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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. επισημαίνει ότι αντίκτυπο στην ενεργειακή απόδοση μπορεί να έχουν διάφοροι τομείς· 
τονίζει ότι μόνο μέσω μιας παγκόσμιας και συντονισμένης προσέγγισης μεταξύ των 
πολιτικών της ΕΕ και των εθνικών πολιτικών (όπως στα πεδία της συνοχής, της γεωργίας, 
των μεταφορών, του περιβάλλοντος, κ.ο.κ) μπορεί να σχεδιαστεί μια μακροπρόθεσμη 
στρατηγική με όραμα, η οποία να διασφαλίζει συνοχή μεταξύ των έργων και να έχει τα 
καλύτερα αποτελέσματα· 

2. τονίζει τη σχέση μεταξύ ενεργειακής και εδαφικής συνοχής, όπως επισημαίνεται στην 
Πράσινη Βίβλο για την εδαφική συνοχή, όσον αφορά τη θετική επίδραση των μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης στη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και τις πιθανές μακροπρόθεσμες 
λύσεις για απομονωμένες περιφέρειες· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της στο 
μέγιστο βαθμό αυτές τις περιοχές, ιδιαιτέρως τις ορεινές και τις εξόχως απομακρυσμένες 
περιφέρειες, και να υποβάλει επειγόντως συγκεκριμένα μέτρα, προσαρμοσμένα στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς αυτών των περιοχών, με σκοπό τη 
εξασφάλιση μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης· 

3. παρατηρεί ότι στα περισσότερα κράτη μέλη η χρηματοδότηση για τα σχετικά με την 
ενέργεια προγράμματα εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και 
τις περιφέρειες να αξιοποιήσουν περαιτέρω τα διαρθρωτικά ταμεία γι’ αυτό το σκοπό, και 
να οργανώσουν προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων στις θεματικές προτεραιότητες που 
αφορούν στην ενέργεια· 

4. ενθαρρύνει ιδιαιτέρως τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, να κάνουν χρήση των 
διαρθρωτικών ταμείων για να δημιουργήσουν στην επικράτειά τους θεματικά δίκτυα στο 
πλαίσιο της συντονισμένης δράσης του προγράμματος εργασίας "Ευφυής Ενέργεια-
Ευρώπη" για το 2008, προκειμένου να ενημερωθούν για τις πρακτικές σε άλλες 
περιφέρειες της ΕΕ όσον αφορά την αποδοτική χρήση της ενέργειας, και να ανταλλάξουν 
τεχνογνωσία και εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα·

5. ζητεί από την Επιτροπή να προβλέψει, για την προσεχή περίοδο προγραμματισμού των 
διαρθρωτικών ταμείων, κριτήρια προτεραιότητας που να θέτουν στόχους για την 
ενεργειακή απόδοση ή να καθιερώνουν συγκεκριμένα μέτρα και τεχνολογίες για 
εξοικονόμηση ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης εταιρικών σχέσεων, σε 
έργα όπως η ανακαίνιση κτιρίων, ο εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων για αστική θέρμανση 
και η παραγωγή θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας· 

6. τονίζει το στρατηγικό ρόλο των δημοσίων αρχών της ΕΕ, ιδιαιτέρως σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, για τη διασφάλιση της απαραίτητης θεσμικής υποστήριξης των 
πρωτοβουλιών για την ενεργειακή απόδοση· συνιστά τη διεξαγωγή εκτεταμένων 
ενημερωτικών εκστρατειών, για παράδειγμα μέσω της χρήσης εύκολα κατανοητής
σήμανσης ενεργειακής απόδοσης, και την ανάληψη σχετικών με την ενέργεια πιλοτικών 
πρωτοβουλιών και κατάρτισης στις περιοχές ευθύνης αυτών των περιφερειακών και 
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τοπικών αρχών, με στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των πολιτών και την 
αλλαγή συμπεριφοράς· 

7. θεωρεί ότι οι δημόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα πρέπει να δώσουν πρώτες το παράδειγμα 
με τη χρήση ενεργειακώς αποδοτικού εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις τους, την προσθήκη
κριτηρίων βιωσιμότητας στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και την προώθηση 
πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας στις καθημερινές τους δραστηριότητες.


	749603el.doc

