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Τροπολογία: Alejo Vidal-Quadras Roca, Herbert Reul, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, 
Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles Chichester, Nicole 
Fontaine, Gunnar Hökmark
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Τροπολογία 4
Αιτιολογικές αναφορές (νέα)

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τη συμβολή στο 
Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2006 όσον αφορά τη Στρατηγική της 
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Or. en

Τροπολογία: Alejo Vidal-Quadras Roca, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, 
Dominique Vlasto, Giles Chichester, Nicole Fontaine, Gunnar Hökmark, Edit Herczog

Τροπολογία 5
Αιτιολογικές αναφορές (νέα)

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τη συμβολή στο 
Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2006 όσον αφορά τη Στρατηγική της 
Λισαβόνας,

Or. en
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Τροπολογία: Reino Paasilinna

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα 
αυξάνεται σε έναν κόσμο όπου η παγκόσμια ζήτηση για πετρέλαιο και αέριο θα 
συνεχίσει να αυξάνεται και στον οποίο ο παγκόσμιος εφοδιασμός θα προέρχεται
από περιορισμένο αριθμό γεωγραφικών περιοχών,

Or. en

Τροπολογία: Reino Paasilinna

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη -B (νέα)

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με προβλέψεις βάσει των σημερινών πολιτικών,
η εξάρτηση της Ευρώπης από εισαγωγές ενέργειας θα ανέλθει σχεδόν στο 70 % των 
συνολικών της ενεργειακών αναγκών έως το 2030, με 90% εξάρτηση για το 
πετρέλαιο και 80 % για το αέριο,

Or. en

Τροπολογία: Reino Paasilinna

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη Γ (νέα)

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη χρήση ορυκτών καυσίμων θα επιφέρει αύξηση 
των επιπέδων εκπομπών CO2 σε παγκόσμιο επίπεδο,

Or. en

Τροπολογία: Mechtild Rothe

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη Δ (νέα)

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει μια νέα ενεργειακή πραγματικότητα, 
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στην οποία, εάν δεν ληφθούν μέτρα, θα οξυνθεί η αυξανόμενη εξάρτηση της 
Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα, σε έναν κόσμο όπου η παγκόσμια ζήτηση για 
πετρέλαιο και αέριο θα συνεχίσει να αυξάνεται και στον οποίο ο παγκόσμιος
εφοδιασμός θα προέρχεται από έναν πολύ περιορισμένο αριθμό γεωγραφικών 
περιοχών,

Or. en

Τροπολογία: Mechtild Rothe

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη E (νέα)

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει, πριν από το 2012, να υποβληθεί νομοθετική 
πρόταση με στόχο την εναρμόνιση και απλούστευση της μεθοδολογίας που 
χρησιμοποιείται, με μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη ακρίβεια των δεδομένων
προκειμένου να αποφευχθεί η υπέρ-κατανομή των εκπομπών, με δημοπράτηση 
ποσοστού των μονάδων ΣΕΕ και με ένα ανώτατο όριο για την εμπορία 
πιστοποιητικών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να θεσπισθεί ανώτατο 
ποσοστό για την ικανότητα χρήσης του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης και της 
κοινής εφαρμογής σε τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία: Herbert Reul

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ (νέα)

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάρτηση της ΕΕ των 25 από τις εισαγωγές ενέργειας 
ανέρχεται στο 48% (2002) και προβλέπεται να αυξηθεί στο 71% έως το 2030, εάν 
δεν ληφθούν πρόσθετα μέτρα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια του 
εφοδιασμού αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές προϋποθέσεις για την ενεργειακή 
ασφάλεια,

Or. en
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Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Jerzy Buzek, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Romana Jordan Cizelj, Ján Hudacký, Edit 
Herczog, András Gyürk, Angelika Niebler

Τροπολογία 12
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική 
για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια, αλλά υπογραμμίζει το γεγονός ότι 
εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα ριζικά νέο 
πλαίσιο όσον αφορά την ενέργεια, το οποίο καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη μιας 
ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής που θα διασφαλίζει την οικονομικά προσιτή 
ενέργεια η οποία θα παράγεται όσο το δυνατόν περισσότερο από εγχώριους πόρους
που δεν περιέχουν άνθρακα, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον και 
καταπολεμώντας την κλιματική αλλαγή· πιστεύει ότι η ενέργεια θα πρέπει να 
παρέχεται μέσω ανοικτών και δίκαιων αγορών, οι οποίες, ωστόσο, πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν την ανάγκη να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε ένα παγκόσμιο 
περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 13
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική 
για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια, αλλά υπογραμμίζει το γεγονός ότι 
εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα ριζικά νέο 
πλαίσιο όσον αφορά την ενέργεια, το οποίο καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη μιας 
ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής που θα διασφαλίζει την οικονομικά προσιτή 
ενέργεια η οποία θα παράγεται όσο το δυνατόν περισσότερο από εγχώριους πόρους 
που δεν περιέχουν άνθρακα, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον και 
καταπολεμώντας την κλιματική αλλαγή· πιστεύει ότι η ενέργεια θα πρέπει να 
παρέχεται μέσω ανοικτών και δίκαιων αγορών, οι οποίες, ωστόσο, πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν την ανάγκη να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε ένα παγκόσμιο 
περιβάλλον·

Or. en
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 14
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική 
για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια, αλλά υπογραμμίζει το γεγονός ότι 
εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα ριζικά νέο 
πλαίσιο όσον αφορά την ενέργεια, το οποίο καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη μιας 
ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής που θα διασφαλίζει την οικονομικά προσιτή 
ενέργεια η οποία θα παράγεται όσο το δυνατόν περισσότερο από εγχώριους πόρους 
που δεν περιέχουν άνθρακα, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον και 
καταπολεμώντας την κλιματική αλλαγή· πιστεύει ότι η ενέργεια θα πρέπει να 
παρέχεται μέσω ανοικτών και δίκαιων αγορών, οι οποίες, ωστόσο, πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν την ανάγκη να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε ένα παγκόσμιο 
περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 15
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική 
για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια, αλλά υπογραμμίζει το γεγονός ότι 
εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα ριζικά νέο 
πλαίσιο όσον αφορά την ενέργεια, το οποίο καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη μιας 
ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής που θα διασφαλίζει την οικονομικά προσιτή 
ενέργεια η οποία θα παράγεται όσο το δυνατόν περισσότερο από εγχώριους πόρους 
που δεν περιέχουν άνθρακα, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον και 
καταπολεμώντας την κλιματική αλλαγή· πιστεύει ότι η ενέργεια θα πρέπει να 
παρέχεται μέσω ανοικτών και δίκαιων αγορών, οι οποίες, ωστόσο, πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν την ανάγκη να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε ένα παγκόσμιο 
περιβάλλον·

Or. en
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Τροπολογία: Sahra Wagenknecht

Τροπολογία 16
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει την παρουσίαση στρατηγικού εγγράφου της Επιτροπής σχετικά με την 
ενεργειακή πολιτική, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Πράσινη 
Βίβλος της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, 
ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια δεν καλύπτει επαρκώς το ζήτημα· ιδιαίτερα δε 
ασκεί κριτική στο γεγονός ότι η Πράσινη Βίβλος δεν προβαίνει σε ουσιαστική 
εξέταση του ζητήματος του τρόπου, δεδομένου του πεπερασμένου χαρακτήρα των 
κοιτασμάτων πετρελαίου, αερίου και ουρανίου, με τον οποίον είναι δυνατόν να 
διασφαλιστεί ο αειφόρος ενεργειακός εφοδιασμός για το κοινό μακροπρόθεσμα και 
κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον· υπογραμμίζει το γεγονός ότι (διαγραφή) 
βρισκόμαστε σε ένα ριζικά νέο πλαίσιο όσον αφορά την ενέργεια, το οποίο καθιστά 
απαραίτητη την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής η οποία θα 
αποτρέπει αποτελεσματικά τη δημιουργία επιχειρηματικών δομών τύπου καρτέλ 
στον ενεργειακό τομέα και θα εξασφαλίσει οικονομικά προσιτή ενέργεια η οποία θα 
παράγεται όσο το δυνατόν περισσότερο από εγχώριους πόρους, προστατεύοντας 
παράλληλα το περιβάλλον και καταπολεμώντας την κλιματική αλλαγή·(διαγραφή)

Or. de

Τροπολογία: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 17
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική 
για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια, αλλά υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
αναγνωριστούν οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες στην ευρύτερη παγκόσμια 
αγορά ενέργειας και τονίζει τη σημασία της επέκτασης της διάστασης του 
παραγωγού σε μια συστημική προσέγγιση όσον αφορά την παραγωγή, τη διανομή 
και την κατανάλωση·

Or. en
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Τροπολογία: Jan Christian Ehler

Τροπολογία 18
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική 
για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια, αλλά υπογραμμίζει το γεγονός ότι 
εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα ριζικά νέο 
πλαίσιο όσον αφορά την ενέργεια, το οποίο καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη μιας 
ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής που θα συνδέεται με τη διασφάλιση μιας 
οικονομικά προσιτής ασφάλειας ενεργειακών προμηθειών από εγχώριους πόρους, 
(διαγραφή) προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον και καταπολεμώντας την 
κλιματική αλλαγή, επίσης· υποστηρίζει την Επιτροπή όσον αφορά μια προσέγγιση 
στην ενεργειακή πολιτική που θα βασίζεται στην υπόθεση ότι για την οικονομική 
ανταγωνιστικότητα προϋπόθεση αποτελεί ένα σταθερό και αξιόπιστο νομικό
πλαίσιο που θα σέβεται τους μηχανισμούς της αγοράς· πιστεύει ότι η ενέργεια θα 
πρέπει να παρέχεται μέσω ανοικτών και δίκαιων αγορών, οι οποίες, ωστόσο, πρέπει 
να αντικατοπτρίζουν την ανάγκη να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε ένα παγκόσμιο 
περιβάλλον·

Or. de

Τροπολογία: Umberto Guidoni

Τροπολογία 19
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική 
για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια, αλλά υπογραμμίζει το γεγονός ότι 
εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα ριζικά νέο 
πλαίσιο όσον αφορά την ενέργεια, το οποίο καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη μιας 
αποτελεσματικής, αποκεντρωμένης ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής που θα 
βασίζεται σε πόρους αποδοτικούς, ανανεώσιμους και που θα εξοικονομούν 
ενέργεια, διασφαλίζοντας την οικονομικά προσιτή ενέργεια η οποία θα παράγεται όσο 
το δυνατόν περισσότερο από εγχώριους πόρους, προστατεύοντας παράλληλα το 
περιβάλλον και καταπολεμώντας την κλιματική αλλαγή· πιστεύει ότι η ενέργεια θα 
πρέπει να παρέχεται μέσω ανοικτών και δίκαιων αγορών (διαγραφή)·

Or. it
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Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 20
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική 
για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια, και υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει ένα όραμα για μια ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική που 
θα διασφαλίζει την οικονομικά προσιτή ενέργεια η οποία θα παράγεται όσο το 
δυνατόν περισσότερο από πόρους με χαμηλό εφοδιαστικό κίνδυνο, εγχώριους π.χ.,
προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον και καταπολεμώντας την κλιματική 
αλλαγή. Τούτο θα πρέπει να παρέχεται μέσω ανοικτών και δίκαιων αγορών, οι οποίες 
θα προωθούν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία: Giles Chichester

Τροπολογία 21
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική 
για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια, και υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει ένα όραμα για μια ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική που 
θα διασφαλίζει την οικονομικά προσιτή ενέργεια η οποία θα παράγεται όσο το 
δυνατόν περισσότερο από πόρους με χαμηλό εφοδιαστικό κίνδυνο, εγχώριους π.χ., 
προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον και καταπολεμώντας την κλιματική 
αλλαγή. Τούτο θα πρέπει να παρέχεται μέσω ανοικτών και δίκαιων αγορών, οι οποίες 
θα προωθούν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 22
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική 
για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια, αλλά υπογραμμίζει το γεγονός ότι 
εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα ριζικά νέο 
πλαίσιο όσον αφορά την ενέργεια, το οποίο καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη μιας 
ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής που θα διασφαλίζει την οικονομικά προσιτή 
ενέργεια η οποία θα παράγεται όσο το δυνατόν περισσότερο από εγχώριους πόρους, 
προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον και καταπολεμώντας την κλιματική 
αλλαγή· πιστεύει ότι η ενέργεια θα πρέπει να παρέχεται μέσω ανοικτών και δίκαιων 
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αγορών (διαγραφή) αναγνωρίζει ότι, παρά το υποτιθέμενο αδιαίρετο των τριών 
πυλώνων της ενεργειακής πολιτικής (αειφόρος ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και 
ασφάλεια εφοδιασμού), η ασφάλεια του εφοδιασμού θα πρέπει να διαδραματίσει 
κυρίαρχο ρόλο·

Or. pl

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 23
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική 
για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια, και υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει ένα όραμα για μια ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική που 
θα διασφαλίζει την οικονομικά προσιτή ενέργεια (διαγραφή), προστατεύοντας 
παράλληλα το περιβάλλον και καταπολεμώντας την κλιματική αλλαγή· πιστεύει ότι η 
ενέργεια θα πρέπει να παρέχεται μέσω ανοικτών και δίκαιων αγορών, οι οποίες, 
ωστόσο, πρέπει να αντικατοπτρίζουν την ανάγκη να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε 
ένα παγκόσμιο περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία: Šarūnas Birutis

Τροπολογία 24
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική 
για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια, αλλά υπογραμμίζει το γεγονός ότι 
εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα ριζικά νέο 
πλαίσιο όσον αφορά την ενέργεια, το οποίο καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη μιας 
κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής που θα διασφαλίζει την οικονομικά 
προσιτή ενέργεια (διαγραφή), προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον και 
καταπολεμώντας την κλιματική αλλαγή· πιστεύει ότι η ενέργεια θα πρέπει να 
παρέχεται μέσω ανοικτών και δίκαιων αγορών, οι οποίες, ωστόσο, πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν την ανάγκη να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε ένα παγκόσμιο 
περιβάλλον·

Or. en
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Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 25
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική 
για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια, αλλά υπογραμμίζει το γεγονός ότι 
εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν βρισκόμαστε σε ένα εύκολο
πλαίσιο όσον αφορά την ενέργεια, το οποίο καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη μιας 
ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής που θα διασφαλίζει την οικονομικά προσιτή 
ενέργεια η οποία θα παράγεται όσο το δυνατόν περισσότερο από εγχώριους πόρους, 
προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον και καταπολεμώντας την κλιματική 
αλλαγή· πιστεύει ότι η ενέργεια θα πρέπει να παρέχεται μέσω ανοικτών και δίκαιων 
αγορών, οι οποίες, ωστόσο, πρέπει να αντικατοπτρίζουν την ανάγκη να παραμείνουν 
ανταγωνιστικές σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 26
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική 
για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια, αλλά υπογραμμίζει το γεγονός ότι 
εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα ριζικά νέο 
πλαίσιο όσον αφορά την ενέργεια, το οποίο καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη μιας 
ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής που θα διασφαλίζει την οικονομικά προσιτή 
ενέργεια η οποία θα παράγεται όσο το δυνατόν περισσότερο από εγχώριους πόρους 
που δεν περιέχουν άνθρακα, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον και 
καταπολεμώντας την κλιματική αλλαγή· πιστεύει ότι η ενέργεια θα πρέπει να 
παρέχεται μέσω ανοικτών και δίκαιων αγορών, οι οποίες, ωστόσο, πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν την ανάγκη να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε ένα παγκόσμιο 
περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel Caspary, 
Werner Langen, Dominique Vlasto, Romana Jordan Cizelj, András Gyürk, Jan Hudacky, 
Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Edit Herczog, Angelika Niebler

Τροπολογία 27
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. τονίζει ότι οι εμπειρίες του περασμένου χειμώνα και η δραστικά αυξανόμενη
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ενεργειακή ζήτηση στις ιδιαίτερα ανθηρές οικονομίες (Κίνα, Ινδία) κατέστησαν 
σαφές ότι καμία πηγή ενέργειας δεν πρέπει να μείνει ανεκμετάλλευτη, προκειμένου 
να διασφαλισθεί η λειτουργική ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού· οι
ιδεολογικές θέσεις του παρελθόντος πρέπει να υπερκερασθούν·

Or. en

Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 28
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. τονίζει ότι οι εμπειρίες του περασμένου χειμώνα και η δραστικά αυξανόμενη
ενεργειακή ζήτηση στις ιδιαίτερα ανθηρές οικονομίες (Κίνα, Ινδία) κατέστησαν 
σαφές ότι καμία πηγή ενέργειας δεν πρέπει να μείνει ανεκμετάλλευτη, προκειμένου 
να διασφαλισθεί η λειτουργική ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού· οι 
ιδεολογικές θέσεις του παρελθόντος πρέπει να υπερκερασθούν·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 29
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. τονίζει ότι οι εμπειρίες του περασμένου χειμώνα και η δραστικά αυξανόμενη
ενεργειακή ζήτηση στις ιδιαίτερα ανθηρές οικονομίες (Κίνα, Ινδία) κατέστησαν 
σαφές ότι καμία πηγή ενέργειας δεν πρέπει να μείνει ανεκμετάλλευτη, προκειμένου 
να διασφαλισθεί η λειτουργική ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού· οι
ιδεολογικές θέσεις του παρελθόντος πρέπει να υπερκερασθούν·

Or. en

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 30
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. τονίζει ότι οι εμπειρίες του περασμένου χειμώνα και η δραστικά αυξανόμενη
ενεργειακή ζήτηση στις ιδιαίτερα ανθηρές οικονομίες (Κίνα, Ινδία) κατέστησαν 
σαφές ότι καμία πηγή ενέργειας δεν πρέπει να μείνει ανεκμετάλλευτη, προκειμένου 
να διασφαλισθεί η λειτουργική ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού· οι 
ιδεολογικές θέσεις του παρελθόντος πρέπει να υπερκερασθούν·
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Or. en

Τροπολογία: Herbert Reul, Jerzy Buzek, Paul Rübig

Τροπολογία 31
Παράγραφος 1 β (νέα)

1β. τονίζει ότι η Επιτροπή δήλωσε στην Πράσινη Βίβλο της ότι πρέπει να επενδυθεί 1 
δισ. ευρώ στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, προκειμένου να διασφαλιστούν οι 
προμήθειες ενέργειας μακροπρόθεσμα στην Ευρώπη· επισημαίνει επίσης ότι δεν 
μπορεί να υποτεθεί ότι οι εν λόγω πόροι μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το 
δημόσιο ταμείο και ότι είναι κατά συνέπεια σημαντικό να συμμετάσχουν οι φορείς 
εκμετάλλευσης της ενεργειακής βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην 
περαιτέρω ανάπτυξη της συναίνεσης σχετικά με την ενεργειακή πολιτική·

Or. en

Τροπολογία: Jerzy Buzek

Τροπολογία 32
Παράγραφος 1 β (νέα)

1β. τονίζει την ανάγκη θέσπισης κοινής ενεργειακής πολιτικής έναντι των κανονισμών 
της εσωτερικής αγοράς, καθώς και των εξωτερικών πτυχών, λαμβάνοντας υπόψη 
τα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα όλων των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία: Jerzy Buzek

Τροπολογία 33
Παράγραφος 1 γ (νέα)

1γ. υπογραμμίζει τη σημασία ανάπτυξης μιας συνθήκης για μια πανευρωπαϊκή 
Ενεργειακή Κοινότητα·

Or. en
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Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 34
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. προτρέπει το Εαρινό Συμβούλιο του 2007 να υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης το 
οποίο να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: τοποθέτηση των 
καταναλωτών στο επίκεντρο της ενεργειακής πολιτικής, ριζική μεταρρύθμιση του 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ ώστε να οδηγηθεί η αγορά 
στο να επενδύσει σε μια οικονομία χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα βάσει 
ενός καθορισμένου στόχου για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ έως 
το 2020, περιλαμβανομένου ενός υποχρεωτικού στόχου το 25% της ενέργειας να 
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020 και ενός δεσμευτικού στόχου για 
τις εκπομπές των οχημάτων, αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης, ενισχυμένους
νόμους αναφορικά με την πολιτική ανταγωνισμού και τον πλήρη διαχωρισμό των 
ιδιοκτησιακών σχέσεων των ενεργειακών δικτύων, ελάχιστες δεσμευτικές
κατευθυντήριες γραμμές για τις ρυθμιστικές αρχές, μεταξύ άλλων για τη 
διαδικασία διορισμού των ρυθμιστικών αρχών, ανεξαρτησία, διαφάνεια και 
λογοδοσία, μια φιλόδοξη στρατηγική Ε&Α στον τομέα των καθαρών ενεργειακών 
τεχνολογιών, μια κοινή εξωτερική ενεργειακή πολιτική και την πλήρη εφαρμογή 
του συνόλου της υφιστάμενης κοινοτικής νομοθεσίας σε θέματα ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 35
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a προτείνει να διεξαχθεί πανευρωπαϊκή προοπτική μελέτη της προσφοράς και 
ζήτησης μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, προκειμένου να εντοπιστούν οι 
επενδυτικές ανάγκες, ιδίως όσον αφορά την παραγωγή, και να βελτιωθεί το προφίλ 
των φορέων εκμετάλλευσης·

Or. fr

Τροπολογία: Sahra Wagenknecht

Τροπολογία 36
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το γεγονός ότι η Πράσινη Βίβλος δεν αποδίδει τη
δέουσα σημασία στη διάσταση της εξωτερικής πολιτικής του ενεργειακού 
ζητήματος· θεωρεί ακατανόητο το γεγονός ότι δεν εξετάζεται το θεμελιώδες 
πρόβλημα του περιορισμού των παραδοσιακών μορφών ενέργειας σε παγκόσμιο 
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επίπεδο και οι επακόλουθοι κίνδυνοι συγκρούσεων και πολέμων· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι δεν εξετάζεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν 
προκειμένω και για το ότι δεν εξετάζεται εκτενώς η σχέση της στρατηγικής 
ασφαλείας και της στρατιωτικής στρατηγικής της Ένωσης με την ενεργειακή 
ασφάλεια και την ασφάλεια στον τομέα των πρώτων υλών, όπως παρουσιάζεται, 
επί παραδείγματι, στο έγγραφο του
https://iate.cdt.eu.int/iatenew/manipulation/dataentry/EntryDetailview.jsp?lilId=90016
5&srcLang=el&fromresults=trueΙνστιτούτου Μελετών για θέματα Ασφάλειας
«European Defence Paper» θεωρεί ότι η κοινοτική ενεργειακή στρατηγική πρέπει 
σαφώς να απορρίπτει τον στρατιωτικό σχεδιασμό και τις στρατιωτικές προοπτικές
και να υποβάλει προτάσεις και να προτείνει πιθανές λύσεις ώστε να καταδειχθεί ότι 
είναι δυνατόν, με τη χρήση ειρηνικών μέσων, να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη 
ασφάλεια των ενεργειακών εφοδιασμών και ουσιαστικά να αντισταθμιστεί η 
περαιτέρω αποσταθεροποίηση κρατών και περιοχών πλούσιων σε πρώτες ύλες·

Or. de

Τροπολογία: Norbert Glante

Τροπολογία 37
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. τονίζει ότι η εμπειρία του περασμένου χειμώνα και η απότομη αύξηση της 
ενεργειακής ζήτησης από τις αναπτυσσόμενες ασιατικές οικονομίες, όπως η Ινδία 
και η Κίνα, κατέστησαν σαφές ότι καμία πηγή ενέργειας δεν πρέπει να μείνει 
ανεκμετάλλευτη προκειμένου να διασφαλιστεί μια λειτουργική ασφάλεια του 
εφοδιασμού·

Or. de

Τροπολογία: Esko Seppänen
Τροπολογία 38
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. υποστηρίζει ότι πολλές από τις απόψεις που παρουσιάζονται στο παρόν ψήφισμα 
δεν διαθέτουν την κατάλληλη νομική βάση στο πλαίσιο των υφιστάμενων 
Συνθηκών της ΕΟΚ·

Or. fi
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Τροπολογία: Reino Paasilinna

Τροπολογία 39
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. τονίζει ότι μακροπρόθεσμα η ΕΕ πρέπει να θέσει ως στόχο έναν υψηλό βαθμό 
ενεργειακής ανεξαρτησίας και απόδοσης, βάσει παραγωγής καθαρής ενέργειας 
εντός της ΕΕ και βάσει νέων καινοτομιών· πιστεύει ότι αυτό θα μπορούσε να 
επιτευχθεί με την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 
σύνολο της κατανάλωσης ενέργειας, με τη δραστική αύξησης της ενεργειακής 
απόδοσης στην ευρωπαϊκή οικονομία και με τη μείωση της έντασης άνθρακα των 
τωρινών ενεργειακών τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 40
Παράγραφος 1 β (νέα)

1β. προτείνει μια ανάλυση κόστους-οφέλους να εστιάσει στη συνεισφορά του κάθε 
ενεργειακού πόρου στους τρεις κοινοτικούς στόχους στον τομέα της ενέργειας, 
δηλαδή την ασφάλεια του εφοδιασμού, την ανταγωνιστικότητα και την 
περιβαλλοντική αειφορία·

Or. fr

Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 41
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. καλεί την Ένωση να δώσει έμφαση στις ήδη υφιστάμενες αρμοδιότητες και να 
κάνει χρήση των υφιστάμενων μέσων που ακόμη δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως,
στις προσπάθειές της να επιτύχει έναν αειφόρο, ανταγωνιστικό και ασφαλή 
ενεργειακό εφοδιασμό. Για την επίτευξη αυτού του στόχου: 

α. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη παροτρύνονται να εργαστούν ενεργά για την 
επιτυχή ολοκλήρωση μιας δυναμικής εσωτερικής αγοράς. Αυτό είναι καίριας 
σημασίας, προκειμένου η αγορά να ανοίξει για ευρύτερο διασυνοριακό 
ανταγωνισμό, ασφαλέστερο εφοδιασμό, χαμηλότερες τιμές, ευρύτερο φάσμα 
ενεργειακών πηγών και ποικιλία προμηθευτών
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β. Η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην ανάπτυξη των διευρωπαϊκών 
δικτύων ως περιφερειακά εργαλεία για την επίτευξη ενός διασυνδεδεμένου 
ηλεκτρικού δικτύου, προκειμένου να διασφαλιστεί η διανομή, να αυξηθούν τα 
πλεονάσματα και να προαχθεί η διανομή της ενέργειας από διάφορες περιοχές της 
Ένωσης·

γ. Τα κράτη μέλη παροτρύνονται να κάνουν πλήρη χρήση της κοινής εμπορικής
πολιτικής, ώστε να επιτευχθεί ίση κατανομή στην Ένωση της εξάρτησης από 
προμηθευτές ενέργειας, διαφυλάσσοντας παράλληλα τα συμφέροντα κάθε κράτους 
μέλους ξεχωριστά σε μια ενδεχόμενη κατάσταση κρίσης στον τομέα του 
εφοδιασμού ενέργειας.

δ. Η Επιτροπή οφείλει να εφαρμόσει τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού σε όλους τους 
παράγοντες της εσωτερικής αγοράς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς·

Or. en

Τροπολογία: Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 42
Παράγραφος 2, εισαγωγή

2. αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί σοβαρά προβλήματα που απαιτούν 
άμεση κοινοτική δράση και επιμένει ότι η πυρηνική ενέργεια δεν μπορεί να είναι η 
απάντηση σε αυτή την πρόκληση, λόγω των εγγενών κινδύνων και των άλυτων 
προβλημάτων που τη χαρακτηρίζουν (π.χ. τη διάθεση των πυρηνικών αποβλήτων)
·πιστεύει συνεπώς ότι πρέπει να αναπτυχθεί ένα όραμα για μια ευρωπαϊκή πολιτική 
που θα εστιάζει στην εξοικονόμηση ενέργειας, την απόδοση και τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και να καταρτιστεί ένας σαφής χάρτης πορείας για την επίτευξη του 
εν λόγω στόχου· επιμένει ότι οι μεταφορές αποτελούν βασική συνιστώσα μιας 
τέτοιας αειφόρου ενεργειακής πολιτικής και συνεπώς πρέπει να ληφθούν πλήρως 
υπόψη:

Or. en
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Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Jerzy Buzek, András Gyürk, Jan Hudacky, 
Paul Rübig, Edit Herczog, Angelika Niebler

Τροπολογία 43
Παράγραφος 2

2. αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί ιδιαίτερα δύσκολα προβλήματα που 
απαιτούν διεθνή δράση και πιστεύει ότι έως το 2050 το συντριπτικό ποσοστό της 
κοινοτικής ενέργειας θα πρέπει να προέρχεται από πηγές που δεν περιέχουν άνθρακα 
ή να παράγεται με τεχνολογίες που περιορίζουν τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου. Ως εκ τούτου, χαιρετίζει τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις και τη θέσπιση του ευρύτερου συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΕ) για τα αέρια του θερμοκηπίου:

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 44
Παράγραφος 2

2. αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί ιδιαίτερα δύσκολα προβλήματα που 
απαιτούν διεθνή δράση και πιστεύει ότι έως το 2050 το συντριπτικό ποσοστό της 
κοινοτικής ενέργειας θα πρέπει να προέρχεται από πηγές που δεν περιέχουν άνθρακα 
ή να παράγεται με τεχνολογίες που περιορίζουν τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου. Ως εκ τούτου, χαιρετίζει τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις και τη θέσπιση του ευρύτερου συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΕ) για τα αέρια του θερμοκηπίου:

Or. en

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 45
Παράγραφος 2

2. αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί ιδιαίτερα δύσκολα προβλήματα που 
απαιτούν διεθνή δράση και πιστεύει ότι έως το 2050 το συντριπτικό ποσοστό της 
κοινοτικής ενέργειας θα πρέπει να προέρχεται από πηγές που δεν περιέχουν άνθρακα 
ή να παράγεται με τεχνολογίες που ελαχιστοποιούν τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου. Ως εκ τούτου, χαιρετίζει τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις και τη θέσπιση του ευρύτερου συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΕ) για τα αέρια του θερμοκηπίου:

Or. en
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Τροπολογία: Reino Paasilinna

Τροπολογία 46
Παράγραφος 2, εισαγωγή

2. τονίζει ότι κλιματική αλλαγή αποτελεί μία από τις μείζονες και πλέον τρομακτικές 
περιβαλλοντικές προκλήσεις που απαιτεί άμεση και φιλόδοξη κοινοτική και 
παγκόσμια δράση και πιστεύει ότι έως το 2050 το συντριπτικό ποσοστό της 
κοινοτικής ενέργειας πρέπει να προέρχεται από πηγές που δεν περιέχουν άνθρακα και 
ότι πρέπει, για τον λόγο αυτόν, να καταρτιστεί ένας σαφής χάρτης πορείας για την 
επίτευξη του εν λόγω στόχου:

Or. en

Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 47
Παράγραφος 2, εισαγωγή

2. αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί σοβαρά προβλήματα που απαιτούν 
άμεση δράση σε παγκόσμιο επίπεδο. Έως το 2050 το συντριπτικό ποσοστό της 
κοινοτικής ενέργειας πρέπει να προέρχεται από πηγές με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. 
Πρέπει να καταρτιστεί ένας σαφής χάρτης πορείας για την επίτευξη του εν λόγω 
στόχου:

Or. en

Τροπολογία: Giles Chichester

Τροπολογία 48
Παράγραφος 2, εισαγωγή

2. αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί σοβαρά προβλήματα που απαιτούν 
άμεση δράση σε παγκόσμιο επίπεδο. Έως το 2050 το συντριπτικό ποσοστό της 
κοινοτικής ενέργειας πρέπει να προέρχεται από πηγές με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. 
Πρέπει να καταρτιστεί ένας σαφής χάρτης πορείας για την επίτευξη του εν λόγω 
στόχου:

Or. en
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Τροπολογία: Adam Gierek

Τροπολογία 49
Παράγραφος 2, εισαγωγή

2. αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί σοβαρά προβλήματα που απαιτούν 
άμεση κοινοτική δράση και πιστεύει ότι έως το 2050 το συντριπτικό ποσοστό της 
κοινοτικής ενέργειας πρέπει να προέρχεται από πηγές με χαμηλές εκπομπές CO2 και 
ότι πρέπει, για τον λόγο αυτόν, να καταρτιστεί ένας σαφής χάρτης πορείας για την 
επίτευξη του εν λόγω στόχου:

Or. pl

Τροπολογία: Sahra Wagenknecht

Τροπολογία 50
Παράγραφος 2 εισαγωγή

2. αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί σοβαρά προβλήματα που απαιτούν 
άμεση κοινοτική δράση και πιστεύει ότι έως το 2050 το συντριπτικό ποσοστό της 
κοινοτικής ενέργειας πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές που δεν περιέχουν 
άνθρακα και ότι πρέπει, για τον λόγο αυτόν, να καταρτιστεί ένας σαφής χάρτης 
πορείας για την επίτευξη του εν λόγω στόχου:

Or. de

Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 51
Παράγραφος 2, εισαγωγή

2. αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί σοβαρά προβλήματα που απαιτούν 
άμεση κοινοτική δράση και πιστεύει ότι έως το 2050 σημαντικό ποσοστό της 
κοινοτικής ενέργειας πρέπει να προέρχεται από πηγές που δεν περιέχουν άνθρακα και 
ότι πρέπει, για τον λόγο αυτόν, να καταρτιστεί ένας σαφής χάρτης πορείας για την 
επίτευξη του εν λόγω στόχου:

Or. en
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Τροπολογία: Esko Seppänen

Τροπολογία 52
Παράγραφος 2, εισαγωγή

2. αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί σοβαρά προβλήματα που απαιτούν 
άμεση κοινοτική δράση και ελπίζει ότι έως το 2050 το συντριπτικό ποσοστό της
κοινοτικής ενέργειας θα προέρχεται από πηγές που δεν περιέχουν άνθρακα και ότι 
πρέπει, για τον λόγο αυτόν, να καταρτιστεί ένας σαφής χάρτης πορείας για την 
επίτευξη του εν λόγω στόχου:

Or. fi

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 53
Παράγραφος 2

2. αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί σοβαρά προβλήματα που απαιτούν 
άμεση κοινοτική δράση και πιστεύει ότι έως το 2050 το συντριπτικό ποσοστό της 
κοινοτικής ενέργειας πρέπει να προέρχεται από πηγές που δεν περιέχουν άνθρακα και 
ότι πρέπει, για τον λόγο αυτόν, να καταρτιστεί ένας σαφής χάρτης πορείας για την 
επίτευξη του εν λόγω στόχου·(διαγραφή):

Or. de

Τροπολογία: Jan Christian Ehler

Τροπολογία 54
Παράγραφος 2, σημείο (-α) (νέο)

-a. επισημαίνει ότι η ενισχυμένη, χωρίς διακρίσεις και ανοιχτή σε διάφορες 
τεχνολογίες υποστήριξη για την έρευνα και την ανάπτυξη για τη χρήση όλων των 
μορφών ενέργειας αποτελεί μείζονα συμβολή στη διασφάλιση του ενεργειακού 
εφοδιασμού και των οικονομικά προσιτών τιμών ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Nicole Fontaine, Daniel
Caspary, Werner Langen, Romana Jordan Cizelj, Νικόλαος Βακάλης, András Gyürk, Jan
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Hudacky, Jan Brezina, Paul Rübig, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy Buzek, Edit Herczog, 
Angelika Niebler

Τροπολογία 55
Παράγραφος 2, σημείο (-α) (νέο)

-α. δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
του μικρού σχετικού μεριδίου του όγκου που εκπέμπεται από την ΕΕ και των 
αυξανόμενων εκπομπών από τις αναπτυσσόμενες χώρες, καθίσταται σαφές ότι 
πρέπει να αναληφθεί δράση στο πλαίσιο μιας διεθνώς συντονισμένης προσπάθειας. 
Παροτρύνει, συνεπώς, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεχίσουν τις 
διαπραγματεύσεις για μια διεθνή συμφωνία σχετικά με τη μελλοντική πορεία, 
διασφαλίζοντας την ευρεία συμμετοχή των χωρών με υψηλά ποσοστά εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 56
Παράγραφος 2, σημείο (-α) (νέο)

-α. δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
του μικρού σχετικού μεριδίου του όγκου που εκπέμπεται από την ΕΕ και των 
αυξανόμενων εκπομπών από τις αναπτυσσόμενες χώρες, καθίσταται σαφές ότι 
πρέπει να αναληφθεί δράση στο πλαίσιο μιας διεθνώς συντονισμένης προσπάθειας. 
Παροτρύνει, συνεπώς, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεχίσουν τις 
διαπραγματεύσεις για μια διεθνή συμφωνία σχετικά με τη μελλοντική πορεία, 
διασφαλίζοντας την ευρεία συμμετοχή των χωρών με υψηλά ποσοστά εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 57
Παράγραφος 2, σημείο (-α) (νέο)

-α. δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
του μικρού σχετικού μεριδίου του όγκου που εκπέμπεται από την ΕΕ και των 
αυξανόμενων εκπομπών από τις αναπτυσσόμενες χώρες, καθίσταται σαφές ότι 
πρέπει να αναληφθεί δράση στο πλαίσιο μιας διεθνώς συντονισμένης προσπάθειας. 
Παροτρύνει, συνεπώς, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεχίσουν τις 
διαπραγματεύσεις για μια διεθνή συμφωνία σχετικά με τη μελλοντική πορεία, 
διασφαλίζοντας την ευρεία συμμετοχή των χωρών με υψηλά ποσοστά εκπομπών·

Or. en
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Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 58
Παράγραφος 2, σημείο (-α) (νέο)

-a. δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
του μικρού σχετικού μεριδίου του όγκου που εκπέμπεται από την ΕΕ και των 
αυξανόμενων εκπομπών από τις αναπτυσσόμενες χώρες, καθίσταται σαφές ότι 
πρέπει να αναληφθεί δράση στο πλαίσιο μιας διεθνώς συντονισμένης προσπάθειας. 
Παροτρύνει, συνεπώς, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεχίσουν τις 
διαπραγματεύσεις για μια διεθνή συμφωνία σχετικά με τη μελλοντική πορεία, 
διασφαλίζοντας την ευρεία συμμετοχή των χωρών με υψηλά ποσοστά εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 59
Παράγραφος 2, σημείο (α)

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul

Τροπολογία 60
Παράγραφος 2, σημείο (α)

α. (διαγραφή) Η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει μια αναθεώρηση του συστήματος 
εμπορίας εκπομπών (ΣΕΕ), η οποία να περιλαμβάνει μια ενιαία προσέγγιση της 
κατανομής των δικαιωμάτων ΣΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη, κατόπιν προσεκτικής 
εξέτασης είτε της δημοπράτησης είτε μιας τομεακής προσέγγισης με συγκριτική 
αξιολόγηση στο σύνολο της ΕΕ ως εναλλακτικές λύσεις·

Or. en
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Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alexander Alvaro, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Romana Jordan Cizelj, András Gyürk, Jan 
Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herzog, Jerzy Buzek, 
Angelika Niebler

Τροπολογία 61
Παράγραφος 2, σημείο (α)

α. οι ηγέτες της ΕΕ θα πρέπει να συμφωνήσουν σε μια προσπάθεια διεθνούς 
συντονισμού σχετικά με τους φιλόδοξους μακροπρόθεσμους στόχους μείωσης του 
CO2 στο πλαίσιο του στόχου για τους 2oC. Η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει μια 
αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας εκπομπών (ΣΕΕ), περιλαμβανομένης μιας 
οικονομικά αποδεκτής διαχείρισης των μονάδων ΣΕΕ από το 2012.Η Επιτροπή θα 
πρέπει να αξιολογήσει με προσοχή τον οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο 
του σημερινού συστήματος εμπορίας εκπομπών προτού προτείνει αναθεώρηση·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 62
Παράγραφος 2, σημείο (α)

α. οι ηγέτες της ΕΕ θα πρέπει να συμφωνήσουν σε μια προσπάθεια διεθνούς 
συντονισμού σχετικά με τους φιλόδοξους μακροπρόθεσμους στόχους μείωσης του 
CO2 στο πλαίσιο του στόχου για τους 2oC. Η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει μια 
αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας εκπομπών (ΣΕΕ), περιλαμβανομένης μιας 
οικονομικά αποδεκτής διαχείρισης των μονάδων ΣΕΕ από το 2012.Η Επιτροπή θα 
πρέπει να αξιολογήσει με προσοχή τον οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο 
του σημερινού συστήματος εμπορίας εκπομπών προτού προτείνει αναθεώρηση·

Or. en

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 63
Παράγραφος 2, σημείο (α)

α. οι ηγέτες της ΕΕ θα πρέπει να συμφωνήσουν σε μια προσπάθεια διεθνούς 
συντονισμού σχετικά με τους φιλόδοξους μακροπρόθεσμους στόχους μείωσης του 
CO2 στο πλαίσιο του στόχου για τους 2oC. Η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει μια 
αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας εκπομπών (ΣΕΕ), περιλαμβανομένης μιας 
οικονομικά αποδεκτής διαχείρισης των μονάδων ΣΕΕ από το 2012.Η Επιτροπή θα 
πρέπει να αξιολογήσει με προσοχή τον οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο 
του σημερινού συστήματος εμπορίας εκπομπών προτού προτείνει αναθεώρηση·

Or. en
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Τροπολογία: Giles Chichester

Τροπολογία 64
Παράγραφος 2, σημείο (α)

α. οι ηγέτες της ΕΕ θα πρέπει να επιδιώξουν όσο το δυνατόν συντομότερα τη 
διαπραγμάτευση μιας διεθνούς συμφωνίας σχετικά με τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου που θα συνάδει με τον στόχο για τους 2oC έως το 2050. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει μια αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας
εκπομπών (ΣΕΕ) βάσει συνολικής αξιολόγησης, ιδιαίτερα όλων των μεθοδολογιών 
κατανομής, και βάσει εναρμονισμένης προσέγγισης της ανακύκλωσης των πόρων 
που ενδέχεται να προκύψουν από τη δημοπράτηση·

Or. en

Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 65
Παράγραφος 2, σημείο (α)

α. οι ηγέτες της ΕΕ θα πρέπει να επιδιώξουν όσο το δυνατόν συντομότερα τη 
διαπραγμάτευση μιας διεθνούς συμφωνίας σχετικά με τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου που θα συνάδει με τον στόχο για τους 2oC έως το 2050. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει μια αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας 
εκπομπών (ΣΕΕ), το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει μια σταδιακή απομάκρυνση 
από τη δωρεάν κατανομή προς την κατανομή μέσω της δημοπράτησης 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία: Esko Seppänen

Τροπολογία 66
Παράγραφος 2, σημείο (α)

α. οι ηγέτες της ΕΕ θα πρέπει να συμφωνήσουν εντός του επόμενου έτους για έναν 
δεσμευτικό στόχο όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών CΟ2 έως το 2020 και για 
έναν ενδεικτικό στόχο για τη μείωση των εκπομπών CO2 έως το 2050 στο πλαίσιο του 
στόχου για τους 2oC. Η δημοπράτηση των μονάδων του συστήματος εμπορίας 
εκπομπών (ΣΕΕ) (διαγραφή) ενδέχεται να οδηγήσει σε παράλογες αυξήσεις της 
τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας στα κράτη μέλη·

Or. fi
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Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 67
Παράγραφος 2, σημείο (α)

α. οι ηγέτες της ΕΕ θα πρέπει να συμφωνήσουν εντός του επόμενου έτους για έναν 
δεσμευτικό στόχο όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών CΟ2 έως το 2020 και για 
έναν ενδεικτικό στόχο για τη μείωση των εκπομπών CO2 έως το 2050 στο πλαίσιο του 
στόχου για τους 2oC. Η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει μια αναθεώρηση του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών (ΣΕΕ), έχοντας καθορίσει, μεταξύ άλλων, τη 
σκοπιμότητα και την αποτελεσματικότητα της δημοπράτησης μονάδων ΣΕΕ και της 
μείωσης του όγκου τους·

Or. fr

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 68
Παράγραφος 2, σημείο (α)

α. οι ηγέτες της ΕΕ θα πρέπει να συμφωνήσουν εντός του επόμενου έτους για έναν 
δεσμευτικό στόχο (διαγραφή) όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών C02 της τάξης 
του 30 τοις εκατό μεταξύ 2006 και 2020 και για έναν ενδεικτικό (διαγραφή) στόχο 
όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών CO2 της τάξης του 80 τοις εκατό μεταξύ 2006 
και 2050 (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Reino Paasilinna

Τροπολογία 69
Παράγραφος 2, σημείο (α)

α. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 16ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με την «επιτυχή
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος στον πλανήτη», το οποίο καλεί τις 
ανεπτυγμένες χώρες να μειώσουν σημαντικά από κοινού τις εκπομπές –κατά 30% 
έως το 2020 και κατά 60-80% έως το 2050–, με συνδυασμένη χρήση εμπορικών 
κινήτρων και ρυθμιστικών κανόνων ώστε να προωθηθούν οι επενδύσεις στην 
απόδοση ή/και σε τεχνολογίες χωρίς άνθρακα και με περιορισμένη χρήση άνθρακα.
Η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει μια αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας 
εκπομπών (ΣΕΕ), περιλαμβανομένης της πλήρους δημοπράτησης των μονάδων ΣΕΕ 
από το 2012 και της διάθεσης των ποσών που θα συγκεντρωθούν στην κοινοτική 
Ε&Α για την ενέργεια και σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης·

Or. en
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Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 70
Παράγραφος 2, σημείο (α)

α. οι ηγέτες της ΕΕ θα πρέπει, από κοινού με άλλα μέρη, να εξετάσουν πορείες προς τη 
μείωση έως το 2020 και το 2050 στο πλαίσιο του στόχου για τους 2oC. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να προτείνει μια αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας εκπομπών (ΣΕΕ)
και να εξετάσει το ενδεχόμενο της συγκριτικής αξιολόγησης και της δημοπράτησης 
των μονάδων ΣΕΕ από το 2012 και της διάθεσης των ποσών που θα συγκεντρωθούν 
στην κοινοτική Ε&Α για την ενέργεια και σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 71
Παράγραφος 2, σημείο (α)

α. οι ηγέτες της ΕΕ θα πρέπει να συμφωνήσουν εντός του επόμενου έτους για έναν 
δεσμευτικό στόχο όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών CΟ2 έως το 2020 και για έναν 
ενδεικτικό στόχο για τη μείωση των εκπομπών CO2 έως το 2050 στο πλαίσιο του στόχου 
για τους 2oC·σε ένα διεθνές σύστημα εμπορίας εκπομπών (ΣΕΕ) ενδέχεται να αρμόζει 
η συνολική πώληση με δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπών. Εν πάση
περιπτώσει, έως ότου το σύστημα επεκταθεί διεθνώς, και λαμβάνοντας υπόψη την 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, θα πρέπει να προτείνει μια αναθεώρηση του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών (ΣΕΕ), περιλαμβανομένων μεθόδων για την 
επιβράβευση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης εκπομπών CO2. Τα 
έσοδα από κάθε είδους δημοπράτηση θα πρέπει να διοχετεύονται στην κοινοτική Ε&Α 
για την ενέργεια και σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης, στην ευρεία χρήση ευέλικτων 
μηχανισμών και στην αναθεώρηση συστημάτων επιβολής κυρώσεων·

Or. it

Τροπολογία: Vincenzo Lavarra

Τροπολογία 72
Παράγραφος 2, σημείο (α)

α. οι ηγέτες της ΕΕ θα πρέπει να συμφωνήσουν εντός του επόμενου έτους για έναν 
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δεσμευτικό στόχο όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών CΟ2 έως το 2020 και για 
έναν ενδεικτικό στόχο για τη μείωση των εκπομπών CO2 έως το 2050 στο πλαίσιο του 
στόχου για τους 2oC. Η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει μια αναθεώρηση του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών (ΣΕΕ), περιλαμβανομένης της πλήρους 
δημοπράτησης των μονάδων ΣΕΕ από το 2012 και της διάθεσης των ποσών που θα 
συγκεντρωθούν στην κοινοτική Ε&Α για την ενέργεια και σε μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης, σε μια ευρεία χρήση του ευέλικτου μηχανισμού·

Or. en

Τροπολογία: Aldo Patriciello

Τροπολογία 73
Παράγραφος 2, σημείο (α)

α. οι ηγέτες της ΕΕ θα πρέπει να συμφωνήσουν εντός του επόμενου έτους για έναν 
δεσμευτικό στόχο όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών CΟ2 έως το 2020 και για 
έναν ενδεικτικό στόχο για τη μείωση των εκπομπών CO2 έως το 2050 στο πλαίσιο του 
στόχου για τους 2oC. Η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει μια αναθεώρηση του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών (ΣΕΕ), περιλαμβανομένης της πλήρους 
δημοπράτησης των μονάδων ΣΕΕ από το 2012 και της διάθεσης των ποσών που θα 
συγκεντρωθούν στην κοινοτική Ε&Α για την ενέργεια και σε μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης, σε μια ευρεία χρήση του ευέλικτου μηχανισμού, και στην αναθεώρηση 
του συστήματος επιβολής κυρώσεων

Or. en

Τροπολογία: Adam Gierek

Τροπολογία 74
Παράγραφος 2, σημείο (α α) (νέο)

aa. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη μείωσης των εκπομπών CO2 με τη δημιουργία 
νέων χώρων πρασίνου, περιλαμβανομένης της δενδροφύτευσης, και ένταξης αυτών
– κατόπιν ανάπτυξης του κατάλληλου συστήματος για την παρακολούθηση της 
απορρόφησης του CO2 – στο σύστημα εμπορίας εκπομπών (ΣΕΕ)·

Or. pl
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Τροπολογία: Adam Gierek

Τροπολογία 75
Παράγραφος 2, σημείο (α β) (νέο)

αβ. κατά τη δεύτερη περίοδο χρηματοδότησης του ΣΕΕ (2008-2012), οι 
χρηματοδοτικοί πόροι θα πρέπει να κατανεμηθούν κατά τρόπο που να ευνοεί την 
ανάληψη δράσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης 
ενέργειας, μέσω του εκσυγχρονισμού των μονάδων παραγωγής ενέργειας·

Or. pl

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 76
Παράγραφος 2, σημείο (β)

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 77
Παράγραφος 2, σημείο (β)

β. Τα σημερινά προβλήματα του συστήματος εμπορίας εκπομπών (ΣΕΕ) πρέπει να 
επιλυθούν, ιδιαίτερα δε τα απρόσμενα κέρδη, η υπέρ-διάθεση και οι 
αναποτελεσματικές μέθοδοι διάθεσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει μια 
αναθεώρηση που θα απλουστεύει το ΣΕΕ, θα διασφαλίζει μια μακροπρόθεσμη 
δέσμευση και ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Η εν λόγω αναθεώρηση θα πρέπει να 
περιλαμβάνει:
- μια μετατόπιση προς τη δημοπράτηση των μονάδων ΣΕΕ
- χαμηλότερα ανώτατα όρια εκπομπών 
- εναρμόνιση των κανόνων που διέπουν την κατανομή των μονάδων 
- έναν μηχανισμό για την κατανομή των εσόδων από τη δημοπράτηση στην Ε&Α, 
εστιάζοντας στην ανανεώσιμη ενέργεια και στην ενεργειακή απόδοση
- τη συμπερίληψη και άλλων αερίων του θερμοκηπίου όπως τα NOx
- τη δυνατότητα για τρίτες χώρες να συμμετέχουν στο σύστημα 
- τη συμπερίληψη πρόσθετων ενεργοβόρων τομέων, περιλαμβανομένων των 
αερομεταφορών και των μεταφορών εμπορευμάτων, αφού διενεργηθεί εκτίμηση
των επιπτώσεων·

Or. en
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Τροπολογία: Esko Seppänen

Τροπολογία 78
Παράγραφος 2, σημείο (β)

β. η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει την κατάργηση του ΣΕΕ, εάν το σύστημα δεν 
υιοθετηθεί από χώρες εκτός ΕΕ·

Or. fi

Τροπολογία: Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 79
Παράγραφος 2, σημείο (β)

β. ένα σύστημα ανώτατων ορίων και εμπορίας εκπομπών θα πρέπει να επεκταθεί σε 
διεθνές επίπεδο (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul

Τροπολογία 80
Παράγραφος 2, σημείο (β)

β. το ΣΕΕ θα πρέπει να επεκταθεί σε διεθνές επίπεδο και το σύστημα θα πρέπει να 
διατηρηθεί για περίοδο τουλάχιστον 20 ετών·

Or. en

Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola, Herbert Reul

Τροπολογία 81
Παράγραφος 2, σημείο (β)

β. το ΣΕΕ θα πρέπει να επεκταθεί σε διεθνές επίπεδο και να λειτουργήσει για περίοδο
μεγαλύτερη των πέντε ετών·

Or. en
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Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 82
Παράγραφος 2, σημείο (β)

β. το ΣΕΕ θα πρέπει να λειτουργήσει για περίοδο τουλάχιστον 20 ετών·

Or. en

Τροπολογία: Giles Chichester

Τροπολογία 83
Παράγραφος 2, σημείο (β)

β. το ΣΕΕ θα πρέπει (διαγραφή) να λειτουργήσει για περίοδο τουλάχιστον 20 ετών·

Or. en

Τροπολογία: Giles Chichester

Τροπολογία 84
Παράγραφος 2, σημείο (β α) (νέο)

βα. η ΕΕ θα πρέπει να επιδιώξει τη θεμελίωση του ΣΕΕ ως βάση για ένα διεθνές 
καθεστώς εμπορίας εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Nicole Fontaine, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Νικόλαος Βακάλης, Jan Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-
Schoepges, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Edit Herczog, Angelika Niebler

Τροπολογία 85
Παράγραφος 2, σημείο (β α) (νέο)

βα. δεδομένου του μεγάλου κύκλου ζωής των επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας, 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης των περιόδων 
κατανομής σε ένα ευρύτερο χρονικό πλαίσιο, π.χ. σε ένα πλαίσιο 20 ετών. Καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει στην αναθεώρησή της όσον αφορά το ΣΕΕ εάν θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν οι επιλογές δανεισμού και τραπεζικών υπηρεσιών

Or. en
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 86
Παράγραφος 2, σημείο (β α) (νέο)

βα. δεδομένου του μεγάλου κύκλου ζωής των επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας, 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης των περιόδων 
κατανομής σε ένα ευρύτερο χρονικό πλαίσιο, π.χ. σε ένα πλαίσιο 20 ετών. Καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει στην αναθεώρησή της όσον αφορά το ΣΕΕ εάν θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν οι επιλογές δανεισμού και τραπεζικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 87
Παράγραφος 2, σημείο (γ)

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 88
Παράγραφος 2, σημείο (γ)

γ. η ευαισθητοποίηση του κοινού είναι καίριας σημασίας για την καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής. Απαιτούνται, συνεπώς, συστήματα σήμανσης ώστε να 
υποδεικνύεται ο αντίκτυπος στο κλίμα μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος, 
προκειμένου να μπορούν οι καταναλωτές, οι ταξιδιώτες, οι οδηγοί και οι 
κατασκευαστές να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις·

Or. en

Τροπολογία: Alexander Alvaro

Τροπολογία 89
Παράγραφος 2, σημείο (γ)

γ. το ΣΕΕ πρέπει να συμπεριλάβει πρόσθετους ενεργοβόρους τομείς, όπως οι 
αερομεταφορές και οι εμπορευματικές μεταφορές, αφού διενεργηθεί εκτίμηση των 
επιπτώσεων· συνιστάται, επιπλέον, να καταρτισθεί στρατηγική για τον περιορισμό
των εκπομπών από τις αερομεταφορές και των εκπομπών από πλοία·
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Or. en

Τροπολογία: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 90
Παράγραφος 2, σημείο (γ)

γ. το ΣΕΕ πρέπει να συμπεριλάβει πρόσθετους ενεργοβόρους τομείς, όπως οι 
αερομεταφορές, και κάθε είδους εμπορευματικές μεταφορές, αφού διενεργηθεί
εκτίμηση των επιπτώσεων·

Or. en

Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 91
Παράγραφος 2, σημείο (γ)

γ. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει στην αναθεώρησή της όσον αφορά το ΣΕΕ εάν το 
ΣΕΕ πρέπει να συμπεριλάβει πρόσθετους ενεργοβόρους τομείς, όπως οι 
αερομεταφορές και οι εμπορευματικές μεταφορές, βάσει ενδελεχών εκτιμήσεων των 
οικονομικών επιπτώσεων·

Or. en

Τροπολογία: Giles Chichester

Τροπολογία 92
Παράγραφος 2, σημείο (γ)

γ. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει στην αναθεώρησή της όσον αφορά το ΣΕΕ εάν το 
ΣΕΕ πρέπει να συμπεριλάβει πρόσθετους ενεργοβόρους τομείς, όπως οι 
αερομεταφορές και οι εμπορευματικές μεταφορές, βάσει ενδελεχών εκτιμήσεων των 
οικονομικών επιπτώσεων·

Or. en

Τροπολογία: Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 93
Παράγραφος 2, σημείο (γ)

γ. το ΣΕΕ πρέπει να συμπεριλάβει πρόσθετους ενεργοβόρους τομείς, όπως (διαγραφή)



PE 378.878v01-00 34/136 AM\634125EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

οι εμπορευματικές μεταφορές, αφού διενεργηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων· προτείνει 
περαιτέρω τη θέσπιση ξεχωριστού συστήματος εμπορίας για τις εκπομπές CO2
από τις αερομεταφορές, με τα κατάλληλα παράλληλα μέτρα για την κάλυψη των 
σημαντικών επιπτώσεων στο κλίμα των εκπομπών αερίων εκτός του CO2 από τις 
αερομεταφορές·

Or. en

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 94
Παράγραφος 2, σημείο (γ)

γ. το ΣΕΕ πρέπει να συμπεριλάβει πρόσθετους ενεργοβόρους τομείς, όπως οι 
αερομεταφορές και οι εμπορευματικές μεταφορές, ανάλογα με το αποτέλεσμα μιας 
ενδελεχούς εκτίμησης επιπτώσεων και μιας αξιολόγησης εναλλακτικών προτάσεων 
πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Νικόλαος Βακάλης, Avril Doyle, Jan 
Hudacky, Jan Brezina, Jerzy Buzek, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-
Schoepges, Paul Rübig, Angelika Niebler

Τροπολογία 95
Παράγραφος 2, σημείο (γ α) (νέο)

γα. δεδομένης της αστάθειας των τιμών των πιστοποιητικών εκπομπών, καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει επιλογές μετριασμού τους. Αυτές οι επιλογές θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν την προαγωγή της εμπιστοσύνης στην αγορά με την αύξηση της 
διαφάνειας της αγοράς, π.χ. μέσω της έγκαιρης και ομοιόμορφης δημοσίευσης των 
δεδομένων των εκπομπών σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και μέσω μιας εκτεταμένης 
χρήσης των ευέλικτων μηχανισμών του Πρωτοκόλλου του Κιότο (κοινή εφαρμογή 
και καθαρή ανάπτυξη) για την αύξηση της ρευστότητας της αγοράς·

Or. en
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 96
Παράγραφος 2, σημείο (γ α) (νέο)

γα. δεδομένης της αστάθειας των τιμών των πιστοποιητικών εκπομπών, καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει επιλογές μετριασμού τους. Αυτές οι επιλογές θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν την προαγωγή της εμπιστοσύνης στην αγορά με την αύξηση της 
διαφάνειας της αγοράς, π.χ. μέσω της έγκαιρης και ομοιόμορφης δημοσίευσης των 
δεδομένων των εκπομπών σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και μέσω μιας εκτεταμένης 
χρήσης των ευέλικτων μηχανισμών του Πρωτοκόλλου του Κιότο (κοινή εφαρμογή 
και καθαρή ανάπτυξη) για την αύξηση της ρευστότητας της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 97
Παράγραφος 2, σημείο (δ)

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 98
Παράγραφος 2, σημείο (δ)

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Nicole Fontaine, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Νικόλαος Βακάλης, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Angelika Niebler

Τροπολογία 99
Παράγραφος 2, σημείο (δ)

δ. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει με ποιον τρόπο θα πρέπει να εναρμονιστούν 
περαιτέρω οι εθνικές μέθοδοι κατανομής·

Or. en
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 100
Παράγραφος 2, σημείο (δ)

δ. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει με ποιον τρόπο θα πρέπει να εναρμονιστούν 
περαιτέρω οι εθνικές μέθοδοι κατανομής·

Or. en

Τροπολογία: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Šarūnas Birutis

Τροπολογία 101
Παράγραφος 2, σημείο (δ)

δ. η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει νομοθετική πρόταση προκειμένου να 
απλουστευθεί και να καταστεί διαφανής η μεθοδολογία του ΣΕΕ, βάσει κανόνων
του χρηματιστηρίου·

Or. en

Τροπολογία: Norbert Glante

Τροπολογία 102
Παράγραφος 2, σημείο (δ)

δ. (διαγραφή) Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τον τρόπο περαιτέρω τυποποίησης των 
εθνικών σχεδίων κατανομής·

Or. de

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 103
Παράγραφος 2, σημείο (δ)

δ. πρέπει να υποβληθεί μια νομοθετική πρόταση με στόχο να απλουστευθεί και να 
καταστεί διαφανής η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται σήμερα στο ΣΕΕ· ο 
παγκόσμιος διάλογος σχετικά με το πιθανό πεδίο εφαρμογής άλλων, επιπρόσθετων 
μέτρων για τη σταθεροποίηση των επιπέδων εκπομπών τα επόμενα δέκα χρόνια, θα 
πρέπει να λάβει πλήρως υπόψη την αρχή της καταμερισμένης, αλλά όχι ίσης, 
ευθύνης·
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Or. pl

Τροπολογία: Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 104
Παράγραφος 2, σημείο (δ)

δ. πρέπει να υποβληθεί μια νομοθετική πρόταση με στόχο να απλουστευθεί, να 
εναρμονιστεί και να καταστεί διαφανής η μεθοδολογία κατανομής και οι απαιτήσεις 
υποβολής στοιχείων για την εγκατάσταση, βάσει κανόνων του χρηματιστηρίου, που 
χρησιμοποιούνται σήμερα στο ΣΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 105
Παράγραφος 2, σημείο (δ)

δ. πρέπει να υποβληθεί μια νομοθετική πρόταση με στόχο να απλουστευθεί, να 
εναρμονιστεί και να καταστεί διαφανής η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται σήμερα 
στο ΣΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Giles Chichester

Τροπολογία 106
Παράγραφος 2, σημείο (δ)

δ. πρέπει να υποβληθεί μια νομοθετική πρόταση με στόχο να απλουστευθεί, να 
εναρμονιστεί και να καταστεί διαφανής η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται σήμερα 
στο ΣΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία: Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Τροπολογία 107
Παράγραφος 2, σημείο (δ α) (νέο)

δα. επιπλέον, η Ένωση, μαζί με τις πλέον «εξελιγμένες» αναπτυσσόμενες χώρες, θα 
πρέπει να διερευνήσει τρόπους ώστε να μπορέσουν να διαδραματίσουν μεγαλύτερο 
ρόλο στην παγκόσμια προσπάθεια για την καταπολέμηση του φαινομένου της 
αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη, επί παραδείγματι βάσει ενός ευρύτερου 
μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης και με την υιοθέτηση πολιτικών και μέτρων για 
την προώθηση της καθαρής ανάπτυξης, σε συνδυασμό με μια τομεακή προσέγγιση, 
που πιθανώς να συμπεριλαμβάνει στόχους που θα λειτουργούν ως κίνητρα για την 
επέκταση της παγκόσμιας αγοράς άνθρακα. Η Ένωση θα πρέπει επίσης να 
εξετάσει τα μέτρα που πρέπει να λάβει ώστε να ενισχυθεί η παγκόσμια αλληλεγγύη 
ενώπιον των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών, ιδιαίτερα στις φτωχότερες 
χώρες·

Or. fr

Τροπολογία: Andres Tarand

Τροπολογία 108
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 16ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με την «επιτυχή
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος στον πλανήτη», το οποίο καλεί τις 
ανεπτυγμένες χώρες να μειώσουν από κοινού τις εκπομπές –κατά 30% έως το 2020 
και κατά 60-80% έως το 2050– ·τονίζει ότι η στρατηγική της ΕΕ σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή θα πρέπει να δομηθεί επί δεσμευτικών στόχων για εκπομπές 
αερίων· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εσωτερικοποιήσουν το εξωτερικό κόστος 
στην τιμή της παραγωγής ενέργειας και να καταργήσουν «στρεβλά» κίνητρα όπως 
οι επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων·

Or. en

Τροπολογία: Reino Paasilinna

Τροπολογία 109
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. παροτρύνει την ΕΕ να διατηρήσει και να ενισχύσει τη διορατική προσέγγισή της σε 
διεθνές επίπεδο, ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία του Κιότο και άλλοι 
βασικοί παράγοντες, όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Κίνα, η Ινδία, η Νότια Αφρική ή η 
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Βραζιλία. Οι αναδυόμενες οικονομίες και οι αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να 
ενισχυθούν κατά την κατάρτιση στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 110
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά τον τρόπο λειτουργίας των μηχανισμών 
καθαρής ανάπτυξης και κοινής εφαρμογής υπό το πρίσμα της πλήρους 
δημοπράτησης των μονάδων ΣΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Mechtild Rothe

Τροπολογία 111
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. σε συνέχεια της θέσπισης της πλήρους δημοπράτησης των μονάδων άνθρακα, η 
Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει στρατηγική για τον συνδυασμό του ΣΕΕ της ΕΕ 
με τους μηχανισμούς καθαρής ανάπτυξης και κοινής εφαρμογής·

Or. en

Τροπολογία: Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 112
Υπότιτλος μεταξύ των σημείων 2 και 3

Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία

Or. en
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Τροπολογία: Sahra Wagenknecht

Τροπολογία 113
Παράγραφος 3

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Anne Laperrouze και Philippe Busquin

Τροπολογία 114
Παράγραφος 3

3. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταρτίσουν ένα ευρωπαϊκό στρατηγικό τεχνολογικό 
σχέδιο και ελπίζει ότι το περιεχόμενό του θα καλύπτει τομείς έρευνας που 
εστιάζουν στις νέες ενεργειακές τεχνολογίες μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, 
περιλαμβανομένης συγκεκριμένα της ηλιακής ενέργειας, του υδρογόνου και της 
αποθήκευσης ενέργειας·

Or. fr

Τροπολογία: Reino Paasilinna

Τροπολογία 115
Παράγραφος 3

3. καλεί το Εαρινό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2007 να διασφαλίσει ότι η μελλοντική 
ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης θα υποστηρίζεται αποτελεσματικά από μια 
φιλόδοξη στρατηγική Ε&Α στον τομέα της ενέργειας, που θα συμπεριλαμβάνει πιο 
επαρκή δημόσια χρηματοδότηση και ισχυρά κίνητρα για αυξημένη ιδιωτική 
χρηματοδότηση της Ε&Α, ιδίως στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και άλλων τεχνολογιών καθαρής ενέργειας· η πλέον ενδεδειγμένη θέση αυτής της 
στρατηγικής θα ήταν στο πλαίσιο ενός πραγματικού ευρωπαϊκού χώρου έρευνας 
για την ενέργεια, ο οποίος θα ενθαρρύνει τα κράτη να καταρτίσουν μια στρατηγική 
για τη συνδυασμένη αξιοποίηση των εθνικών κονδυλίων τους για την έρευνα σε 
κοινοτικό επίπεδο, πέρα από το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα, την 
τεχνολογική ανάπτυξη και την επίδειξη (ΠΠ7)·

Or. en
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Τροπολογία: Jan Christian Ehler

Τροπολογία 116
Παράγραφος 3

3. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταρτίσουν μια στρατηγική για τον συντονισμό των 
εθνικών κονδυλίων τους για την έρευνα με χρηματοδότηση από το έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο όσον αφορά το θέμα «ενέργεια»·

Or. de

Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Νικόλαος Βακάλης, Avril Doyle, András Gyürk, Jan 
Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Erna Hennicot-Schoepges, Paul 
Rübig, Edit Herczog, Angelika Niebler

Τροπολογία 117
Παράγραφος 3

3. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταρτίσουν μια στρατηγική για μεγαλύτερα κονδύλια 
για την έρευνα στον τομέα της ενέργειας, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του έβδομου 
προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την επίδειξη
(ΠΠ7) και του προγράμματος ευφυούς ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 118
Παράγραφος 3

3. ενθαρρύνει τα κράτη να καταρτίσουν μια στρατηγική για μεγαλύτερα κονδύλια για 
την έρευνα στον τομέα της ενέργειας, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του έβδομου 
προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την επίδειξη 
(ΠΠ7) και του προγράμματος ευφυούς ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: Adam Gierek

Τροπολογία 119
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν διορατικές τεχνολογίες για την παραγωγή 
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υγρών καυσίμων από άνθρακα, κάτι που πρέπει να αποτελέσει μία εκ των 
προτεραιοτήτων του ΠΠ7·

Or. pl

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 120
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. αναγνωρίζει επίσης ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα που δεν 
μπορεί να επιλυθεί αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ευθύνεται 
μόνο για το 15 % των συνολικών εκπομπών. Θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει ως εκ τούτου να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να 
συμμετάσχουν όλες τις χώρες που εκπέμπουν μεγάλες ποσότητες αερίων του 
θερμοκηπίου σε ένα παγκόσμιο σύστημα με στόχο τη μείωση των εκπομπών, το 
οποίο θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ μετά τη λήξη του Πρωτοκόλλου του Κιότο το 
2012·

Or. it

Τροπολογία: Jo Leinen

Τροπολογία 121
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η συμβολή των εφαρμογών του υδρογόνου 
και των εφαρμογών των κυψελών καυσίμου στην επιτάχυνση της μετάβασης από 
ένα σύστημα ενέργειας και μεταφορών που βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα σε ένα 
σύστημα χαμηλής περιεκτικότητας σε CO2 αντικατοπτρίζεται στις 
βραχυπρόθεσμες δράσεις πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας και των 
μεταφορών και στους συναφείς φορείς·

Or. en

Τροπολογία: Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 122
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν έναν χάρτη πορείας για την 
καινοτομία που θα είναι φιλική προς το κλίμα και το περιβάλλον, βάσει όχι μόνο 
τεχνολογικής καινοτομίας, αλλά και βάσει της ανάπτυξης στρατηγικών ώστε να 



AM\634125EL.doc 43/136 PE 378.878v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

αυξηθεί η διείσδυση στην αγορά για τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες και τις 
οργανωτικές βελτιώσεις π.χ. στον τομέα της διοικητικής μέριμνας·

Or. en

Τροπολογία: Giles Chichester

Τροπολογία 123
Παράγραφος 4

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Alexander Alvaro, Šarūnas Birutis

Τροπολογία 124
Παράγραφος 4

4. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ενεργειακό έλεγχο των υφιστάμενων τεχνολογικών 
πλατφόρμων προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός και η ανταλλαγή 
εμπειρογνωμοσύνης·

Or. en

Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Daniel Caspary, Werner Langen, Nicole 
Fontaine, Νικόλαος Βακάλης, Jan Hudacky, Jan Brezina, Jerzy Buzek, Angelika Niebler

Τροπολογία 125
Παράγραφος 5

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Norbert Glante

Τροπολογία 126
Παράγραφος 5

διαγράφεται
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Or. de

Τροπολογία: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Šarūnas Birutis

Τροπολογία 127
Παράγραφος 5

5. ζητεί το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων για την έρευνα στον τομέα της μη 
πυρηνικής ενέργειας στο πλαίσιο του ΠΠ7 να δαπανηθεί σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: Sahra Wagenknecht

Τροπολογία 128
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. θεωρεί ότι η σημερινή εστίαση στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαισίου σε 
προβληματικούς τομείς όπως η έρευνα της πυρηνικής σύντηξης πρέπει να 
μετατοπιστεί υπέρ της προώθησης πιο φιλικών προς το περιβάλλον μορφών 
ενέργειας· εκφράζει την άποψη ότι τα ενεργειακά προβλήματα δεν μπορούν να 
επιλυθούν με τρόπο αειφόρο και φιλικό προς το περιβάλλον μέσω της πυρηνικής 
σύντηξης, του καθαρού άνθρακα και της πυρηνικής ενέργειας· ασκεί κριτική στην 
ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαισίου 
στην έρευνα στον τομέα των όπλων και της ασφάλειας, και για τον λόγο αυτόν
απευθύνει έκκληση για μια ουσιαστική μετατόπιση της εστίασης του 
προγράμματος προς την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον, ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης·

Or. de

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 129
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. πιστεύει ότι η ενέργεια αφθονεί στον πλανήτη μας και ότι η πρόκληση είναι η 
εξόρυξή της. Επισημαίνει ότι ήδη είναι εφικτή η ανέγερση κτιρίων και 
θερμοκηπίων που μάλλον θα παράγουν παρά θα καταναλώνουν ενέργεια. Συνιστά 
τα έσοδα από τη δημοπράτηση του ΣΕΕ και από άλλες πιστώσεις για την έρευνα να 
χρησιμοποιηθούν εν μέρει για την έρευνα επί ελπιδοφόρων και φιλόδοξων πηγών 
ενέργειας, όπως:
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- η εξόρυξη ενέργειας από τη διάδραση μεταξύ γλυκού ύδατος και θαλασσινού
ύδατος (γαλάζια ενέργεια)
- έργα μεγάλης κλίμακας για τη συλλογή ηλιακής ενέργειας σε Ισπανία και βόρεια
Αφρική 
- σειρές συνδεδεμένων μεταξύ τους αετών που πετούν σε ελάχιστο ύψος 200 
μέτρων, τροφοδοτώντας με την περιστροφή τους μια γεννήτρια (κλιμακοειδής 
διάταξη)·

Or. en

Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Jerzy Buzek, András Gyürk, 
Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herczog, Angelika Niebler 

Τροπολογία 130
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. ενθαρρύνει την ευρεία προοπτική για την έρευνα και την ανάπτυξη που προτείνει η 
Επιτροπή και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 
ισορροπημένη χρηματοδότηση για την έρευνα σε όλες τις τεχνολογίες ενεργειακής 
μετατροπής χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, όπως οι τεχνολογίες καθαρού 
άνθρακα, η πυρηνική ενέργεια και το ευρύ φάσμα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 131
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. ενθαρρύνει την ευρεία προοπτική για την έρευνα και την ανάπτυξη που προτείνει η 
Επιτροπή και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 
ισορροπημένη χρηματοδότηση για την έρευνα σε όλες τις τεχνολογίες ενεργειακής 
μετατροπής χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, όπως οι τεχνολογίες καθαρού 
άνθρακα, η πυρηνική ενέργεια και το ευρύ φάσμα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 132
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. ενθαρρύνει την ευρεία προοπτική για την έρευνα και την ανάπτυξη που προτείνει η 
Επιτροπή και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 
ισορροπημένη χρηματοδότηση για την έρευνα σε όλες τις τεχνολογίες ενεργειακής 
μετατροπής χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, όπως οι τεχνολογίες καθαρού 
άνθρακα, η πυρηνική ενέργεια και το ευρύ φάσμα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 133
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. ενθαρρύνει την ευρεία προοπτική για την έρευνα και την ανάπτυξη που προτείνει η 
Επιτροπή και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 
ισορροπημένη χρηματοδότηση για την έρευνα σε όλες τις τεχνολογίες ενεργειακής 
μετατροπής χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, όπως οι τεχνολογίες καθαρού 
άνθρακα, η πυρηνική ενέργεια και το ευρύ φάσμα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Nicole Fontaine, András Gyürk, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, 
Erna Hennicot-Schoepges, Edit Herczog, Angelika Niebler

Τροπολογία 134
Παράγραφος 5 β (νέα)

5β. καθώς τα δίκτυα ηλεκτροδότησης θα πρέπει να προσαρμοστούν στο αυξανόμενο 
μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποκεντρωμένης παραγωγής, καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν περαιτέρω την έρευνα επί των 
απαραίτητων τεχνολογιών ενημέρωσης και επικοινωνίας·

Or. en
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 135
Παράγραφος 5 β (νέα)

5β. καθώς τα δίκτυα ηλεκτροδότησης θα πρέπει να προσαρμοστούν στο αυξανόμενο 
μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποκεντρωμένης παραγωγής, καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν περαιτέρω την έρευνα επί των 
απαραίτητων τεχνολογιών ενημέρωσης και επικοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 136
Παράγραφος 5 γ (νέα)

5γ. ενθαρρύνει τη συμμετοχή περιφερειακών ενδιαφερομένων φορέων σε ενεργειακά 
θέματα, καθώς πολλά προβλήματα ανευρίσκουν λύση μέσω των επενδύσεων σε 
περιφερειακό και αστικό επίπεδο, ευνοώντας ιδιαίτερα τη χρήση ποικίλων και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· τονίζει τις ευκαιρίες για τις ΜΜΕ να επενδύσουν
στην ενέργεια και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι επενδύσεις στην 
αειφόρο ενέργεια (όπως είναι η βιομάζα, τα βιοκαύσιμα κα η αστική θέρμανση)
στην περιφερειακή και αστική ανάπτυξη· ζητεί συνεπώς από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να μεριμνήσουν για τη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών
αρχών σε αυτά τα θέματα ώστε να δεσμευθούν ακόμη περισσότερο στην προώθηση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο της συνολικής σύνθεσης
ενεργειακών πηγών·

Or. en

Τροπολογία: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Alexander Alvaro, Šarūnas Birutis, 
Anne Laperrouze

Τροπολογία 137
Υπότιτλος (νέος), Παράγραφος 5 α (νέα), μετά τον τίτλο «Ασφάλεια εφοδιασμού»

Υποδομές για ασφαλή εφοδιασμό

5α. καλεί τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν τις πολιτικές τους δεσμεύσεις σχετικά 
με την ανάπτυξη των ενεργειακών διασυνδέσεων που λείπουν, αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στις απομονωμένες περιφέρειες της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία: Šarūnas Birutis 

Τροπολογία 138
Υπότιτλος (νέος), Παράγραφος 5 α (νέα), μετά τον τίτλο «Ασφάλεια εφοδιασμού»

Υποδομές για ασφαλή εφοδιασμό

5α. καλεί τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν τις πολιτικές τους δεσμεύσεις σχετικά 
με την ανάπτυξη των ενεργειακών διασυνδέσεων που λείπουν· ζητεί από την 
Επιτροπή να διευκολύνει την υποστήριξη των έργων που εμπίπτουν στα 
διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις
απομονωμένες περιφέρειες της ΕΕ, όπως τα κράτη της Βαλτικής·

Or. en

Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 139
Υπότιτλος (νέος), Παράγραφος 5 α (νέα)

Επενδύσεις

5α. υπενθυμίζει την ανάγκη για σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές ηλεκτρικής 
ενέργειας και αερίου, προκειμένου να διασφαλιστεί ο ενεργειακός εφοδιασμός στην 
Ευρώπη. Ζητεί από την Επιτροπή:
α) να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος,
β) να διασφαλίσει ότι επιτρέπεται στις αγορές να στέλνουν τα σωστά επενδυτικά 
σήματα στους επενδυτές·

Or. en

Τροπολογία: Giles Chichester

Τροπολογία 140
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. υπενθυμίζει την ανάγκη για τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές ηλεκτρικής 
ενέργειας και αερίου, προκειμένου να διασφαλιστεί ο ενεργειακός εφοδιασμός στην 
Ευρώπη. Ζητεί από την Επιτροπή:

i) να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος,

ii) να διασφαλίσει ότι οι αγορές είναι σε θέση να στέλνουν τα σωστά επενδυτικά 
σήματα στους επενδυτές, και
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iii) να αποσαφηνίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες θα καταργηθούν σταδιακά τα 
υποκείμενα σε κανονιστικές ρυθμίσεις τιμολόγια, καθώς στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό και προκαταλαμβάνουν τα επενδυτικά σήματα·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 141
Παράγραφος 5 δ (νέα)

5δ. εφιστά την προσοχή στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραμεθόριες 
περιοχές λόγω των διαφορών που παρατηρούνται στην εθνική ενεργειακή πολιτική, 
της έλλειψης ενημέρωσης μεταξύ των παρόχων ενέργειας των κρατών μελών και 
της έλλειψης εναρμονισμένης κοινοτικής ενεργειακής πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία: Sahra Wagenknecht

Τροπολογία 142
Παράγραφος 5 β (νέα)

5β. τονίζει τη θετική επίδραση της προώθησης και ανάπτυξης της τεχνολογίας 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη δημιουργία νέων, μακροπρόθεσμων και 
εξειδικευμένων θέσεων εργασίας·

Or. de

Τροπολογία: Norbert Glante

Τροπολογία 143
Παράγραφος 5 β (νέα)

5β. ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει περαιτέρω την έρευνα στην τεχνολογία 
διαχείρισης δικτύων, καθώς τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να 
προσαρμοστούν στο αυξανόμενο μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
αποκεντρωμένης παραγωγής·

Or. de
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Τροπολογία: Jo Leinen

Τροπολογία 144
Παράγραφος 5 β (νέα)

5β. προτείνει το ΠΠ7 να ενισχύσει σημαντικά τις τεχνολογίες κυψελών καυσίμου 
υδρογόνου, γεγονός το οποίο θα αυξήσει τη διαφοροποίηση της σύνθεσης των 
ενεργειακών πηγών στην ΕΕ, θα μειώσει την εξάρτηση από εξωτερικούς 
προμηθευτές ενέργειας, θα βελτιώσει τις εγχώριες πηγές ενέργειας και συνεπώς θα 
εδραιώσει την οικονομία του υδρογόνου·

Or. en

Τροπολογία: Jo Leinen

Τροπολογία 145
Παράγραφος 5 γ (νέα)

5γ. είναι της άποψης ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεργαστεί με τρίτες χώρες, ιδιαίτερα δε 
με τις ΗΠΑ, στον τομέα της προώθησης της συνεργασίας σε θέματα έρευνας, στην 
καινοτομία και στη βιομηχανική ανάπτυξη έργων που σχετίζονται με το υδρογόνο, 
προωθώντας έτσι την οικονομία του υδρογόνου σε καίριους τομείς όπως οι 
μεταφορές και η βιομηχανία·

Or. en

Τροπολογία: Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma

Τροπολογία 146
Παράγραφος 5 γ (νέα)

5γ. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καλέσουν τις μεγάλες εταιρείες στον 
χώρο της ενέργειας να επενδύσουν περισσότερο στην έρευνα και την ανάπτυξη, 
ανταποκρινόμενες στην εταιρική κοινωνική τους ευθύνη

Or. en

Τροπολογία: Umberto Guidoni

Τροπολογία 147
Παράγραφος 6

6. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναγάγουν τα μέτρα για την ενεργειακή 
απόδοση σε οριζόντιες προτεραιότητες για όλους τους τομείς πολιτικής στην ΕΕ, 
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εφόσον η ενεργειακή απόδοση θα μπορούσε να είναι η πιο οικονομικά αποδοτική
μέθοδος για τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης και την εγγύηση της ασφάλειας
του εφοδιασμού· ζητεί την έγκαιρη εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών στον τομέα 
αυτόν και καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τα προηγούμενα σχετικά ψηφίσματά του
και υπενθυμίζει ότι εάν τα κράτη μέλη εφάρμοζαν πλήρως την υφιστάμενη 
κοινοτική νομοθεσία, το 50% του κοινοτικού στόχου για εξοικονόμηση του 20% της 
ενέργειας έως το 2020 θα είχε ήδη επιτευχθεί·

Or. en

Τροπολογία: Rebecca Harms και Claude Turmes

Τροπολογία 148
Παράγραφος 6

6. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναγάγουν την ενεργειακή απόδοση σε 
προτεραιότητα και να θέσουν τα μέτρα απόδοσης ως οριζόντια προτεραιότητα για 
όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ, ως την πιο οικονομική μέθοδο και τη 
σημαντικότερη δυνατότητα μείωσης της ενεργειακής ζήτησης και των περιορισμών 
της ασφάλειας του εφοδιασμού· ζητεί την έγκαιρη εφαρμογή των κοινοτικών 
οδηγιών στον τομέα αυτόν και καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τα προηγούμενα 
σχετικά ψηφίσματά του·

Or. en

Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Qudras Roca, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Νικόλαος Βακάλης, Avril Doyle, 
Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Edit 
Herczog, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 149
Παράγραφος 6

6. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναγάγουν την ενεργειακή απόδοση σε μία 
από τις προτεραιότητες της ΕΕ, ως την πιο οικονομική μέθοδο μείωσης της 
ενεργειακής ζήτησης· ζητεί την έγκαιρη εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών στον 
τομέα αυτόν και καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τις προτάσεις της Πράσινης
Βίβλου για την ενεργειακή απόδοση·

Or. en
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 150
Παράγραφος 6

6. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναγάγουν την ενεργειακή απόδοση σε μία 
από τις προτεραιότητες της ΕΕ, ως την πιο οικονομική μέθοδο μείωσης της 
ενεργειακής ζήτησης· ζητεί την έγκαιρη εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών στον 
τομέα αυτόν και καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τις προτάσεις της Πράσινης 
Βίβλου για την ενεργειακή απόδοση·

Or. en

Τροπολογία: Giles Chichester

Τροπολογία 151
Παράγραφος 6

6. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναγάγουν την ενεργειακή απόδοση σε 
προτεραιότητα της ΕΕ, και καλεί το Συμβούλιο να εφαρμόσει τις κοινοτικές οδηγίες 
στον τομέα αυτόν και καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τα προηγούμενα σχετικά 
ψηφίσματά του βάσει αναλύσεων κόστους-οφέλους του κύκλου ζωής·

Or. en

Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 152
Παράγραφος 6

6. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναγάγουν την ενεργειακή απόδοση σε 
προτεραιότητα της ΕΕ και καλεί το Συμβούλιο να εφαρμόσει τις κοινοτικές οδηγίες 
στον τομέα αυτόν και καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τα προηγούμενα σχετικά 
ψηφίσματά του βάσει αναλύσεων κόστους-οφέλους του κύκλου ζωής·

Or. en

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 153
Υπότιτλος, πριν από την παράγραφο 6

Ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
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Or. it

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 154
Παράγραφος 6

6. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναγάγουν την ενεργειακή απόδοση και την 
εξοικονόμηση ενέργειας σε προτεραιότητα της ΕΕ, ως την πιο οικονομική μέθοδο 
μείωσης της ενεργειακής ζήτησης· ζητεί την έγκαιρη εφαρμογή των κοινοτικών 
οδηγιών στον τομέα αυτόν και καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τα προηγούμενα 
σχετικά ψηφίσματά του·

Or. it

Τροπολογία: Mechtild Rothe

Τροπολογία 155
Παράγραφος 6

6. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναγάγουν την ενεργειακή απόδοση σε 
προτεραιότητα της ΕΕ, ως την πιο οικονομική μέθοδο μείωσης της ενεργειακής 
ζήτησης· ζητεί την έγκαιρη εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών στον τομέα αυτόν και 
καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τα προηγούμενα σχετικά ψηφίσματά του· και
υπενθυμίζει ότι εάν τα κράτη μέλη εφάρμοζαν πλήρως την υφιστάμενη κοινοτική 
νομοθεσία, το 50% του κοινοτικού στόχου για εξοικονόμηση του 20% της ενέργειας 
έως το 2020 θα είχε ήδη επιτευχθεί·

Or. en

Τροπολογία: Reino Paasilinna

Τροπολογία 156
Παράγραφος 6

6. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναγάγουν την ενεργειακή απόδοση σε 
προτεραιότητα της ΕΕ, ως την πιο οικονομική μέθοδο μείωσης της ενεργειακής 
ζήτησης· ζητεί την έγκαιρη εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών στον τομέα αυτόν και 
καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τα προηγούμενα σχετικά ψηφίσματά του· 
υπενθυμίζει ότι εάν τα κράτη μέλη εφάρμοζαν πλήρως την υφιστάμενη κοινοτική 
νομοθεσία, το 50% του κοινοτικού στόχου για εξοικονόμηση του 20% της ενέργειας 
έως το 2020 θα είχε ήδη επιτευχθεί·
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Or. en

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 157
Παράγραφος 6

6. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναγάγουν την ενεργειακή απόδοση σε 
προτεραιότητα της ΕΕ, ως την πιο οικονομική μέθοδο μείωσης της ενεργειακής 
ζήτησης· ζητεί την έγκαιρη εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών στον τομέα αυτόν και 
καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τα προηγούμενα σχετικά ψηφίσματά του· πιστεύει 
ότι θα πρέπει να θεσπισθούν σε όλα τα κράτη μέλη πιστοποιητικά εξοικονόμησης 
ενέργειας και να θεσπισθεί ακολούθως σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα σύστημα 
ανταλλαγής πιστοποιητικών·

Or. fr

Τροπολογία: Reino Paasilinna

Τροπολογία 158
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. τονίζει ότι η ενεργειακή απόδοση πρέπει να προωθείται ενεργά σε παγκόσμιο 
επίπεδο, και αναγόμενη σε παγκόσμια προτεραιότητα θα πρέπει να ενταχθεί στη 
μελλοντική εξωτερική ενεργειακή πολιτική και αναπτυξιακή πολιτική της 
Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 159
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξετάσουν ενδελεχώς τις περιβαλλοντικές 
πτυχές, προτού εγκρίνουν περαιτέρω μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές, όπως είναι 
επί παραδείγματι ο σχεδιαζόμενος αγωγός της Βόρειας Ευρώπης - North Stream·

Or. en
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Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 160
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. θεωρεί ότι η συνεχής ροή του ενεργειακού εφοδιασμού πρέπει επίσης να στηρίζεται 
στην αμοιβαία αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών· τονίζει ότι μια ευρωπαϊκή 
ενεργειακή πολιτική και μια κοινή εξωτερική ενεργειακή πολιτική μπορούν να 
υφίστανται μόνο εάν στηρίζονται στην αμοιβαία αλληλεγγύη και στην 
αμοιβαιότητα· υποστηρίζει μια νέα νομοθετική πρόταση που θα εγγυάται ότι οι 
διακοπές στον ενεργειακό εφοδιασμό μπορούν να καλύπτονται βάσει της 
αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών· θεωρεί επιπροσθέτως ότι τα κράτη μέλη 
που θα επικαλούνται την αλληλεγγύη σε περίπτωση διακοπών οφείλουν να 
συμμορφώνονται με όλες τις υποχρεώσεις υλοποίησης στον τομέα της ενέργειας·

Or. nl

Τροπολογία: Hannes Swoboda και Jan Marinus Wiersma

Τροπολογία 161
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. ζητεί από την Επιτροπή να ανανεώσει και να εγκρίνει τους διάφορους 
υποχρεωτικούς στόχους για την ενεργειακή απόδοση, την εξοικονόμηση ενέργειας 
και τη χρήση αειφόρων μορφών ενέργειας στο πλαίσιο της συνεχούς αναθεώρησης 
της κοινοτικής νομοθεσίας σε θέματα ενέργειας, ανάλογα με το επίπεδο της 
τεχνολογίας και να προτείνει αυτές τις αλλαγές στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

Or. en

Τροπολογία: Mechtild Rothe

Τροπολογία 162
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. ζητεί τα διδάγματα που αντλήθηκαν από το πρόγραμμα ευφυούς ενέργειας να 
διαβιβαστούν στα υπουργεία Ενέργειας των κρατών μελών και αυτά να 
παρουσιάσουν στην Επιτροπή πώς προτίθενται να μεταφέρουν ορισμένες από 
αυτές τις ιδέες στην πράξη στα αντίστοιχα κράτη μέλη·

Or. en
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Τροπολογία: Rebecca Harms και Claude Turmes

Τροπολογία 163
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει έως τα τέλη του 2007 ένα πρόγραμμα 
υλοποίησης προς μιας μεγάλης κλίμακας οικοδόμηση οικιών και κτιρίων 
παθητικής και καθaρής θετικής ενέργειας στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Τροπολογία 164
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. παροτρύνει τις εθνικές κυβερνήσεις να χρησιμοποιήσουν τις ιδέες που 
παρατίθενται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, καθώς και 
τις βέλτιστες πρακτικές από διάφορες υποδειγματικές περιπτώσεις χωρών όπως η 
Δανία, ως βάση για τα εθνικά τους σχέδια δράσης για την ενεργειακή απόδοση που 
πρέπει να υποβληθούν τον Ιούνιο του 2007·

Or. en

Τροπολογία: Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Τροπολογία 165
Παράγραφος 6 β (νέα)

6β. ζητεί από την Επιτροπή να συνδράμει στη δημιουργία των απαραίτητων 
ικανοτήτων που θα αποτελέσουν το έναυσμα για απόδοση σε όλα τα επίπεδα, 
δηλαδή διεθνές, κοινοτικό, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό, με χρήση του ευρωπαϊκού
προγράμματος ευφυούς ενέργειας για την ενίσχυση των υφιστάμενων δικτύων και 
τη διασφάλιση καλύτερου συντονισμού μεταξύ όλων των συναφών φορέων· ζητεί 
τα διδάγματα που αντλήθηκαν από το πρόγραμμα ευφυούς ενέργειας να 
διαβιβαστούν στα υπουργεία Ενέργειας των κρατών μελών και αυτά να 
παρουσιάσουν στην Επιτροπή πώς προτίθενται να μεταφέρουν ορισμένες από 
αυτές τις ιδέες στην πράξη στα αντίστοιχα κράτη μέλη·

Or. en
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Τροπολογία: Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Τροπολογία 166
Παράγραφος 6 γ (νέα)

6γ. χαιρετίζει το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση και καλεί την Επιτροπή 
της ΕΕ να αφιερώσει επαρκές ανθρώπινο δυναμικό σε όλα τα επίπεδα για τη 
μετατροπή των μέτρων που προτείνονται στο σχέδιο δράσης σε συγκεκριμένες 
δράσεις, κυρίως με την επίσπευση του μετασχηματισμού της αγοράς των 
συσκευών, του εξοπλισμού γραφείου και των τεχνολογιών βιομηχανικής 
διαδικασίας, με συνδυασμό των εκτελεστικών μέτρων που προβλέπονται στο 
πλαίσιο της υφιστάμενης οδηγίας για τα ενεργειακά προϊόντα, μιας τακτικής 
αναβάθμισης της σήμανσης και κοινοτικών πρωτοβουλιών για σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων με την προσέγγιση «top runner»·

Or. en

Τροπολογία: Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Τροπολογία 167
Παράγραφος 6 δ (νέα)

6δ. υπενθυμίζει ότι το 40% του συνόλου της ενέργειας που χρησιμοποιείται στην ΕΕ 
καταναλώνεται εντός κτιρίων και υπάρχει τεράστια δυνατότητα να μειωθεί η εν 
λόγω κατανάλωση με τον σχεδιασμό νέων και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων 
κτιρίων· παροτρύνει την Επιτροπή να αναθεωρήσει έγκαιρα τη σημερινή οδηγία 
περί κτιρίων προκειμένου να συμπεριληφθούν κτίρια μικρότερα των 1 000 τετρ. 
μέτρων· παροτρύνει την Επιτροπή να συντονίσει με τους συναφείς φορείς μια 
κοινοτική πρωτοβουλία για τα κτίρια, η οποία θα συνδυάζει τη μείωση της 
ενεργειακής ζήτησης, την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
σε αυτόν τον τομέα, την προώθηση της αστικής θέρμανσης και ψύξης, 
δημιουργώντας παράλληλα θέσεις εργασίας και μειώνοντας την ενεργειακή ένδεια 
στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία: Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Τροπολογία 168
Παράγραφος 6 ε (νέα)

6ε. υπενθυμίζει ότι η συνολική απόδοση του σημερινού παραδοσιακού ενεργειακού 
συστήματος της ΕΕ είναι μόλις της τάξης του 30% περίπου και ότι η 
αντικατάσταση παλαιών μη αποδοτικών μονάδων παραγωγής ενέργειας τα 
επόμενα χρόνια θα πρέπει να αξιοποιηθεί ώστε να αυξηθεί η απόδοση του 
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συστήματος στον εν λόγω τομέα, κυρίως με την προώθηση της αποκεντρωμένης 
συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης, ενέργειας και ψύξης·

Or. en

Τροπολογία: Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Τροπολογία 169
Παράγραφος 6 στ (νέα)

6στ. καλεί την ΕΕ και τα θεσμικά της όργανα να δώσουν το καλό παράδειγμα στην 
υπόλοιπη Ένωση όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, βελτιώνοντας την 
ενεργειακή απόδοση των δικών τους κτιρίων γραφείων, θέτοντας ως κανόνα την 
αναζήτηση των πλέον ενεργειακά αποδοτικών εξοπλισμών σε όλες τις συμβάσεις 
προμήθειας εξοπλισμού γραφείου, χρησιμοποιώντας τα πλέον ενεργειακά 
αποδοτικά οχήματα για τις υπηρεσίες οχημάτων, αντικαθιστώντας σημαντικό 
μέρος των μετακινήσεων που συνδέονται με συνεδριάσεις των διαφόρων ομάδων 
εργασίας εντός της Ένωσης με εικονικές συνεδριάσεις (ΤΠΕ κ.λπ.)·

Or. en

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Τροπολογία 170
Παράγραφος 7

7. επισημαίνει το γεγονός ότι το 80% των Ευρωπαίων ζουν σε μεγάλες πόλεις· καλεί 
ως εκ τούτου τον Πρόεδρο της Επιτροπής να διοργανώσει μια διάσκεψη με τις 30 
μεγαλύτερες πόλεις της ΕΕ και να εγκαινιάσει πρωτοβουλίες συγκριτικής 
αξιολόγησης για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις αστικές περιοχές σε 
συνδυασμό με μια στρατηγική για τον πολεοδομικό σχεδιασμό· πιστεύει ότι πρέπει να 
καταβληθούν σοβαρές προσπάθειες για την αύξηση της ενέργειας από τη 
συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας, ενέργειας και ψύξης και την αστική θέρμανση
με αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών CO2· πιστεύει επίσης ότι θα πρέπει να 
καταβληθούν σοβαρές προσπάθειες ώστε να αυξηθεί το μερίδιο των πλέον φιλικών 
προς το περιβάλλον μέσων μεταφοράς· ζητεί κατά συνέπεια από την Επιτροπή να 
προτείνει μια στρατηγική για την οικονομική ενίσχυση, άμεσα μέσω του 
προϋπολογισμού της ΕΕ ή έμμεσα μέσω του προϋπολογισμού των κρατών μελών ή 
μέσω δανείων από την ΕΤΕπ, των πόλεων που θα θεσπίσουν και θα θέσουν σε 
εφαρμογή ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο προς την επίτευξη αυτών των στόχων·

Or. en
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Τροπολογία: Ján Hudacký

Τροπολογία 171
Παράγραφος 7

7. καλεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής να διοργανώσει μια διάσκεψη με τις μεγαλύτερες 
πόλεις των κρατών μελών με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα των 
τοπικών ενεργειακών πολιτικών, να εγκαινιάσει πρωτοβουλίες συγκριτικής 
αξιολόγησης προκειμένου να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση και να μειωθεί η 
αστική κατανάλωση ενέργειας· πιστεύει ότι πρέπει να καταβληθούν σοβαρές 
προσπάθειες για την αύξηση της ενέργειας από τη συνδυασμένη παραγωγή 
θερμότητας, ενέργειας και ψύξης και την αστική θέρμανση·

Or. en

Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel Caspary, 
Werner Langen, Giles Chichester, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz
Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Edit Herczog, Angelika
Niebler

Τροπολογία 172
Παράγραφος 7

7. καλεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής να διοργανώσει μια διάσκεψη με τις 30 
μεγαλύτερες πόλεις της ΕΕ με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα των 
τοπικών έργων για τη μείωση της αστικής κατανάλωσης ενέργειας· πιστεύει ότι 
πρέπει να καταβληθούν σοβαρές προσπάθειες για την αύξηση της ενέργειας από τη 
συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας, ενέργειας και ψύξης και την αστική θέρμανση·

Or. en

Τροπολογία: Alexander Alvaro

Τροπολογία 173
Παράγραφος 7

7. καλεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής να διοργανώσει μια διάσκεψη με τους 
εκπροσώπους των μεγαλύτερων βιομηχανικών περιοχών στην ΕΕ με στόχο την 
ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα των περιφερειακών και τοπικών έργων για τη 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ·πιστεύει ότι πρέπει να καταβληθούν σοβαρές 
προσπάθειες για την αύξηση της ενέργειας από τη συνδυασμένη παραγωγή 
θερμότητας, ενέργειας και ψύξης και την αστική θέρμανση πιστεύει ότι η Επιτροπή 
θα πρέπει να συνεργαστεί στενά με την Επιτροπή των Περιφερειών στο εν λόγω 
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ζήτημα·

Or. en

Τροπολογία: Adam Gierek

Τροπολογία 174
Παράγραφος 7

7. καλεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής να διοργανώσει μια διάσκεψη με τις μεγάλες 
αστικές περιοχές στις κύριες βιομηχανικές περιφέρειες της ΕΕ με στόχο την 
εγκαινίαση πρωτοβουλιών συγκριτικής αξιολόγησης για τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας στις αστικές περιοχές σε συνδυασμό με μια στρατηγική για τον 
πολεοδομικό σχεδιασμό· πιστεύει ότι πρέπει να καταβληθούν σοβαρές προσπάθειες 
για την αύξηση της ενέργειας από κατανεμημένες μονάδες παραγωγής 
συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ενέργειας, προκειμένου να διπλασιαστεί 
βραχυπρόθεσμα η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τέτοιες μονάδες 
παραγωγής·

Or. pl

Τροπολογία: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkaki, Sarunas Birutis, Anne Laperrouze

Τροπολογία 175
Παράγραφος 7

7. καλεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής να διοργανώσει μια διάσκεψη με τις μεγάλες πόλεις 
της ΕΕ και να εγκαινιάσει πρωτοβουλίες συγκριτικής αξιολόγησης για τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας στις αστικές περιοχές σε συνδυασμό με μια στρατηγική για 
τον πολεοδομικό σχεδιασμό· πιστεύει ότι πρέπει να καταβληθούν σοβαρές 
προσπάθειες για την αύξηση της ενέργειας από τη συνδυασμένη παραγωγή 
θερμότητας, ενέργειας και ψύξης και την αστική θέρμανση·

Or. en
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Τροπολογία: Hannes Swoboda και Jan Marinus Wiersma

Τροπολογία 176
Παράγραφος 7

7. καλεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής να διοργανώσει μια διάσκεψη με τις 30 
μεγαλύτερες πόλεις της ΕΕ και να εγκαινιάσει πρωτοβουλίες συγκριτικής 
αξιολόγησης για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις αστικές περιοχές σε 
συνδυασμό με μια στρατηγική για τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τη στέγαση· 
πιστεύει ότι πρέπει να καταβληθούν σοβαρές προσπάθειες για την αύξηση της 
ενέργειας από τη συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας, ενέργειας και ψύξης και την 
αστική θέρμανση·

Or. en

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 177
Παράγραφος 7

7. καλεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής να διοργανώσει μια διάσκεψη με τις 30 
μεγαλύτερες πόλεις της ΕΕ και να εγκαινιάσει πρωτοβουλίες συγκριτικής 
αξιολόγησης για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις αστικές περιοχές σε 
συνδυασμό με μια στρατηγική για τον πολεοδομικό σχεδιασμό· πιστεύει ότι πρέπει να 
καταβληθούν σοβαρές προσπάθειες για την αύξηση της ενέργειας από τη
συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας, ενέργειας και ψύξης και την αστική θέρμανση·
εφιστά την προσοχή στην υψηλή ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας και στις μεγάλες 
δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας όσον αφορά τη θέρμανση κτιρίων και για 
τον λόγο αυτό χαιρετίζει την ανακοίνωση του Επιτρόπου Piebalgs ότι πρόκειται να 
υποβάλει πρόταση οδηγίας σχετικά με φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα 
θέρμανσης εντός του 2006·

Or. el

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 178
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. ζητεί όλα τα κτίρια των θεσμικών οργάνων και των κυβερνήσεων της ΕΕ να 
δώσουν το παράδειγμα, επιτυγχάνοντας καθεστώς ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα, 
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έως το 2012 ει δυνατόν, με παράταση έως το 2015 για τα κτίρια της τοπικής 
αυτοδιοίκησης·

Or. en

Τροπολογία: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkaki, Sarunas Birutis, Anne Laperrouze

Τροπολογία 179
Παράγραφος 7 α (νέα)

7a. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το πώς οι υφιστάμενες τεχνολογίες ενεργειακής 
απόδοσης θα μπορούσαν να προωθηθούν περαιτέρω, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως 
η διαθέσιμη τεχνολογία και να γίνει βέλτιστη χρήση αυτής, κυρίως δε της
συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης, ενέργειας και ψύξης, της αστικής
θέρμανσης και της ευφυούς μέτρησης, όχι μόνο στην ενεργοβόρο βιομηχανία, αλλά 
και στον τομέα των κτιρίων, των νοικοκυριών και των μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 180
Παράγραφος 7 α (νέα)

7a. επιθυμεί ο χάρτης πορείας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που προβλέπεται 
από την Πράσινη Βίβλο να επιδείξει πνεύμα φιλοδοξίας, να καθορίσει ποσοτικούς 
και δεσμευτικούς στόχους για κάθε κράτος μέλος, να προβλέψει κίνητρα 
εμπνευσμένα από την αγορά, να δίνει έμφαση στην έρευνα και να περιλαμβάνει 
ετήσιο μηχανισμό αξιολόγησης των υλοποιηθέντων στόχων·

Or. el

Τροπολογία: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkaki, Sarunas Birutis, Anne Laperrouze

Τροπολογία 181
Παράγραφος 7 β (νέα)

7β. υπογραμμίζει τα οφέλη όσον αφορά την οικονομικά αποδοτική, καθαρή ενέργεια 
και τη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές και της εξάρτησης της 
περιφέρειας που προκύπτουν από την αυξημένη χρήση συνδυασμένης παραγωγής 
θέρμανσης, ενέργειας και ψύξης από την πλεονασματική θέρμανση κατά την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αντί για την εισαγωγή πρωτογενών καυσίμων 
όπως το αέριο και το πετρέλαιο· προσθέτει ότι οι εν λόγω τεχνολογίες είναι 
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ιδιαίτερα ελπιδοφόρες όσον αφορά την αυξημένη χρήση βιομάζας και βιοκαυσίμων 
και τονίζει ότι η αστική θέρμανση προσφέρει υποδομές και για μελλοντικές 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 182
Παράγραφος 7 β (νέα)

7β. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τα εκτελεστικά μέτρα για προϊόντα με υψηλές 
δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2005, για τον 
καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που 
καταναλώνουν ενέργεια (οδηγία EuP)1 έως την άνοιξη του 2007 το αργότερο·

Or. el

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 183
Παράγραφος 7 γ (νέα)

7γ. υπενθυμίζει ότι το 40% της ενέργειας της ΕΕ χρησιμοποιείται σε κτίρια· 
υποστηρίζει την ιδέα της επέκτασης της ισχύουσας οδηγίας για τα κτίρια σε όλα τα 
κτίρια· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, από την Επιτροπή να αξιολογήσει το ενδεχόμενο 
δημιουργίας πανευρωπαϊκού συστήματος «λευκών πιστοποιητικών» στον τομέα 
της ενεργειακής αποδοτικότητας·

Or. el

Τροπολογία: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis

Τροπολογία 184
Παράγραφος 8

διαγράφεται

Or. en

  
1 ΕΕ L 191 της 22.7.2005, σελ. 29.
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Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 185
Παράγραφος 8

8. ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τη βιομηχανία στα σχέδιά της να εξελίξει και 
σταδιακά να εφαρμόσει την ευφυή μέτρηση και χρέωση, λαμβάνοντας υπόψη το 
υψηλό κόστος αυτής της διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Nicole Fontaine, Νικόλαος Βακάλης, Jan Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna 
Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Lerzy Buzek, Edit Herczog, Angelika Niebler

Τροπολογία 186
Παράγραφος 8

8. ζητεί οι επιλογές εφαρμογής της ευφυούς μέτρησης και χρέωσης να ερευνηθούν 
περαιτέρω από την Επιτροπή και καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ενδελεχή 
ανάλυση κόστους/οφέλους του εν λόγω μέτρου, ιδιαίτερα όσον αφορά τις αλλαγές 
στην κατανάλωση από τον τελικό χρήστη·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij 

Τροπολογία 187
Παράγραφος 8

8. ζητεί οι επιλογές εφαρμογής της ευφυούς μέτρησης και χρέωσης να ερευνηθούν 
περαιτέρω από την Επιτροπή και καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ενδελεχή 
ανάλυση κόστους/οφέλους του εν λόγω μέτρου, ιδιαίτερα όσον αφορά τις αλλαγές 
στην κατανάλωση από τον τελικό χρήστη·

Or. en

Τροπολογία: John Purvis

Τροπολογία 188
Παράγραφος 8

8. ζητεί οι επιλογές εφαρμογής της ευφυούς μέτρησης και χρέωσης να ερευνηθούν 
περαιτέρω από την Επιτροπή και καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ενδελεχή 
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ανάλυση κόστους/οφέλους του εν λόγω μέτρου, ιδιαίτερα όσον αφορά τις αλλαγές 
στην κατανάλωση από τον τελικό χρήστη·

Or. en

Τροπολογία: Giles Chichester

Τροπολογία 189
Παράγραφος 8

8. ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει τη βιομηχανική διαδικασία εξέλιξης της
ευφυούς μέτρησης και χρέωσης·

Or. en

Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 190
Παράγραφος 8

8. ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει τη βιομηχανική διαδικασία εξέλιξης της
ευφυούς μέτρησης και χρέωσης·

Or. en

Τροπολογία: Aldo Patriciello

Τροπολογία 191
Παράγραφος 8

8. ζητεί από την Επιτροπή να ερευνήσει περαιτέρω την ευφυή μέτρηση και χρέωση, 
προωθώντας το σύστημα ευφυούς μέτρησης με τηλεχειρισμό (AMM-αυτόματη 
διαχείριση μετρήσεων)·

Or. en

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 192
Παράγραφος 8

8. ζητεί από την Επιτροπή να ερευνήσει περαιτέρω την ευφυή μέτρηση και χρέωση, 
προωθώντας το σύστημα ευφυούς μέτρησης με τηλεχειρισμό (AMM-αυτόματη 
διαχείριση μετρήσεων)·
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Or. en

Τροπολογία: Umberto Guidoni

Τροπολογία 193
Παράγραφος 8

8. ζητεί από την Επιτροπή να ερευνήσει περαιτέρω την ευφυή μέτρηση και χρέωση, 
προωθώντας το σύστημα ευφυούς μέτρηση με τηλεχειρισμό (AMM-αυτόματη 
διαχείριση μετρήσεων)·

Or. en

Τροπολογία: Elisa Ferreira

Τροπολογία 194
Παράγραφος 8 α (νέα)

8α. θεωρεί ότι η φορολογία διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης· πιστεύει ότι θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε τα εθνικά 
φορολογικά συστήματα των κρατών μελών να ευνοούν τις πρακτικές για αύξηση 
της ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία: Adam Gierek

Τροπολογία 195
Παράγραφος 8 α (νέα)

8α. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στην ανάγκη χρήσης κοινοτικών 
διαρθρωτικών πόρων για τον εκσυγχρονισμό σε μεγάλη κλίμακα, ιδίως στα νέα 
κράτη μέλη, της θερμομόνωσης των κατοικιών, ο οποίος θα επιφέρει σημαντικές 
μειώσεις στην κατανάλωση ενέργειας και στις εκπομπές CO2·

Or. pl

Τροπολογία: Alexander Alvaro και Herbert Reul

Τροπολογία 196
Παράγραφος 9

9. τάσσεται υπέρ της μετάβασης προς τους ενεργειακά αποδοτικότερους και καθαρούς 
τρόπους μεταφοράς, η οποία θα επιτευχθεί κυρίως μέσω νέας νομοθεσίας και 
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φορολογικών κινήτρων σε εθνικό επίπεδο (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Τροπολογία 197
Παράγραφος 9

9. κάνει έκκληση για μια συνολική κοινοτική στρατηγική στον τομέα των μεταφορών, 
με στόχο τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων και τη σταδιακή 
χρήση περιβαλλοντικά αειφόρων πηγών ενέργειας στις μεταφορές· τάσσεται υπέρ 
της μετάβασης προς τους ενεργειακά αποδοτικότερους και καθαρούς τρόπους 
μεταφοράς, η οποία θα επιτευχθεί κυρίως μέσω νέας νομοθεσίας και φορολογικών 
κινήτρων σε εθνικό επίπεδο, περιλαμβανομένης της θέσπισης δεσμευτικής 
νομοθεσίας στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς και μιας αναθεώρησης 
του ευρωπαϊκού σήματος τελών κυκλοφορίας (EUROVIGNETTE) το συντομότερο 
δυνατόν· επιπροσθέτως, συνιστά την ανάπτυξη μιας στρατηγικής για τη μείωση των 
εκπομπών από τις αερομεταφορές και τα πλοία·

Or. en

Τροπολογία: Reino Paasilinna

Τροπολογία 198
Παράγραφος 9

9. κάνει έκκληση για μια συνολική κοινοτική στρατηγική στον τομέα των μεταφορών, 
με στόχο τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων και τη σταδιακή 
χρήση καθαρών ενεργειών στις μεταφορές· παροτρύνει την ΕΕ να προωθήσει τις 
προτάσεις για την εναρμόνιση της φορολογίας επί της χρήσης ενέργειας από τα 
οχήματα και άλλους φόρους που αφορούν τα οχήματα, προκειμένου να μειωθούν οι 
εκπομπές CO2· τάσσεται υπέρ της μετάβασης προς τους ενεργειακά αποδοτικότερους 
και καθαρούς τρόπους μεταφοράς, η οποία θα επιτευχθεί κυρίως μέσω νέας 
νομοθεσίας και φορολογικών κινήτρων σε εθνικό επίπεδο, περιλαμβανομένης της 
θέσπισης δεσμευτικής νομοθεσίας στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας· απευθύνει
έκκληση για την ταχεία εξέλιξη οχημάτων με μειωμένες εκπομπές άνθρακα και 
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας· επιπροσθέτως, συνιστά την ανάπτυξη μιας 
στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών από τις αερομεταφορές και τα πλοία·

Or. en
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Τροπολογία: Giles Chichester

Τροπολογία 199
Παράγραφος 9

9. τάσσεται υπέρ της μετάβασης προς τους ενεργειακά αποδοτικότερους και καθαρούς 
τρόπους μεταφοράς, η οποία θα επιτευχθεί κυρίως μέσω νέας νομοθεσίας και 
φορολογικών κινήτρων σε εθνικό επίπεδο, περιλαμβανομένης της θέσπισης 
δεσμευτικής νομοθεσίας στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, περιλαμβανομένης 
της προώθησης της διείσδυσης στην αγορά υβριδικών οχημάτων με συνδεόμενη 
μονάδα (plug-in) και οχημάτων που λειτουργούν αποκλειστικά με ηλεκτρική 
ενέργεια· επιπροσθέτως, συνιστά την ανάπτυξη μιας στρατηγικής για τη μείωση των 
εκπομπών από τις αερομεταφορές και τα πλοία·

Or. en

Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 200
Παράγραφος 9

9. τάσσεται υπέρ της μετάβασης προς τους ενεργειακά αποδοτικότερους και καθαρούς 
τρόπους μεταφοράς, η οποία θα επιτευχθεί κυρίως μέσω νέας νομοθεσίας και 
φορολογικών κινήτρων σε εθνικό επίπεδο, περιλαμβανομένης της θέσπισης 
δεσμευτικής νομοθεσίας στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, περιλαμβανομένης 
της προώθησης της διείσδυσης στην αγορά υβριδικών οχημάτων με συνδεόμενη 
μονάδα (plug-in) και οχημάτων που λειτουργούν αποκλειστικά με ηλεκτρική 
ενέργεια· επιπροσθέτως, συνιστά την ανάπτυξη μιας στρατηγικής για τη μείωση των 
εκπομπών από τις αερομεταφορές και τα πλοία·

Or. en

Τροπολογία: Šarūnas Birutis και Anne Laperrouze

Τροπολογία 201
Παράγραφος 9

9. τάσσεται υπέρ της μετάβασης προς τους ενεργειακά αποδοτικότερους και καθαρούς 
τρόπους μεταφοράς, η οποία θα επιτευχθεί κυρίως μέσω νέας νομοθεσίας (διαγραφή), 
περιλαμβανομένης της θέσπισης δεσμευτικής νομοθεσίας στον κλάδο της 
αυτοκινητοβιομηχανίας· επιπροσθέτως, συνιστά την ανάπτυξη μιας στρατηγικής για 
τη μείωση των εκπομπών από τις αερομεταφορές και τα πλοία·

Or. en
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Τροπολογία: Romana Jordan Cizelj, Alejo Vidal Quadras Roca

Τροπολογία 202
Παράγραφος 9

9. τάσσεται υπέρ της μετάβασης προς τους ενεργειακά αποδοτικότερους και καθαρούς 
τρόπους μεταφοράς, η οποία θα επιτευχθεί κυρίως μέσω νέας νομοθεσίας και 
φορολογικών κινήτρων σε εθνικό επίπεδο, περιλαμβανομένης της θέσπισης 
δεσμευτικής νομοθεσίας στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας· προτείνει την 
προετοιμασία μέτρων που θα τονώσουν τη χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς 
στα κράτη μέλη· επιπροσθέτως, συνιστά την ανάπτυξη μιας στρατηγικής για τη 
μείωση των εκπομπών από τις αερομεταφορές και τα πλοία·

Or. en

Τροπολογία: Sahra Wagenknecht

Τροπολογία 203
Παράγραφος 9

9. τάσσεται υπέρ της μετάβασης προς τους ενεργειακά αποδοτικότερους και καθαρούς 
τρόπους μεταφοράς, η οποία θα επιτευχθεί κυρίως μέσω νέας νομοθεσίας και 
φορολογικών κινήτρων σε εθνικό επίπεδο, περιλαμβανομένης της θέσπισης 
δεσμευτικής νομοθεσίας στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας· επιπροσθέτως, 
συνιστά την ανάπτυξη μιας στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών από τις 
αερομεταφορές και τα πλοία· ζητεί αποτελεσματικά μέτρα για τη μετάβαση από τις 
οδικές στις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές·

Or. de

Τροπολογία: Vincenzo Lavarra

Τροπολογία 204
Παράγραφος 9 α (νέα)

9α. επιδοκιμάζει τη θέσπιση ενός μηχανισμού ικανού να διασφαλίσει την ταχεία 
αλληλεγγύη και αρωγή προς κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατόπιν 
καταστροφών στις υποδομές τους·

Or. en
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Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 205
Παράγραφος 9 α (νέα)

9α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν πρακτικά μέτρα ώστε να 
βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων· τα μέτρα 
αυτά περιλαμβάνουν, συγκεκριμένα, μέτρα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης 
και δράσεις για τη διασφάλιση ευκολότερης πρόσβασης στη χρηματοδότηση, 
περιλαμβανομένης της χρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά ταμεία, την ΕΤΑΑ 
και την ΕΤΕπ, ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις αυτές να επενδύσουν στη μείωση
της κατανάλωσης ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία: Elisa Ferreira

Τροπολογία 206
Παράγραφος 9 α (νέα)

9α. θεωρεί ότι η ενεργειακή αξιολόγηση των συστημάτων συγκοινωνιών των πόλεων, 
συγκεκριμένα όσον αφορά τις επιλογές μέσων μεταφοράς και τις διασυνδέσεις 
αυτών, θα πρέπει να τύχει της δέουσας αντιμετώπισης στο πλαίσιο των 
διαρθρωτικών ταμείων·

Or. en

Τροπολογία: Mechtild Rothe

Τροπολογία 207
Παράγραφος 9 α (νέα)

9α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να βελτιώσουν την ασφάλεια 
εφοδιασμού στην ΕΕ με τη μείωση της ζήτησης ενέργειας, μιας στρατηγικής που 
θα ενθαρρύνει τη χρήση εγχώριων ενεργειακών προμηθειών, την καλύτερη χρήση 
της υφιστάμενης ενέργειας μέσω έρευνας και ανάπτυξης, τη διαφοροποίηση των 
εξωτερικών ενεργειακών εφοδιασμών, παράλληλα με τη διαμόρφωση μιας 
εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής, όπου η ΕΕ θα μπορεί να καταδείξει το σθένος 
της με από κοινού διαπραγματεύσεις·

Or. en
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Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 208
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. ελπίζει να ενθαρρυνθεί η αυξημένη ενεργειακή απόδοση σε τρίτες χώρες και 
υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να προωθηθεί η έγκριση διεθνούς 
συμφωνίας για την ενεργειακή απόδοση·

Or. fr

Τροπολογία: Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 209
Παράγραφος 9 α (νέα)

9α. υποστηρίζει πλήρως την πρόθεση της Επιτροπής να επιδιώξει την επιβολή φόρων 
κηροζίνης, και την καλεί να ξεκινήσει άμεσα απαιτώντας φόρο επί όλων των 
εσωτερικών πτήσεων στα κράτη μέλη και των ενδοκοινοτικών πτήσεων·

Or. en

Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Nicole Fontaine, Νικόλαος Βακάλης, Avril Doyle, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław
Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Edit Herczog, Angelika Niebler

Τροπολογία 210
Παράγραφος 9 α (νέα)

9α. είναι της άποψης ότι το σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης το οποίο συμφωνήθηκε
στην οδηγία προκειμένου να επιτευχθεί η τελική ενεργειακή απόδοση, αποτελεί ένα 
οικονομικά ορθολογικό, μη γραφειοκρατικό και αποτελεσματικό μέσο για την 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, και προτείνει το εν λόγω σύστημα να 
χρησιμοποιηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό σε άλλους ενεργειακούς τομείς· ζητεί από την 
Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες ώστε να επισπευσθεί η θέσπιση κοινών 
κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης για το σύνολο της ΕΕ σε όλους τους συναφείς 
τομείς βάσει τομεακών δεικτών ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 
της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές 
υπηρεσίες (2006/32/ΕΚ)·

Or. en
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Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 211
Παράγραφος 9 β (νέα)

9β. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της 
οδηγίας 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2006 για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις 
ενεργειακές υπηρεσίες1 οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να 
καλύπτουν συγκεκριμένα την κατάρτιση σχεδίων ενεργειακής απόδοσης, τη 
μέτρηση και τεκμηρίωση της εξοικονόμησης ενέργειας και τα χρηματοδοτικά μέσα 
για τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης·

Or. de

Τροπολογία: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 212
Παράγραφος 10

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Elisa Ferreira

Τροπολογία 213
Παράγραφος 10

10. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια, ιδιαίτερα δε την 
προτεινόμενη σύσταση μιας ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής ενέργειας και την 
εστίαση στη διαφοροποίηση της σύνθεσης των ενεργειακών πηγών·

Or. en

  
1 ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σελ. 64.



AM\634125EL.doc 73/136 PE 378.878v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 214
Παράγραφος 10

10. πιστεύει ότι η διαφοροποίηση των ενεργειακών πόρων και των διαύλων μεταφοράς
θα συμβάλει στην ασφάλεια του εφοδιασμού και ότι η σειρά με την οποία θα 
πραγματοποιηθεί η διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας και η ελευθέρωση της 
αγοράς θα έχει μεγάλη σημασία εν προκειμένω·

Or. pl

Τροπολογία: Giles Chichester

Τροπολογία 215
Παράγραφος 10

10. πιστεύει ότι η διαφοροποίηση των ενεργειακών πόρων είναι απαραίτητη για την 
ασφάλεια του εφοδιασμού, ιδίως όπου η σημερινή σύνθεση των ενεργειακών πηγών 
αποτελεί αποτέλεσμα της λειτουργίας της αγοράς· αναγνωρίζοντας παράλληλα το 
γεγονός ότι οι αποφάσεις επί της σύνθεσης των ενεργειακών πηγών σε ένα κράτος 
μέλος μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια του εφοδιασμού σε άλλα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία: Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Herbert Reul, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles Chichester, 
Νικόλαος Βακάλης, Gunnar Hökmark

Τροπολογία 216
Παράγραφος 10

10. πιστεύει ότι η διαφοροποίηση των ενεργειακών πόρων θα συμβάλει στην ασφάλεια 
του εφοδιασμού, αναγνωρίζοντας παράλληλα το γεγονός ότι οι αποφάσεις επί της
σύνθεσης των ενεργειακών πηγών σε ένα κράτος μέλος μπορούν να επηρεάσουν την 
ασφάλεια του εφοδιασμού σε άλλα κράτη μέλη·

Or. en
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Τροπολογία: Umberto Guidoni

Τροπολογία 217
Παράγραφος 10

10. πιστεύει ότι η εξοικονόμηση ενέργειας και η εκμετάλλευση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση του στόχου της 
διαφοροποίησης των ενεργειακών πόρων και μπορούν να συμβάλουν στην ασφάλεια 
του εφοδιασμού και να βοηθήσουν στη μείωση των αυξανόμενων διεθνών 
εντάσεων·

Or. it

Τροπολογία: Herbert Reul, Daniel Caspary, Werner Langen, Dominique Vlasto, Nicole 
Fontaine, Νικόλαος Βακάλης, Alejo Vidal-Quadras Roca, Jan Brezina, Lerzy Buzek,  
Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Angelika Niebler

Τροπολογία 218
Παράγραφος 10

10. πιστεύει ότι η διαφοροποίηση των ενεργειακών πόρων, ιδιαίτερα δε η χρήση 
εγχώριων πόρων, θα συμβάλει στην ασφάλεια του εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία: Sahra Wagenknecht

Τροπολογία 219
Παράγραφος 10

10. πιστεύει ότι η διαφοροποίηση των ενεργειακών πόρων στον τομέα των ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια, θα συμβάλει στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού·

Or. de

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij και Herbert Reul

Τροπολογία 220
Παράγραφος 10

10. πιστεύει ότι η διαφοροποίηση των ενεργειακών πόρων θα συμβάλει στην ασφάλεια 
του εφοδιασμού. Η βασική προσέγγιση είναι να παραμείνουν ανοικτές όλες οι 
ενεργειακές επιλογές·
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Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 221
Παράγραφος 10

10. πιστεύει ότι η διαφοροποίηση των ενεργειακών πόρων, περιλαμβανομένης και της 
διαφοροποίησης της γεωγραφικής προέλευσης, θα συμβάλει στην ασφάλεια του 
εφοδιασμού·

Or. it

Τροπολογία: Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 222
Παράγραφος 10

10. πιστεύει ότι η αποκέντρωση της παραγωγής ενέργειας θα συμβάλει στην ασφάλεια 
του εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία: Jerzy Buzek

Τροπολογία 223
Παράγραφος 10

10. πιστεύει ότι η διαφοροποίηση των ενεργειακών πόρων και των δικτύων μεταφοράς
θα συμβάλει στην ασφάλεια του εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία: Aldo Patriciello

Τροπολογία 224
Παράγραφος 10

10. πιστεύει ότι η διαφοροποίηση των ενεργειακών πόρων θα συμβάλει στην ασφάλεια 
του εφοδιασμού· επιδοκιμάζει τη θέσπιση ενός μηχανισμού ικανού να διασφαλίσει 
την ταχεία αλληλεγγύη και αρωγή προς κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
κατόπιν καταστροφών στις υποδομές τους·
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Τροπολογία: Alyn Smith

Τροπολογία 225
Παράγραφος 10 α (νέα)

10α. θεωρεί ζωτικής σημασίας η ευρωπαϊκή ενεργειακή στρατηγική να βασίζεται στον 
μέγιστο βαθμό επικουρικότητας και οι αποφάσεις που αφορούν τη σύνθεση των 
ενεργειακών πηγών θα πρέπει να παραμείνουν προνόμιο των κρατών μελών της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 226
Παράγραφος 10 α (νέα)

10α. επικροτεί το επίσημο σενάριο της ΓΔ Ενέργειας και Μεταφορών σχετικά με την 
υψηλή απόδοση και το υψηλό ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του Ιουλίου 
2006 και τη μελέτη που ανατέθηκε από την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού και η οποία υποβλήθηκε στην 
εν λόγω επιτροπή στις 9 Οκτωβρίου· παροτρύνει ως εκ τούτου την Επιτροπή να 
λάβει αμφότερα σενάρια ως βάση για την ενεργειακή αναθεώρηση που έχει
προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2007·

Or. en

Τροπολογία: Hannes Swoboda και Jan Marinus Wiersma

Τροπολογία 227
Παράγραφος 10 α (νέα)

10a. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, χωρίς να παραβλέπουν το 
βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο κόστος, να δώσουν προτεραιότητα στις μορφές 
ενέργειας που μειώνουν την εξάρτηση από τις εισαγωγές –ιδίως από τα ορυκτά 
καύσιμα–, που σέβονται το περιβάλλον, που είναι αειφόρες και που μειώνουν τους 
κινδύνους του συνεχούς εφοδιασμού, ιδίως μέσω της αποκέντρωσης της 
παραγωγής·

Or. en
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Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 228
Παράγραφος 10 α (νέα)

10α. επιδοκιμάζει τη θέσπιση ενός μηχανισμού ικανού να διασφαλίσει την ταχεία 
αλληλεγγύη και αρωγή προς κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατόπιν 
καταστροφών στις υποδομές τους·

Or. it

Τροπολογία: Umberto Guidoni

Τροπολογία 229
Παράγραφος 10 α (νέα)

10α. θεωρεί καίριας σημασίας να μειωθεί η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 
εισαγόμενο πετρέλαιο, να απελευθερωθούν οι πόροι για επενδύσεις στην οικονομία 
και στους πολίτες της Ευρώπης· θεωρεί, εν προκειμένω, ότι είναι καίριας σημασίας 
να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις σε καθαρές και ασφαλείς τεχνολογίες και στην 
ενεργειακή απόδοση για τη δημιουργία νέων ευκαιριών εξειδικευμένης 
απασχόλησης·

Or. it

Τροπολογία: Nicole Fontaine, Herbert Reul και Dominique Vlasto

Τροπολογία 230
Παράγραφος 10 α (νέα)

10α. ζητεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής να υλοποιήσει το σχέδιο δημοσίευσης σε 
εβδομαδιαία βάση των αριθμητικών στοιχείων που αφορούν τα χρηματιστήρια, τις 
εισαγωγές και εξαγωγές πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων στην Ευρώπη, ανά 
τύπο προϊόντος (αργό πετρέλαιο, βενζίνη, ντίζελ, πετρέλαιο θέρμανσης και άλλα)· 
πιστεύει ότι τέτοιους είδους στοιχεία (τα οποία θα είναι δημόσια, όπως στις 
Ηνωμένες Πολιτείες) θα επέτρεπαν μια καλύτερη εκτίμηση των πιέσεων που 
ασκούνται στην παγκόσμια αγορά και θα έδιναν μια σαφέστερη εικόνα της 
κατανάλωσης στην Ευρώπη, μειώνοντας παράλληλα την εμμονή των φορέων 
εκμετάλλευσης με τις αμερικανικές μετοχές, καθιστώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
λιγότερο ασταθείς τις τιμές του πετρελαίου·

Or. fr
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Τροπολογία: Jan Christian Ehler

Τροπολογία 231
Παράγραφος 10 α (νέα)

10a. καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει έναν διαφανή και αντικειμενικό διάλογο για τη 
μελλοντική σύνθεση των ενεργειακών πηγών· θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μορφής ενέργειας, περιλαμβανομένου του 
κόστους και των συνεπειών για την οικονομία και το περιβάλλον·

Or. de

Τροπολογία: Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 232
Παράγραφος 10 β (νέα)

10β. καλεί την Επιτροπή να οριστικοποιήσει, το αργότερο έως το τέλος του 2008, ένα 
νέο μέσο διαμόρφωσης προτύπων για την ενέργεια και τις μεταφορές για την ΕΕ· 
ένα τέτοιο μοντέλο τύπου «εκ των κάτω προς τα άνω» θα πρέπει να αναπτυχθεί σε 
στενή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής, του ΔΟΕ και των 
εθνικών κυβερνήσεων και να έχει ως στόχο τον εξορθολογισμό όλων των 
στατιστικών στοιχείων που αφορούν την ενέργεια και τις μεταφορές· το εν λόγω 
πρότυπο θα αντικαταστήσει την πληθώρα προτύπων που υπάρχουν σήμερα στις 
διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής και επίσης θα εναρμονίσει τις ενεργειακές 
στατιστικές στο σύνολο της Ευρώπης· το πρότυπο αυτό θα πρέπει να είναι
προσβάσιμο από το κοινό, όπως ισχύει σήμερα στις ΗΠΑ, και να χρησιμοποιείται 
κατά παραγγελία από τους διάφορους ενδιαφερόμενους για την ανάπτυξη διαφόρων 
σεναρίων για το ενεργειακό μέλλον της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Esko Seppänen

Τροπολογία 233
Παράγραφος 11

διαγράφεται

Or. fi
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Τροπολογία: Giles Chichester

Τροπολογία 234
Παράγραφος 11

11. προτείνει τη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου σταθερού πλαισίου πολιτικής από την 
ΕΕ προκειμένου να διαμορφωθεί το απαραίτητο επενδυτικό κλίμα. Το πλαίσιο αυτό 
θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν κοινοτικό στόχο για βελτιώσεις της ενεργειακής 
απόδοσης κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020, και ενδεικτικούς γενικούς στόχους 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να ανέλθει σε 25% το μερίδιο των 
ανανεώσιμων πηγών στην πρωτογενή ενέργεια έως το 2020 και σε 50% έως το 2040·
καλεί την Επιτροπή να θέσει φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους για 
τεχνολογίες με εξαιρετικά χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές CO2 και τεχνολογίες 
ενέργειας με ουδέτερο ισοζύγιο CO2 για την κάλυψη κατά 60% της ζήτησης 
ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ έως το 2020, προς υποστήριξη των στόχων για το 
ευρωπαϊκό κλίμα και την ασφάλεια του εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία: Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Herbert Reul, Zdzisław Kazimierz
Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles Chichester, 
Nicole Fontaine, Gunnar Hökmark

Τροπολογία 235
Παράγραφος 11

11. προτείνει τη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου σταθερού πλαισίου πολιτικής από την 
ΕΕ, προσφέροντας στους επενδυτές σαφείς κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τους
τομείς στους οποίους θα έπρεπε να επενδύσει η αγορά· πιστεύει ότι το πλαίσιο αυτό 
θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν κοινοτικό στόχο για την ενεργειακή απόδοση που θα 
προβλέπει τουλάχιστον 20% ποσοστό βελτίωσης έως το 2020· (διαγραφή) καλεί την 
Επιτροπή να θέσει φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους για τεχνολογίες με 
εξαιρετικά χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές CO2 και ενεργειακές τεχνολογίες με 
ουδέτερο ισοζύγιο CO2 για την κάλυψη κατά 60% της ζήτησης ηλεκτρικής 
ενέργειας στην ΕΕ έως το 2020, προς υποστήριξη των στόχων για το ευρωπαϊκό 
κλίμα και την ασφάλεια του εφοδιασμού·

Or. en



PE 378.878v01-00 80/136 AM\634125EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel Caspary, 
Werner Langen, András Gyürk, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, 
Paul Rübig, Jerzy Buzek, Edit Herczog, Angelika Niebler

Τροπολογία 236
Παράγραφος 11

11. προτείνει τη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου σταθερού πλαισίου πολιτικής από την 
ΕΕ, προκειμένου να διαμορφωθεί το απαραίτητο επενδυτικό κλίμα. Το πλαίσιο αυτό 
θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν κοινοτικό στόχο για βελτιώσεις της ενεργειακής 
απόδοσης τουλάχιστον 20% έως το 2020, ενδεικτικούς γενικούς στόχους για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να ανέλθει σε 20% το μερίδιο των 
ανανεώσιμων πηγών στην πρωτογενή ενέργεια το 2020 (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 237
Παράγραφος 11

11. προτείνει τη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου σταθερού πλαισίου πολιτικής από την 
ΕΕ, προκειμένου να διαμορφωθεί το απαραίτητο επενδυτικό κλίμα. Το πλαίσιο αυτό 
θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν κοινοτικό στόχο για βελτιώσεις της ενεργειακής 
απόδοσης τουλάχιστον 20% έως το 2020, ενδεικτικούς γενικούς στόχους για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να ανέλθει σε 20% το μερίδιο των 
ανανεώσιμων πηγών στην πρωτογενή ενέργεια το 2020 (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 238
Παράγραφος 11

11. προτείνει τη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου σταθερού πλαισίου πολιτικής από την 
ΕΕ, προσφέροντας στους επενδυτές σαφείς κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τους 
τομείς στους οποίους θα έπρεπε να επενδύσει η αγορά· πιστεύει ότι το πλαίσιο αυτό 
θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν κοινοτικό στόχο για την ενεργειακή απόδοση που θα 
προβλέπει (διαγραφή) 20% ποσοστό βελτίωσης έως το 2020, ένα επιχειρησιακό 
περιβάλλον για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας φιλικό προς τις επενδύσεις και μια 
προβλέψιμη τιμή για το CO2 (διαγραφή)·

Or. en
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Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 239
Παράγραφος 11

11. προτείνει τη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου σταθερού πλαισίου πολιτικής από την 
ΕΕ, προκειμένου να διαμορφωθεί το απαραίτητο επενδυτικό κλίμα. Το πλαίσιο αυτό 
θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν κοινοτικό στόχο για βελτιώσεις της ενεργειακής 
απόδοσης τουλάχιστον 20% έως το 2020, ενδεικτικούς γενικούς στόχους για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να ανέλθει σε 25% το μερίδιο των 
ανανεώσιμων πηγών στην πρωτογενή ενέργεια το 2020 και σε 50% έως το 2040·

Or. en

Τροπολογία: Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 240
Παράγραφος 11

11. προτείνει τη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου σταθερού πλαισίου πολιτικής από την 
ΕΕ, προσφέροντας στους επενδυτές σαφείς κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τους 
τομείς στους οποίους θα έπρεπε να επενδύσει η αγορά· πιστεύει ότι το πλαίσιο αυτό 
θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν κοινοτικό στόχο που θα προβλέπει τουλάχιστον 30% 
μείωση του στόχου για το CO2 έως το 2020 και 80% μείωση για το 2050, έναν 
κοινοτικό στόχο για την ενεργειακή απόδοση που θα προβλέπει τουλάχιστον 20% 
ποσοστό βελτίωσης έως το 2020, δεσμευτικούς τομεακούς στόχους για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να ανέλθει σε 25% το μερίδιο των 
ανανεώσιμων πηγών στην πρωτογενή ενέργεια έως το 2020· θεωρεί, περαιτέρω, ότι 
πρέπει να θεσπιστεί ένας ενδεικτικός στόχος για την αύξηση του μεριδίου των 
ανανεώσιμων πηγών σε 50% έως το 2040· υποστηρίζει περαιτέρω μια μείωση κατά
30% έως το 2020 του όγκου των αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από 
δραστηριότητες μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία: Norbert Glante

Τροπολογία 241
Παράγραφος 11

11. προτείνει τη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου σταθερού πλαισίου πολιτικής από την 
ΕΕ, προσφέροντας στους επενδυτές σαφείς κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τους 
τομείς στους οποίους θα έπρεπε να επενδύσει η αγορά· πιστεύει ότι το πλαίσιο αυτό 
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θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν κοινοτικό στόχο για την ενεργειακή απόδοση που θα 
προβλέπει τουλάχιστον 20% ποσοστό βελτίωσης έως το 2020 και δεσμευτικούς 
τομεακούς στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να ανέλθει σε 
20% το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στην πρωτογενή ενέργεια έως το 2020 
(διαγραφή)·

Or. de

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 242
Παράγραφος 11

11. προτείνει τη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου σταθερού πλαισίου πολιτικής από την 
ΕΕ, προσφέροντας στους επενδυτές σαφείς κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τους 
τομείς στους οποίους θα έπρεπε να επενδύσει η αγορά· πιστεύει ότι το πλαίσιο αυτό 
θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν κοινοτικό στόχο για την ενεργειακή απόδοση που θα 
προβλέπει τουλάχιστον 20% ποσοστό βελτίωσης έως το 2020, δεσμευτικούς 
τομεακούς στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να ανέλθει σε 
20% το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στην πρωτογενή ενέργεια έως το 2020, και 
μια πιο προβλέψιμη τιμή για το CO2 (διαγραφή)·

Or. de

Τροπολογία: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 243
Παράγραφος 11

11. προκειμένου να προαχθεί η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών προτείνει τη 
δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου σταθερού πλαισίου πολιτικής από την ΕΕ, 
προσφέροντας στους παράγοντες της αγοράς σαφείς κατευθυντήριες γραμμές όσον 
αφορά τους τομείς στους οποίους (διαγραφή) να επενδύσουν· πιστεύει ότι το πλαίσιο 
αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει (διαγραφή) δεσμευτικούς τομεακούς στόχους για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να ανέλθει σε 25% το μερίδιο των 
ανανεώσιμων πηγών στην πρωτογενή ενέργεια έως το 2020, και μια προβλέψιμη τιμή 
για το CO2· θεωρεί, περαιτέρω, ότι πρέπει να θεσπιστεί ένας ενδεικτικός στόχος για 
την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών σε 50% έως το 2040· και ζητεί 
από την Επιτροπή να προτείνει ένα πλαίσιο για εναρμονισμένα συστήματα 
στήριξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως μέρος του χάρτη πορείας για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 244
Παράγραφος 11

11. προτείνει τη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου σταθερού πλαισίου πολιτικής από την 
ΕΕ, προσφέροντας στους επενδυτές σαφείς κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τους 
τομείς στους οποίους θα έπρεπε να επενδύσει η αγορά· πιστεύει ότι το πλαίσιο αυτό 
θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν κοινοτικό στόχο για το CO2 για το 2020 και για το
2050, έναν κοινοτικό στόχο για την ενεργειακή απόδοση που θα προβλέπει 
τουλάχιστον 20% ποσοστό βελτίωσης έως το 2020, δεσμευτικούς τομεακούς στόχους 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να ανέλθει σε 25% το μερίδιο των 
ανανεώσιμων πηγών στην πρωτογενή ενέργεια έως το 2020, και μια προβλέψιμη τιμή 
για το CO2· θεωρεί, περαιτέρω, ότι πρέπει να θεσπιστεί ένας ενδεικτικός στόχος για 
την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών σε 50% έως το 2040·

Or. en

Τροπολογία: Alexander Alvaro

Τροπολογία 245
Παράγραφος 11

11. προτείνει τη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου σταθερού πλαισίου πολιτικής από την 
ΕΕ προκειμένου να διαμορφωθεί το απαραίτητο επωφελές επενδυτικό κλίμα. Το 
πλαίσιο αυτό θα περιλαμβάνει έναν κοινοτικό στόχο για βελτιώσεις στην ενεργειακή 
απόδοση κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020, ενδεικτικούς γενικούς (διαγραφή)
στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να ανέλθει σε 25% το 
μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στην πρωτογενή ενέργεια έως το 2020, και μια 
προβλέψιμη τιμή για το CO2· θεωρεί, περαιτέρω, ότι πρέπει να θεσπιστεί ένας
ενδεικτικός στόχος για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών σε 50% 
έως το 2040·

Or. en
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Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 246
Παράγραφος 11

11. προτείνει τη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου σταθερού πλαισίου πολιτικής από την 
ΕΕ, προσφέροντας στους επενδυτές σαφείς κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τους 
τομείς στους οποίους θα έπρεπε να επενδύσει η αγορά· πιστεύει ότι το πλαίσιο αυτό 
θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν κοινοτικό στόχο για την ενεργειακή απόδοση που θα 
προβλέπει τουλάχιστον 20% ποσοστό βελτίωσης έως το 2020, δεσμευτικούς 
τομεακούς στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να ανέλθει σε 
25% το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στην πρωτογενή ενέργεια έως το 2020, και 
μια προβλέψιμη τιμή για το CO2· θεωρεί, περαιτέρω, ότι πρέπει να υπάρξει 
προβληματισμός σε επίπεδο Συμβουλίου και Επιτροπής σχετικά με το πώς ένας 
ενδεικτικός στόχος για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών σε 50% θα 
μπορούσε να επιτευχθεί έως το 2040·

Or. en

Τροπολογία: Sahra Wagenknecht

Τροπολογία 247
Παράγραφος 11

11. προτείνει τη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου σταθερού πλαισίου πολιτικής από την 
ΕΕ, προσφέροντας στους επενδυτές σαφείς κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τους 
τομείς στους οποίους θα έπρεπε να επενδύσει η αγορά· πιστεύει ότι το πλαίσιο αυτό 
θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν κοινοτικό στόχο για την ενεργειακή απόδοση που θα 
προβλέπει τουλάχιστον 20% ποσοστό βελτίωσης έως το 2020, δεσμευτικούς 
τομεακούς στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να ανέλθει σε 
25% το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στην πρωτογενή ενέργεια έως το 2020, και 
μια προβλέψιμη τιμή για το CO2· θεωρεί, περαιτέρω, ότι πρέπει να θεσπιστεί ένας 
ενδεικτικός στόχος για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών σε ποσοστό 
πολύ μεγαλύτερο του 50% έως το 2040·

Or. de
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Τροπολογία: Umberto Guidoni

Τροπολογία 248
Παράγραφος 11

11. προτείνει τη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου σταθερού πλαισίου πολιτικής από την 
ΕΕ, προσφέροντας στους επενδυτές σαφείς κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τους 
τομείς στους οποίους θα έπρεπε να επενδύσει η αγορά· πιστεύει ότι το πλαίσιο αυτό 
θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν κοινοτικό στόχο για την ενεργειακή απόδοση που θα 
προβλέπει τουλάχιστον 20% ποσοστό βελτίωσης έως το 2020, δεσμευτικούς 
τομεακούς στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να ανέλθει σε 
25% το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στην πρωτογενή ενέργεια έως το 2020, και 
μια προβλέψιμη τιμή για το CO2· θεωρεί, περαιτέρω, ότι πρέπει να θεσπιστεί ένας 
δεσμευτικός στόχος για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών σε 50% 
έως το 2040·

Or. it

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 249
Παράγραφος 11

11. προτείνει τη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου σταθερού πλαισίου πολιτικής από την 
ΕΕ, προσφέροντας στους επενδυτές σαφείς κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τους 
τομείς στους οποίους θα έπρεπε να επενδύσει η αγορά· πιστεύει ότι το πλαίσιο αυτό 
θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν κοινοτικό στόχο για την ενεργειακή απόδοση που θα 
προβλέπει τουλάχιστον 20% ποσοστό βελτίωσης έως το 2020, ενδεικτικούς
τομεακούς στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να ανέλθει σε 
25% το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στην πρωτογενή ενέργεια έως το 2020, και 
μια προβλέψιμη τιμή για το CO2· θεωρεί, περαιτέρω, ότι πρέπει να θεσπιστεί ένας 
ενδεικτικός στόχος για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών σε 50% έως 
το 2040·

Or. it
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Τροπολογία: Mechtild Rothe

Τροπολογία 250
Παράγραφος 11 α (νέα)

11α. τονίζει ότι η ανάγκη αλλαγής της σημερινής παραγωγής ενέργειας δεν είναι 
επιβάρυνση, αλλά ευκαιρία. Η χρήση ηλιακής, αιολικής, γεωθερμικής ενέργειας ή 
ενέργειας από βιομάζα ή υδροηλεκτρικές μονάδες, καθώς και οι πιο αποδοτικές 
ενεργειακά τεχνολογίες θα συμβάλουν στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων που 
αναλήφθηκαν στο Κιότο και δυνάμει της σύμβασης πλαισίου του ΟΗΕ για τις 
κλιματικές μεταβολές και θα ενισχύσουν την καινοτομία, τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία: Giles Chichester

Τροπολογία 251
Παράγραφος 11 α (νέα)

11α. ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναθεωρήσει την κοινοτική νομοθεσία, προκειμένου 
να καταστεί δυνατή η περαιτέρω αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πηγών·

Or. en

Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 252
Παράγραφος 11 α (νέα)

11α. ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναθεωρήσει την κοινοτική νομοθεσία, προκειμένου 
να καταστεί δυνατή η περαιτέρω αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πηγών·

Or. en

Τροπολογία: Mechtild Rothe

Τροπολογία 253
Παράγραφος 11 β (νέα)

11β. τονίζει ότι, στο πλαίσιο της συνολικής κοινοτικής στρατηγικής για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, απαιτούνται μέτρα στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης. 
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Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του 12% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
έως το 2010, η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρότερη και δυναμικότερη διείσδυση 
στην αγορά στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης. Ως εκ τούτου, το 
Κοινοβούλιο χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την πρόταση 
αντίστοιχης οδηγίας για θέρμανση και ψύξη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: Jan Christian Ehler

Τροπολογία 254
Παράγραφος 12

12. επισημαίνει ότι δεν έχει νόημα η ανάπτυξη νέων θεσμικών δομών σε κοινοτικό 
επίπεδο εν προκειμένω, εάν αυτό συνδέεται με τη θέσπιση διπλών αρμοδιοτήτων 
και νέας γραφειοκρατίας ή εάν τα καθήκοντα μπορούν να εκτελεστούν από τα 
θεσμικά όργανα των κρατών μελών ή από υφιστάμενα δίκτυα· σε αυτό το πλαίσιο, 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να συμβάλει στην αξιοποίηση της δυνατότητας για 
βελτίωση·

Or. de

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 255
Παράγραφος 12

12. συμμερίζεται την άποψη ότι είναι απαραίτητο να εκπονείται μια στρατηγική 
ενεργειακή ανασκόπηση (Strategic Energy Review – SER)  η SER θα πρέπει να 
περιλαμβάνει στρατηγική ανάλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ΕΕ στον 
ενεργειακό τομέα·

Or. en

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 256
Παράγραφος 12

12. συμμερίζεται την άποψη ότι είναι απαραίτητο να εκπονείται μια στρατηγική 
ενεργειακή ανασκόπηση (Strategic Energy Review – SER), που θα συμπληρώνει το 
έργο του προτεινόμενου Παρατηρητηρίου Ενεργειακού Εφοδιασμού –το οποίο δεν θα 
πρέπει να αποτελεί ανεξάρτητο φορέα– και ότι η SER θα πρέπει να περιλαμβάνει 
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στρατηγική ανάλυση των προβλημάτων και να καθορίζει το πεδίο εφαρμογής και 
την κατεύθυνση της κοινοτικής δράσης χωρίς να περιορίζει τα κράτη μέλη όσον 
αφορά την επιλογή των ενεργειακών πηγών και των τεχνολογιών για την 
εκμετάλλευση αυτών·

Or. pl

Τροπολογία: Giles Chichester

Τροπολογία 257
Παράγραφος 12

12. συμμμερίζεται την άποψη ότι είναι απαραίτητο να εκπονείται μια στρατηγική 
ενεργειακή ανασκόπηση (Strategic Energy Review – SER), που θα συμπληρώνει το 
έργο του προτεινόμενου Παρατηρητηρίου Ενεργειακού Εφοδιασμού – το οποίο δεν 
θα πρέπει να αποτελεί ανεξάρτητο φορέα. (διαγραφή). Η SER θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μια στρατηγική ανάλυση του (διαγραφή) ενεργειακού τομέα
(διαγραφή) της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 258
Παράγραφος 12

12. συμμμερίζεται την άποψη ότι είναι απαραίτητο να εκπονείται μια στρατηγική 
ενεργειακή ανασκόπηση (Strategic Energy Review – SER), που θα συμπληρώνει το 
έργο του προτεινόμενου Παρατηρητηρίου Ενεργειακού Εφοδιασμού – το οποίο δεν 
θα πρέπει να αποτελεί ανεξάρτητο φορέα. (διαγραφή) Η SER θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μια στρατηγική ανάλυση του (διαγραφή) ενεργειακού τομέα 
(διαγραφή) της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Šarūnas Birutis

Τροπολογία 259
Παράγραφος 12

12. συμμερίζεται την άποψη ότι είναι απαραίτητο να εκπονείται μια στρατηγική 
ενεργειακή ανασκόπηση (Strategic Energy Review – SER), που θα συμπληρώνει το 
έργο του προτεινόμενου Παρατηρητηρίου Ενεργειακού Εφοδιασμού – το οποίο δεν 
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θα πρέπει να αποτελεί ανεξάρτητο φορέα – και ότι η SER θα πρέπει να περιλαμβάνει 
στρατηγική ανάλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ΕΕ στον ενεργειακό 
τομέα, περιλαμβανομένων των εξωτερικών πτυχών·

Or. en

Τροπολογία: Giles Chichester

Τροπολογία 260
Παράγραφος 13

13. ενθαρρύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τη SER (διαγραφή) ώστε να αναλύει τα 
θετικά και τα αρνητικά των διαφόρων επιλογών πολιτικής όσον αφορά το περιβάλλον, 
την ασφάλεια του εφοδιασμού, την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και να εξασφαλίσουν κατ’ αυτόν τον τρόπο την ελαχιστοποίηση των 
κινδύνων. Ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει μια λεπτομερή μελέτη για τις 
επιδοτήσεις (διαγραφή) όλων των ενεργειακών πηγών, περιλαμβανομένης και της 
εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους·

Or. en

Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 261
Παράγραφος 13

13. ενθαρρύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τη SER (διαγραφή) ώστε να αναλύει τα 
θετικά και τα αρνητικά των διαφόρων επιλογών πολιτικής όσον αφορά το περιβάλλον, 
την ασφάλεια του εφοδιασμού, την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και να εξασφαλίσει κατ’ αυτόν τον τρόπο την ελαχιστοποίηση των 
κινδύνων. Ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει μια λεπτομερή μελέτη για τις 
επιδοτήσεις (διαγραφή) όλων των ενεργειακών πηγών, περιλαμβανομένης και της 
εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους·

Or. en



PE 378.878v01-00 90/136 AM\634125EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Nicole Fontaine, 
Daniel Caspary, Werner Langen, Νικόλαος Βακάλης, Avril Doyle, Jan Hudacky, Jan Brezina, 
Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, 
Angelika Niebler

Τροπολογία 262
Παράγραφος 13

13. ενθαρρύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τη SER για την ανάπτυξη μιας 
φόρμουλας που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να αναλύουν τα θετικά και τα αρνητικά 
των διαφόρων επιλογών πολιτικής όσον αφορά το περιβάλλον, την ασφάλεια του 
εφοδιασμού, την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και να 
συμβάλουν κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων· χαιρετίζει την 
προσπάθεια της Επιτροπής να εκπονήσει μια λεπτομερή μελέτη για τις επιδοτήσεις 
και το κόστος όλων των ενεργειακών πηγών, περιλαμβανομένης και της 
εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους στο πλαίσιο της στρατηγικής ενεργειακής 
ανασκόπησης· ζητεί τη δημοσίευση της μελέτης, προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί
η κοινή γνώμη·

Or. en

Τροπολογία: Sahra Wagenknecht

Τροπολογία 263
Παράγραφος 13

13. ενθαρρύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τη SER για την ανάπτυξη μιας 
φόρμουλας που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να αναλύουν τα θετικά και τα αρνητικά 
των διαφόρων επιλογών πολιτικής όσον αφορά το περιβάλλον, την ασφάλεια του 
εφοδιασμού (διαγραφή) και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και να συμβάλουν 
κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων· ζητεί από την Επιτροπή να 
εκπονήσει μια λεπτομερή μελέτη για τις επιδοτήσεις και το κόστος όλων των 
ενεργειακών πηγών, περιλαμβανομένης και της εσωτερίκευσης του εξωτερικού 
κόστους και των μακροπρόθεσμων άμεσων και έμμεσων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων·

Or. de

Τροπολογία: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 264
Παράγραφος 13

13. ενθαρρύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τη SER για την ανάπτυξη μιας 
φόρμουλας που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να αναλύουν τα θετικά και τα αρνητικά 
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των διαφόρων επιλογών πολιτικής όσον αφορά το περιβάλλον, την ασφάλεια του 
εφοδιασμού, την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και να 
συμβάλουν κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων· ζητεί από την 
Επιτροπή να εκπονήσει μια λεπτομερή μελέτη για τις επιδοτήσεις και το κόστος όλων 
των ενεργειακών πηγών, περιλαμβανομένης και της εσωτερίκευσης του εξωτερικού 
κόστους, (διαγραφή) εφαρμόζοντας την προσέγγιση όσον αφορά τον κύκλο ζωής 
και όλα τα στάδια από την παραγωγή ως τη χρήση·

Or. en

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 265
Παράγραφος 13 α (νέα)

13a. η στρατηγική ενεργειακή ανασκόπηση θα πρέπει επίσης να καλύπτει εμπορικά 
ζητήματα, με την έννοια ότι θα πρέπει να αναλύει τον αντίκτυπο της διεθνούς 
συνεργασίας και των μακροπρόθεσμων συμβάσεων που έχουν ήδη υπογραφεί ή 
πρόκειται να υπογραφούν και να αξιολογεί τη συνοχή μεταξύ των πολιτικών που 
εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις και των πολιτικών που εφαρμόζονται σε εθνικό και 
κοινοτικό επίπεδο·

Or. pl

Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 266
Παράγραφος 13 α (νέα)

13α. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει την εκπαίδευση σε θέματα υγείας και 
ασφάλειας στον ενεργειακό τομέα και να μεγιστοποιήσει τις ευκαιρίες 
απασχόλησης στον ενεργειακό τομέα και να μεριμνήσει ιδιαίτερα για τις δεξιότητες 
που απαιτούνται στον τομέα της μηχανολογίας·

Or. en
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Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Daniel Caspary, 
Werner Langen, Nicole Fontaine, Avril Doyle, András Gyürk, Giles Chichester, Jan Hudacky, 
Jan Brezina, Lerzy Buzek, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul 
Rübig, Angelika Niebler

Τροπολογία 267
Παράγραφος 13 α (νέα)

13α. υπενθυμίζει ότι το πετρέλαιο εξακολουθεί να αποτελεί τη σημαντικότερη 
πρωτογενή ενεργειακή πηγή στην ΕΕ, για την οποία η ΕΕ εξαρτάται σχεδόν 
αποκλειστικά από εισαγωγές· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Πράσινη 
Βίβλος της Επιτροπής δεν αποδίδει επαρκή προσοχή σε αυτό το δεδομένο· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την ανάγκη να μειωθεί η χρήση 
του πετρελαίου, μειώνοντας την εξάρτηση από τις εισαγωγές και συμβάλλοντας 
στη μείωση των εκπομπών CO2·

Or. en

Τροπολογία: Sahra Wagenknecht

Τροπολογία 268
Παράγραφος 13 α (νέα)

13α. πιστεύει, ότι η πυρηνική ενέργεια, λόγω των άλυτων προβλημάτων που αφορούν 
την τελική αποθήκευσή της και τον υψηλό κίνδυνο ατυχημάτων, τα οποία δεν 
μπορούν να αποκλειστούν, συνεπάγεται σημαντικό οικονομικό και περιβαλλοντικό 
κόστος, και κατά συνέπεια είναι ακατάλληλη όσον αφορά την αειφόρο ενεργειακή 
ασφάλεια·

Or. de

Τροπολογία: Sahra Wagenknecht

Τροπολογία 269
Παράγραφος 13 β (νέα)

13β. καλεί τα κράτη μέλη να μην αναιρέσουν ήδη ληφθείσες αποφάσεις για εγκατάλειψη 
της πυρηνικής ενέργειας ή για την παράταση του χρόνου ζωής των πυρηνικών 
σταθμών, αλλά αντίθετα να δράσουν ώστε να μειωθεί περισσότερο ο χρόνος ζωής 
αυτών των σταθμών, προκειμένου να διασφαλιστεί το ταχύτερο δυνατόν η 
εγκατάλειψη της πυρηνικής ενέργειας·

Or. de
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Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 270
Παράγραφος 14

14. τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει μια συστηματική προσέγγιση της 
παραγωγής, της διανομής και της κατανάλωσης βιοκαυσίμων, ιδίως εκείνων που 
χρησιμοποιούνται στις μεταφορές (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 271
Παράγραφος 14

14. αναμένει ο οιοσδήποτε στόχος για τη βιομάζα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να 
ευθυγραμμιστεί με τον συμφωνημένο κοινοτικό στόχο για 25% ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας έως το 2020· τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει μια συστηματική 
προσέγγιση της παραγωγής, της διανομής και της κατανάλωσης βιοκαυσίμων, ιδίως 
εκείνων που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη ένα 
υποχρεωτικό και συνολικό σύστημα πιστοποίησης που πρόκειται να θεσπισθεί από 
την Επιτροπή και θα επιτρέπει την αειφόρο παραγωγή βιοκαυσίμων σε όλα τα 
στάδια, περιλαμβανομένων των προτύπων για την καλλιέργεια και τα στάδια 
επεξεργασίας, καθώς και για τη συνολική ισορροπία του κύκλου ζωής των αερίων 
του θερμοκηπίου, που θα ισχύουν τόσο για τα βιοκαύσιμα που παράγονται εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και για αυτά που εισάγονται·

Or. en

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 272
Παράγραφος 14

14. τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει μια συστηματική προσέγγιση της 
παραγωγής, της διανομής και της κατανάλωσης βιοκαυσίμων, ιδίως εκείνων που 
χρησιμοποιούνται στις μεταφορές, προκειμένου να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και 
χρήση αυτών που θα επιτρέψουν την πραγματική μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου και την αντικατάσταση των ενεργειακών πηγών που βασίζονται 
στα ορυκτά καύσιμα με αξιολόγηση των ενεργειακών επιπτώσεων και του 
περιβαλλοντικού αντικτύπου του κύκλου παραγωγής βιοκαυσίμων στο σύνολό του·

Or. it
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Τροπολογία: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis, Anne Laperrouze

Τροπολογία 273
Παράγραφος 14

14. τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν μια συστηματική προσέγγιση της 
παραγωγής, της διανομής και της κατανάλωσης βιοκαυσίμων προκειμένου να 
βελτιωθεί η πρόσβαση στα βιοκαύσιμα, η ελεύθερη εμπορία αυτών, καθώς και η 
πιστοποίησή τους· παροτρύνει την Επιτροπή να άρει τους τεχνικούς και 
διοικητικούς φραγμούς που περιορίζουν τα επίπεδα ανάμιξης, και εμμένει επίσης 
στην ανάγκη θέσπισης δεσμευτικών στόχων σε αυτόν τον τομέα·

Or. en

Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Nicole Fontaine, 
Daniel Caspary, Werner Langen, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Angelika Niebler

Τροπολογία 274
Παράγραφος 14

14. τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει μια συστηματική προσέγγιση της 
παραγωγής, της διανομής και της κατανάλωσης βιοκαυσίμων στο πλαίσιο της 
οδηγίας αναθεώρησης σχετικά με την προώθηση της χρήσης, τόσο σε υγρή, όσο 
και σε αέρια μορφή, βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων, ιδίως εκείνων 
που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές, και εμμένει επίσης στην ανάγκη θέσπισης 
φιλόδοξων στόχων σε αυτόν τον τομέα·

Or. en

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 275
Παράγραφος 14

14. τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει μια συστηματική προσέγγιση που θα 
βασίζεται στην ενεργειακή απόδοση και στα κριτήρια σύνθεσης καυσίμων της 
παραγωγής, της διανομής και της κατανάλωσης βιοκαυσίμων, ιδίως εκείνων που 
χρησιμοποιούνται στις μεταφορές, και εμμένει επίσης στην ανάγκη θέσπισης
ευρωπαϊκών προτύπων σε αυτόν τον τομέα προκειμένου να ευθυγραμμιστούν οι 
εθνικές πολιτικές με τις απαιτήσεις της εσωτερικής αγοράς·

Or. en
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Τροπολογία: Aldo Patriciello

Τροπολογία 276
Παράγραφος 14

14. τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει μια συστηματική προσέγγιση της 
παραγωγής, της διανομής και της κατανάλωσης βιοκαυσίμων, ιδίως εκείνων που 
χρησιμοποιούνται στις μεταφορές, και εμμένει επίσης στην ανάγκη θέσπισης 
δεσμευτικών στόχων σε αυτόν τον τομέα· επιδοκιμάζει τη δυνατότητα να 
συμφωνηθεί ένας συνολικός στρατηγικός στόχος που θα εξισορροπεί τους στόχους 
της αειφόρου χρήσης της ενέργειας, της ανταγωνιστικότητας και της ασφάλειας 
του εφοδιασμού, προκειμένου να συνδράμει την ΕΕ στην προσπάθειά της να 
αναχαιτίσει την αυξανόμενη εξάρτηση από τις εισαγωγές·

Or. en

Τροπολογία: Romana Jordan Cizelj, Alejo Vidal Quadras Roca

Τροπολογία 277
Παράγραφος 14

14. τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει μια συστηματική προσέγγιση της 
παραγωγής, της διανομής και της κατανάλωσης βιοκαυσίμων, ιδίως εκείνων που 
χρησιμοποιούνται στις μεταφορές, και εμμένει επίσης στην ανάγκη θέσπισης 
δεσμευτικών στόχων σε αυτόν τον τομέα· καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την 
ελάφρυνση και την απλοποίηση της διαδικασίας στον τομέα της διασυνοριακής 
εμπορίας πρώτων υλών και ενεργειακών πηγών·

Or. en

Τροπολογία: Giles Chichester

Τροπολογία 278
Παράγραφος 14

14. τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει μια συστηματική προσέγγιση, 
περιλαμβανομένων οικονομικών, οικολογικών και τεχνικών πτυχών, της 
παραγωγής, της διανομής και της κατανάλωσης βιοκαυσίμων, ιδίως όσων σχετίζονται 
με τις μεταφορές, και εμμένει επίσης στην ανάγκη θέσπισης δεσμευτικών στόχων σε 
αυτόν τον τομέα·

Or. en
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Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 279
Παράγραφος 14

14. τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει μια συστηματική προσέγγιση, 
περιλαμβανομένων οικονομικών, οικολογικών και τεχνικών πτυχών, της 
παραγωγής, της διανομής και της κατανάλωσης βιοκαυσίμων, ιδίως εκείνων που 
χρησιμοποιούνται στις μεταφορές, και εμμένει επίσης στην ανάγκη θέσπισης 
δεσμευτικών στόχων σε αυτόν τον τομέα·

Or. en

Τροπολογία: Reino Paasilinna

Τροπολογία 280
Παράγραφος 14

14. τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει μια συστηματική προσέγγιση της 
παραγωγής, της διανομής και της κατανάλωσης, αλλά και μεταξύ της ενεργειακής 
πολιτικής, της πολιτικής στον τομέα των μεταφορών, της γεωργικής πολιτικής και 
της αναπτυξιακής και εμπορικής πολιτικής των βιοκαυσίμων, ιδίως εκείνων που 
χρησιμοποιούνται στις μεταφορές, και εμμένει επίσης στην ανάγκη θέσπισης 
δεσμευτικών στόχων σε αυτόν τον τομέα·

Or. en

Τροπολογία: Reino Paasilinna

Τροπολογία 281
Παράγραφος 14 α (νέα)

14α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση οδηγίας σχετικά με τη θέρμανση και την 
ψύξη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το ταχύτερο δυνατόν και υπενθυμίζει το 
ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2006 που περιέχει συστάσεις προς την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο για τη θέρμανση και την ψύξη από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 282
Παράγραφος 14 α (νέα)

14α. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, όποτε χρησιμοποιείται ο όρος 
βιοκαύσιμα στις διάφορες πολιτικές ή στη νομοθεσία, θα αναγνωρίζονται τόσο τα 
υγρά όσο και τα αέρια βιοκαύσιμα ως επιλογή για τον τομέα των μεταφορών και 
όχι μόνο ως καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 283
Παράγραφος 14 α (νέα)

14α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει επιλογές πολιτικών για την ενθάρρυνση της 
διείσδυσης στην αγορά συνθετικών καυσίμων για τις οδικές μεταφορές στην 
Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα 
συγκεκριμένα καύσιμα στη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού των 
οδικών μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία: Romana Jordan Cizelj, Alejo Vidal Quadras Roca

Τροπολογία 284
Παράγραφος 14 α (νέα)

14α. προειδοποιεί ότι οι πρωτοβουλίες για την ενεργειακή χρήση της βιομάζας δεν 
πρόκειται να διαταράξουν την κανονική λειτουργία της αγοράς και τον 
ανταγωνισμό του τομέα της ξυλείας·

Or. en

Τροπολογία: Romana Jordan Cizelj, Herbert Reul

Τροπολογία 285
Παράγραφος 14 α (νέα)

14a. προειδοποιεί ότι οι πρωτοβουλίες για την ενεργειακή χρήση της βιομάζας δεν 
πρόκειται να διαταράξουν την κανονική λειτουργία της αγοράς και τον 
ανταγωνισμό του τομέα της ξυλείας·
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Or. en

Τροπολογία: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis

Τροπολογία 286
Παράγραφος 15

15. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει μεσοπρόθεσμα τον σημαντικό ρόλο των ορυκτών 
καυσίμων και την καλεί να εκπονήσει περαιτέρω μελέτες σχετικά με τη μείωση της 
έντασης άνθρακα (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 287
Παράγραφος 15

15. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των ορυκτών καυσίμων στην αλλαγή του 
παγκόσμιου κλίματος και τη μεγάλη εξάρτηση της ΕΕ από το πετρέλαιο, ιδίως στον 
τομέα των μεταφορών· ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή εκπονήσει περαιτέρω 
μελέτες σχετικά με τη μείωση της έντασης άνθρακα· αναγνωρίζει περαιτέρω ότι ο 
άνθρακας δεν αποτελεί λύση φιλική προς το κλίμα και ότι ο «καθαρός άνθρακας» 
όπως προωθείται σήμερα δεν αποτελεί επιλογή ως εκ τούτου·

Or. en

Τροπολογία: Norbert Glante

Τροπολογία 288
Παράγραφος 15

15. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει μεσοπρόθεσμα τον σημαντικό ρόλο των ορυκτών 
καυσίμων και (διαγραφή) να ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη μιας οικονομικής 
μεθόδου δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα σε σχέση με τον γαιάνθρακα, το 
πετρέλαιο και το φυσικό αέριο· εμμένει δε στην άποψη ότι, σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της ευρωπαϊκής τεχνολογικής πλατφόρμας για μονάδες παραγωγής 
ενέργειας από ορυκτά καύσιμα με μηδενικές εκπομπές, έως το 2020 θα πρέπει να 
λειτουργούν δέκα μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις επίδειξης στην ΕΕ·

Or. de
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Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 289
Παράγραφος 15

15. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει μεσοπρόθεσμα τον σημαντικό ρόλο των ορυκτών 
καυσίμων και την καλεί να εκπονήσει περαιτέρω μελέτες σχετικά με τη μείωση της 
έντασης άνθρακα και να προβάλει τις τεχνολογίες καθαρού άνθρακα και τα πιλοτικά 
σχέδια για θερμοηλεκτρικές μονάδες «με μηδενικές εκπομπές»·

Or. fr

Τροπολογία: Eluned Morgan και Jerzy Buzek

Τροπολογία 290
Παράγραφος 15

15. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει μεσοπρόθεσμα τον σημαντικό ρόλο των ορυκτών 
καυσίμων και την πιθανότητα να εκπονήσει περαιτέρω μελέτες σχετικά με τη μείωση 
της έντασης άνθρακα· τούτο θα πρέπει να ενθαρρύνει τον συνεχή εκσυγχρονισμό, τη 
βελτιωμένη απόδοση των εγκαταστάσεων, την ανάπτυξη νέας γενιάς 
εγκαταστάσεων βάσει της αεριοποίησης και της παράλληλης παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και χημικής παραγωγής και την περαιτέρω ανάπτυξη μιας 
οικονομικής μεθόδου δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα σε σχέση με τον 
γαιάνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο· εμμένει δε στην άποψη ότι έως το 
2020 θα πρέπει να λειτουργούν δέκα μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις επίδειξης στην 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Νικόλαος Βακάλης, Avril Doyle, Jan Hudacky, Jan
Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy Buzek, Angelika
Niebler

Τροπολογία 291
Παράγραφος 15

15. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει μεσοπρόθεσμα τον σημαντικό ρόλο των ορυκτών 
καυσίμων και την καλεί να εκπονήσει περαιτέρω μελέτες σχετικά με τη μείωση της 
έντασης άνθρακα· θα πρέπει να περιλαμβάνεται ο συνεχής εκσυγχρονισμός, η 
αύξηση της απόδοσης των μονάδων παραγωγής ενέργειας και η περαιτέρω 
ανάπτυξη μιας οικονομικής μεθόδου δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα σε 
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σχέση με τον γαιάνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο· εμμένει δε στην άποψη 
ότι έως το 2020 θα πρέπει να λειτουργούν δέκα μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις 
επίδειξης στην ΕΕ σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την ευρωπαϊκή
τεχνολογική πλατφόρμα για μονάδες παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα με 
μηδενικές εκπομπές·

Or. en

Τροπολογία: Sahra Wagenknecht

Τροπολογία 292
Παράγραφος 15

15. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει μεσοπρόθεσμα τον σημαντικό ρόλο των ορυκτών 
καυσίμων και την καλεί να εκπονήσει περαιτέρω μελέτες σχετικά με τη μείωση της 
έντασης άνθρακα και να ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη μιας οικονομικής 
μεθόδου δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα σε σχέση με τον γαιάνθρακα, το 
πετρέλαιο και το φυσικό αέριο· τονίζει δε ότι αυτό μπορεί να είναι μόνο ένα 
μεταβατικό μοντέλο·

Or. de

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 293
Παράγραφος 15

15. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει μεσοπρόθεσμα τον σημαντικό ρόλο των ορυκτών 
καυσίμων και την καλεί να εκπονήσει περαιτέρω μελέτες σχετικά με τη μείωση της 
έντασης άνθρακα και να συνεργαστεί στενά με τη βιομηχανία για την περαιτέρω 
ανάπτυξη μιας οικονομικής μεθόδου δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα έως 
το 2020 σε σχέση με τον γαιάνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο· εμμένει δε 
στην άποψη ότι πρέπει να αρθούν όλοι οι φραγμοί στην κοινοτική νομοθεσία και να
διατεθούν οι κατάλληλοι κοινοτικοί πόροι για την ανάπτυξη δέκα μεγάλης κλίμακας
εγκαταστάσεων επίδειξης στην ΕΕ εντός πέντε ετών·

Or. en
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Τροπολογία: Ján Hudacký

Τροπολογία 294
Παράγραφος 15

15. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει μεσοπρόθεσμα τον σημαντικό ρόλο των ορυκτών 
καυσίμων και την πιθανότητα να εκπονήσει περαιτέρω μελέτες σχετικά με τη μείωση 
της έντασης άνθρακα· τούτο θα πρέπει να ενθαρρύνει τον συνεχή εκσυγχρονισμό, τη 
βελτιωμένη απόδοση των εγκαταστάσεων και την περαιτέρω ανάπτυξη μιας 
οικονομικής μεθόδου δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα σε σχέση με τον 
γαιάνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο· εμμένει δε στην άποψη ότι έως το 
2020 θα πρέπει να λειτουργούν δέκα μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις επίδειξης στην 
ΕΕ σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την ευρωπαϊκή τεχνολογική
πλατφόρμα για μονάδες παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα με μηδενικές 
εκπομπές·

Or. en

Τροπολογία: Giles Chichester

Τροπολογία 295
Παράγραφος 15

15. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει μεσοπρόθεσμα τον σημαντικό ρόλο των ορυκτών 
καυσίμων και την καλεί να συνεργαστεί στενά με τη βιομηχανία επί πρωτοβουλιών 
όπως η ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρμα για μονάδες παραγωγής ενέργειας από
ορυκτά καύσιμα με μηδενικές εκπομπές, για τη μείωση της έντασης άνθρακα και να 
ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη μιας οικονομικής μεθόδου δέσμευσης και 
αποθήκευσης του άνθρακα σε σχέση με τον γαιάνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό 
αέριο, περιλαμβανομένης της άρσης των φραγμών στην κοινοτική νομοθεσία, και 
ζητεί από τον κλάδο έως το 2020 να λειτουργούν δέκα μεγάλης κλίμακας
εγκαταστάσεις επίδειξης στην ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 296
Παράγραφος 15

15. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει μεσοπρόθεσμα τον σημαντικό ρόλο των ορυκτών 
καυσίμων και την καλεί να συνεργαστεί στενά με τη βιομηχανία επί πρωτοβουλιών 
όπως η ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρμα για μονάδες παραγωγής ενέργειας από 
ορυκτά καύσιμα με μηδενικές εκπομπές, για τη μείωση της έντασης άνθρακα και να 
ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη μιας οικονομικής μεθόδου δέσμευσης και 
αποθήκευσης του άνθρακα σε σχέση με τον γαιάνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό 
αέριο, περιλαμβανομένης της άρσης των φραγμών στην κοινοτική νομοθεσία, και 
ζητεί από τον κλάδο έως το 2020 να λειτουργούν δέκα μεγάλης κλίμακας
εγκαταστάσεις επίδειξης στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Jerzy Buzek

Τροπολογία 297
Παράγραφος 15

15. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει μεσοπρόθεσμα τον σημαντικό ρόλο των ορυκτών
καυσίμων και την πιθανότητα να εκπονήσει περαιτέρω μελέτες σχετικά με τη μείωση 
της έντασης άνθρακα· τούτο θα πρέπει να ενθαρρύνει τον συνεχή εκσυγχρονισμό, τη 
βελτιωμένη απόδοση των εγκαταστάσεων, την ανάπτυξη νέας γενιάς 
εγκαταστάσεων βάσει της αεριοποίησης και της παράλληλης παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και χημικής παραγωγής και την περαιτέρω ανάπτυξη μιας 
οικονομικής μεθόδου δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα σε σχέση με τον 
γαιάνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο· εμμένει δε στην άποψη ότι έως το 
2020 θα πρέπει να λειτουργούν δέκα μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις επίδειξης στην 
ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 298
Παράγραφος 15

15. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τον 
σημαντικό ρόλο των ορυκτών καυσίμων για την ασφάλεια του εφοδιασμού και την 
καλεί να εκπονήσει περαιτέρω μελέτες σχετικά με τη μείωση της έντασης άνθρακα 
και να ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη μιας οικονομικής μεθόδου δέσμευσης και 
αποθήκευσης του άνθρακα σε σχέση με τον γαιάνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό 
αέριο· εμμένει δε στην άποψη ότι έως το 2020 θα πρέπει να λειτουργούν δέκα 
μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις επίδειξης στην ΕΕ·

Or. it

Τροπολογία: Aldo Patriciello

Τροπολογία 299
Παράγραφος 15

15. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τον 
σημαντικό ρόλο των ορυκτών καυσίμων για την ασφάλεια του εφοδιασμού και την 
καλεί να εκπονήσει περαιτέρω μελέτες σχετικά με τη μείωση της έντασης άνθρακα 
και να ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη μιας οικονομικής μεθόδου δέσμευσης και 
αποθήκευσης του άνθρακα σε σχέση με τον γαιάνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό 
αέριο· εμμένει δε στην άποψη ότι έως το 2020 θα πρέπει να λειτουργούν δέκα 
μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις επίδειξης στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Reino Paasilinna

Τροπολογία 300
Παράγραφος 15 α (νέα)

15α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την κοινωνικο-οικονομική 
σημασία των τοπικών και εγχώριων πηγών ενέργειας στην ΕΕ και να ενθαρρύνουν 
την ανάπτυξή τους ως μέσο συνεισφοράς στην ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού στην Ευρώπη·

Or. en
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Τροπολογία: Sahra Wagenknecht

Τροπολογία 301
Παράγραφος 15 α (νέα)

15a. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προωθήσουν μέτρα για τη μείωση του 
ποσοστού της ενέργειας που βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα και της κατανάλωσης 
ενέργειας· ζητεί η μελλοντική ενεργειακή πολιτική να διαθέτει αποτελεσματικά 
μέσα για την προώθηση της μετάβασης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τη 
θέσπιση, επί παραδείγματι, νομοθετικών διατάξεων που θα δίνουν προτεραιότητα 
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία: Giles Chichester

Τροπολογία 302
Παράγραφος 15 α (νέα)

15α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός στην Πράσινη Βίβλο δεν εφιστάται η προσοχή 
στη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο, ενώ τα προϊόντα πετρελαίου 
εξακολουθούν να αποτελούν τη σημαντικότερη πρωτογενή πηγή ενέργειας στην ΕΕ 
και ενώ η ΕΕ εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τις εισαγωγές·

Or. en

Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 303
Παράγραφος 15 α (νέα)

15α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός στην Πράσινη Βίβλο δεν εφιστάται η προσοχή 
στη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο, ενώ τα προϊόντα πετρελαίου 
εξακολουθούν να αποτελούν τη σημαντικότερη πρωτογενή πηγή ενέργειας στην ΕΕ 
και ενώ η ΕΕ εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τις εισαγωγές·

Or. en

Τροπολογία: Norbert Glante

Τροπολογία 304
Παράγραφος 16

διαγράφεται
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Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Jerzy Buzek, Angelika Niebler

Τροπολογία 305
Παράγραφος 16

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Ján Hudacký

Τροπολογία 306
Παράγραφος 16

16. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, τα οποία θα 
έπρεπε να διασφαλίζουν τη δίκαιη πρόσβαση όλων των παραγωγών ενέργειας και 
όλων των ενεργειακών πηγών στα ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ώστε να 
διασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού για όλες τις χώρες, και κυρίως για εκείνες
που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: Giles Chichester

Τροπολογία 307
Παράγραφος 16

16. παροτρύνει την Επιτροπή να υλοποιήσει τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας ως ένα 
σημαντικό βήμα προς ολοένα και πιο ενοποιημένες αγορές και να διασφαλίσει τη
δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση όλων των χρηστών των δικτύων στα δίκτυα 
ηλεκτροδότησης, περιλαμβανομένης της ενσωμάτωσης των εγκαταστάσεων αιολικής 
ενέργειας ανοικτής θαλάσσης (διαγραφή)·

Or. en
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Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 308
Παράγραφος 16

16. παροτρύνει την Επιτροπή να υλοποιήσει τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας ως ένα 
σημαντικό βήμα προς ολοένα και πιο ενοποιημένες αγορές και να διασφαλίσει τη
δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση όλων των χρηστών των δικτύων στα δίκτυα 
ηλεκτροδότησης, περιλαμβανομένης της ενσωμάτωσης των εγκαταστάσεων 
αιολικής ενέργειας ανοικτής θαλάσσης (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 309
Υπότιτλος (νέος) και παράγραφος 16

Δίκτυα

16. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει το κατά προτεραιότητα σχέδιο διασυνδέσεων, 
λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατα ενημερωμένη απόφαση που ορίζει τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, χωρίς να 
παραβλέπει τις υποδομές υποδοχής/επαναεριοποίησης και τις εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης του υγροποιημένου φυσικού αερίου· θεωρεί ότι οι εγκαταστάσεις 
αιολικής ενέργειας ανοικτής θαλάσσης πρέπει να ενσωματωθούν αρχικά σε ένα 
περιφερειακό δίκτυο ηλεκτροδότησης και στη συνέχεια στο διευρωπαϊκό δίκτυο 
ενέργειας·

Or. fr

Τροπολογία: Sahra Wagenknecht

Τροπολογία 310
Παράγραφος 16

16. καλεί την Επιτροπή να επανασχεδιάσει τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, τα οποία θα 
έπρεπε να διασφαλίζουν κατά προτεραιότητα πρόσβαση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στα δίκτυα ηλεκτροδότησης· θεωρεί ότι οι εγκαταστάσεις αιολικής 
ενέργειας ανοικτής θαλάσσης πρέπει να ενσωματωθούν αρχικά σε ένα περιφερειακό 
δίκτυο ηλεκτροδότησης και στη συνέχεια στο διευρωπαϊκό δίκτυο ενέργειας·

Or. de
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Τροπολογία: Alyn Smith

Τροπολογία 311
Παράγραφος 16

16. καλεί την Επιτροπή να επανασχεδιάσει τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, τα οποία θα 
έπρεπε να διασφαλίζουν τη δίκαιη πρόσβαση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα 
δίκτυα ηλεκτροδότησης· θεωρεί ότι οι εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας ανοικτής 
θαλάσσης, περιλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε περιφερειακές και 
απόμακρες περιοχές, πρέπει να ενσωματωθούν αρχικά σε ένα περιφερειακό δίκτυο 
ηλεκτροδότησης και στη συνέχεια στο διευρωπαϊκό δίκτυο ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 312
Παράγραφος 16 α (νέα)

16a. ζητεί οι διαχειριστές του δικτύου μεταφοράς ενέργειας να εργαστούν με μεγαλύτερο 
συντονισμό, δεδομένου ότι αποτελούν τους επιχειρησιακούς συνδέσμους στην 
αλυσίδα με την ευθύνη για την υγιή ροή και την ασφάλεια των ενεργειακών 
συναλλαγών· πιστεύει ότι η σύσταση ενός ευρωπαϊκού κέντρου ενεργειακών 
δικτύων θα επέτρεπε την κατάρτιση ενός κώδικα ευρωπαϊκού δικτύου, με στόχο 
την εναρμόνιση των προτύπων δικτύων των κρατών μελών·

Or. fr

Τροπολογία: Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 313
Παράγραφος 16 α (νέα)

16α. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει ιδιαίτερα το ενδεχόμενο ανάπτυξης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με βάση τη θάλασσα (αιολική ενέργεια ανοικτής
θαλάσσης, ενέργεια από κύματα και παλιρροϊκή), ιδίως στη Βόρεια Θάλασσα, τη 
Βαλτική, τη θάλασσα της Ιρλανδίας και τη Μεσόγειο, καθώς και της ηλιακής 
ενέργειας, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι
πηγές αυτές θα βρίσκονται στον χάρτη πορείας του 2007 για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και ότι θα γνωρίσουν ταχύτατα πλήρη ανάπτυξη·

Or. en
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Τροπολογία: Herbert Reul, Daniel Caspary, Werner Langen, Avril Doyle, Nicole Fontaine, 
Alejo Vidal-Quadras Roca, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, 
Angelika Niebler

Τροπολογία 314
Παράγραφος 17

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis

Τροπολογία 315
Παράγραφος 17

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 316
Παράγραφος 17

17. καλεί την Επιτροπή να δώσει μια πιο ευέλικτη ερμηνεία των δημόσιων αγαθών όπως 
προκύπτει από την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία όταν οι εξελίξεις στον τομέα 
της ενέργειας μπορούν να οδηγήσουν σε εξοικονόμηση άνθρακα, επί παραδείγματι 
με την ανάπτυξη μεγάλων έργων υδροηλεκτρικής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 317
Παράγραφος 17 α (νέα)

17α. η ΕΕ θα πρέπει να παράσχει κίνητρα για τις τεχνολογίες ορυκτών καυσίμων και να 
αποφύγει τη λήψη μέτρων με πολιτικά ελατήρια. Ο σημαντικότερος στόχος είναι η 
αποτελεσματική άρση όλων των περιβαλλοντικών προβληματισμών που συνδέονται 
παραδοσιακά με τη χρήση άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία: Jan Christian Ehler

Τροπολογία 318
Παράγραφος 18

18. προειδοποιεί για τις διακρίσεις σε βάρος μεμονωμένων μορφών ενέργειας που θα 
οδηγήσουν σε κρατικά ρυθμιζόμενες περικοπές στον εφοδιασμό· επισημαίνει τις 
αρνητικές επιπτώσεις μιας τέτοιας ενέργειας στην ασφάλεια του εφοδιασμού, στις 
τιμές της ενέργειας και στην ανταγωνιστικότητα·

Or. de

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 319
Παράγραφος 18

18. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ζήτημα της ανάπτυξης πυρηνικής ενέργειας στα 
κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα οφέλη αυτής της τεχνολογίας (μικρή 
αστάθεια του κόστους παραγωγής και μηδενικές εκπομπές CO2) όσο και τους 
κινδύνους που σχετίζονται με την ύπαρξη σταθμών πυρηνικής ενέργειας (βλάβες 
και διάθεση αποβλήτων)·

Or. pl

Τροπολογία: Norbert Glante

Τροπολογία 320
Παράγραφος 18

18. υπενθυμίζει ότι η πυρηνική ενέργεια παραμένει σημαντικό στοιχείο της σύνθεσης 
ενεργειακών πηγών της Κοινότητας και επισημαίνει την τεράστια σημασία της για 
την επίτευξη των στόχων του Κιότο·

Or. de

Τροπολογία: Esko Seppänen

Τροπολογία 321
Παράγραφος 18

18. θεωρεί ότι κάθε κράτος μέλος διαθέτει το μονομερές δικαίωμα βάσει της εθνικής 
του νομοθεσίας να απαγορεύσει την εισαγωγή πυρηνικών αποβλήτων και 
κατάλοιπα πυρηνικών καυσίμων για τελική διάθεση·



PE 378.878v01-00 110/136 AM\634125EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL
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Τροπολογία: Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Herbert Reul, Zdzisław Kazimierz
Chmielewski Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles Chichester, 
Nicole Fontaine, Gunnar Hökmark

Τροπολογία 322
Παράγραφος 18

18. υπενθυμίζει ότι στο ψήφισμά του για τη Στρατηγική της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αναγνωρίζει «τον ρόλο που διαδραματίζει αυτήν τη στιγμή η πυρηνική 
ενέργεια στη διατήρηση της ασφάλειας εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια, ως 
σημαντικό τμήμα του ενεργειακού μίγματος και για την αποφυγή, σύμφωνα με 
εκτιμήσεις, 312 εκατ. τόνων εκπομπών CO2 ετησίως, ήτοι το 7% του συνόλου των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ»·

Or. en

Τροπολογία: Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 323
Παράγραφος 18

18. παραδέχεται ότι η πυρηνική ενέργεια παραμένει επισφαλής, επικίνδυνη, ακριβή και 
μη αποδοτική και οιαδήποτε απόφαση για την ανάπτυξή της θα παραμείνει 
αρμοδιότητα των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 324
Παράγραφος 18

18. παραδέχεται ότι η πυρηνική ενέργεια παραμένει επίμαχο ζήτημα και είναι της 
άποψης ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διασφαλιστεί ένα ενιαίο υψηλό 
επίπεδο προστασίας, ο θεμιτός ανταγωνισμός και η εσωτερίκευση του εξωτερικού 
κόστους·

Or. de
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Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Dominique Vlasto, Jerzy Buzek, Nicole Fontaine, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, 
Angelika Niebler

Τροπολογία 325
Παράγραφος 18

18. παραδέχεται ότι η πυρηνική ενέργεια παραμένει επίμαχο ζήτημα και οιαδήποτε 
απόφαση για την ανάπτυξή της θα παραμείνει αρμοδιότητα των κρατών μελών· έχει 
επίγνωση του γεγονότος ότι η πυρηνική ενέργεια αντιστοιχεί σε ποσοστό 32% της 
συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, την 
ενίσχυση αυτής της πηγής ενέργειας, προκειμένου να μην συνεχιστεί η αβέβαιη 
κατάσταση της ασφάλειας του εφοδιασμού και της θέσης της Ευρώπης·
επισημαίνει ότι το ουράνιο εισάγεται κυρίως από πολιτικά σταθερές οικονομίες·
είναι της άποψης ότι, εξαιτίας των πόρων μεσοπρόθεσμης διάρκειας, της χαμηλής 
τιμής της απόκτησης και καύσης αυτού και της δυνατότητας συγκομιδής του για 
χρόνια, δεν θα υπάρξει σημαντική αύξηση της τιμής τα επόμενα χρόνια·
επισημαίνει ότι με τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας αποτρέπεται ετησίως σε 
παγκόσμιο επίπεδο η εκπομπή 700 εκατομμυρίων τόνων αερίων του θερμοκηπίου, 
μέγεθος που αντιστοιχεί στις εκπομπές αερίων από όλα τα αυτοκίνητα στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 326
Παράγραφος 18

18. παραδέχεται ότι η πυρηνική ενέργεια παραμένει επίμαχο ζήτημα και οιαδήποτε 
απόφαση για την ανάπτυξή της θα παραμείνει αρμοδιότητα των κρατών μελών· έχει 
επίγνωση του γεγονότος ότι η πυρηνική ενέργεια αντιστοιχεί σε ποσοστό 32% της 
συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, την 
ενίσχυση αυτής της πηγής ενέργειας, προκειμένου να μην συνεχιστεί η αβέβαιη 
κατάσταση της ασφάλειας του εφοδιασμού και της θέσης της Ευρώπης·
επισημαίνει ότι το ουράνιο εισάγεται κυρίως από πολιτικά σταθερές οικονομίες·
είναι της άποψης ότι, εξαιτίας των πόρων μεσοπρόθεσμης διάρκειας, της χαμηλής 
τιμής της απόκτησης και καύσης αυτού και της δυνατότητας συγκομιδής του για 
χρόνια, δεν θα υπάρξει σημαντική αύξηση της τιμής τα επόμενα χρόνια·
επισημαίνει ότι με τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας αποτρέπεται ετησίως σε 
παγκόσμιο επίπεδο η εκπομπή 700 εκατομμυρίων τόνων αερίων του θερμοκηπίου, 
μέγεθος που αντιστοιχεί στις εκπομπές αερίων από όλα τα αυτοκίνητα στην ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία: Giles Chichester

Τροπολογία 327
Παράγραφος 18

18. παραδέχεται ότι η πυρηνική ενέργεια παραμένει μέρος της ενεργειακής σύνθεσης της 
ΕΕ και υπενθυμίζει ότι στα ψηφίσματά του σχετικά με τη συμβολή στο Εαρινό
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2006 όσον αφορά τη Στρατηγική της Λισαβόνας και την 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αναγνώρισε τον ρόλο που διαδραματίζει αυτήν τη στιγμή η πυρηνική 
ενέργεια στη διατήρηση της ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια ως 
σημαντικό τμήμα της σύνθεσης ενεργειακών πηγών και ως τρόπος αποφυγής των 
εκπομπών CO2·

Or. en

Τροπολογία: Sahra Wagenknecht

Τροπολογία 328
Παράγραφος 18

18. παραδέχεται ότι η πυρηνική ενέργεια παραμένει επίμαχο ζήτημα και οιαδήποτε 
απόφαση για την ανάπτυξή της θα παραμείνει αρμοδιότητα των κρατών μελών·
τονίζει, ωστόσο, τους οικολογικούς και οικονομικούς κινδύνους που σχετίζονται με 
αυτήν την τεχνολογία και επισημαίνει το γεγονός ότι τα ατυχήματα μπορούν να 
έχουν σοβαρές μακροπρόθεσμες συνέπειες που υπερβαίνουν τα σύνορα ενός 
κράτους· καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα με υπευθυνότητα 
και να λάβουν αποφάσεις που δεν θα ενέχουν κρυφούς, ανυπολόγιστους 
μακροπρόθεσμους κινδύνους για την ασφάλεια·

Or. de

Τροπολογία: András Gyürk

Τροπολογία 329
Παράγραφος 18

18. παραδέχεται ότι η πυρηνική ενέργεια παραμένει επίμαχο ζήτημα και οιαδήποτε 
απόφαση για την ανάπτυξή της θα παραμείνει αρμοδιότητα των κρατών μελών· 
παράλληλα αναγνωρίζει ότι οι αποφάσεις των κρατών μελών περί πυρηνικής 
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ενέργειας θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στον καθορισμό των στόχων της 
ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για τον λόγο αυτόν είναι 
απαραίτητο να αποδοθεί προσοχή στο θέμα σε κοινοτικό επίπεδο, με ιδιαίτερη 
μνεία στη σημασία της έρευνας και της ανάπτυξης για την προαγωγή της ασφαλούς 
χρήσης της πυρηνικής ενέργειας·

Or. hu

Τροπολογία: Šarūnas Birutis

Τροπολογία 330
Παράγραφος 18

18. παραδέχεται ότι η ασφαλής πυρηνική ενέργεια ως επιλογή στη σύνθεση ενεργειακών 
πηγών, καθώς και οιαδήποτε απόφαση για την ανάπτυξή της θα παραμείνει 
αρμοδιότητα των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία: Umberto Guidoni

Τροπολογία 331
Παράγραφος 18

18. παραδέχεται ότι η πυρηνική ενέργεια παραμένει επίμαχο ζήτημα, το οποίο δεν επιλύει 
το πρόβλημα του αειφόρου ενεργειακού εφοδιασμού, καθώς προσθέτει άγνωστους 
συντελεστές όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την ασφάλεια και το 
κόστος της διάθεσης των ραδιενεργών αποβλήτων· οιαδήποτε απόφαση για την 
ανάπτυξή της θα παραμείνει αρμοδιότητα των κρατών μελών·

Or. it

Τροπολογία: Esko Seppänen

Τροπολογία 332
Παράγραφος 18

18. παραδέχεται ότι η πυρηνική ενέργεια παραμένει επίμαχο ζήτημα και οιαδήποτε 
απόφαση για την έγκρισή της θα παραμείνει αρμοδιότητα των κρατών μελών·

Or. fi
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Τροπολογία: Alexander Alvaro και Herbert Reul

Τροπολογία 333
Παράγραφος 18

18. παραδέχεται ότι η πυρηνική ενέργεια παραμένει επίμαχο ζήτημα και οιαδήποτε 
απόφαση για την ανάπτυξή της θα παραμείνει αρμοδιότητα των κρατών μελών· έχει 
εντούτοις επίγνωση ότι η πυρηνική ενέργεια παραμένει σημαντικό μέρος 
οιασδήποτε σύνθεσης ενεργειακών πηγών·

Or. en

Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Jan Hudacky, Jerzy Buzek, Jan Brezina, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Angelika Niebler

Τροπολογία 334
Παράγραφος 18 α (νέα)

18α. καλεί την Επιτροπή να θέσει φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους για 
ενεργειακές τεχνολογίες με εξαιρετικά χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές CO2 και 
ενεργειακές τεχνολογίες με μηδενικό ισοζύγιο CO2 για την κάλυψη κατά 60% της 
ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ έως το 2020, προς υποστήριξη των στόχων 
για το ευρωπαϊκό κλίμα και την ασφάλεια του εφοδιασμού· προτείνει η ΕΕ, ως 
κοινότητα πλούσιων βιομηχανικών κρατών, να δεσμευθεί ότι θα προωθήσει την 
έρευνα στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, ώστε τα αποτελέσματα της έρευνας να 
είναι δυνατόν να μεταβιβαστούν σε τρίτες χώρες και κατά συνέπεια να 
ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για τους ζωντανούς οργανισμούς·

Or. en

Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 335
Παράγραφος 18 α (νέα)

18a. καλεί την Επιτροπή να θέσει φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους για 
ενεργειακές τεχνολογίες με εξαιρετικά χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές CO2 και 
ενεργειακές τεχνολογίες με μηδενικό ισοζύγιο CO2 για την κάλυψη κατά 60% της 
ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ έως το 2020, προς υποστήριξη των στόχων 
για το ευρωπαϊκό κλίμα και την ασφάλεια του εφοδιασμού· προτείνει η ΕΕ, ως 
κοινότητα πλούσιων βιομηχανικών κρατών, να δεσμευθεί ότι θα προωθήσει την 
έρευνα στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, ώστε τα αποτελέσματα της έρευνας να 
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είναι δυνατόν να μεταβιβαστούν σε τρίτες χώρες και κατά συνέπεια να 
ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για τους ζωντανούς οργανισμούς·

Or. en

Τροπολογία: Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Herbert Reul, Zdzisław Kazimierz
Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles Chichester, 
Nicole Fontaine, Gunnar Hökmark

Τροπολογία 336
Παράγραφος 18 α (νέα)

18a. επιπλέον, στο ψήφισμά του για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε «ότι η πυρηνική 
ενέργεια πρέπει να συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή πολιτική ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με το ενεργειακό μίγμα· αναγνωρίζει τον ρόλο που η πυρηνική ενέργεια 
διαδραματίζει σήμερα σε ορισμένα κράτη μέλη για τη διατήρηση της ασφάλειας 
κατά τον εφοδιασμό ηλεκτρικής ενέργειας ως μέρος του ενεργειακού μίγματος και 
ως τρόπος αποφυγής των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα»·

Or. en

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 337
Παράγραφος 18 α (νέα)

18α. ο άνθρακας θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας στο μέλλον στην Ευρώπη. Ο άνθρακας είναι ένας ασφαλής 
και οικονομικά προσιτός μακροπρόθεσμος ενεργειακός πόρος με σημαντικά 
εγχώρια αποθέματα στην ΕΕ, και προσφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες για τη 
βιομηχανία και την απασχόληση. Ωστόσο, είναι επιτακτική η ανάγκη οι 
υφιστάμενοι και οι μελλοντικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας με βάση τον άνθρακα 
να εξοπλιστούν με τους πλέον σύγχρονους μηχανισμούς καθαρισμού, ώστε να 
αυξηθεί η απόδοση και να μειωθούν οι εκπομπές επιβλαβών αερίων, και το 
συντομότερο δυνατόν, να εξοπλιστούν με τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης 
του άνθρακα·

Or. en



PE 378.878v01-00 116/136 AM\634125EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Sahra Wagenknecht

Τροπολογία 338
Παράγραφος 18 α (νέα)

18a. τονίζει τη σημασία και την υπευθυνότητα που οφείλει να χαρακτηρίζει μια αειφόρο 
κοινοτική ενεργειακή πολιτική όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις· απορρίπτει 
κάθε ενέργεια που θα είχε ως στόχο την επίλυση ενεργειακών προβλημάτων με 
στρατιωτικά μέσα· είναι της άποψης ότι η κοινοτική ενεργειακή πολιτική πρέπει να 
έχει ως στόχο όχι μόνο το να μην επιτρέπει να αναδυθεί στο εσωτερικό καμία 
σύγκρουση για την ενέργεια, αλλά και το να συμβάλει στον τομέα των εξωτερικών 
σχέσεων όσον αφορά την αποτελεσματική αποτροπή συγκρούσεων και πολέμων για 
την ενέργεια· μια ενδεχόμενη συνεισφορά εδώ θα μπορούσε να είναι η εξαγωγή 
γνώσεων σχετικά με τις δυνατότητες και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία: Norbert Glante

Τροπολογία 339
Παράγραφος 18 α (νέα)

18a. τονίζει ότι η απόφαση ενός κράτους μέλους σχετικά με τη σύνθεση των 
ενεργειακών του πηγών επηρεάζει την προσφορά ενέργειας ενός άλλου κράτους, και 
θα πρέπει συνεπώς να υπόκειται σε προσεκτική εξέταση·

Or. de

Τροπολογία: András Gyürk

Τροπολογία 340
Παράγραφος 18 α (νέα)

18a. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, δεδομένου του υψηλού βαθμού εξάρτησης 
από τις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αυξηθεί η 
ποικιλία των χωρών προέλευσης και των διαύλων μεταφοράς·

Or. hu
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Τροπολογία: Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 341
Παράγραφος 18 α (νέα)

18α. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η πυρηνική ενέργεια αντιστοιχεί σε ποσοστό 2 έως 
3% της παγκόσμιας τελικής κατανάλωσης ενέργειας και σε ποσοστό μικρότερο του 
7% στην ΕΕ των 25· αναγνωρίζει περαιτέρω ότι σχεδόν το ήμισυ της ηλεκτρικής 
ενέργειας στην ΕΕ των 25 παράγεται από μία χώρα μόνο, τη Γαλλία· ζητεί, 
συνεπώς, να παύσει η άμεση και έμμεση ενίσχυση αυτής της ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 342
Παράγραφος 18 α (νέα)

18a. αναγνωρίζει ότι οι αποφάσεις σχετικά με τη σύνθεση των ενεργειακών πηγών 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα συγκεκριμένα εθνικά και περιφερειακά δεδομένα·
θεωρεί, συνεπώς, ότι η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να 
συνδεθεί με τις εκάστοτε γεωγραφικές, κλιματικές και οικονομικές συνθήκες·

Or. de

Τροπολογία: Esko Seppänen

Τροπολογία 343
Παράγραφος 18 α (νέα)

18a. θεωρεί ότι η συμμετοχή της Ένωσης στο διεθνές σχέδιο έρευνας για την ενέργεια 
από σύντηξη και μια συνεισφορά στη χρηματοδότηση του ITER αποτελούν τομέα 
στον οποίο οι επενδύσεις πρέπει να διοχετευθούν στο πλαίσιο του έβδομου 
προγράμματος πλαισίου για την έρευνα·

Or. fi
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Τροπολογία: Nicole Fontaine

Τροπολογία 344
Παράγραφος 18 α (νέα)

18α. αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί ο ηγετικός ρόλος της πρωτοπόρας 
πυρηνικής βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ισχυροί ανταγωνιστές 
εμφανίζονται σε διάφορες περιοχές του κόσμου·

Or. en

Τροπολογία: Nicole Fontaine

Τροπολογία 345
Παράγραφος 18 β (νέα)

18β. αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί ο ηγετικός ρόλος της πρωτοπόρας 
πυρηνικής βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ισχυροί ανταγωνιστές 
εμφανίζονται σε διάφορες περιοχές του κόσμου·

Or. en

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 346
Παράγραφος 18 β (νέα)

18β. είναι της άποψης ότι, επιπλέον του περιβαλλοντικού οφέλους, και η οικονομική 
αποδοτικότητα θα πρέπει να είναι καθοριστικός παράγοντας για την προώθηση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η οικονομική 
επιβάρυνση του τελικού χρήστη·

Or. de

Τροπολογία: Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 347
Παράγραφος 18 β (νέα)

18β. αναγνωρίζει ότι είναι αδύνατον να αποσυνδεθούν οι στρατιωτικές χρήσεις της 
πυρηνικής ενέργειας από τις μη στρατιωτικές·

Or. en
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Τροπολογία: Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 348
Παράγραφος 18 γ (νέα)

18γ. απορρίπτει ως εκ τούτου την πυρηνική ενέργεια ως λύση για την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού, την ανταγωνιστικότητα και τα περιβαλλοντικά ζητήματα·

Or. en

Τροπολογία: Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 349
Παράγραφος 18 δ (νέα)

18δ. επισημαίνει με ανησυχία ότι η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2004 να 
εγκρίνει μια σύσταση το 2005 σχετικά με την αποτελεσματική οργάνωση των 
πόρων για τον παροπλισμό των πυρηνικών σταθμών, προκειμένου να μειωθούν οι 
κίνδυνοι που σχετίζονται με την ασφάλεια και οι στρεβλώσεις στην αγορά, δεν έχει 
εκπληρωθεί ακόμη, και κατά συνέπεια καλεί την Επιτροπή να εξηγήσει αυτήν την 
καθυστέρηση και να ανταποκριθεί στη δέσμευσή της το συντομότερο δυνατόν και 
όχι αργότερα από το τέλος του 2006·

Or. en

Τροπολογία: Sahra Wagenknecht

Τροπολογία 350
Παράγραφος 19

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 351
Παράγραφος 19

19. τάσσεται υπέρ της θέσπισης ενός διεθνούς συστήματος ανταπόκρισης σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη μεταξύ των 
κρατών μελών και που θα καθορίζει ελάχιστες δυνατότητες αποθήκευσης·
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Or. pl

Τροπολογία: Norbert Glante

Τροπολογία 352
Παράγραφος 19

19. πιστεύει ότι ένας δομημένος διάλογος σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η ΕΕ 
θα μπορεί να ομιλεί με μία φωνή στις τρίτες χώρες θα ενισχύσει την ικανότητα της ΕΕ 
να διαπραγματεύεται με τις χώρες που παράγουν και καταναλώνουν ενέργεια 
(διαγραφή) ·καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις επενδύσεις 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την εξαγορά μεριδίων της αγοράς εδώ από εταιρείες 
από πετρελαιοπαραγωγές χώρες, μόνο με τον όρο της αμοιβαιότητας, δηλαδή την
ασφάλεια επενδύσεων σε αυτές τις χώρες·

Or. de

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 353
Παράγραφος 19

19. πιστεύει ότι ένας δομημένος διάλογος σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η ΕΕ 
θα μπορεί να ομιλεί με μία φωνή στις τρίτες χώρες θα ενισχύσει την ικανότητα της ΕΕ 
να διαπραγματεύεται με τις χώρες που παράγουν και καταναλώνουν 
ενέργεια·(διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Alexander Alvaro

Τροπολογία 354
Παράγραφος 19

19. πιστεύει ότι ένας δομημένος διάλογος σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η ΕΕ 
θα μπορεί να ομιλεί με μία φωνή στις τρίτες χώρες θα ενισχύσει την ικανότητα της ΕΕ 
να διαπραγματεύεται με τις χώρες που παράγουν και καταναλώνουν 
ενέργεια·(διαγραφή)

Or. en
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Τροπολογία: Šarūnas Birutis

Τροπολογία 355
Παράγραφος 19

19. πιστεύει ότι η κοινή στάση της ΕΕ σε έναν διάλογο με (διαγραφή) τρίτες χώρες θα 
ενισχύσει την ικανότητα της ΕΕ να διαπραγματεύεται με τις χώρες που παράγουν και 
καταναλώνουν ενέργεια και ότι στις διαπραγματεύσεις αυτές πρέπει να συμμετέχει 
ένας Ύπατος Εκπρόσωπος για θέματα ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis (βλ. προηγούμενη
τροπολογία 344), Anne Laperrouze (βλ. τροπολογία 349)

Τροπολογία 356
Παράγραφος 19

19. πιστεύει ότι η κοινή στάση της ΕΕ σε έναν διάλογο με τρίτες χώρες θα ενισχύσει την 
ικανότητα της ΕΕ να διαπραγματεύεται με τις χώρες που παράγουν και καταναλώνουν 
ενέργεια και ότι στις διαπραγματεύσεις αυτές πρέπει να συμμετέχει ένας Ύπατος 
Εκπρόσωπος για θέματα ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: Andres Tarand

Τροπολογία 357
Παράγραφος 19

19. καλεί την ΕΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο έγκρισης μιας ενιαίας ευρωπαϊκής 
ενεργειακής πράξης, που θα τροποποιεί τις υφιστάμενες Συνθήκες, και θα χορηγεί
στην Επιτροπή, μεταξύ άλλων, αρμοδιότητες κοινοποίησης, εξαίρεσης και 
απαγόρευσης στον ενεργειακό τομέα, απαιτώντας την κοινοποίηση στην Επιτροπή 
των ενεργειακών συμβάσεων που θα υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο, με την
Επιτροπή να διαθέτει την αρμοδιότητα να εκκαθαρίζει, να επιβάλει όρους ή να 
προβαίνει σε απαγορεύσεις για λόγους ενεργειακής ασφάλειας· πιστεύει ότι ένας 
δομημένος διάλογος σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η ΕΕ θα μπορεί να 
ομιλεί με μία φωνή στις τρίτες χώρες θα ενισχύσει την ικανότητα της ΕΕ να 
διαπραγματεύεται με τις χώρες που παράγουν και καταναλώνουν ενέργεια και ότι στις 
διαπραγματεύσεις αυτές πρέπει να συμμετέχει ένας Ύπατος Εκπρόσωπος για θέματα 
ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία: Nicole Fontaine και Dominique Vlasto

Τροπολογία 358
Παράγραφος 19

19. πιστεύει ότι ένας δομημένος διάλογος σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η ΕΕ 
θα μπορεί να ομιλεί με μία φωνή στις τρίτες χώρες θα ενισχύσει την ικανότητα της ΕΕ 
να διαπραγματεύεται με τις χώρες που παράγουν και καταναλώνουν ενέργεια· 
πιστεύει επίσης ότι στις διαπραγματεύσεις αυτές πρέπει να συμμετέχει ένας Ύπατος 
Εκπρόσωπος για θέματα ενέργειας, ο οποίος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον 
Ύπατο Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ και με τον Επίτροπο αρμόδιο για θέματα 
ενέργειας·

Or. fr

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 359
Παράγραφος 19

19. πιστεύει ότι ένας δομημένος διάλογος σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η ΕΕ 
θα μπορεί να ομιλεί με μία φωνή στις τρίτες χώρες θα ενισχύσει την ικανότητα της ΕΕ 
να διαπραγματεύεται με τις χώρες που παράγουν και καταναλώνουν ενέργεια· 
πιστεύει επίσης ότι στις διαπραγματεύσεις αυτές πρέπει να συμμετέχει ένας Ύπατος 
Εκπρόσωπος για θέματα ενέργειας· επίσης, προτείνει να εξεταστεί η ιδέα της 
θέσπισης ενός ενιαίου χρηματιστηρίου ενέργειας για την αγορά ενέργειας στο 
εξωτερικό·

Or. it

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 360
Παράγραφος 19

19. πιστεύει ότι ένας δομημένος διάλογος σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η ΕΕ 
θα μπορεί να ομιλεί με μία φωνή στις τρίτες χώρες θα ενισχύσει την ικανότητα της ΕΕ 
να διαπραγματεύεται με τις χώρες που παράγουν και καταναλώνουν ενέργεια· 
πιστεύει επίσης ότι στις διαπραγματεύσεις αυτές πρέπει να συμμετέχει ένας Ύπατος 
Εκπρόσωπος για θέματα ενέργειας βάσει του ευρωπαϊκού συστήματος 
μακροπρόθεσμου ενεργειακού προγραμματισμού·

Or. fr



AM\634125EL.doc 123/136 PE 378.878v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Mechtild Rothe

Τροπολογία 361
Παράγραφος 19 α (νέα)

19α. ζητεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και η κλιματική αλλαγή να 
αποτελέσουν αναπόσπαστο τμήμα όλων των συναφών συζητήσεων επί των 
κοινοτικών πολιτικών στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων, της ασφάλειας, της 
ανάπτυξης και του εμπορίου, και ζητεί όλες οι νέες κοινοτικές εμπορικές και 
διεθνείς συμφωνίες να περιέχουν ένα τμήμα περί ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: Andres Tarand

Τροπολογία 362
Παράγραφος 19 α (νέα)

19α. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να θεσπίσουν σε κοινοτικό επίπεδο την 
ανταλλαγή πληροφοριών επί σημαντικών συμβάσεων αερίου ή επί της πώλησης 
ενεργειακών υποδομών, προκειμένου τα κράτη μέλη να έχουν γνώση της συνολικής 
συμβατικής θέσης, και η Επιτροπή να μπορεί να υπολογίσει τον συνολικό βαθμό 
έκθεσης της ενεργειακής ασφάλειας μεταξύ των χωρών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 363
Παράγραφος 20 α (νέα)

20a. πιστεύει ότι μια στρατηγική με στόχο τη μεγαλύτερη αλληλεξάρτηση μεταξύ 
προμηθευτών ενέργειας και παρόχων ενέργειας θα οδηγούσε σε μια 
παγκοσμιοποιημένη οικονομία με ένα σταθερότερο πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο 
από ό,τι ένας κόσμος όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός παράγοντας 
προσπαθεί να αποκτήσει ενεργειακή ανεξαρτησία· καλεί, συνεπώς, την ΕΕ να 
καταρτίσει μια στρατηγική που θα συνδυάζει τη μεταφορά των καλύτερων 
διαθέσιμων τεχνολογιών με τη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου για τις 
επενδύσεις βάσει διεθνών κανόνων, κάνοντας χρήση τόσο των συμφωνιών στο 
πλαίσιο του ΠΟΕ όσο και των διμερών οικονομικών συμφωνιών·

Or. en
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Τροπολογία: Reino Paasilinna

Τροπολογία 364
Παράγραφος 20 α (νέα)

20a. επισημαίνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι σχέσεις 
της σε διπλωματικό και εμπορικό επίπεδο και σε επίπεδο παροχής βοήθειας με 
χώρες προμηθευτές ενέργειας προαγάγουν τη φορολογική διαφάνεια, τη χρηστή
διακυβέρνηση και τον ρόλο της τοπικής κοινωνίας των πολιτών ως φύλακα για τη 
διαχείριση των εσόδων, εντός πλαισίων όπως η πρωτοβουλία διαφάνειας των 
εξορυκτικών βιομηχανιών και το σύστημα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·

Or. en

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 365
Παράγραφος 20 α (νέα)

20α. καταδικάζει τα κράτη μέλη που έχουν ομιλήσει σε υπερβολικό βαθμό για τον 
συντονισμό της κοινοτικής ενεργειακής πολιτικής, αλλά που έπειτα συνέχισαν ή 
επέτρεψαν σε εταιρείες στη χώρα τους να συνεχίσουν να δρουν διμερώς με τρίτες 
χώρες, χωρίς να ενημερώνουν τα άλλα μέλη της ΕΕ για τις προθέσεις τους, 
αποδυναμώνοντας έτσι τις διαπραγματευτικές ικανότητες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Hannes Swoboda και Jan Marinus Wiersma

Τροπολογία 366
Παράγραφος 20 α (νέα)

20α. ζητεί από την Επιτροπή να διατυπώσει ως απώτερο στόχο της εξωτερικής 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα 
που προέρχονται από λίγους μεγάλους προμηθευτές και να διαφοροποιήσει τις 
ενεργειακές πηγές, και για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει να υποβληθεί στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο με ενδεικτικές 
ημερομηνίες·

Or. en
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Τροπολογία: Mechtild Rothe

Τροπολογία 367
Παράγραφος 20 α (νέα)

20α. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υποστηρίξουν περισσότερο τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση ως οριζόντια 
προτεραιότητα στη συνεργασία για τη Μεσόγειο και για την ανάπτυξη· η Επιτροπή 
θα πρέπει, σε συνεργασία με τις χώρες εταίρους, να καταρτίσει στρατηγική για την 
αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας και 
της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας που βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα·

Or. de

Τροπολογία: Rebecca Harms, Claude Turmes

Τροπολογία 368
Παράγραφος 20 β (νέα)

20β. παροτρύνει την ΕΕ να μην υποβαθμίσει το προφίλ της στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην προσπάθεια να αποκτήσει πρόσβαση σε ενεργειακές πηγές, και 
να διασφαλίσει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα προστατεύονται καλύτερα όταν 
πρόκειται για ενεργειακές δραστηριότητες με τη θέσπιση κοινοτικού προτύπου για 
την εταιρική κοινωνική ευθύνη στον τομέα αυτόν τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε 
επίπεδο ΟΗΕ·

Or. en

Τροπολογία: Reino Paasilinna

Τροπολογία 369
Παράγραφος 20 β (νέα)

20β. τονίζει ότι μια νέα μορφή πολιτικού διαλόγου και πολιτικής συνεργασίας μεταξύ 
των χωρών που καταναλώνουν ενέργεια έχει καταστεί άκρως απαραίτητη, 
ιδιαίτερα με τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ινδία και την Ιαπωνία ·επισημαίνει ότι ένας 
παρόμοιος διάλογος μεταξύ βασικών χωρών που καταναλώνουν και που παράγουν 
ενέργεια έχει επίσης καταστεί απαραίτητος, ώστε να αναπτυχθεί μια παγκόσμια 
προσέγγιση στην ενέργεια. Αυτές οι νέες μορφές διαλόγων για την ενέργεια σε 
παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει να έχουν ως στόχο να καταστήσουν σταθερές, 
ασφαλείς και διαφανείς τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και παράλληλα να 
προσφέρουν συνεχή ώθηση υπέρ των καθαρών πηγών ενέργειας και της 
ενεργειακής απόδοσης·

Or. en
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Τροπολογία: Hannes Swoboda και Jan Marinus Wiersma

Τροπολογία 370
Παράγραφος 20 β (νέα)

20β. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επαναπροσανατολίσουν και να 
επεκτείνουν τα διευρωπαϊκά δίκτυα για λόγους διαφοροποίησης·

Or. en

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 371
Παράγραφος 20 β (νέα)

20β. ενθαρρύνει τους σημερινούς διαλόγους με στόχο τη διασφάλιση σταθερών
μακροπρόθεσμων εταιρικών σχέσεων και συμφωνιών ενεργειακής συνεργασίας, 
ιδιαίτερα με χώρες εξαγωγείς ενέργειας, επιπλέον της ανάγκης για ενεργειακή 
απόδοση. Η ΕΕ πρέπει να αυξήσει τη διαφοροποίηση των προμηθειών της και των 
διαύλων μεταφοράς για το πετρέλαιο και το αέριο ως ενεργό μέρος της πολιτικής 
γειτονίας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 372
Παράγραφος 20 γ (νέα)

20γ. επισημαίνει επίσης ότι ένας παρόμοιος διάλογος μεταξύ βασικών χωρών που 
καταναλώνουν και που παράγουν ενέργεια έχει επίσης καταστεί απαραίτητος για 
την ανάπτυξη μιας παγκόσμιας προσέγγισης στην ενέργεια. Αυτές οι νέες μορφές 
διαλόγων για την ενέργεια σε παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει να έχουν ως στόχο να 
καταστήσουν σταθερές, ασφαλείς και διαφανείς τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας 
και παράλληλα να προσφέρουν συνεχή ώθηση υπέρ των καθαρών πηγών ενέργειας 
και της ενεργειακής απόδοσης·

Or. en



AM\634125EL.doc 127/136 PE 378.878v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Sahra Wagenknecht

Τροπολογία 373
Παράγραφος 21

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij και Herbert Reul

Τροπολογία 374
Παράγραφος 21

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τον 
πραγματικό κίνδυνο ανεπάρκειας του εφοδιασμού φυσικού αερίου από τη Ρωσία μετά 
το 2010 λόγω της έλλειψης επενδύσεων, των υπερβολικών διαρροών και της 
σπατάλης ενέργειας στη ρωσική εγχώρια αγορά· τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταστήσουν σαφές ότι οι επενδύσεις που απαιτούνται είναι απίθανο να 
πραγματοποιηθούν χωρίς καλύτερη ασφάλεια για τις επενδύσεις, (διαγραφή). Η ΕΕ 
οφείλει να αναγνωρίσει ότι: δεν θα υπάρξουν επενδύσεις χωρίς μακροπρόθεσμες 
συμβάσεις, ότι το μεταβατικό πρωτόκολλο του ενεργειακού χάρτη δεν μπορεί να 
επιβληθεί στη Ρωσία και ότι, για την πρόσβαση τρίτων, το σημερινό σύστημα 
κανονιστικών εξαιρέσεων πρέπει να γίνει ο κανόνας, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
επαρκής εφοδιασμός αερίου στην ΕΕ στο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία: Vincenzo Lavarra

Τροπολογία 375
Παράγραφος 21

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη το ζήτημα της 
μη ισορροπημένης εξουσίας της αγοράς με τους εξωτερικούς προμηθευτές και τον 
πραγματικό κίνδυνο ανεπάρκειας του εφοδιασμού φυσικού αερίου από τη Ρωσία μετά 
το 2010 λόγω της έλλειψης επενδύσεων, των υπερβολικών διαρροών και της 
σπατάλης ενέργειας στη ρωσική εγχώρια αγορά· τονίζει ότι τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή πρέπει να προωθήσουν ένα σταθερό και ευνοϊκό πλαίσιο για τις 
επενδύσεις, διασφαλίζοντας την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας 2003/55/ΕΚ, και να 
συμμετάσχουν ενεργά σε διεθνείς πρωτοβουλίες όπως η συνθήκη για τον χάρτη 
ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Τροπολογία 376
Παράγραφος 21

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τον 
πραγματικό κίνδυνο ανεπάρκειας του εφοδιασμού φυσικού αερίου από τη Ρωσία μετά 
το 2010 λόγω, μεταξύ άλλων, της έλλειψης επενδύσεων, των υπερβολικών διαρροών 
και της σπατάλης ενέργειας στη ρωσική εγχώρια αγορά· τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να καταστήσουν σαφές ότι οι επενδύσεις που απαιτούνται είναι πιο πιθανό να 
πραγματοποιηθούν με υψηλότερο βαθμό ασφάλειας για τις επενδύσεις (διαγραφή), 
π.χ. με τη συμπερίληψη της υπογραφής του μεταβατικού πρωτοκόλλου και τη 
συμπερίληψη των αρχών της συνθήκης για τον χάρτη ενέργειας –που πρόκειται να 
τύχουν διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας με τη Ρωσία– στις εξωτερικές ενεργειακές σχέσεις της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Herbert Reul, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, Jerzy
Buzek

Τροπολογία 377
Παράγραφος 21

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τον 
πραγματικό κίνδυνο ανεπάρκειας του εφοδιασμού φυσικού αερίου από τη Ρωσία μετά 
το 2010 λόγω της έλλειψης επενδύσεων, των υπερβολικών διαρροών και της 
σπατάλης ενέργειας στη ρωσική εγχώρια αγορά· τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταστήσουν σαφές ότι οι επενδύσεις που απαιτούνται είναι απίθανο να 
πραγματοποιηθούν χωρίς καλύτερη ασφάλεια για τις επενδύσεις, η οποία μπορεί να 
διασφαλιστεί μόνο με την επικύρωση της συνθήκης για τον χάρτη της ενέργειας, η 
οποία αποτελεί σημαντικό ακρογωνιαίο λίθο· συνειδητοποιεί ότι οι διμερείς σχέσεις 
με χώρες προμηθευτές πρέπει να βασίζονται στην αρχή της αμοιβαιότητας· τονίζει 
ότι η εσωτερική αγορά της Ευρώπης θα πρέπει να είναι προσεκτική όσον αφορά 
την υποδοχή οιονεί μονοπωλιακών εταιρειών, στις οποίες δεν έχει γίνει 
διαχωρισμός δραστηριοτήτων·

Or. en
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Τροπολογία: Gunnar Hökmark

Τροπολογία 378
Παράγραφος 21

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τον 
πραγματικό κίνδυνο ανεπάρκειας του εφοδιασμού φυσικού αερίου από τη Ρωσία μετά 
το 2010 λόγω της έλλειψης επενδύσεων, των υπερβολικών διαρροών και της 
σπατάλης ενέργειας στη ρωσική εγχώρια αγορά· τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταστήσουν σαφές ότι οι επενδύσεις που απαιτούνται είναι απίθανο να 
πραγματοποιηθούν χωρίς καλύτερη ασφάλεια για τις επενδύσεις, η οποία μπορεί να 
διασφαλιστεί μόνο με την επικύρωση της συνθήκης για τον χάρτη της ενέργειας· 
τονίζει ότι τα κράτη μέλη και η Ένωση, στις συζητήσεις της σε θέματα ενέργειας 
με τη Ρωσία, πρέπει να απαιτήσουν από τη Ρωσία να επικυρώσει και να τηρήσει 
άμεσα τη συνθήκη για τον χάρτη ενέργειας (ΣΧΤ),ο οποίος είναι καίριας σημασίας 
για τη διασφάλιση των μελλοντικά εξαιρετικά αναγκαίων ξένων επενδύσεων στις 
ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 
κάλυψη των μελλοντικών ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία: Giles Chichester

Τροπολογία 379
Παράγραφος 21

21. ζητεί μετ’ επιτάσεως από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν πολύ σοβαρά 
υπόψη τον πραγματικό κίνδυνο ανεπάρκειας του εφοδιασμού φυσικού αερίου από τη 
Ρωσία από το 2010 και εξής λόγω της έλλειψης επενδύσεων, των υπερβολικών 
διαρροών και της σπατάλης ενέργειας στη ρωσική εγχώρια αγορά· τονίζει ότι τα 
κράτη μέλη πρέπει να υπογραμμίσουν ότι οι επενδύσεις που απαιτούνται είναι 
απίθανο να πραγματοποιηθούν χωρίς καλύτερη ασφάλεια για τις επενδύσεις και τη 
διασφάλιση της πρόσβασης τρίτων στις υποδομές, η οποία (διαγραφή) μπορεί να 
προωθηθεί με την επικύρωση της συνθήκης για τον χάρτη της ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 380
Παράγραφος 21

21. ζητεί μετ’ επιτάσεως από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν πολύ σοβαρά 
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υπόψη τον πραγματικό κίνδυνο ανεπάρκειας του εφοδιασμού φυσικού αερίου από τη 
Ρωσία από το 2010 και εξής λόγω της έλλειψης επενδύσεων, των υπερβολικών 
διαρροών και της σπατάλης ενέργειας στη ρωσική εγχώρια αγορά· τονίζει ότι τα 
κράτη μέλη πρέπει να υπογραμμίσουν ότι οι επενδύσεις που απαιτούνται είναι 
απίθανο να πραγματοποιηθούν χωρίς καλύτερη ασφάλεια για τις επενδύσεις, και τη 
διασφάλιση της πρόσβασης τρίτων στις υποδομές, η οποία (διαγραφή) μπορεί να 
προωθηθεί με την επικύρωση της συνθήκης για τον χάρτη της ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: Andres Tarand

Τροπολογία 381
Παράγραφος 21

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τον 
πραγματικό κίνδυνο ανεπάρκειας του εφοδιασμού φυσικού αερίου από τη Ρωσία μετά 
το 2010 λόγω της έλλειψης επενδύσεων, των υπερβολικών διαρροών και της 
σπατάλης ενέργειας στη ρωσική εγχώρια αγορά· τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταστήσουν σαφές ότι οι επενδύσεις που απαιτούνται είναι απίθανο να 
πραγματοποιηθούν χωρίς καλύτερη ασφάλεια για τις επενδύσεις, η οποία μπορεί να 
διασφαλιστεί μόνο με την επικύρωση και την εφαρμογή της συνθήκης για τον χάρτη 
της ενέργειας και των πρωτοκόλλων αυτής·

Or. en

Τροπολογία: Šarūnas Birutis

Τροπολογία 382
Παράγραφος 21

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τον 
πραγματικό κίνδυνο ανεπάρκειας του εφοδιασμού φυσικού αερίου από τη Ρωσία μετά 
το 2010 λόγω της έλλειψης επενδύσεων, των υπερβολικών διαρροών και της 
σπατάλης ενέργειας στη ρωσική εγχώρια αγορά· τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταστήσουν σαφές ότι οι επενδύσεις που απαιτούνται είναι απίθανο να 
πραγματοποιηθούν χωρίς καλύτερη ασφάλεια για τις επενδύσεις, η οποία μπορεί να 
διασφαλιστεί μόνο με την επικύρωση της συνθήκης για τον χάρτη της ενέργειας και 
την επακόλουθη υπογραφή του πρωτοκόλλου μεταφοράς αυτού·

Or. en
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Τροπολογία: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Τροπολογία 383
Παράγραφος 21

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τον 
πραγματικό κίνδυνο ανεπάρκειας του εφοδιασμού φυσικού αερίου από τη Ρωσία μετά 
το 2010 λόγω της έλλειψης επενδύσεων, των υπερβολικών διαρροών και της 
σπατάλης ενέργειας στη ρωσική εγχώρια αγορά· τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταστήσουν σαφές ότι οι επενδύσεις που απαιτούνται είναι απίθανο να 
πραγματοποιηθούν χωρίς καλύτερη ασφάλεια για τις επενδύσεις, η οποία μπορεί να 
διασφαλιστεί μόνο με την επικύρωση της ευρωπαϊκής συνθήκης για τον χάρτη της 
ενέργειας·

Or. pl

Τροπολογία: Glenys Kinnock

Τροπολογία 384
Παράγραφος 21 α (νέα)

21α. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναγνωρίσουν ότι 2 δισεκατομμύρια 
άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ενέργειας και ότι 
η ΕΕ θα πρέπει να καταρτίσει μια πολιτική για τη βελτίωση αυτής της κατάστασης 
και την εκπλήρωση των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας·

Or. en

Τροπολογία: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Daniel Caspary, 
Werner Langen, Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Νικόλαος
Βακάλης, Avril Doyle, András Gyürk, Jan Brezina, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy Buzek, 
Paul Rübig, Angelika Niebler

Τροπολογία 385
Παράγραφος 21 α (νέα)

21α. καλεί την Επιτροπή να μην εστιάζει μόνο σε μια στενότερη συνεργασία με τη 
Ρωσία, αλλά και με άλλες χώρες εξαγωγείς ενέργειας από την Κοινοπολιτεία 
Ανεξαρτήτων Κρατών και τον ΟΠΕΚ· χαιρετίζει τη σχεδιαζόμενη ανάπτυξη μιας 
πανευρωπαϊκής ενεργειακής κοινότητας· ζητεί από την Επιτροπή να επεκτείνει τη 
συνεργασία της με άλλες χώρες μείζονες καταναλωτές ενέργειας, όπως οι ΗΠΑ, η 
Κίνα και η Ινδία·

Or. en
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij 

Τροπολογία 386
Παράγραφος 21 α (νέα)

21α. καλεί την Επιτροπή να μην εστιάζει μόνο σε μια στενότερη συνεργασία με τη 
Ρωσία, αλλά και με άλλες χώρες εξαγωγείς ενέργειας από την Κοινοπολιτεία 
Ανεξαρτήτων Κρατών και τον ΟΠΕΚ· χαιρετίζει τη σχεδιαζόμενη ανάπτυξη μιας 
πανευρωπαϊκής ενεργειακής κοινότητας· ζητεί από την Επιτροπή να επεκτείνει τη 
συνεργασία της με άλλες χώρες μείζονες καταναλωτές ενέργειας, όπως οι ΗΠΑ, η 
Κίνα και η Ινδία·

Or. en

Τροπολογία: Šarūnas Birutis 

Τροπολογία 387
Παράγραφος 21 α (νέα)

21α. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει και να αντιμετωπίσει το ζήτημα των τεχνικών 
βλαβών σε τρίτες χώρες, οι οποίες πλήττουν τις διασυνοριακές προμήθειες στα
κράτη μέλη της ΕΕ, όπως στην περίπτωση των διαταραχών στον εφοδιασμό 
πετρελαίου από τον αγωγό Druzhba·

Or. en

Τροπολογία: Andres Tarand 

Τροπολογία 388
Παράγραφος 21 α (νέα)

21α. τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η διαφοροποίηση στην αγορά αερίου της ΕΕ με την 
αναζήτηση τρόπων για τη διασφάλιση μεγαλύτερων ενεργειακών προμηθειών 
άμεσα από τους παραγωγούς στην Κεντρική Ασία, όπως το Καζακστάν, το 
Αζερμπαϊτζάν, το Τουρκμενιστάν και το Ουζμπεκιστάν· καλεί την Επιτροπή να 
κάνει επειγόντως χρήση των αρμοδιοτήτων της στον τομέα του ανταγωνισμού όσον 
αφορά την απόφαση της Gazprom να αποκλείσει την πρόσβαση στους αγωγούς της 
σε παραγωγούς από την Κεντρική Ασία οι οποίοι θα μπορούσαν να προσφέρουν πιο 
οικονομικό αέριο εντός της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία: Reino Paasilinna 

Τροπολογία 389
Παράγραφος 21 α (νέα)

21α. αναγνωρίζει ότι οι εταιρικές σχέσεις και οι συμφωνίες συνεργασίας πρέπει να είναι 
αμοιβαία επωφελείς, ιδιαίτερα με τις χώρες προμηθευτές με τις οποίες υπάρχει 
σαφής και ισχυρή αλληλεξάρτηση, ιδίως τη Ρωσία και την Αλγερία· πιστεύει ότι οι 
συμφωνίες πρέπει να συμβάλουν στη διαμόρφωση σταθερών και ανοικτών 
κανονιστικών πλαισίων στις χώρες προμηθευτές, προαγάγοντας με τον τρόπο 
αυτόν τις αναγκαίες μαζικές επενδύσεις σε υποδομές εκμετάλλευσης και μεταφοράς 
για τη διασφάλιση μακροπρόθεσμων προμηθειών, αλλά και προκειμένου να 
αξιοποιηθούν ως ευκαιρία δημιουργίας συνεργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και της προώθησης πρωτοβουλιών για την ενεργειακή απόδοση 
και την εξοικονόμηση ενέργειας σε διεθνές επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία: Hannes Swoboda και Jan Marinus Wiersma

Τροπολογία 390
Παράγραφος 21 α (νέα)

21α. ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή οι δίκαιες, διαφανείς ισότιμες σχέσεις 
μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της νέας συμφωνίας 
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, προκειμένου να διασφαλισθεί η αλληλεξάρτηση 
προς όφελος αμφότερων μερών· η εν λόγω συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει 
μηχανισμούς, όπως αυτοί του ΠΟΕ, για τη διευθέτηση διαφορών μεταξύ ΕΕ και 
Ρωσίας ή/και μεμονωμένων επενδυτών·

Or. en

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 391
Παράγραφος 21 α (νέα)

21α. πιστεύει ότι η ΕΕ έχει ευθύνη να αναπτύξει μαζί με τις ενδιαφερόμενες χώρες 
αποκεντρωμένες ενεργειακές λύσεις που θα είναι προσαρμοσμένες στις αγροτικές 
περιοχές·

Or. en
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Τροπολογία: Joan Calabuig Rull

Τροπολογία 392
Παράγραφος 21 α (νέα)

21α. επισημαίνει το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν προωθήσει τις πολιτικές 
ελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας κατά τρόπο ανομοιογενή και αυτή η 
ανομοιογένεια αντανακλάται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του εκάστοτε κράτους 
μέλους·

Or. es

Τροπολογία: András Gyürk

Τροπολογία 393
Παράγραφος 21 α (νέα)

21α. εφιστά την προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο γεγονός ότι, προκειμένου να 
αυξηθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, θα πρέπει να υποστηρίξει την υλοποίηση 
σχεδίων που θα αυξήσουν τη διαφοροποίηση των χωρών προέλευσης και των 
διαύλων μεταφοράς (π.χ. κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Nabucco)·

Or. hu

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 394
Παράγραφος 21 α (νέα)

21α. επιμένει ότι πρέπει να εκπονηθεί μια στρατηγική για την προαγωγή της 
συνεργασίας με τη Ρωσία σε ενεργειακά θέματα. Η αμοιβαιότητα και η διαφάνεια 
αποτελούν θεμελιώδεις αρχές, οι οποίες θα πρέπει να καθοδηγούν τη σχέση μας, 
και η ΕΕ πρέπει να επιμείνει ώστε η Ρωσία να επικυρώσει τη συνθήκη για τον 
χάρτη ενέργειας και το μεταβατικό πρωτόκολλο, και μεγαλύτερη έμφαση θα πρέπει 
να δοθεί στην υλοποίηση της δήλωσης της ομάδας G8 στην Αγία Πετρούπολη για 
τις παγκόσμιες αρχές ασφάλειας στη σχέση της ΕΕ με τη Ρωσία. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να ασκήσουν πίεση στις εταιρείες να μη συνάψουν περαιτέρω συμφωνίες με 
εξωτερικούς προμηθευτές ούτε να παράσχουν πρόσβαση ή άδεια αγοράς επόμενων 
σταδίων στην ΕΕ έως ότου επικυρωθούν οι ως άνω συμφωνίες. Ζητεί το Μόνιμο 
Συμβούλιο Εταιρικής Σχέσης για την ενέργεια να αναπτυχθεί περαιτέρω στην 
περίπτωση της Ρωσίας·

Or. en
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Τροπολογία: Norbert Glante

Τροπολογία 395
Παράγραφος 21 α (νέα)

21a. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να εστιάσει όχι μόνο στη στενότερη συνεργασία 
με τη Ρωσία, αλλά και να εντείνει τη συνεργασία με άλλους εξαγωγείς ενέργειας και 
ιδιαίτερα τις χώρες του ΟΠΕΚ· χαιρετίζει τη σχεδιαζόμενη ανάπτυξη μιας 
ενεργειακής κοινότητας που θα καλύπτει το σύνολο της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να 
επεκτείνει τη συνεργασία της με άλλες χώρες καταναλωτές ενέργειας, όπως οι 
Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία ή η Κίνα·

Or. de

Τροπολογία: Reino Paasilinna

Τροπολογία 396
Παράγραφος 21 β (νέα)

21β. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διαπραγματευθούν μακροπρόθεσμα συμβόλαια 
αγοράς και παράδοσης ενέργειας με τις χώρες προμηθευτές, ώστε να αυξηθεί η 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 397
Παράγραφος 21 β (νέα)

21β. ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει και να προωθήσει την πρωτοβουλία 
διαφάνειας των εξορυκτικών βιομηχανιών (EITI) και να καταρτίσει μια 
στρατηγική για την ενσωμάτωση των αρχών της EITI και του συστήματος 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις συμφωνίες με τρίτες χώρες· ειδικές διατάξεις 
σε αυτές τις συμφωνίες θα πρέπει να υποστηρίζουν τον ρόλο της κοινωνίας των 
πολιτών σε αυτές τις χώρες ως ανεξάρτητο φύλακα της διαχείρισης των εσόδων 
από την ενέργεια·

Or. en
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Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 398
Παράγραφος 21 β (νέα)

21β. ζητεί να ληφθούν μέτρα ώστε να διασφαλισθεί ότι η πανευρωπαϊκή ενεργειακή 
κοινότητα (ΠΕΕΚ) θα αναπτυχθεί περαιτέρω με την επέκταση της συνθήκης για 
την ενεργειακή κοινότητα ώστε να συμπεριληφθεί η Τουρκία, και εξετάζοντας το 
ενδεχόμενο να προσχωρήσουν στην ΠΕΕΚ οι χώρες του Μασρέκ και του 
Μαγκρέμπ·

Or. en

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 399
Παράγραφος 21 γ (νέα)

21γ. τονίζει ότι μια νέα μορφή πολιτικού διαλόγου και πολιτικής συνεργασίας μεταξύ 
των χωρών που καταναλώνουν ενέργεια έχει καταστεί άκρως απαραίτητη, 
ιδιαίτερα με τις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ιαπωνία και την Ινδία· επισημαίνει επίσης 
ότι ένας παρόμοιος διάλογος μεταξύ βασικών χωρών που καταναλώνουν και που 
παράγουν ενέργεια έχει επίσης καταστεί απαραίτητος ώστε να αναπτυχθεί μια 
παγκόσμια προσέγγιση στην ενέργεια. Αυτές οι νέες μορφές διαλόγων για την 
ενέργεια σε παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει να έχουν ως στόχο να καταστήσουν 
σταθερές, ασφαλείς και διαφανείς τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και παράλληλα 
να προσφέρουν συνεχή ώθηση υπέρ των καθαρών πηγών ενέργειας και της 
ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 400
Παράγραφος 21 α (νέα)

21α. θεωρεί ότι ο αντίκτυπος των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ενισχυόταν 
σημαντικά μέσω μιας ισχυρής εξωτερικής πολιτικής, σκοπός της οποίας θα ήταν 
να πειστούν όλες οι βιομηχανικές χώρες να συμμετάσχουν στον αγώνα κατά της 
αλλαγής του κλίματος και μέσω της συμπερίληψης περισσότερων προγραμμάτων 
για καθαρή και αποδοτική ενέργεια στην αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης.

Or. el
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