· καλεί την Επιτροπή στο πλαίσιο αυτό να διευκρινίσει το ρυθμιστικό όργανο το 
οποίο προτίθεται να προτείνει καθώς και το χρονικό πλαίσιο για την εφαρμογή του· 

3. καλεί την Επιτροπή να απαιτήσει συστηματική υποστήριξη για την ενεργειακή απόδοση 
σε κάθε κράτος μέλος όταν αναθεωρεί τα επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία 
καθορίζουν τις προτεραιότητες για την υλοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων· καλεί τα 
νέα κράτη μέλη να υποστηρίξουν κατάλληλα την επένδυση των κοινοτικών πόρων σε 
αποδοτική από απόψεως ενέργειας ανακαίνιση των κτηρίων και τον εκσυγχρονισμό των 
εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης·

4. ενθαρρύνει τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να εφαρμόσουν σωστά την οδηγία για την 
ενεργειακή απόδοση των κτηρίων3· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει κατευθυντήριες 
γραμμές όσον αφορά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς ώστε να εξασφαλίσει την σωστή 
εφαρμογή της οδηγίας, καθώς και ακριβή συστήματα αξιολόγησης· 

5. ενθαρρύνει τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να δώσουν το παράδειγμα εισάγοντας 
προγράμματα  εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτήρια και συμπεριλαμβάνοντας 
κριτήρια ενεργειακής αποδοτικότητας σε προγράμματα δημόσιων αγορών· καλεί την 
Επιτροπή να βοηθήσει τις τοπικές αρχές να προχωρήσουν σε κοινά προγράμματα 
προμήθειας προϊόντων που είναι αποδοτικά από απόψεως ενέργειας παράσχοντας  ένα
σαφές πλαίσιο για την διευκόλυνση του καθορισμού μετρίσιμων στόχων και κριτηρίων 
ποιότητας. 

6 ενθαρρύνει  τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να αναπτύξουν στενές εταιρικές σχέσεις 
με περιφερειακές υπηρεσίες στον τομέα της ενέργειας με σκοπό να βελτιώσουν τις 
δυνατότητες εκπαίδευσης για τεχνικούς στον τομέα της ενέργειας και επαγγελματίες που 

  
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση: αξιοποίηση του δυναμικού" 
(COM(2006)0545).
2Πράσινη βίβλος για την ενεργειακή απόδοση ή περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα 
(COM(2005)0265).
3 Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά 
με την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.
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εργάζονται σε σχετικούς τομείς· υπογραμμίζει την ανάγκη  για πιο συντονισμένα δίκτυα 
των τοπικών φορέων με σκοπό να εξαπλωθούν οι βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την
ενεργειακή αποτελεσματικότητα σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. 
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