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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές 

χαμηλών εκπομπών θα πρέπει να είναι 

σύμφωνες με τα ενοποιημένα εθνικά 

σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα που 

αναφέρονται στο άρθρο 3. 

3. Τα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για 

την ενέργεια και το κλίμα που αναφέρεται 

στο άρθρο 3 συνάδουν με τις 

μακροπρόθεσμες στρατηγικές για το 

κλίμα και την ενέργεια. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία αντιστοιχεί στην τροπολογία 123 που ενέκριναν οι επιτροπές ITRE και ENVI. 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν 

αμέσως τις σχετικές μακροπρόθεσμες 

στρατηγικές χαμηλών εκπομπών και τις 

επικαιροποιήσεις τους. 

4. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 

αναπτύσσουν τις στρατηγικές τους με 

ανοικτό και διαφανή τρόπο και 

εξασφαλίζουν ότι το κοινό και όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν την ευκαιρία 

να συμμετάσχουν στην προετοιμασία των 

μακροπρόθεσμων στρατηγικών για το 

κλίμα και την ενέργεια, μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας  που 

αναφέρεται στο άρθρο 24. 

4α. Η Επιτροπή υποστηρίζει τα κράτη 

μέλη κατά την προετοιμασία των 

μακροπρόθεσμων στρατηγικών, 

παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με την 

εξέλιξη των σχετικών επιστημονικών 

γνώσεων και της τεχνολογικής εξέλιξης 

που σχετίζονται με την επίτευξη των 

στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 1. Η 

Επιτροπή θεσπίζει βέλτιστες πρακτικές 

και κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες 

μπορούν να χρησιμοποιούν τα κράτη 

μέλη κατά την ανάπτυξη και την 

εφαρμογή των στρατηγικών τους. 

4β. Η Επιτροπή μπορεί να διατυπώνει 

συστάσεις προς τα κράτη μέλη για να 

διευκολύνει τη συλλογική επίτευξη των 

στόχων της Ένωσης που ορίζονται στο 

άρθρο 1 και για να συνδράμει τα κράτη 

μέλη στις προσπάθειές τους να 

καταρτίσουν και να εφαρμόσουν τις 

μακροπρόθεσμες στρατηγικές τους. 
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