ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 10.2.2020
COM(2020) 38 final

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Προγράμματος Ανάκαμψης
και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης
{SWD(2020) 12 final}

EL

EL

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Προγράμματος Ανάκαμψης
και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης

Οι ανθεκτικές υποδομές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ενεργειακής Ένωσης. Το περασμένο έτος, το
2018, τέθηκαν σε λειτουργία σημαντικά έργα διασύνδεσης και ενισχύθηκε σημαντικά η περιφερειακή
συνεργασία.
Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης διαδραμάτισε βασικό ρόλο στη
χρηματοδοτική στήριξη μεγάλων υποδομών κοινού ενδιαφέροντος για την ενοποίηση των αγορών
ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου και την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού.

I. ΠΡΟΟΔΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η ενεργειακή υποδομή και η καινοτομία, οι κινητήριες δυνάμεις του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού
Προγράμματος Ανάκαμψης (ΕΕΠΑ), παραμένουν σήμερα το ίδιο σημαντικές όπως και το 2009, όταν
θεσπίστηκε το ΕΕΠΑ.
Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζεται, για κάθε μέρος του ΕΕΠΑ, η πρόοδος που σημειώθηκε στην
υλοποίηση των έργων και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΤΕΑ/EEEF). Αποτελεί
συνέχεια της έκθεσης που εγκρίθηκε το 20181. Καλύπτει την υλοποίηση των έργων μεταξύ 31ης
Αυγούστου 2016 και 31ης Δεκεμβρίου 2018 και τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά την ίδια
περίοδο.
II. ΓΕΝΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ως τα τέλη Δεκεμβρίου 2018, 43 (+6 σε σύγκριση με το 2017) έργα είχαν ήδη ολοκληρωθεί από τα 59
συνολικά και είχε καταβληθεί στους δικαιούχους (βλ. παράρτημα) συνολικό ποσό 2 514 424 758 EUR
(αφαιρουμένων των εντολών ανάκτησης ύψους 196 099 270,83 EUR).
Όσον αφορά τις υποδομές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, η κατάσταση έχει ως εξής: τα
περισσότερα έργα έχουν περατωθεί και δύο έργα βρίσκονται σε εξέλιξη.
Σημειώθηκε σημαντική πρόοδος από τους φορείς υλοποίησης για την ένταξη της υπεράκτιας αιολικής
ενέργειας (ΥΑΕ) στο διασυνδεδεμένο σύστημα, ενώ παράλληλα οι φορείς υλοποίησης του τελευταίου
εναπομείναντος έργου δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) αποφάσισαν να
διακόψουν τη χρηματοδοτική τους στήριξη προς το έργο.
Η Επιτροπή επέλεξε τη διατήρηση της χρηματοδοτικής στήριξης των επενδυτών εφόσον παραμένει
σαφές ότι είναι δυνατή μια οριστική επενδυτική απόφαση και το έργο εξακολουθεί να παρέχει
ουσιαστική αξία για την κοινωνία.
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Έκθεση του 2017, η οποία εγκρίθηκε στις 5.3.2018, COM(2018) 86 final.
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.

Το επιμέρους πρόγραμμα του ΕΕΠΑ για τις υποδομές έχει στηρίξει 44 έργα σε τρία μείζονα πεδία
δραστηριοτήτων (γραμμές διασύνδεσης φυσικού αερίου, αγωγοί αντίστροφης ροής αερίου και
ηλεκτρική ενέργεια).
Έχει δεσμευθεί ποσό συνολικού ύψους 2 267 574 462 EUR, εκ των οποίων 1 669 370 233 EUR είχαν
καταβληθεί στους δικαιούχους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Οι πληρωμές υπόκεινται στη σταθερή
δέσμευση των δικαιούχων ότι θα εκτελέσουν τα έργα με τελική επενδυτική απόφαση.
1.1 Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
Μέχρι σήμερα, έχουν περατωθεί 38 (+ 3 σε σύγκριση με το 2017) από τα 44 έργα υποδομής, τέσσερα
έχουν διακοπεί και δύο έργα βρίσκονται σε εξέλιξη.
Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, έχει περατωθεί το σύνολο των 12 έργων (+ 2 σε σύγκριση με το
2017).
Στον τομέα των διασυνδέσεων φυσικού αερίου, έχουν περατωθεί 13 (+1 σε σύγκριση με το 2017) από
τα 18 έργα· δύο προχωρούν σύμφωνα με τον νέο αναπρογραμματισμό, και τρία έχουν διακοπεί.
Στον τομέα των έργων αντίστροφης ροής και διασύνδεσης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη,
έχουν περατωθεί 13 έργα, και τον Σεπτέμβριο του 2014 η Επιτροπή διέκοψε ένα έργο στη Ρουμανία.
Από την τελευταία έκθεση υλοποίησης του ΕΕΠΑ, επισημαίνεται ιδίως η ακόλουθη πρόοδος:

-

Η γραμμή διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας (Interconnector Greece-Bulgaria, IGB) αποτελεί
σημαντική οδό για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τον TAP και το ελληνικό ΥΦΑ προς τον
βορρά και αποτελεί σημαντικό έργο για τη διαφοροποίηση της προμήθειας φυσικού αερίου
στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πρόκειται για έργο κοινού ενδιαφέροντος (PCI
6.8.1) και έργο προτεραιότητας για την ενεργειακή συνδεσιμότητα της Κεντρικής και
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CESEC). Η Επιτροπή έχει παράσχει από την αρχή πολιτική και
χρηματοδοτική στήριξη στο έργο. Το έργο έχει λάβει 45 εκατ. EUR από το Ευρωπαϊκό
Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης και 39 εκατ. EUR από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το 2018 το έργο σημείωσε περαιτέρω πρόοδο. Κατά την
υπουργική σύνοδο της CESEC στη Σόφια τον Ιούνιο, υπεγράφη μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ
της Bulgarian Energy Holding και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σχετικά με δάνειο
για το έργο. Τον Ιούλιο του 2018 η Επιτροπή χορήγησε στο έργο απαλλαγή από την
ενεργειακή νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης μερικής απαλλαγής από τους κανόνες
πρόσβασης τρίτων μερών. Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης τις κρατικές ενισχύσεις για τη
δημόσια στήριξη και την πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία της Βουλγαρίας. Η υλοποίηση
του έργου προχωρά ικανοποιητικά, όλες οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έχουν
οριστικοποιηθεί και η κατασκευή ξεκίνησε στα τέλη Μαΐου 2019.

-

Στην Κυπριακή Δημοκρατία, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού προετοιμάζει επί του παρόντος την υλοποίηση ενός τερματικού σταθμού λήψης
φυσικού αερίου, ο οποίος θα συμβάλει στη διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος της
Κύπρου και στον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης του νησιού, καθώς και στη
διευκόλυνση του ανταγωνισμού στην ηλεκτροπαραγωγή από αέριο από ανεξάρτητους
παραγωγούς. Το φυσικό αέριο αναμένεται να εισέλθει στην αγορά της Κύπρου μέχρι το 2021.

Μέχρι σήμερα, προβλέπεται ότι τα εν λόγω δύο εν εξελίξει έργα θα έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη
του 2021 και του 2022, αντίστοιχα.
2. ΈΡΓΑ ΥΠΕΡΑΚΤΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΑΕ)
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2.1 Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
Το επιμέρους πρόγραμμα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας αποτελείτο από 9 έργα, στα οποία δόθηκε
ενίσχυση ύψους 565 εκατ. EUR, κατανεμημένη σε δύο κύρια είδη δραστηριοτήτων:

- δοκιμές μεγάλης κλίμακας, κατασκευή και εγκατάσταση καινοτόμων ανεμογεννητριών
και υπεράκτιων εδράσεων (6 έργα)· και
- ανάπτυξη δομοστοιχειωτών λύσεων με στόχο την ενσωμάτωση στο δίκτυο μεγάλων
ποσοτήτων ηλεκτρισμού από αιολική ενέργεια (3 έργα).
Από τα εννέα αυτά έργα, τα τέσσερα περατώθηκαν και δύο διακόπηκαν πρόωρα. Καταβλήθηκαν
341 639 214 EUR (αφαιρουμένων των εντολών ανάκτησης) για τα έργα. Τα τρία εναπομείναντα έργα
βρίσκονται σε εξέλιξη.
2.2 Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
2.2.1 Πρόοδος όσον αφορά τις καινοτόμες γεννήτριες και τις υπεράκτιες κατασκευές
Σχετικά με το υπεράκτιο αιολικό πάρκο Aberdeen, οι 11 ανεμογεννήτριες με τη μεγαλύτερη
ηλεκτροπαραγωγική ικανότητα στον κόσμο άρχισαν να λειτουργούν στο υπεράκτιο αιολικό πάρκο
«Aberdeen Bay» της Vattenfall την 1η Ιουλίου 2018. Τον Σεπτέμβριο του 2018 πραγματοποιήθηκε το
επίσημο άνοιγμα του κέντρου του ευρωπαϊκού υπεράκτιου αιολικού πάρκου (Aberdeen Offshore
Wind Farm) . Η τελευταία υποβολή εκθέσεων για το έργο και η τελική πληρωμή αναμένεται να
πραγματοποιηθούν το τρίμηνο ΙΙΙ του 2019.
2.2.2 Πρόοδος στην ενοποίηση του δικτύου αιολικής ενέργειας
Σε γενικές γραμμές, η υλοποίηση των δύο εναπομείναντων έργων, Kriegers Flak και COBRAcable,
σημείωσε την αναμενόμενη πρόοδο. Για το Kriegers Flak, η οριστική έναρξη εμπορικής λειτουργίας
είχε προγραμματιστεί για τα τέλη Σεπτεμβρίου 2019. Παρά τις καθυστερήσεις και τις άλλες
προκλήσεις που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του έργου, οι δικαιούχοι ξεκίνησαν τον σχεδιασμό
της δοκιμαστικής λειτουργίας το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου 2019.
Όσον αφορά το COBRAcable, έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των σταθμών μετατροπής στις Κάτω
Χώρες και στη Δανία, ενώ σημειώνεται καθυστέρηση στην εγκατάσταση μικρών τμημάτων του
καλωδίου. Η ολοκλήρωση της εγκατάστασης καλωδίων και η δοκιμή του συστήματος αναμενόταν να
πραγματοποιηθεί το 2ο εξάμηνο του 2019· η εμπορική δραστηριότητα αναμένεται να ξεκινήσει
αμέσως μετά, στα τέλη του 2019. Το έργο COBRAcable περιλαμβάνει μελέτη για τον προσδιορισμό
και την περιγραφή σημαντικών ζητημάτων σχεδιασμού τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε
να προετοιμαστεί η σύνδεση συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης Cobracable για τη μελλοντική
λειτουργία της ως μέρος του πολυτερματικού δικτύου. Για τον σκοπό αυτό, έχουν υποβληθεί νέα
έγγραφα.
3. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
Το επιμέρους πρόγραμμα του ΕΕΠΑ αφορούσε 6 έργα, με προβλεπόμενη ενίσχυση ύψους 1 δισ. EUR
για έργα με στόχο την επίδειξη της πλήρους δέσμευσης, μεταφοράς και αποθήκευσης διοξειδίου του
άνθρακα.
Με την ολοκλήρωση ενός έργου (Compostilla στην Ισπανία) είναι πλέον έτοιμες να λειτουργήσουν
πιλοτικές μονάδες για τη δέσμευση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Τέσσερα
έργα διακόπηκαν πρόωρα λόγω της απόφασης των φορέων υλοποίησης των έργων να μην
επενδύσουν, ένα έργο διακόπηκε χωρίς να ολοκληρωθεί. Στα εν λόγω έργα καταβλήθηκαν
387 211 547 EUR (μετά την αφαίρεση των εντολών ανάκτησης συνολικού ποσού
48 660 666,85 EUR).
III. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΕΤΕΑ)
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Τον Δεκέμβριο του 2010 διατέθηκε από το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης (ΕΕΠΑ)
ποσό 146,3 εκατ. EUR σε μηχανισμό χρηματοδότησης έργων βιώσιμης ενέργειας2. Ποσό 125 εκατ.
EUR χρησιμοποιήθηκε ως συνεισφορά της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης
(ΕΤΕΑ). Το ΕΤΕΑ συστάθηκε τον Ιούλιο του 2011 και έχει ανέλθει σε συνολικό ύψος 265
εκατ. EUR3, υποστηριζόμενο από τον Μηχανισμό Επιχορήγησης Τεχνικής Συνδρομής με
προϋπολογισμό 20 εκατ. EUR και 1,3 εκατ. EUR για δραστηριότητες ευαισθητοποίησης.
Το ΕΤΕΑ παρέχει εξατομικευμένη χρηματοδότηση (χρεωστικούς και συμμετοχικούς τίτλους) έργων
για την ενεργειακή απόδοση, την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και τις καθαρές αστικές
μεταφορές. Δικαιούχοι είναι τοπικές ή περιφερειακές δημόσιες αρχές ή ιδιωτικές οντότητες που δρουν
για λογαριασμό τους.

1. ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
Το 2018 τρεις νέες πράξεις προστέθηκαν στο χαρτοφυλάκιο του Ταμείου:
– Το έργο CIMAC στην Πορτογαλία συνίσταται στην αναβάθμιση των υφιστάμενων σωμάτων
οδικού φωτισμού από κατά κύριο λόγο λαμπτήρες υψηλής πίεσης ατμών νατρίου σε LED τελευταίας
γενιάς (επένδυση του ΕΤΕΑ ύψους 12,1 εκατ. EUR, συνολικό μέγεθος έργου 16,6 εκατ. EUR). Το
έργο προκύπτει από τον Μηχανισμό Τεχνικής Συνδρομής του ΕΤΕΑ και είναι μία από τις πιο
σημαντικές αναβαθμίσεις του οδικού φωτισμού στην Πορτογαλία, στην ανάπτυξη και τη
χρηματοδότηση της οποίας το ΕΤΕΑ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο.
– Το έργο Illuminated Cities στην Ιταλία στοχεύει σε ένα χαρτοφυλάκιο έργων οδικού φωτισμού, τα
οποία ωφελούν κυρίως δήμους μικρού έως μεσαίου μεγέθους (επενδύσεις του ΕΤΕΑ ύψους 16 εκατ.
EUR, συνολικό μέγεθος έργου 20 εκατ. EUR).
– Το έργο Smart Hospitals and Universities (Έξυπνα νοσοκομεία και πανεπιστήμια) είναι ένα ακόμη
έργο στην Ιταλία, το οποίο περιλαμβάνει ένα χαρτοφυλάκιο έργων ενεργειακής απόδοσης στους
τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης (επενδύσεις του ΕΤΕΑ ύψους 7 εκατ.
EUR, συνολικό μέγεθος έργου 22 εκατ. EUR).
Από τη δημιουργία του και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, το ΕΤΕΑ έχει υπογράψει συμβάσεις με 16
έργα αξίας 170 εκατ. EUR, και παρόλο που αυτό δεν αντιπροσωπεύει τη μέγιστη δυνατή ανάληψη
πίστωσης, εκτιμάται ότι δημιούργησε 301,5 εκατ. EUR τελικής επένδυσης.
Με βάση το πλαίσιο του ΕΤΕΑ για την αξιολόγηση των έργων και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με
την εξοικονόμηση ισοδυνάμου εκπομπών CO2 και πρωτογενούς ενέργειας, οι επενδύσεις του είχαν
αποφέρει στα τέλη του 2016 εξοικονόμηση σχεδόν 388 478 τόνων CO2 και πρωτογενούς ενέργειας4
794 124 MWh.

2 Κανονισμός (EE) αριθ. 1233/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου
2010, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009, για τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της
οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της
ενέργειας.
3 Επιπλέον των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις: 75 εκατ. EUR από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 60 εκατ. EUR από την Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP) και 5 εκατ. EUR
από την Investment Manager Deutsche Bank (DB).
4 Σωρευτική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας παρουσιάζεται μόνο για τις τεχνολογίες ενεργειακής
απόδοσης και καθαρών αστικών μεταφορών· περιλαμβάνει υπολογισμούς από την περάτωση από
χρηματοδοτική άποψη ως τη λήξη του δανείου, με βάση εκτιμήσεις για έργα υπό κατασκευή και με λιγότερο
από ένα έτος λειτουργίας και πραγματικά στοιχεία για τα έργα που είναι σε λειτουργία επί περισσότερο από
ένα έτος. Η εξοικονόμηση αφορά τον συνολικό όγκο επενδύσεων στο έργο (επενδύσεων του ΕΤΕΑ ή άλλων).
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2. Μηχανισμός τεχνικής συνδρομής του ΕΤΕΑ
Τον Νοέμβριο του 2016 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης έθεσε σε λειτουργία έναν νέο
μηχανισμό τεχνικής συνδρομής. Σε συνέχεια του μηχανισμού τεχνικής συνδρομής της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, τον οποίο διαχειρίζεται το ΕΤΕΑ, το ταμείο δημιούργησε ένα νέο εργαλείο για τη στήριξη
φιλόδοξων φορέων του δημόσιου τομέα με επενδυτικά έργα βιώσιμης ενέργειας που μπορούν να
λάβουν τραπεζική χρηματοδότηση. Τα έργα αυτά θα αφορούν τον τομέα της ενεργειακής απόδοσης,
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μικρής κλίμακας και/ή πρωτοβουλίες στον τομέα των δημόσιων
μεταφορών. Το ΕΤΕΑ στηρίζει δικαιούχους —περιφέρειες, δημοτικά συμβούλια, πανεπιστήμια,
δημόσια νοσοκομεία και άλλους δημόσιους φορείς που βρίσκονται στα κράτη μέλη της ΕΕ—
παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις προγραμματισμένες επενδύσεις, για παράδειγμα με τη
μορφή μελετών σκοπιμότητας, ενεργειακών ελέγχων, νομικών υπηρεσιών και ανάλυσης της
οικονομικής βιωσιμότητας. Ο μηχανισμός τεχνικής συνδρομής του ΕΤΕΑ έχει λάβει χρηματοδότηση
από τον μηχανισμό ELENA (Ευρωπαϊκή Υποστήριξη Τοπικής Ενέργειας) στο πλαίσιο του
προγράμματος «Ορίζων 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έως τον Δεκέμβριο του 2018, παρείχε ήδη
στήριξη σε 4 δικαιούχους στην Ιταλία, την Ισπανία και τη Λιθουανία.

3. Κύρια συμπεράσματα και προοπτικές
Το ΕΤΕΑ έχει σταδιακά δημιουργήσει ένα αξιόπιστο ιστορικό αποδοτικών επενδύσεων και μετά από
7 έτη λειτουργίας έχει ήδη υποστηρίξει 18 εξαιρετικά ξεχωριστά έργα (εκ των οποίων 2 έχουν ήδη
αποπληρωθεί με την επανεπένδυση των εσόδων στο ταμείο) σε διάφορες τεχνολογίες σε 8
διαφορετικά κράτη μέλη.

IV. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το ΕΕΠΑ έχει επιτύχει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Έχουν περατωθεί και τα 12 έργα σε υποδομές
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των έργων σε υποδομές φυσικού αερίου·
παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη δύο έργα φυσικού αερίου τα οποία αναμένεται να περατωθούν το
2021 και το 2022. Ο αυστηρός έλεγχος που ασκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά της υλοποίηση
και την παρακολούθηση των έργων συνέβαλε στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του
Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Προγράμματος Ανάκαμψης.
Τα έργα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας ήταν πιο περίπλοκα από ό,τι αναμενόταν, αλλά οι φορείς
υλοποίησης και οι κατασκευαστές κατάφεραν να βρουν λύσεις για την περάτωσή τους — μερικές
φορές με την παράταση της διάρκειας των συμβάσεων. Κατά τη διάρκεια των 10 ετών του
προγράμματος, το ΕΕΠΑ συνέβαλε στην απόκτηση τεχνολογικών γνώσεων και στην ανάπτυξη
τεχνολογιών διασύνδεσης υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας.
Αν και η χρηματοδοτική στήριξη του ΕΕΠΑ δεν επαρκούσε για να ωθήσει τις εταιρείες να
υλοποιήσουν έργα επίδειξης δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) σε εμπορική
κλίμακα, η Επιτροπή εξακολουθεί να θεωρεί τη CCS σημαντική για την απανθρακοποίηση (μόνη
αξιόπιστη τεχνολογία για τη μακροπρόθεσμη αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα), για την ΕΕ εν
γένει, και ειδικότερα για τις βιομηχανίες υψηλής έντασης ενέργειας και άνθρακα.
Το ΕΤΕΑ επένδυσε σε διάφορα έργα ενεργειακής απόδοσης και θα εξακολουθήσει να επεκτείνει το
χαρτοφυλάκιό του, παρέχοντας λύσεις χρηματοδότησης και αποφέροντας κέρδη για τους μετόχους
του. Επιπλέον, το ΕΤΕΑ αποτελεί υπόδειγμα για καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα που επενδύουν σε
οικονομικώς αποδοτικά και ώριμα βιώσιμα ενεργειακά έργα και προσελκύουν ιδιωτικά κεφάλαια, ενώ
παράλληλα προβάλλει την οικονομική σκοπιμότητα αυτών των επενδύσεων και παρέχει αξιόπιστο
ιστορικό επιδόσεων.

5

