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Τροπολογία 1
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η έλλειψη ασφάλειας στον 
ενεργειακό τομέα, ιδίως υπό την έννοια 
του εφοδιασμού σε αέριο, έχει όλο και 
αρνητικότερο αντίκτυπο στη 
χρηματοπιστωτική και οικονομική 
ανάπτυξη των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 2
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Το παρόν στάδιο εξέλιξης του 
ενδοκοινοτικού δικτύου αγωγών αερίου 
δεν επιτρέπει τον κατάλληλο και επαρκή 
εφοδιασμό όλων των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 3
Herbert Reul, Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Η ανάγκη για μια εσωτερική 
ενεργειακή αγορά που λειτουργεί και έχει 
καλές συνδέσεις σε συνδυασμό με ένα 
σταθερό και διάφανο νομικό και 
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ρυθμιστικό πλαίσιο είναι προαπαιτούμενο 
για αποτελεσματικό ενεργειακό 
εφοδιασμό και χρήση.

Or. en

Τροπολογία 4
Herbert Reul, Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1δ) Οι επενδύσεις σε ενεργειακές 
υποδομές γίνονται κυρίως από τις 
δυνάμεις της αγοράς, ενώ οι επιχειρήσεις 
είναι γενικά και πρωτίστως υπεύθυνες για 
την ανάπτυξη υποδομών.

Or. en

Τροπολογία 5
Herbert Reul, Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1ε) Υπάρχει μια μοναδική, εξαιρετική 
και προσωρινή ανάγκη να 
σταθεροποιηθεί η οικονομία.

Or. en
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Τροπολογία 6
Άννυ Ποδηματά, Mechtild Rothe, Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ταυτόχρονα είναι σαφές ότι η 
μακροπρόθεσμη ευρωστία και 
βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας 
εξαρτάται από την αναδιάρθρωσή της 
προκειμένου να είναι σε θέση να 
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις για ασφάλεια 
του ενεργειακού εφοδιασμού και την 
ανάγκη μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου. Το παραπάνω συμπέρασμα 
ενισχύεται από τον αυξανόμενο 
προβληματισμό περί διασφάλισης 
αξιόπιστων προμηθευτών αερίου.

(2) Ταυτόχρονα είναι σαφές ότι η 
μακροπρόθεσμη ευρωστία και 
βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας 
εξαρτάται από την αναδιάρθρωσή της 
προκειμένου να είναι σε θέση να 
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις για ασφάλεια 
του ενεργειακού εφοδιασμού καθώς και 
την ανάγκη αύξησης της απόδοσης 
ενέργειας και μείωσης των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου. Το παραπάνω 
συμπέρασμα ενισχύεται από τον 
αυξανόμενο προβληματισμό περί 
διασφάλισης αξιόπιστων προμηθευτών 
αερίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προώθηση της απόδοσης ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας, αν η ΕΕ θέλει να επιτύχει το 
στόχο του 20-20-20 και να τηρήσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της στον τομέα αυτό.  Επομένως 
είναι απολύτως αναγκαίο να υπογραμμιστεί η σημασία της με μια σαφή αναφορά.

Τροπολογία 7
Herbert Reul, Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Τονίζει ότι οι επενδύσεις σε 
ενεργειακές υποδομές γίνονται κυρίως 
από τις δυνάμεις της αγοράς, επομένως η 
κύρια ευθύνη για έργα υποδομών ανήκει 
στις επιχειρήσεις.  Τα κράτη μέλη και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει ως εκ τούτου 
να λάβουν μέτρα για να δημιουργήσουν 
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ένα καλύτερο πλαίσιο  για τις επιχειρήσεις
ώστε να επενδύουν σε ενεργειακές 
υποδομές. Σε αυτό πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται σταθερά και 
διαφανή νομικά και κανονιστικά πλαίσια 
ως προαπαιτούμενο για την 
αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και 
του εφοδιασμού.

Or. en

Τροπολογία 8
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σημαντικό μέρος του σχεδίου 
ανάκαμψης απετέλεσε η πρόταση για την 
αύξηση των κοινοτικών δαπανών σε 
καθορισμένους στρατηγικούς τομείς, για 
την αντιμετώπιση της έλλειψης 
εμπιστοσύνης των επενδυτών και για την 
ενίσχυση της διαμόρφωσης της μετάβασης 
προς μια ισχυρότερη μελλοντική 
οικονομία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
ζήτησε από την Επιτροπή να καταρτίσει 
κατάλογο έργων με κριτήρια την δίκαιη 
γεωγραφική κατανομή και την ενίσχυση 
των επενδύσεων ιδίως για την κατασκευή 
έργων υποδομής.

(4) Σημαντικό μέρος του σχεδίου 
ανάκαμψης απετέλεσε η πρόταση για την 
αύξηση των κοινοτικών δαπανών σε 
καθορισμένους στρατηγικούς τομείς, για 
την αντιμετώπιση της έλλειψης 
εμπιστοσύνης των επενδυτών και για την 
ενίσχυση της διαμόρφωσης της μετάβασης 
προς μια ισχυρότερη μελλοντική 
οικονομία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
ζήτησε από την Επιτροπή να καταρτίσει 
κατάλογο έργων με κριτήρια την δίκαιη 
γεωγραφική κατανομή και την ενίσχυση 
των επενδύσεων ιδίως για την κατασκευή 
έργων υποδομής, περιλαμβάνοντας 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
επενδύσεις στον τομέα της απόδοσης 
ενέργειας, ιδίως σε πόλεις και κτήρια.

Or. en
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Τροπολογία 9
Herbert Reul, Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σημαντικό μέρος του σχεδίου 
ανάκαμψης απετέλεσε η πρόταση για την 
αύξηση των κοινοτικών δαπανών σε 
καθορισμένους στρατηγικούς τομείς, για 
την αντιμετώπιση της έλλειψης 
εμπιστοσύνης των επενδυτών και για την 
ενίσχυση της διαμόρφωσης της μετάβασης 
προς μια ισχυρότερη μελλοντική 
οικονομία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
ζήτησε από την Επιτροπή να καταρτίσει 
κατάλογο έργων με κριτήρια την δίκαιη 
γεωγραφική κατανομή και την ενίσχυση 
των επενδύσεων ιδίως για την κατασκευή 
έργων υποδομής.

(4) Σημαντικό μέρος του σχεδίου 
ανάκαμψης απετέλεσε η πρόταση για την 
αύξηση των κοινοτικών δαπανών σε 
καθορισμένους στρατηγικούς τομείς, για 
την αντιμετώπιση της έλλειψης 
εμπιστοσύνης των επενδυτών και για την 
ενίσχυση της διαμόρφωσης της μετάβασης 
προς μια ισχυρότερη μελλοντική 
οικονομία, ενώ θα αναγνωρίζεται η 
μοναδική, εξαιρετική και προσωρινή 
ανάγκη να σταθεροποιηθεί η οικονομία. 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την 
Επιτροπή να καταρτίσει κατάλογο έργων 
με κριτήρια την δίκαιη γεωγραφική 
κατανομή και την ενίσχυση των 
επενδύσεων ιδίως για την κατασκευή 
έργων υποδομής.

Or. en

Τροπολογία 10
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Επιβάλλεται να χρηματοδοτηθούν 
μέτρα με τα οποία να αντιμετωπίζεται 
γρήγορα τόσο η οικονομική κρίση όσο και 
οι επείγουσες ενεργειακές ανάγκες της 
Κοινότητας.

(5) Επιβάλλεται να χρηματοδοτηθούν 
μέτρα με τα οποία να αντιμετωπίζεται 
γρήγορα τόσο η οικονομική κρίση όσο και 
οι επείγουσες ενεργειακές ανάγκες της 
Κοινότητας με ισόρροπη προσέγγιση ώστε 
να διασφαλίζεται η ισότητα των 
περιφερειών.

Or. en
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Τροπολογία 11
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Για να αντιμετωπιστεί άμεσα η 
οικονομική κρίση, είναι επίσης αναγκαίο 
να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η 
αξία της χρηματοδοτικής βοήθειας με 
προσεκτικότερο συντονισμό και 
αποτελεσματική συνεργασία με τις 
εργασίες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Επενδύσεων και παρόμοια εθνικά 
δημόσια χρηματοδοτικά όργανα, που 
μπορούν να διαχειρίζονται παγκοινοτικά 
προγράμματα.

Or. en

Τροπολογία 12
Άννυ Ποδηματά, Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Καθώς η παρούσα οικονομική, 
ενεργειακή και χρηματοπιστωτική κρίση 
έχει καταδείξει πόσο εύθραυστες είναι οι 
ενεργειακές μας επιλογές, η αύξηση 
κινήτρων για επενδύσεις στην ενεργειακή 
απόδοση μπορεί να συμβάλει στην 
αναζωογόνηση της οικονομίας και στη 
δημιουργία νέων ευκαιριών 
απασχόλησης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

 Η ανάγκη να διασφαλιστεί ο ενεργειακός εφοδιασμός είναι ένας ακόμη λόγος να στραφούμε 
στην ενεργειακή απόδοση, καθώς ελαχιστοποιεί την πραγματική ανάγκη για ενέργεια και 
συμβάλλει στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών.

Τροπολογία 13
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Για να διασφαλιστεί ότι τα ποσά που 
χορηγούνται από το Ευρωπαϊκό 
Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης 
(ΕΕΠΑ) θα έχουν μέγιστο αποτέλεσμα 
μόχλευσης, δεν πρέπει να περιορίζονται 
στις άμεσες επιχορηγήσεις αλλά πρέπει να 
διοχετεύονται κυρίως μέσω καινοτόμων 
χρηματοδοτικών μέσων, όπως τα 
συστήματα εγγύησης δανείων, οι 
πιστώσεις με καταμερισμό κινδύνων, οι 
πιστώσεις ιδίου κεφαλαίου, οι 
ανανεωμένες πιστώσεις και οι πιστώσεις 
με μειωμένο επιτόκιο. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή πρέπει να δώσει εντολή στην 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και άλλα 
δημόσια χρηματοδοτικά όργανα με 
σχετική πείρα, όπως η γερμανική KfW ή 
η γαλλική Caisse des Credits, να 
αναπτύξουν τέτοια όργανα.  Για να 
διασφαλιστεί ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έχει αποτελεσματικό έλεγχο, 
ως αρμόδια επί του προϋπολογισμού 
αρχή, στις δαπάνες αυτών των μέσων, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να 
υποβάλλει κάθε μήνα έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του 
προγράμματος και, κατόπιν αιτήματος 
του Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, 
πρέπει επίσης να παρέχει λεπτομερή 
πληροφόρηση σχετικά με τη χρήση της 
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βοήθειας από το ΕΕΠΑ, 
συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας 
καινοτόμων χρηματοδοτικών οργάνων, 
καθώς και σχετικά με την υλοποίηση 
κάθε έργου, συμπεριλαμβανομένου του 
σταδίου ανάπτυξής του και 
συγκεκριμένων στοιχείων, ιδίως σε σχέση 
με το χρηματοδοτικό προγραμματισμό.

Or. en

Τροπολογία 14
Άννυ Ποδηματά, Mechtild Rothe, Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να έχουν ορατό και ουσιαστικό 
αποτέλεσμα οι εν λόγω επενδύσεις, πρέπει 
να εστιαστούν σε λίγους συγκεκριμένους 
τομείς. Αυτοί πρέπει να είναι τομείς στους 
οποίους:

(6) Για να έχουν ορατό και ουσιαστικό 
αποτέλεσμα οι εν λόγω επενδύσεις, πρέπει 
να εστιαστούν σε λίγους συγκεκριμένους 
τομείς. Αυτοί πρέπει να είναι τομείς στους 
οποίους:

(α) οι δράσεις θα συμβάλλουν σαφώς στην 
επίτευξη των στόχων της ασφάλειας του 
ενεργειακού εφοδιασμού και της μείωσης 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου,

(α) οι δράσεις θα συμβάλλουν σαφώς στην 
επίτευξη των στόχων της ασφάλειας του 
ενεργειακού εφοδιασμού, της ενεργειακής 
απόδοσης και της μείωσης των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου,

(β) υφίστανται μεγάλα και ώριμα έργα, 
ικανά να απορροφήσουν αποτελεσματικά 
και αποδοτικά σημαντικά ποσά 
χρηματοδοτικής συνδρομής και να 
διαδραματίσουν ρόλο καταλύτη για την 
πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων 
από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένης 
και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, και

(β) υφίστανται μεγάλα και ώριμα έργα, 
ικανά να απορροφήσουν αποτελεσματικά 
και αποδοτικά σημαντικά ποσά 
χρηματοδοτικής συνδρομής και να 
διαδραματίσουν ρόλο καταλύτη για την 
πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων 
από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένης 
και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, και

(γ) οι δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
μπορούν να έχουν προστιθέμενη αξία. 

(γ) οι δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
μπορούν να έχουν προστιθέμενη αξία. 

Οι τομείς των διασυνδέσεων φυσικού 
αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, των 
υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικής 
ενέργειας και της δέσμευσης και 

Οι τομείς των διασυνδέσεων φυσικού 
αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, των 
υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικής 
ενέργειας και άλλων ανανεώσιμων πηγών 

Adlib Express Watermark



AM\772702EL.doc 11/105 PE421.268v01-00

EL

αποθήκευσης άνθρακα ικανοποιούν τα 
κριτήρια αυτά.

ενέργειας, και της δέσμευσης και 
αποθήκευσης άνθρακα ικανοποιούν τα 
κριτήρια αυτά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενεργειακή απόδοση αποτελεί μέρος του στόχου 20-20-20, που καθόρισε η Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Είναι επιβεβλημένο να στηριχθούν δράσεις με σκοπό την επίτευξή του, καθώς έτσι θα 
εξασφαλιστεί ένας γρήγορος και αξιόπιστος τρόπος να μειωθούν οι εκπομπές CΟ2, να 
ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια και να εξασφαλιστούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης με ζωτική 
σημασία για την οικονομική ανάκαμψη. Επίσης, γι’ αυτό το λόγο πρέπει να προωθηθούν όλες οι 
μορφές ανανεώσιμης ενέργειας και όχι μόνο οι υπεράκτιες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας.

Τροπολογία 15
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να έχουν ορατό και ουσιαστικό 
αποτέλεσμα οι εν λόγω επενδύσεις, πρέπει 
να εστιαστούν σε λίγους συγκεκριμένους 
τομείς. Αυτοί πρέπει να είναι τομείς στους 
οποίους:

(6) Για να έχουν ορατό και ουσιαστικό 
αποτέλεσμα οι εν λόγω επενδύσεις, πρέπει 
να εστιαστούν σε λίγους συγκεκριμένους 
τομείς. Αυτοί πρέπει να είναι τομείς στους 
οποίους:

(α) οι δράσεις θα συμβάλλουν σαφώς στην 
επίτευξη των στόχων της ασφάλειας του 
ενεργειακού εφοδιασμού και της μείωσης 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου,

(α) οι δράσεις θα συμβάλλουν σαφώς στην 
επίτευξη των στόχων της ασφάλειας του 
ενεργειακού εφοδιασμού και της μείωσης 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου,

(β) υφίστανται μεγάλα και ώριμα έργα, 
ικανά να απορροφήσουν αποτελεσματικά 
και αποδοτικά σημαντικά ποσά 
χρηματοδοτικής συνδρομής και να 
διαδραματίσουν ρόλο καταλύτη για την 
πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων 
από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένης 
και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, και

(β) υφίστανται μεγάλα και ώριμα έργα, 
ικανά να απορροφήσουν αποτελεσματικά 
και αποδοτικά σημαντικά ποσά 
χρηματοδοτικής συνδρομής και να 
διαδραματίσουν ρόλο καταλύτη για την 
πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων 
από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένης 
και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων,

(βa) τα έργα μακράς πνοής έχουν 
σχεδιαστεί να ξεκινήσουν πριν από το 
τέλος του 2010·  και
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(γ) οι δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
μπορούν να έχουν προστιθέμενη αξία.

(γ) οι δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
μπορούν να έχουν προστιθέμενη αξία.

Οι τομείς των διασυνδέσεων φυσικού 
αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, των 
υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικής 
ενέργειας και της δέσμευσης και 
αποθήκευσης άνθρακα ικανοποιούν τα 
κριτήρια αυτά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί ότι τα επιλέξιμα για χρηματοδότηση έργα στο πλαίσιο αυτού του 
κανονισμού συμβάλλουν εκ των πραγμάτων στην οικονομική ανάκαμψη, πρέπει να έχει 
ξεκινήσει η εφαρμογή των υπό συζήτηση έργων εντός ενάμισι έτους από τώρα. Εξίσου 
σημαντικό είναι να  στοχεύει η χρηματοδότηση σε έργα μεγάλης κλίμακας, ώστε να συμβάλει 
στην οικονομική ανάκαμψη για μακρά χρονική περίοδο. Τέλος, δεν είναι σκόπιμο να ορίζονται 
συγκεκριμένοι τομείς ως επιλέξιμοι εκ των προτέρων· κάθε έργο πρέπει να υποβάλλεται στις 
ίδιες δοκιμές επιλεξιμότητας.

Τροπολογία 16
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) υφίστανται μεγάλα και ώριμα έργα, 
ικανά να απορροφήσουν αποτελεσματικά 
και αποδοτικά σημαντικά ποσά 
χρηματοδοτικής συνδρομής και να 
διαδραματίσουν ρόλο καταλύτη για την 
πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων 
από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένης 
και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, και

(β) υφίστανται μεγάλα και ώριμα έργα, 
ικανά να απορροφήσουν αποτελεσματικά 
και αποδοτικά σημαντικά ποσά 
χρηματοδοτικής συνδρομής και να 
διαδραματίσουν ρόλο καταλύτη για την 
πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων 
από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένης 
και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Επενδύσεων και, όπου είναι δυνατόν, 
σχετικών εθνικών χρηματοδοτικών 
οργάνων που είναι ικανά να 
διαχειρίζονται προγράμματα κοινοτικής 
εμβέλειας·

Or. en
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Τροπολογία 17
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) η δράση θα συμβάλει στην αύξηση 
της ενεργειακής απόδοσης και στη 
μείωση της πρωτογενούς ενεργειακής 
κατανάλωσης·

Or. ro

Αιτιολόγηση

Για να εκτιμώνται οι εισερχόμενες προτάσεις, τα κριτήρια που εφαρμόζει η Επιτροπή πρέπει να 
περιλαμβάνουν το δυναμικό για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση της 
πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσης στον οικοδομικό τομέα και αλλού.

Τροπολογία 18
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γβ) η δράση θα δημιουργήσει 
βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη απασχόληση.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Για να εκτιμώνται οι εισερχόμενες προτάσεις, τα κριτήρια που εφαρμόζει η Επιτροπή πρέπει να 
περιλαμβάνουν το δυναμικό για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση της 
πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσης στον οικοδομικό τομέα και αλλού.
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Τροπολογία 19
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τομείς των διασυνδέσεων φυσικού 
αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, των 
υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικής 
ενέργειας και της δέσμευσης και 
αποθήκευσης άνθρακα ικανοποιούν τα 
κριτήρια αυτά.

Οι τομείς των διασυνδέσεων φυσικού 
αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως το 
υπερ-δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργεια καθώς 
και η απόδοση ενέργειας και οι 
οικολογικές βιομηχανίες ικανοποιούν τα 
κριτήρια αυτά.

Or. en

Τροπολογία 20
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Όσον αφορά τις διασυνδέσεις φυσικού 
αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, οι 
προκλήσεις εμφανίστηκαν κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων ετών. Οι 
πρόσφατες κρίσεις φυσικού αερίου 
(χειμερινές περίοδοι του 2006 και του 
2009) και η αύξηση των τιμών του 
πετρελαίου μέχρι τα μέσα του 2008 
έδειξαν πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη. Οι 
εγχώριες πηγές ενέργειας – φυσικό αέριο 
και πετρέλαιο – μειώνονται με αποτέλεσμα 
η Ευρώπη να εξαρτάται όλο και 
περισσότερο από εισαγωγές για τον 
ενεργειακό της εφοδιασμό. Στα πλαίσια 
αυτά οι ενεργειακές υποδομές θα 
διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο.

(7) Όσον αφορά τις διασυνδέσεις φυσικού 
αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, οι 
προκλήσεις εμφανίστηκαν κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων ετών. Οι 
πρόσφατες κρίσεις φυσικού αερίου 
(χειμερινές περίοδοι του 2006 και του 
2009) και η αύξηση των τιμών του 
πετρελαίου μέχρι τα μέσα του 2008 
έδειξαν πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη. Η 
έλλειψη διασυνδέσεων από χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης στην ενεργειακή 
αγορά της ΕΕ δεν έχει ακόμη 
αντιμετωπιστεί. Οι εγχώριες πηγές 
ενέργειας – φυσικό αέριο και πετρέλαιο –
μειώνονται με αποτέλεσμα η Ευρώπη να 
εξαρτάται όλο και περισσότερο από 
εισαγωγές για τον ενεργειακό της 
εφοδιασμό. Στα πλαίσια αυτά οι 
ενεργειακές υποδομές θα διαδραματίσουν 
ζωτικό ρόλο.
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Or. en

Τροπολογία 21
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από τα έργα ενεργειακής υποδομής 
απαιτείται να επιλεγούν έργα που να είναι 
σημαντικά για τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού και να 
συμβάλλουν επίσης στην ανάκαμψη της 
οικονομίας.

Από τα έργα ενεργειακής υποδομής 
απαιτείται να επιλεγούν έργα που να είναι 
σημαντικά για τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού και να 
συμβάλλουν επίσης στην ανάκαμψη της 
οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην υλοποίηση 
έργων που εξασφαλίζουν τον εναλλακτικό 
εφοδιασμό με αέριο σε κράτη μέλη που 
εξαρτώνται από έναν και μόνο 
προμηθευτή και είναι τα πλέον ευάλωτα 
στη διακοπή του εφοδιασμού με αέριο.

Or. en

Τροπολογία 22
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Από τα έργα ενεργειακής υποδομής 
απαιτείται να επιλεγούν έργα που να είναι 
σημαντικά για τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού και να 
συμβάλλουν επίσης στην ανάκαμψη της 
οικονομίας.

(8α) Από τα έργα ενεργειακής υποδομής 
απαιτείται να επιλεγούν έργα που να είναι 
σημαντικά για τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού, την αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση της 
πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσης 
και να συμβάλλουν επίσης στην ανάκαμψη 
της οικονομίας.
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Or. ro

Αιτιολόγηση

Για να εκτιμώνται οι εισερχόμενες προτάσεις, τα κριτήρια που εφαρμόζει η Επιτροπή πρέπει να 
περιλαμβάνουν το δυναμικό για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση της 
πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσης στον οικοδομικό τομέα και αλλού·

Τροπολογία 23
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από τα έργα ενεργειακής υποδομής 
απαιτείται να επιλεγούν έργα που να είναι 
σημαντικά για τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού και να
συμβάλλουν επίσης στην ανάκαμψη της 
οικονομίας.

(8α) Από τα έργα ενεργειακής υποδομής 
απαιτείται να επιλεγούν έργα που να είναι 
σημαντικά για τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού και που θα
συμβάλλουν επίσης στην άμβλυνση των 
επιπτώσεων της ύφεσης και εν συνεχεία 
στην ανάκαμψη της οικονομίας.

Or. en

Τροπολογία 24
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στις περιπτώσεις δέσμευσης και 
αποθήκευσης άνθρακα και των 
υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικής 
ενέργειας ο παρών κανονισμός στηρίζεται 
στο ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο 
ενεργειακών τεχνολογιών, το οποίο 
προβλέπει ένα κοινό στρατηγικό σχέδιο 
ενεργειακής έρευνας και καινοτομίας 
βάσει των στόχων της ενεργειακής 

9) Στις περιπτώσεις ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας ο παρών κανονισμός στηρίζεται 
στις οδηγίες 2009/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την προώθηση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση κτηρίων και το 
ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών 
τεχνολογιών, το οποίο προβλέπει ένα κοινό 
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πολιτικής της ΕΕ με ταυτόχρονη δέσμευση 
για την ανάληψη έξη ευρωπαϊκών 
βιομηχανικών πρωτοβουλιών ιδίως στους 
δύο παραπάνω τομείς. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο κατά τη σύνοδό του στις 16 
Οκτωβρίου 2008 κάλεσε την Επιτροπή να 
επιταχύνει κυρίως την υλοποίηση του 
τεχνολογικού σχεδίου. Με το παρόν 
πρόγραμμα εγκαινιάζεται η 
χρηματοδότηση της δέσμευσης και 
αποθήκευσης άνθρακα και των υπεράκτιων 
εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας χωρίς 
να θίγεται η μελλοντική ανάληψη των έξη 
βιομηχανικών πρωτοβουλιών σχετικά με 
έργα ενεργειακής επίδειξης, όπως 
προβλέπει το ευρωπαϊκό στρατηγικό 
σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών.

στρατηγικό σχέδιο ενεργειακής έρευνας 
και καινοτομίας βάσει των στόχων της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ με 
ταυτόχρονη δέσμευση για την ανάληψη 
έξη ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
πρωτοβουλιών ιδίως στους δύο παραπάνω 
τομείς, τρεις από τις οποίες (οι 
μεγαλύτερες ανεμογεννήτριες με τις 
παράκτιες εγκαταστάσεις αιολικής 
ενέργειας να αποτελούν τη βασική 
εφαρμογή, μεγάλης κλίμακας 
εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών(ΦΒ) και 
συγκεντρωμένης ηλιακής ακτινοβολίας  
και ένα ενιαίο, έξυπνο ευρωπαϊκό δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας που να μπορεί να 
καλύψει την ουσιωδέστερη ενσωμάτωση 
ανανεώσιμων και αποκεντρωμένων 
ενεργειακών πηγών) συνδέονται άμεσα ή 
έμμεσα με το συγκεκριμένο τομέα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο παρών κανονισμός βασίζεται στην οδηγία 
σχετικά με την προαγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στην οδηγία σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση στα κτήρια και  στο ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών 
τεχνολογιών.

Τροπολογία 25
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στις περιπτώσεις δέσμευσης και 
αποθήκευσης άνθρακα και των υπεράκτιων 
εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας ο 
παρών κανονισμός στηρίζεται στο 
ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών 
τεχνολογιών, το οποίο προβλέπει ένα κοινό 
στρατηγικό σχέδιο ενεργειακής έρευνας 
και καινοτομίας βάσει των στόχων της 

(9) Στις περιπτώσεις ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας ο παρών κανονισμός στηρίζεται 
στην οδηγία σχετικά με την προώθηση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
στο ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο 
ενεργειακών τεχνολογιών, το οποίο 
προβλέπει ένα κοινό στρατηγικό σχέδιο 
ενεργειακής έρευνας και καινοτομίας 
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ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ με 
ταυτόχρονη δέσμευση για την ανάληψη 
έξη ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
πρωτοβουλιών ιδίως στους δύο παραπάνω 
τομείς. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη 
σύνοδό του στις 16 Οκτωβρίου 2008 
κάλεσε την Επιτροπή να επιταχύνει 
κυρίως την υλοποίηση του τεχνολογικού 
σχεδίου. Με το παρόν πρόγραμμα 
εγκαινιάζεται η χρηματοδότηση της 
δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα και 
των υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικής 
ενέργειας χωρίς να θίγεται η μελλοντική 
ανάληψη των έξη βιομηχανικών 
πρωτοβουλιών σχετικά με έργα 
ενεργειακής επίδειξης, όπως προβλέπει το 
ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών 
τεχνολογιών.

βάσει των στόχων της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ με ταυτόχρονη δέσμευση 
για την ανάληψη έξη ευρωπαϊκών 
βιομηχανικών πρωτοβουλιών ιδίως στους 
δύο παραπάνω τομείς, από τις οποίες τρεις 
συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το 
συγκεκριμένο τομέα.

Or. en

Τροπολογία 26
Άννυ Ποδηματά, Mechtild Rothe

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στις περιπτώσεις δέσμευσης και 
αποθήκευσης άνθρακα και των 
υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικής
ενέργειας ο παρών κανονισμός στηρίζεται 
στο ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο 
ενεργειακών τεχνολογιών, το οποίο 
προβλέπει ένα κοινό στρατηγικό σχέδιο 
ενεργειακής έρευνας και καινοτομίας 
βάσει των στόχων της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ με ταυτόχρονη δέσμευση 
για την ανάληψη έξη ευρωπαϊκών 
βιομηχανικών πρωτοβουλιών ιδίως στους 
δύο παραπάνω τομείς. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο κατά τη σύνοδό του στις 16 
Οκτωβρίου 2008 κάλεσε την Επιτροπή να 
επιταχύνει κυρίως την υλοποίηση του 
τεχνολογικού σχεδίου. Με το παρόν 

9) Στις περιπτώσεις ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας ο παρών κανονισμός στηρίζεται 
στο ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο 
ενεργειακών τεχνολογιών και στην οδηγία 
σχετικά με την προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία 
προβλέπουν ένα κοινό στρατηγικό σχέδιο 
ενεργειακής έρευνας και καινοτομίας 
βάσει των στόχων της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ με ταυτόχρονη δέσμευση 
για την ανάληψη έξη ευρωπαϊκών 
βιομηχανικών πρωτοβουλιών ιδίως στους 
δύο παραπάνω τομείς, τρεις από τις οποίες 
(οι μεγαλύτερες ανεμογεννήτριες με τις 
παράκτιες εγκαταστάσεις αιολικής 
ενέργειας να αποτελούν τη βασική 
εφαρμογή, μεγάλης κλίμακας 
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πρόγραμμα εγκαινιάζεται η 
χρηματοδότηση της δέσμευσης και 
αποθήκευσης άνθρακα και των υπεράκτιων 
εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας χωρίς 
να θίγεται η μελλοντική ανάληψη των έξη 
βιομηχανικών πρωτοβουλιών σχετικά με 
έργα ενεργειακής επίδειξης, όπως 
προβλέπει το ευρωπαϊκό στρατηγικό 
σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών.

εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών(ΦΒ) και 
συγκεντρωμένης ηλιακής ακτινοβολίας 
και ένα ενιαίο, έξυπνο ευρωπαϊκό δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας που να μπορεί να 
καλύψει την ουσιωδέστερη ενσωμάτωση 
ανανεώσιμων και αποκεντρωμένων 
ενεργειακών πηγών) συνδέονται άμεσα ή 
έμμεσα με το συγκεκριμένο τομέα.  Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη σύνοδό του 
στις 16 Οκτωβρίου 2008 κάλεσε την 
Επιτροπή να επιταχύνει κυρίως την 
υλοποίηση του τεχνολογικού σχεδίου. Με 
το παρόν πρόγραμμα εγκαινιάζεται η 
χρηματοδότηση της δέσμευσης και 
αποθήκευσης άνθρακα και των υπεράκτιων 
εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας χωρίς 
να θίγεται η μελλοντική ανάληψη των έξη 
βιομηχανικών πρωτοβουλιών σχετικά με 
έργα ενεργειακής επίδειξης, όπως 
προβλέπει το ευρωπαϊκό στρατηγικό 
σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να περιοριστεί η στήριξή μας αποκλειστικά στη δέσμευση και αποθήκευση 
άνθρακα ή στην αιολική ενέργεια. Αντίθετα, τούτο θα αποδειχθεί ιδιαίτερα αντιπαραγωγικό 
στην προσπάθειά μας να αναζωογονήσουμε και να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία και 
να παράσχουμε νέες ευκαιρίες απασχόλησης στους πολίτες μας. Κρίνεται επομένως 
σκοπιμότερη μια γενική αναφορά σε όλες τις μορφές ανανεώσιμης ενέργειας.

Τροπολογία 27
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Στον τομέα της απόδοσης ενέργειας 
οι πόλεις παρουσιάζουν τεράστιο 
δυναμικό, βούληση και ικανότητα για την 
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία θα 
οδηγήσει τόσο σε μεσοπρόθεσμη τόνωση 
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όσο και σε μακροπρόθεσμη 
αναδιάρθρωση της οικονομίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως απέδειξε η 
επιτυχία της πρωτοβουλίας του 
συμφώνου των δημάρχων. Οι πόλεις είναι 
σε θέση να προσφεύγουν σε υφιστάμενες 
στενές διατομεακές εταιρικές σχέσεις, σε 
εμπειρογνωμοσύνη σε διαχείριση έργων 
επιτόπου και σε αρμοδιότητα υπό τη 
ιδιότητά τους ως αρχές σχεδιασμού, 
καθώς και στους ρόλους που 
διαδραματίζουν ως μεγάλης κλίμακας 
εργοδότες και διαχειριστές υποδομής. Τα 
καινοτόμα και βιώσιμα έργα σε επίπεδο 
πόλεως πρέπει να εκμεταλλεύονται το 
τοπικό δυναμικό για την κατάρτιση των 
εργαζομένων, την προσαρμογή υποδομών 
και τη στήριξη επιχειρήσεων. Οι πόλεις 
πρέπει να τύχουν μεγαλύτερης στήριξης 
για να επιτύχουν αλλά και να υπερβούν 
τους στόχους της ΕΕ που αφορούν την 
ενέργεια και το κλίμα. Το ΕΕΠΑ  πρέπει 
κατά συνέπεια να ορίσει ως επίκεντρο 
των δραστηριοτήτων του τις πόλεις και 
ειδικότερα την απόδοση ενέργειας και 
την από ανανεώσιμες πηγές ενέργεια των 
κτηρίων μέσω της αναδιανομής της 
χρηματοδότησης σε 'ευφυή έργα' τα 
οποία συντονίζονται και εκτελούνται 
ευρέως σε επίπεδο πόλεως.

Or. en

Τροπολογία 28
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Το 40% της ενέργειας που 
καταναλώνεται σε επίπεδο ΕΕ αφορά τον 
τομέα της οικοδομής. Τα απαραίτητα 
μέσα για την ανακαίνιση και την 
κατασκευή κτηρίων με τον 
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αποτελεσματικότερο από πλευράς 
ενέργειας τρόπο κάνοντας χρήση όλων 
των επί τόπου διαθέσιμων ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας είναι κομβικής σημασίας 
για τη μείωση των επιπτώσεων από την 
κλιματική αλλαγή, την αύξηση της 
διασφάλισης του ενεργειακού 
εφοδιασμού, καθώς και την άμεση 
προώθηση της απασχόλησης στην ΕΕ. Το 
ΕΕΠΑ πρέπει να παράσχει βοήθεια για 
την αρχική επένδυση σε ενεργειακά 
έξυπνα κτίρια και γενικότερα για να 
εξυπηρετηθούν οι στόχοι της οδηγίας 
xxxx/xxxx σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση των κτηρίων.

Or. en

Τροπολογία 29
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9γ) Το κόστος  για τη χρήση πόρων σε 
ορισμένους βασικούς βιομηχανικούς 
τομείς της ΕΕ είναι ενίοτε ακόμη 
υψηλότερο από το κόστος εργασίας. 
Όπως επισημάνθηκε σε σχετική 
ανακοίνωση της Επιτροπής και η ΕΕ έχει 
αυξανόμενη και ανησυχητική εξάρτηση 
από περιορισμένο αριθμό χωρών εκτός 
των κρατών μελών της για ορισμένες 
σπάνιες αλλά στρατηγικής σημασίας 
πρώτες ύλες όπως το λίθιο. Η αξιοποίηση 
της σημερινής κρίσης για να γίνουν 
ουσιαστικές επενδύσεις στον 
εκσυγχρονισμό των βιομηχανικών 
διεργασιών στους κοινοτικούς 
βιομηχανικούς κλάδους μεγάλης 
κλίμακας και στον τομέα των ΜΜΕ θα 
είναι μία από τις μεγαλύτερες κινητήριες 
δυνάμεις της κοινοτικής οικονομίας. Οι 
κλάδοι της οικολογικής βιομηχανίας είναι 
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επίσης σημαντικοί κλάδοι του μέλλοντος 
με δυνάμει υψηλούς δείκτες μεγέθυνσης. 
Η ΕΕ έχει συχνά καθοδηγητικό ρόλο στην 
έρευνα στον τομέα της οικολογικής 
βιομηχανίας, όμως άλλες οικονομίες, 
όπως των Ηνωμένων Πολιτειών, 
ξεπερνούν την ΕΕ προκειμένου για την 
εναρμόνιση αυτών των τεχνολογιών, 
ιδίως λόγω της καλύτερης πρόσβασης σε 
κεφάλαια επιχειρηματικής συμμετοχής.

Or. en

Τροπολογία 30
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προκειμένου οι επιπτώσεις στην 
οικονομική κρίση να είναι άμεσες, 
απαιτείται ο παρών κανονισμός να 
απαριθμεί τα έργα τα οποία μπορούν να 
λάβουν άμεση χρηματοδοτική συνδρομή, 
υπό τον όρο ότι ικανοποιούν τα κριτήρια 
αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας και τα όρια που 
καθορίζονται από τον συνολικό 
προϋπολογισμό.

(10) Προκειμένου οι επιπτώσεις στην 
οικονομική κρίση να είναι άμεσες, 
απαιτείται ο παρών κανονισμός καταρτίσει 
ανοικτό κατάλογο ώριμων έργων τα οποία 
μπορούν να λάβουν άμεση χρηματοδοτική 
συνδρομή, υπό τον όρο ότι ικανοποιούν τα 
κριτήρια που διασφαλίζουν δέσμευση 
πιστώσεων και έγκαιρη δρομολόγηση 
μέχρι το 2010 το αργότερο, υψηλό 
δυναμικό κοινωνικού οφέλους όσον 
αφορά την ενεργειακή ασφάλεια και τις 
κλιματικές αλλαγές καθώς και την 
τεχνολογική και χρηματοδοτική
αξιοπιστία, καθώς και τα όρια που 
καθορίζονται από τον συνολικό 
προϋπολογισμό

Or. en
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Τροπολογία 31
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) Οι πόλεις παρουσιάζουν τεράστιο 
δυναμικό, βούληση και ικανότητα για την 
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης η οποία θα 
οδηγήσει τόσο σε μεσοπρόθεσμη τόνωση 
όσο και σε μακροπρόθεσμη 
αναδιάρθρωση της οικονομίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως απέδειξε η 
πρωτοβουλία του συμφώνου των 
δημάρχων. Οι πόλεις πρέπει να 
ενθαρρυνθούν για να επιτύχουν αλλά και 
να υπερβούν τους στόχους της ΕΕ που 
αφορούν την ενέργεια και το κλίμα. Το 
ΕΕΠΑ  πρέπει κατά συνέπεια να ορίσει 
ως επίκεντρο των δραστηριοτήτων του 
τις πόλεις  και την ενεργειακή απόδοση, 
μέσω του έργου "έξυπνες πόλεις".

Or. en

Τροπολογία 32
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Στην περίπτωση των έργων 
διασύνδεσης φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας ο κατάλογος αυτός
καταρτίζεται βάσει της συμβολής του 
έργου στην επίτευξη των στόχων της 
ασφάλειας και της διαφοροποίησης του 
εφοδιασμού όπως καθορίστηκαν στην 
πρόσφατη δεύτερη στρατηγική ενεργειακή 
ανασκόπηση και εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Τα έργα επιλέγονται ανάλογα 

(11) Στην περίπτωση των έργων 
διασύνδεσης φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας αυτός ο ανοικτός 
κατάλογος καταρτίζεται βάσει της 
συμβολής του έργου στην επίτευξη των 
στόχων της ασφάλειας και της 
διαφοροποίησης του εφοδιασμού όπως 
καθορίστηκαν στην πρόσφατη δεύτερη 
στρατηγική ενεργειακή ανασκόπηση και 
εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τα έργα 
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με το κατά πόσο υλοποιούν τις 
προτεραιότητες που έχουν εντοπιστεί στην 
εν λόγω ανασκόπηση, έχουν φθάσει σε 
εύλογο βαθμό ωριμότητας και συμβάλλουν 
στα ακόλουθα:

επιλέγονται ανάλογα με το κατά πόσο 
υλοποιούν τις προτεραιότητες που έχουν 
εντοπιστεί στην εν λόγω ανασκόπηση, 
έχουν φθάσει σε εύλογο βαθμό ωριμότητας 
και συμβάλλουν στα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 33
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) Σε αυτό το πλαίσιο ο παρών 
κατάλογος έργων που προτείνει η 
Επιτροπή για κοινοτική χρηματοδότηση 
μέσω του ΕΕΠΑ εξακολουθεί να 
στερείται συνοχή και δεν εξασφαλίζει στα 
κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο 
από την κρίση αερίου επαρκή 
ανταπόκριση στην κρίση.

Or. en

Τροπολογία 34
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Στην περίπτωση των υπεράκτιων 
εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας, ο 
κατάλογος περιλαμβάνει έργα τα οποία 
μπορεί να θεωρηθούν, βάσει πληροφοριών 
που συνελέγησαν από τους 
ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής πλατφόρμας τεχνολογίας 
αιολικής ενέργειας, καθώς και από 
βιομηχανικές και άλλες πηγές ότι έχουν 

(12) Στην περίπτωση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, ο ανοικτός κατάλογος 
περιλαμβάνει έργα εγκαταστάσεων 
αιολοικής ενέργειας τα οποία μπορεί να 
θεωρηθούν μαζί με άλλα έργα 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βάσει 
πληροφοριών που συνελέγησαν από τους 
ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής πλατφόρμας τεχνολογίας 
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εγκριθεί και είναι έτοιμα προς υλοποίηση, 
ότι είναι καινοτόμα και στηρίζονται σε 
καλά καθιερωμένες αρχές, ότι η υλοποίησή 
τους μπορεί να επιταχυνθεί αν δοθούν 
οικονομικά κίνητρα, ότι έχουν 
διασυνοριακή σημασία, ότι είναι μεγάλης 
κλίμακας, και ότι μπορούν να αποδείξουν 
πώς τα αποτελέσματα της τεχνολογικής 
προόδου είναι δυνατόν να διανεμηθούν 
αποτελεσματικά στο πλαίσιο των στόχων 
και των δομών που έχουν εγκριθεί βάσει 
του ευρωπαϊκού στρατηγικού σχεδίου 
ενεργειακών τεχνολογιών. Η 
χρηματοδοτική συνδρομή πρέπει να 
διατεθεί για έργα των οποίων η υλοποίηση 
μπορεί να προχωρήσει ουσιαστικά το 2009 
και το 2010.

αιολικής ενέργειας, καθώς και από 
βιομηχανικές και άλλες πηγές ότι έχουν 
εγκριθεί και είναι έτοιμα προς υλοποίηση, 
ότι είναι καινοτόμα και στηρίζονται σε 
καλά καθιερωμένες αρχές, ότι η υλοποίησή 
τους μπορεί να επιταχυνθεί αν δοθούν 
οικονομικά κίνητρα, ότι έχουν 
διασυνοριακή σημασία, ότι είναι μεγάλης 
κλίμακας, και ότι μπορούν να αποδείξουν 
πώς τα αποτελέσματα της τεχνολογικής 
προόδου είναι δυνατόν να διανεμηθούν 
αποτελεσματικά ιδίως στο πλαίσιο των 
στόχων και των δομών που έχουν εγκριθεί 
βάσει του ευρωπαϊκού στρατηγικού 
σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών. Η 
χρηματοδοτική συνδρομή πρέπει να 
διατεθεί για έργα των οποίων η υλοποίηση 
μπορεί να προχωρήσει ουσιαστικά το 2009 
και το 2010.

Or. en

Τροπολογία 35
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Στην περίπτωση της δέσμευσης και 
αποθήκευσης άνθρακα ο κατάλογος αυτός 
πρέπει να καταρτιστεί βάσει των 
πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν στο 
πλαίσιο του φόρουμ ορυκτών καυσίμων, 
της τεχνολογικής πλατφόρμας σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής ορυκτών καυσίμων 
με μηδενικές εκπομπές καθώς και από 
άλλες πηγές. Η χρηματοδοτική συνδρομή 
πρέπει να διατεθεί για έργα των οποίων η 
υλοποίηση μπορεί να προχωρήσει 
ουσιαστικά το 2009 και το 2010.

(13) Στην περίπτωση της δέσμευσης και 
αποθήκευσης άνθρακα η χρηματοδοτική 
συνδρομή πρέπει να διατεθεί μόνο για έργα 
των οποίων η υλοποίηση μπορεί να 
δεσμεύσει πιστώσεις και να ξεκινήσει το 
αργότερο το 2010 

Or. en

Adlib Express Watermark



PE421.268v01-00 26/105 AM\772702EL.doc

EL

Τροπολογία 36
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) Όταν η χρηματοδοτική βοήθεια δεν 
μπορεί να διατεθεί σε 
καταλογογραφημένα έργα επειδή δεν έχει 
σημειωθεί πρόοδος ούτε έχουν ωριμάσει 
επενδυτικά εντός του 2009 και 2010, η 
Επιτροπή πρέπει να υποβάλει πρόταση, 
αν κρίνεται αναγκαίο, με την οποία θα 
προσδιορίζονται επιπλέον επιλέξιμα 
ενεργειακά έργα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν τα προσδιορισμένα έργα δεν είναι ώριμα για επενδύσεις μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, 
πρέπει να διασφαλίζεται ότι η χρηματοδοτική βοήθεια προς αυτά τα έργα θα μπορεί να διατεθεί 
σε άλλα επιλέξιμα έργα που πληρούν τα κριτήρια, όπως ορίστηκαν στο εδάφιο 1 του άρθρου 1.

Τροπολογία 37
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η ετοιμότητα πρέπει να αξιολογηθεί 
βάσει ώριμου και υλοποιήσιμου σχεδίου 
για τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης και της δέσμευσης
άνθρακα, ώριμου και υλοποιήσιμου 
σχεδίου για την μεταφορά και την 
αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα, 
και της εκπεφρασμένης δέσμευσης των 
τοπικών αρχών να υποστηρίξουν το έργο. 
Θα απαιτηθεί επίσης τα έργα να 
αποδείξουν τον τρόπο με τον οποίο τα 
αποτελέσματα των τεχνολογικών

(14) Τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης 
πρέπει να βασίζονται στην ύπαρξη
ώριμου και υλοποιήσιμου έργου για τη 
δέσμευση και την αποθήκευση άνθρακα, 
ώριμου και υλοποιήσιμου έργου για την 
μεταφορά και την αποθήκευση του 
διοξειδίου του άνθρακα, και στην 
απόδειξη της ικανότητας να αποκτηθεί η 
αναγκαία άδεια από τις εθνικές και τις 
τοπικές αρχές μέχρι το τέλος του 2009.  
Θα απαιτηθεί επίσης τα έργα να 
αποδείξουν τον τρόπο με τον οποίο τα 
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επιτευγμάτων θα διανεμηθούν 
αποτελεσματικά και πώς θα επιταχύνουν 
την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 
στο ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο 
ενεργειακών τεχνολογιών.

αποτελέσματα των τεχνολογικών 
επιτευγμάτων θα διανεμηθούν 
αποτελεσματικά και πώς θα επιταχύνουν 
την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 
στο ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο
ενεργειακών τεχνολογιών.

Or. en

Τροπολογία 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Θα χρειασθεί να γίνει επιλογή μεταξύ 
των επιλέξιμων έργων. Με βάση την εν 
λόγω επιλογή πρέπει να εξασφαλιστεί 
μεταξύ άλλων ότι δεν θα υποστηριχθεί σε 
κάθε κράτος μέλος παραπάνω από ένα 
έργο δέσμευσης και αποθήκευσης 
άνθρακα, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
μεγάλη ποικιλία συνθηκών γεωλογικής 
αποθήκευσης και να υποστηριχτεί ο 
στόχος της τόνωσης της οικονομικής 
ανάκαμψης σε ολόκληρη της Ευρώπη.

(15) Θα χρειασθεί να γίνει επιλογή μεταξύ 
των επιλέξιμων έργων. Με βάση την εν 
λόγω επιλογή πρέπει να εξασφαλιστεί 
μεταξύ άλλων ότι δεν θα υποστηριχθεί σε 
κάθε κράτος μέλος παραπάνω από ένα 
έργο δέσμευσης και αποθήκευσης 
άνθρακα.

Or. en

Τροπολογία 39
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18a) Ενόψει του συγκεκριμένου στόχου 
του παρόντος κανονισμού και της 
ανάγκης να διασφαλιστεί το συντομότερο 
χρηματοδοτική βοήθεια στις τρεις δέσμες 
έργων που καλύπτει, η Επιτροπή πρέπει 
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να ενισχύσει τα χρηματοδοτικά μέσα 
εντός του παρόντος κανονισμού σε 
συνεργασία και με τη βοήθεια των 
χρηματοδοτικών μέσων της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων. Πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη, εκ 
μέρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων μιας χρηματοδοτικής 
πίστωσης σχεδιασμένης για τη 
χρηματοδοτική στήριξη των έργων στον 
τομέα της ενέργειας, τα οποία θα 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, 
και σύμφωνα με το Research Risk 
Sharing Finance Facility.

Or. en

Τροπολογία 40
Lena Ek, Anne Laperrouze, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21a) Πριν από τις 30 Ιουνίου 2009 η 
Επιτροπή πρέπει να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόταση για τη 
βελτίωση της λειτουργίας των τριών 
διαρθρωτικών ταμείων, ιδίως για τις 
ΜΜΕ, με τη συντόμευση, μεταξύ άλλων,
της περιόδου πριν από την πληρωμή εκ 
μέρους των ταμείων και τη δυνατότητα 
να λαμβάνονται προκαταβολικά 
πιστώσεις από τα ταμεία. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να διερευνηθεί πώς θα αυξηθεί η πρόσβαση στα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά 
ταμεία ιδίως για τις ΜΜΕ, καθώς δεν πρόκειται μάλλον να λάβουν πιστώσεις από το σχέδιο 
οικονομικής ανάκαμψης.
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Τροπολογία 41
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Λόγω της επείγουσας ανάγκης 
αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης και 
των πιεστικών ενεργειακών αναγκών της 
Κοινότητας, ο παρών κανονισμός πρέπει 
να τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την 
δημοσίευσή του.

(23) Λόγω της επείγουσας ανάγκης 
αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης και 
των πιεστικών ενεργειακών αναγκών της 
Κοινότητας, ο παρών κανονισμός πρέπει 
να τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την 
δημοσίευσή του , επιπρόσθετα δε η 
Επιτροπή πρέπει να ετοιμάσει νέο 
πρόγραμμα ενίσχυσης της οικονομικής 
ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον 
τομέα της ενέργειας για την περίοδο μετά 
το 2010.

Or. en

Τροπολογία 42
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται 
μέσο χρηματοδότησης, το Ευρωπαϊκό 
Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης, που 
αναφέρεται στο εξής ως "ΕΕΠΑ", για την 
υλοποίηση στην Κοινότητα έργων στον 
τομέα της ενέργειας, τα οποία συμβάλλουν 
στην οικονομική ανάκαμψη, στην 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και 
στη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου. 

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται 
μέσο χρηματοδότησης, το Ευρωπαϊκό 
Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης, που 
αναφέρεται στο εξής ως "ΕΕΠΑ", για την 
υλοποίηση στην Κοινότητα έργων στον 
τομέα της ενέργειας, τα οποία συμβάλλουν 
στην οικονομική ανάκαμψη, στην 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, 
στην ενεργειακή απόδοση και στη μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει χρηματοδοτικό μέσο, το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα 
Ανάκαμψης, και πρέπει να συμπεριλάβει την ενεργειακή απόδοση, ιδίως την ενεργειακή 
απόδοση στα κτήρια, καθώς και καινοτόμες τεχνολογίες.

Τροπολογία 43
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θεσπίζονται υποπρογράμματα για την 
προώθηση αυτών των στόχων στους 
ακόλουθους τομείς:

Θεσπίζονται υποπρογράμματα για την 
προώθηση αυτών των στόχων στους 
ακόλουθους τομείς:

(α) διασυνδέσεις φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας,

(α) διασυνδέσεις φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας,

(β) των υπεράκτιων εγκαταστάσεων 
αιολικής ενέργειας και

(β) των υπεράκτιων εγκαταστάσεων 
αιολικής ενέργειας

(γ) δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. (γ) δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα.

(γα) ενεργειακή απόδοση, ιδίως 
ενεργειακή απόδοση στα κτήρια καθώς 
και
(γβ) καινοτόμες τεχνολογίες

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει χρηματοδοτικό μέσο, το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα 
Ανάκαμψης, και πρέπει να συμπεριλάβει την ενεργειακή απόδοση, ιδίως την ενεργειακή 
απόδοση στα κτήρια, καθώς και καινοτόμες τεχνολογίες.
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Τροπολογία 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θεσπίζονται υποπρογράμματα για την 
προώθηση αυτών των στόχων στους 
ακόλουθους τομείς:

Θεσπίζονται υποπρογράμματα για την 
προώθηση αυτών των στόχων στους 
ακόλουθους τομείς:

(α) διασυνδέσεις φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας,

(α) διασυνδέσεις φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως του υπερ-
δικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(β) των υπεράκτιων εγκαταστάσεων 
αιολικής ενέργειας και

(β) των υπεράκτιων εγκαταστάσεων 
αιολικής ενέργειας και άλλων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

(γ) δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. (γ) απόδοσης ενέργειας, ιδίως μέσω 
σχεδίων για "έξυπνες πόλεις",
(γα) οικολογικών βιομηχανιών, ιδίως 
υψηλότερης παραγωγικότητας όσον 
αφορά τους πόρους.

Or. en

Τροπολογία 45
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θεσπίζονται υποπρογράμματα για την 
προώθηση αυτών των στόχων στους 
ακόλουθους τομείς:

Θεσπίζονται υποπρογράμματα για την 
προώθηση αυτών των στόχων στους 
ακόλουθους τομείς:

(α) διασυνδέσεις φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας,

(α) διασυνδέσεις φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας,

(β) των υπεράκτιων εγκαταστάσεων 
αιολικής ενέργειας και

(β) των υπεράκτιων εγκαταστάσεων 
αιολικής ενέργειας

(γ) δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. (γ) δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα·

(γα) ενεργειακή απόδοση, 
συμπεριλαμβανομένων των "έξυπνων 
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πόλεων"· και
(γβ) άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έργα εντός του τομέα της ενεργειακής απόδοσης, ιδίως οι έξυπνες πόλεις, και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι δυνατόν να δρομολογηθούν αμέσως και να έχουν τεράστιο 
δυναμικό συμβολής στην οικονομική ανάκαμψη. Ως εκ τούτου πρέπει επίσης να θεωρηθούν 
επιλέξιμοι τομείς σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 46
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) εξοικονόμηση και απόδοση ενέργειας

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε έργα βραχυχρόνια που επιφέρουν σύντομα αποτελέσματα, 
ώστε να υπάρχει ουσιαστική επίδραση στην αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης.

Τροπολογία 47
Mechtild Rothe, Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) ενεργειακά έξυπνες πόλεις

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι αστικές περιοχές, τόπος κατοικίας του 80% των πολιτών της ΕΕ και προέλευσης του 70% 
των αερίων θερμοκηπίου, παίζουν βασικό ρόλο στην κλιματική αλλαγή.  Υπάρχει τεράστιο 
δυναμικό και ανάγκη για βιώσιμες ενεργειακές επενδύσεις σε τοπικό επίπεδο, που θα 
δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης και θα επιτύχουν τους κλιματικούς και ενεργειακούς 
στόχους γρηγορότερα.

Τροπολογία 48
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με τον κανονισμό προσδιορίζονται έργα 
προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο κάθε 
υποπρογράμματος και καθορίζονται 
κριτήρια για τον προσδιορισμό και την 
εκτέλεση δράσεων υλοποίησης των εν 
λόγω έργων.

Με τον κανονισμό προσδιορίζονται έργα 
προς χρηματοδότηση και καθορίζονται 
κριτήρια για τον προσδιορισμό και την 
εκτέλεση δράσεων υλοποίησης των εν 
λόγω έργων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έργα εντός του τομέα της ενεργειακής απόδοσης, ιδίως οι έξυπνες πόλεις, και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι δυνατόν να δρομολογηθούν αμέσως και να έχουν τεράστιο 
δυναμικό συμβολής στην οικονομική ανάκαμψη. Ως εκ τούτου πρέπει επίσης να θεωρηθούν 
επιλέξιμοι τομείς σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 49
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που τα θεσπισμένα 
υποπρογράμματα και τα προσδιορισμένα 
έργα δεν επιτρέπουν έγκαιρες επενδύσεις 
ελλείψει επενδυτικής ωριμότητας, ο 
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παρών κανονισμός μπορεί να 
συμπληρωθεί με προτάσεις που θεσπίζουν 
πρόσθετα υποπρογράμματα και έργα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν τα προσδιορισμένα έργα δεν είναι ώριμα για επενδύσεις μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, 
πρέπει να διασφαλίζεται ότι η χρηματοδοτική βοήθεια προς αυτά τα έργα θα μπορεί να διατεθεί 
σε άλλα επιλέξιμα έργα που πληρούν τα κριτήρια, όπως ορίστηκαν στο εδάφιο 1.

Τροπολογία 50
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προτεραιότητες όσον αφορά τα 
διάφορα έργα καθορίζονται σύμφωνα με 
το εφικτό της υλοποίησής τους και την 
ταχύτητα με την οποία μπορούν να 
επιτευχθούν. Μεταξύ των έργων σε 
αυτούς τους τέσσερις τομείς θα υπάρχει 
υψηλός βαθμός ευελιξίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε βραχυχρόνια έργα με σύντομα αποτελέσματα, ώστε να 
υπάρξει  ουσιαστική επίδραση στην αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης. 
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Τροπολογία 51
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) "επενδυτική φάση": η φάση ενός έργου 
κατά την οποία πραγματοποιούνται 
εργασίες κατασκευής και 
πραγματοποιούνται κεφαλαιουχικές 
δαπάνες·

(ε) «επενδυτική φάση»: η φάση ενός έργου 
κατά την οποία πραγματοποιούνται 
προχωρημένες τεχνικές μελέτες και 
εργασίες κατασκευής και 
πραγματοποιούνται κεφαλαιουχικές 
δαπάνες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τη φράση "τεχνικές μελέτες" καλύπτεται ευρύ φάσμα φάσεων, συμπεριλαμβανομένου του 
έργου, που αντιστοιχούν σε ωριμότερο στάδιο, επομένως πρέπει να εξετάζονται κατά τη φάση 
των επενδύσεων παρά κατά τη φάση σχεδιασμού. 

Τροπολογία 52
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) "έξυπνες πόλεις": πόλεις οι οποίες 
δεσμεύονται στην απόδοση ενέργειας και 
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδίως 
στους τομείς κατασκευών και οικοδομής
και οι οποίες συντονίζουν τις 
δραστηριότητές τους σε επίπεδο ΕΕ, 
ιδίως μέσω δικτύων όπως το σύμφωνο 
των δημάρχων·

Or. en
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Τροπολογία 53
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) "ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές": 
ενέργεια από ανανεώσιμες μη ορυκτές 
πηγές, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της 
οδηγίας 2009/xxxx του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την προώθηση της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 

Or. en

Τροπολογία 54
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στβ) "έξυπνες πόλεις": πόλεις οι οποίες 
δεσμεύονται στην προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους 
τομείς κατασκευών και οικοδομής και σε 
φιλικά προς το περιβάλλον έργα στον 
τομέα των δημόσιων μεταφορών και οι 
οποίες συντονίζονται σε κοινοτικό 
επίπεδο ιδίως μέσω δικτύων  όπως το 
σύμφωνο των δημάρχων·

Or. en
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Τροπολογία 55
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο στ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στγ) "οικολογικές βιομηχανίες": 
δραστηριότητες μέσω των οποίων 
παράγονται αγαθά και υπηρεσίες για τον 
υπολογισμό, την αποτροπή, τον 
περιορισμό, την ελαχιστοποίηση ή την 
αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών 
στο νερό, στον αέρα και στο έδαφος 
καθώς και προβλημάτων που συνδέονται 
με απόβλητα, ηχορρύπανση και 
οικοσυστήματα.  Αυτό περιλαμβάνει 
καθαρότερες τεχνολογίες, προϊόντα και 
υπηρεσίες που μειώνουν τον 
περιβαλλοντικό κίνδυνο και 
ελαχιστοποιούν τη μόλυνση και τη χρήση 
πόρων•

Or. en

Τροπολογία 56
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) "καινοτόμα χρηματοπιστωτικά 
μέσα": μέσα με σημαντικό αποτέλεσμα 
μόχλευσης σε δημόσιες και ιδιωτικές 
επενδύσεις•  περιλαμβάνουν ίδια 
κεφάλαια για έργα μεγάλης κλίμακας, 
ιδίως μέσω του ταμείου "Marguerite", 
ίδια κεφάλαια για έργα μικρής και 
μεσαίας κλίμακας με τη συμμετοχή σε 
"ταμεία κεφαλαίων επιχειρηματικού 
κινδύνου" του ΕΤΕ, εγγυημένες 
διευκολύνσεις δανεισμού και 
διευκολύνσεις με μερισμό κινδύνου στην 
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ΕΤΕ ή σε κρατικές τράπεζες, θέσπιση 
μειωμένων επιτοκίων για το δανεισμό 
από την ΕΤΕ ή κρατικές τράπεζες, 
χρηματοδότηση τεχνικής βοήθειας σε 
"καταλύτες για αλλαγή" όπως οι 
"έξυπνες πόλεις"•

Or. en

Τροπολογία 57
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζβ) «αρχή της ιδίας αξίας»: η αρχή 
σύμφωνα με την οποία βιώσιμα έργα με 
εχέγγυα επιτυχίας επιλέγονται μεταξύ 
επιλέξιμων έργων και λαμβάνουν 
επιχορήγηση ή βοήθεια στο πλαίσιο 
καινοτόμου χρηματοπιστωτικού μέσου.

Or. en

Τροπολογία 58
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση 
του ΕΕΠΑ για το 2009 και το 2010 
ανέρχεται σε 3.500 εκατομμύρια ευρώ που 
κατανέμονται ως εξής:

1. Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση 
του ΕΕΠΑ για το 2009 και το 2010 
ανέρχεται σε 3.750 εκατομμύρια ευρώ.

Or. en
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Τροπολογία 59
Hannes Swoboda, Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση 
του ΕΕΠΑ για το 2009 και το 2010 
ανέρχεται σε 3.500 εκατομμύρια ευρώ που 
κατανέμονται ως εξής:

1. Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση 
του ΕΕΠΑ για το 2009 και το 2010 
ανέρχεται σε 3.500 εκατομμύρια ευρώ που 
κατανέμονται ως εξής:

(α) Έργα διασύνδεσης φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας έργα υπεράκτιων 
εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας, 1,750 
εκατομμύρια ευρώ,

(α) έργα διασύνδεσης φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας (προϋπολογισμός 
έως 1,750 εκατομμύρια ευρώ)·

β) έργα υπεράκτιων εγκαταστάσεων 
αιολικής ενέργειας, 500 εκατομμύρια 
ευρώ,

(β) έργα υπεράκτιων εγκαταστάσεων 
αιολικής ενέργειας, έως 500 εκατομμύρια 
ευρώ

(γ) έργα δέσμευσης και αποθήκευσης 
άνθρακα: εκατομμύρια ευρώ.

(γ) έργα δέσμευσης και αποθήκευσης 
άνθρακα: 
έως 1250 εκατομμύρια ευρώ.
(γα) επενδύσεις σε εξοικονόμηση 
ενέργειας και απόδοση ενέργειας ιδίως 
στο πλαίσιο τοπικών προγραμμάτων 
εξοικονόμησης ενέργειας, έως 1000 
εκατομμύρια ευρώ.
Κατά τη λήψη αποφάσεων σε 
συγκεκριμένη χρηματοδότηση σύμφωνα 
με τις παραγράφους (α) έως (γα), 
λαμβάνεται μέριμνα για να διασφαλιστεί 
ότι δεν ξεπερνάται ο συνολικός 
προϋπολογισμός

Or. en

Αιτιολόγηση

Τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες που μπορούν να εκτελεστούν σχετικά εύκολα και 
γρήγορα πρέπει επίσης να στηρίζονται.
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Τροπολογία 60
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) έργα δέσμευσης και αποθήκευσης 
άνθρακα: 1250 εκατομμύρια ευρώ.

(γ) έργα δέσμευσης και αποθήκευσης 
άνθρακα: 750 εκατομμύρια ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατανομή πιστώσεων πρέπει να γίνεται καλύτερα.

Τροπολογία 61
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) ενεργειακή απόδοση, 
συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής 
απόδοσης στα κτήρια: 500 εκατομμύρια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνονται επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση σε κτήρια, καθώς είναι από τους 
τομείς που μπορούν να αναζωογονήσουν την ευρωπαϊκή οικονομία.
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Τροπολογία 62
Άννυ Ποδηματά, Mechtild Rothe

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) ενεργειακά έξυπνες πόλεις:  500 
εκατομμύρια ευρώ,

Or. en

Τροπολογία 63
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ποσό που αντιστοιχεί στο 50% του 
συνολικού προϋπολογισμού, μνεία του 
οποίου γίνεται στην παράγραφο 1, θα 
χορηγηθεί σε έργα που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1γ υπό 
μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, ήτοι 
1.875 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 
υπολειπόμενο 50% του συνολικού 
προϋπολογισμού θα χορηγηθεί υπό μορφή 
καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων. 
Πιστώσεις που δεν έχουν διατεθεί το 
2009 και 2010 υπό μορφή επιχορηγήσεων 
επαναδιατίθενται στα καινοτόμα 
χρηματοπιστωτικά μέσα. 

Or. en
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Τροπολογία 64
Herbert Reul, Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι ενεργειακές υποδομές που 
χρηματοδοτούνται ή 
συγχρηματοδοτούνται με μέσα από τις 
διαθέσιμες ευρωπαϊκές πιστώσεις είναι 
οικονομικώς βιώσιμα και έχουν συνολική 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Or. en

Τροπολογία 65
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η συμμετοχή από τον προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και 
άλλες κρατικές τράπεζες για τα 
καινοτόμα χρηματοπιστωτικά μέσα, 
μνεία των οποίων γίνεται στην 
παράγραφο 1α, είναι ίση με 1.875 
εκατομμύρια ευρώ. Τα αρμόδια 
χρηματοπιστωτικά όργανα συνεισφέρουν 
με ίσο ποσό, ήτοι με άλλα 1.875 
εκατομμύρια ευρώ, αυξάνοντας το ποσό 
των καινοτόμων χρηματοπιστωτικών 
μέσων σε 3.750 εκατομμύρια ευρώ, με 
ένα ακόμη σημαντικό αποτέλεσμα 
μόχλευσης επί δημοσίων κι ιδιωτικών 
επενδύσεων μεταξύ 5 και 15 αναλόγως 
της φύσεως του καινοτόμου 
χρηματοπιστωτικού μέσου.

Or. en
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Τροπολογία 66
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Το συνολικό ποσό άμεσων 
επιχορηγήσεων και καινοτόμων 
χρηματοπιστωτικών μέσων ύψους 5.625 
εκατομμυρίων ευρώ, όπως αναφέρεται 
στις παραγράφους 1α και 1β, χορηγείται 
εξίσου και με ευέλικτο τρόπο επί τη βάσει 
της αρχής της 'ιδίας αξίας' ανάμεσα σε:

(α) Έργα διασύνδεσης φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας έργα υπεράκτιων 
εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας, 1,750 
εκατομμύρια ευρώ,

(α) έργα διασύνδεσης αγωγών φυσικού 
αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως 
του υπερ-δικτύου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (…)

β) έργα υπεράκτιων εγκαταστάσεων 
αιολικής ενέργειας, 500 εκατομμύρια 
ευρώ,

(β) έργα των υπεράκτιων εγκαταστάσεων 
αιολικής ενέργειας και άλλων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (…),

(γ) έργα δέσμευσης και αποθήκευσης 
άνθρακα: εκατομμύρια ευρώ.

(γ) έργα απόδοσης ενέργειας, ιδίως το 
πρόγραμμα για "έξυπνες πόλεις",
(γα) οικολογικές βιομηχανίες

Or. en

Τροπολογία 67
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο προϋπολογισμός που προορίζεται 
για τη χρηματοδότηση έργων του 
παραρτήματος τα οποία δεν πληρούν τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας των άρθρων 8, 
14 και 19 ανακατανέμονται αμέσως σε 
έργα ενεργειακής απόδοσης, 
συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων 
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πόλεων, και σε άλλα έργα ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, τα οποία αναφέρονται 
στα στοιχεία (γα) και (γβ) του άρθρου 1, 
εφόσον πληρούν τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας που προβλέπονται στο 
άρθρο 23α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έργα εντός του τομέα της ενεργειακής απόδοσης, ιδίως οι έξυπνες πόλεις, και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι δυνατόν να δρομολογηθούν αμέσως και να έχουν τεράστιο 
δυναμικό συμβολής στην οικονομική ανάκαμψη.

Τροπολογία 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 
αποφασίζει βάσει των προτάσεων της 
Επιτροπής εντός έξι εβδομάδων. Οσάκις 
δεν εκδίδεται απόφαση εντός της 
προθεσμίας αυτής, λογίζεται ότι οι 
προτάσεις εγκρίνονται.

4. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 
αποφασίζει βάσει των προτάσεων της 
Επιτροπής εντός δώδεκα εβδομάδων.

Or. en

Τροπολογία 69
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο II – Υποπρογράμματα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κεφάλαιο II διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αντί να έχουμε πολύ εξειδικευμένες διατάξεις για κάθε τυχόν υποπρόγραμμα, όπως προτείνει η 
Επιτροπή, προτείνεται η καλύτερη και πιο ευέλικτη λύση των οριζόντιων διατάξεων που 
καλύπτουν όλα τα υποπρογράμματα.  Ως εκ τούτου αντικαθιστούμε ολόκληρο το κεφάλαιο ΙΙ με 
σύνολο κοινών διατάξεων που προβλέπονται στο κεφάλαιο III. Αυτή η τροπολογία διαγράφει 
ουσιαστικά ολόκληρο το κεφάλαιο II, από το άρθρο 4 έως το άρθρο 22

Τροπολογία 70
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) βελτιστοποίηση της ικανότητάς του 
ενεργειακού δικτύου και ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας, ιδίως όσον 
αφορά τα διασυνοριακά τμήματα,

β) βελτιστοποίηση της ικανότητάς του 
ενεργειακού δικτύου και ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας, ιδίως όσον 
αφορά τα διασυνοριακά τμήματα, η οποία 
θα προσανατολίζεται στη σύνδεση όλων 
των εθνικών αγορών των κρατών μελών 
και δεν θα περιορίζεται σε ορισμένες 
περιφέρειες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός των επενδύσεων στις περιφερειακές διασυνδέσεις θα υποβαθμίσει το δυναμικό 
της διασύνδεσης και δεν θα συμβάλει στην ασφάλεια εφοδιασμού των ενδιαφερόμενων κρατών 
μελών.

Τροπολογία 71
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ανάπτυξη του δικτύου για την ενίσχυση 
της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής 
με τη μείωση της απομόνωσης των 

(γ) ανάπτυξη του ενεργειακού δικτύου για 
την ενίσχυση της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής και τη μείωση της 
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λιγότερο ευνοημένων και νησιωτικών 
περιοχών της Κοινότητας,

απομόνωσης των λιγότερο ευνοημένων και 
νησιωτικών περιοχών της Κοινότητας,

Or. en

Τροπολογία 72
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) σύνδεση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, και

(δ) σύνδεση και συσσωμάτωση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξίσου σημαντική με τη φυσική σύνδεση των ανανεώσιμων πηγών είναι η συσσωμάτωσή τους 
και η εν συνεχεία διαχείριση του δικτύου. Οι υποδομές είναι βασικές όσον αφορά τη 
συσσωμάτωση, καθώς αυτά τα συστήματα με υψηλό βαθμό διασύνδεσης είναι ανθεκτικότερα 
και μπορούν να ενσωματώσουν μεγαλύτερο ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα 
με τους κοινοτικούς στόχους.

Τροπολογία 73
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) εξασφάλιση επαρκούς ανταπόκρισης 
στην πρόσφατη κρίση αερίου.

Or. en
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Τροπολογία 74
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΕΠΑ χρησιμεύει για την επείγουσα 
προσαρμογή και ανάπτυξη ενεργειακών 
δικτύων ιδιαίτερης σημασίας για την 
Κοινότητα που στηρίζουν την λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και 
συμβάλλουν ιδίως στην επίλυση 
προβλημάτων συμφόρησης, ασφάλειας και 
διαφοροποίησης του ενεργειακού 
εφοδιασμού και στην αντιμετώπιση 
περιβαλλοντικών, τεχνικών και 
οικονομικών προβλημάτων. Απαιτείται 
ειδική κοινοτική στήριξη για την 
εντονότερη ανάπτυξη ενεργειακών 
δικτύων και την επιτάχυνση της 
κατασκευής τους.

Το ΕΕΠΑ χρησιμεύει για την επείγουσα 
προσαρμογή και ανάπτυξη ενεργειακών
δικτύων ιδιαίτερης σημασίας για την 
Κοινότητα που στηρίζουν την λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και 
συμβάλλουν ιδίως στην επίλυση 
προβλημάτων συμφόρησης, ασφάλειας και 
διαφοροποίησης του ενεργειακού 
εφοδιασμού και στην αντιμετώπιση 
περιβαλλοντικών, τεχνικών και 
οικονομικών προβλημάτων. Απαιτείται 
ειδική κοινοτική στήριξη για την 
εντονότερη ανάπτυξη ενεργειακών 
δικτύων και την επιτάχυνση της 
κατασκευής τους, ιδίως στα κράτη μέλη 
που επλήγησαν από την κρίση αερίου τον 
Ιανουάριο του 2009 και είναι τα πιο 
ευάλωτα σε διακοπές εφοδιασμού με 
αέριο.

Or. en

Τροπολογία 75
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατάλογος έργων τα οποία αντιστοιχούν 
στις προτεραιότητες που καθορίστηκαν 
στο άρθρο 5 περιέχεται στο μέρος Α του 
παραρτήματος.

Ενδεικτικός κατάλογος έργων τα οποία 
αντιστοιχούν στις προτεραιότητες που 
καθορίστηκαν στο άρθρο 5 περιέχεται στο 
μέρος Α και στο μέρος Β του 
παραρτήματος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε βραχυχρόνια έργα με σύντομα αποτελέσματα, ώστε να 
υπάρξει  ουσιαστική επίδραση στην αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης. 

Τροπολογία 76
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Χρηματοδοτική συνδρομή βάσει του 
ΕΕΠΑ (στο εξής αναφέρεται ως "ενίσχυση 
ΕΕΠΑ") για έργα διασύνδεσης φυσικού 
αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας 
χορηγείται για δράσεις με τις οποίες 
υλοποιούνται τα έργα του μέρους Α του 
παραρτήματος, ή μέρη αυτών.

1. Χρηματοδοτική συνδρομή βάσει του 
ΕΕΠΑ (στο εξής αναφέρεται ως «ενίσχυση 
ΕΕΠΑ») για έργα διασύνδεσης φυσικού 
αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας 
χορηγείται για δράσεις που συμβάλλουν 
στη μεγέθυνση της ενεργειακής 
απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων 
κτηρίων, ή με τις οποίες υλοποιούνται τα 
έργα του μέρους Α του παραρτήματος, ή 
μέρη αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρηματοδοτική συνδρομή βάσει του ΕΕΠΑ για έργα διασύνδεσης φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να χορηγείται για δράσεις που συμβάλλουν και  στη μεγέθυνση της 
ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων κτηρίων.

Τροπολογία 77
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι προτάσεις είναι επιλέξιμες για 
ενίσχυση ΕΕΠΑ μόνο εφόσον υλοποιούν 
τα έργα που απαριθμούνται στο μέρος Α 
του παραρτήματος και δεν υπερβαίνουν το 

1. Οι προτάσεις είναι επιλέξιμες για 
ενίσχυση ΕΕΠΑ μόνο εφόσον υλοποιούν 
τα έργα που συνδέονται με την ενεργειακή 
απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της 
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μέγιστο ποσό της ενίσχυσης ΕΕΠΑ που 
καθορίζεται εκεί.

ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, ή τα 
έργα που απαριθμούνται στο μέρος Α του 
παραρτήματος και δεν υπερβαίνουν το 
μέγιστο ποσό της ενίσχυσης ΕΕΠΑ που 
καθορίζεται εκεί.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η ενεργειακή απόδοση είναι τομέας που θα μπορούσε να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη 
της Ευρώπης.

Τροπολογία 78
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) για μακροπρόθεσμα έργα που έχουν 
προγραμματιστεί να ξεκινήσουν πριν από 
το τέλος του 2010·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί ότι τα επιλέξιμα για χρηματοδότηση έργα στο πλαίσιο αυτού του 
κανονισμού συμβάλλουν εκ των πραγμάτων στην οικονομική ανάκαμψη, πρέπει να έχει 
ξεκινήσει η εφαρμογή των υπό συζήτηση έργων εντός ενάμισι έτους από τώρα. Εξίσου 
σημαντικό είναι να  στοχεύει η χρηματοδότηση σε έργα μεγάλης κλίμακας, ώστε να συμβάλει 
στην οικονομική ανάκαμψη για μακρά χρονική περίοδο.
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Τροπολογία 79
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι προτεραιότητες όσον αφορά τα 
διάφορα έργα καθορίζονται σύμφωνα με 
το εφικτό της υλοποίησής τους και την 
ταχύτητα με την οποία μπορούν να 
πραγματοποιηθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε βραχυχρόνια έργα με σύντομα αποτελέσματα, ώστε να 
υπάρξει  ουσιαστική επίδραση στην αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης.

Τροπολογία 80
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ωριμότητα, ιδίως σε σχέση με την 
ικανότητα έγκαιρης έναρξης των εργασιών 
και δέσμευσης κονδυλίων πριν από το 
τέλος του 2010,

(α) ωριμότητα, ιδίως σε σχέση με την 
ικανότητα έγκαιρης έναρξης των εργασιών 
και δέσμευσης κονδυλίων πριν από το 
τέλος του 2011,

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο ανάκαμψης έχει καταρτιστεί για την τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας με βάση 
τους μακροπρόθεσμους στόχους και, εφόσον διασφαλιστεί η αύξηση του δυναμικού 
διασύνδεσης, θα αποτελέσει μεγάλη ευκαιρία για να προχωρήσουμε σε μία ενιαία ευρωπαϊκή 
αγορά ενέργειας.
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Τροπολογία 81
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) η περίοδος κατά την οποία πρέπει να 
είναι διαθέσιμη στους παράγοντες της 
αγοράς η αύξηση του δυναμικού 
διασύνδεσης, η οποία δεν θα ξεπερνά τα 
τρία χρόνια από την χορήγηση της 
βοήθειας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο ανάκαμψης έχει καταρτιστεί για την τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας με βάση 
τους μακροπρόθεσμους στόχους και, εφόσον διασφαλιστεί η αύξηση του δυναμικού 
διασύνδεσης, θα αποτελέσει μεγάλη ευκαιρία για να προχωρήσουμε σε μία ενιαία ευρωπαϊκή 
αγορά ενέργειας.

Τροπολογία 82
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αβ) αύξηση του δυναμικού μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας ή αερίου 
τουλάχιστον μεταξύ των συνόρων των 
κρατών μελών που συμμετέχουν στο έργο, 
ανεξαρτήτως του αν η βοήθεια 
χορηγείται σε ένα ή περισσότερα απ’ 
αυτά τα κράτη μέλη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο ανάκαμψης έχει καταρτιστεί για την τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας με βάση 
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τους μακροπρόθεσμους στόχους και, εφόσον διασφαλιστεί η αύξηση του δυναμικού 
διασύνδεσης, θα αποτελέσει μεγάλη ευκαιρία για να προχωρήσουμε σε μία ενιαία ευρωπαϊκή 
αγορά ενέργειας.

Τροπολογία 83
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αγ) ο βαθμός στον οποία 
ευθυγραμμίζεται το έργο με τις 
προτεραιότητες που καθορίζονται σε 
καθεμία από τις περιφερειακές 
πρωτοβουλίες τις οποίες κατευθύνει ο 
ευρωπαϊκός ρυθμιστικός όμιλος για την 
ηλεκτρική ενέργεια και το αέριο, με 
σκοπό την επίτευξη μιας ενιαίας 
ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο ανάκαμψης έχει καταρτιστεί για την τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας με βάση 
τους μακροπρόθεσμους στόχους και, εφόσον διασφαλιστεί η αύξηση του δυναμικού 
διασύνδεσης, θα αποτελέσει μεγάλη ευκαιρία για να προχωρήσουμε σε μία ενιαία ευρωπαϊκή 
αγορά ενέργειας.

Τροπολογία 84
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηα) το δυναμικό βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης και μείωσης 
πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσης 
στον τομέα κατασκευών και αλλού.
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Or. ro

Αιτιολόγηση

Για να εκτιμηθούν οι εισερχόμενες προτάσεις, τα κριτήρια που χρησιμοποιεί η Επιτροπή πρέπει 
να περιλαμβάνουν την επιδιωκόμενη ενεργειακή απόδοση και μείωση της πρωτογενούς 
κατανάλωσηε ενέργειας στον κατασκευαστικό τομέα και αλλού.

Τροπολογία 85
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι προτεραιότητες όσον αφορά τα 
διάφορα έργα καθορίζονται σύμφωνα με 
το εφικτό της υλοποίησής τους και την 
ταχύτητα με την οποία μπορούν να 
πραγματοποιηθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε βραχυχρόνια έργα με σύντομα αποτελέσματα, ώστε να 
υπάρξει  ουσιαστική επίδραση στην αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης.

Τροπολογία 86
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ενίσχυση ΕΕΠΑ για έργα υπεράκτιων 
εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας 
χορηγείται μετά από πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων η οποία περιορίζεται στις 
δράσεις με τις οποίες υλοποιούνται τα
έργα που αναφέρονται στο μέρος Β του 

1. Η ενίσχυση ΕΕΠΑ για έργα υπεράκτιων 
εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας 
χορηγείται μετά από πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων η οποία υλοποιεί  έργα όπως 
αυτά που αναφέρονται ενδεικτικά στο 
μέρος Β του παραρτήματος.
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παραρτήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα

Τροπολογία 87
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα έργα εγκαταστάσεων αιολικής 
ενέργειας που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνουν χρηματοδότηση 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες που 
καθορίζονται στο Ευρωπαϊκό Στρατηγικό 
Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών 
(ΕΣΣΕΤ).  Το ΕΣΣΕΤ λαμβάνεται υπόψη 
στον καθορισμό μελλοντικών 
χρηματοδοτικών προτεραιοτήτων σε 
σχέση με τις έξι ευρωπαϊκές βιομηχανικές 
πρωτοβουλίες του ΕΣΣΕΤ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΣΣΕΤ στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης ευρέως φάσματος τεχνολογιών, που θα 
χρειαστεί στο σύνολό του, για να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και 
στην ενίσχυση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού. Το σχέδιο ανάκαμψης παρέχει εκ των 
προτέρων χρηματοδότηση αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας και στη 
δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Σε μελλοντικές συζητήσεις για τα δημοσιονομικά, πρέπει 
να εξετάζεται η χρηματοδότηση άλλων τεχνολογιών για να αποφεύγεται το ενδεχόμενο άλλες 
τεχνολογίες να εγκαταλείπονται ή η αιολική ενέργεια και η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα 
να λαμβάνουν διπλή χρηματοδότηση από διαφορετικές πηγές εις βάρος άλλων τομέων.
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Τροπολογία 88
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι προτάσεις είναι επιλέξιμες για 
ενίσχυση ΕΕΠΑ μόνο εφόσον υλοποιούν 
τα έργα που απαριθμούνται στο μέρος Β 
του παραρτήματος, δεν υπερβαίνουν το 
μέγιστο ποσό της ενίσχυσης ΕΕΠΑ που 
καθορίζεται εκεί και ικανοποιούν τους 
εξής όρους:

1. Οι προτάσεις είναι επιλέξιμες για 
ενίσχυση ΕΕΠΑ μόνο εφόσον υλοποιούν 
έργα, όπως αυτά που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Β, μέρος Β.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε βραχυχρόνια έργα με σύντομα αποτελέσματα, ώστε να 
υπάρξει  ουσιαστική επίδραση στην αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης.

Τροπολογία 89
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) το χρονοδιάγραμμα του έργου 
περιλαμβάνει σημαντικές κεφαλαιουχικές 
δαπάνες κατά το 2009 και το 2010,

(α) το έργο είναι μακράς πνοής, που έχει 
προγραμματιστεί να ξεκινήσει πριν από 
το τέλος του 2010· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί ότι τα επιλέξιμα για χρηματοδότηση έργα στο πλαίσιο αυτού του 
κανονισμού συμβάλλουν εκ των πραγμάτων στην οικονομική ανάκαμψη, πρέπει να έχει 
ξεκινήσει η εφαρμογή των υπό συζήτηση έργων εντός ενάμισι έτους από τώρα. Εξίσου 
σημαντικό είναι να στοχεύει η χρηματοδότηση σε έργα μεγάλης κλίμακας, ώστε να συμβάλει σε 
οικονομική ανάκαμψη για μακρά χρονική περίοδο.
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Τροπολογία 90
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι προτεραιότητες όσον αφορά τα 
διάφορα έργα καθορίζονται σύμφωνα με 
το εφικτό της υλοποίησής τους και την 
ταχύτητα με την οποία μπορούν να 
πραγματοποιηθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε βραχυχρόνια έργα με σύντομα αποτελέσματα, ώστε να 
υπάρξει  ουσιαστική επίδραση στην αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης.

Τροπολογία 91
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) κατά πόσο ενσωματώνονται δεόντως 
οι κοινοτικές επιχειρήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 14, παρ. 2, στην 
αντίστοιχη ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν το σχέδιο ανάκαμψης πρόκειται να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, πρέπει να 
συμπεριλάβει συνεπή εκπροσώπηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
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Τροπολογία 92
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι προτεραιότητες όσον αφορά τα 
διάφορα έργα καθορίζονται σύμφωνα με 
το εφικτό της υλοποίησής τους και την 
ταχύτητα με την οποία μπορούν να
πραγματοποιηθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε βραχυχρόνια έργα με σύντομα αποτελέσματα, ώστε να 
υπάρξει  ουσιαστική επίδραση στην αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης.

Τροπολογία 93
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ενίσχυση ΕΕΠΑ για έργα δέσμευσης 
και αποθήκευσης άνθρακα χορηγείται σε 
δράσεις με τις οποίες υλοποιούνται τα
έργα του μέρους Γ του παραρτήματος.

1. Η ενίσχυση ΕΕΠΑ για έργα δέσμευσης 
και αποθήκευσης άνθρακα χορηγείται σε 
δράσεις με τις οποίες υλοποιούνται έργα 
όπως αυτά που περιλαμβάνονται στο 
μέρος Γ του παραρτήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα πρέπει να προσαρμοστεί δεόντως.
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Τροπολογία 94
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ενίσχυση ΕΕΠΑ χορηγείται σε 5 το 
πολύ έργα. Η χρηματοδότηση δεν 
υπερβαίνει τα 250 εκατομμύρια ευρώ ανά 
έργο.

4. Ενίσχυση ΕΕΠΑ χορηγείται σε 5 το 
πολύ έργα. Η χρηματοδότηση δεν 
υπερβαίνει τα 150 εκατομμύρια ευρώ ανά 
έργο.

Or. en

Τροπολογία 95
Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα έργα δέσμευσης και αποθήκευσης 
άνθρακα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνουν χρηματοδότηση 
σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο 
Ενεργειακών Τεχνολογιών (ΕΣΣΕΤ).  
Αυτή η χρηματοδότηση λαμβάνεται 
υπόψη κατά τον καθορισμό μελλοντικών 
χρηματοδοτικών προτεραιοτήτων σε 
σχέση με τις έξι Ευρωπαϊκές 
Βιομηχανικές Πρωτοβουλίες του ΕΣΣΕΤ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΣΣΕΤ στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης ευρέος φάσματος τεχνολογιών, που θα 
χρειαστεί στο σύνολό του, για να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και 
στην ενίσχυση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού. Το σχέδιο ανάκαμψης παρέχει εκ των 
προτέρων χρηματοδότηση αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας και στη 
δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Σε μελλοντικές συζητήσεις για τα δημοσιονομικά, πρέπει 
να εξετάζεται η χρηματοδότηση άλλων τεχνολογιών για να αποφεύγεται το ενδεχόμενο άλλες 
τεχνολογίες να εγκαταλείπονται ή η αιολική ενέργεια και η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα 
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να λαμβάνουν διπλή χρηματοδότηση από διαφορετικές πηγές εις βάρος άλλων τομέων.

Τροπολογία 96
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι προτάσεις είναι επιλέξιμες για 
ενίσχυση ΕΕΠΑ μόνο εφόσον υλοποιούν 
τα έργα που απαριθμούνται στο μέρος Γ 
του παραρτήματος, και ικανοποιούν τους 
εξής όρους:

1. Οι προτάσεις είναι επιλέξιμες για 
ενίσχυση ΕΕΠΑ μόνο εφόσον υλοποιούν 
έργα, όπως αυτά που απαριθμούνται στο 
μέρος Γ του παραρτήματος:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα πρέπει να προσαρμοστεί δεόντως.

Τροπολογία 97
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τα έργα αποδεικνύουν ότι διαθέτουν 
ικανότητα δέσμευσης τουλάχιστον 85% 
του διοξειδίου του άνθρακα σε 
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής 
ηλεκτρικής ισχύος τουλάχιστον 300 MW ή 
ισοδύναμη και ικανότητα μεταφοράς και 
ασφαλούς υπόγειας γεωλογικής 
αποθήκευσης του εν λόγω διοξειδίου του 
άνθρακα,

(α) τα έργα αποδεικνύουν ότι διαθέτουν 
ικανότητα δέσμευσης τουλάχιστον 85% 
του διοξειδίου του άνθρακα σε 
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής 
ηλεκτρικής ισχύος τουλάχιστον 300 MW ή 
ισοδύναμη (ή σε εξοπλισμό δέσμευσης για 
τη ροή απαερίων που αντιστοιχεί σε 
παραγωγή τουλάχιστον MWe σε 
μεγαλύτερη εγκατάσταση)  και ικανότητα 
μεταφοράς και ασφαλούς υπόγειας 
γεωλογικής αποθήκευσης του εν λόγω 
διοξειδίου του άνθρακα ,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι θα ήταν δυνατή η υλοποίηση έργου επίδειξης για την επεξεργασία 
απαερίων που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε παραγωγή 300 MW, ακόμη κι αν η εγκατάσταση 
παραγωγής θα έχει ισχύ μεγαλύτερη από 300 ΜW (π.χ. 800 MW). Κάτι τέτοιο θα επιτρέψει να 
κρατηθούν χαμηλά οι συνολικές δαπάνες, χωρίς να υπονομεύεται, ταυτόχρονα, η 
αποτελεσματικότητα της επίδειξης.

Τροπολογία 98
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τα έργα αποδεικνύουν ότι διαθέτουν 
ικανότητα δέσμευσης τουλάχιστον 85% 
του διοξειδίου του άνθρακα σε 
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής 
ηλεκτρικής ισχύος τουλάχιστον 300 MW ή 
ισοδύναμη και ικανότητα μεταφοράς και 
ασφαλούς υπόγειας γεωλογικής 
αποθήκευσης του εν λόγω διοξειδίου του 
άνθρακα,

(α) τα έργα αποδεικνύουν ότι διαθέτουν 
ικανότητα δέσμευσης τουλάχιστον 85% 
του διοξειδίου του άνθρακα σε 
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής 
ηλεκτρικής ισχύος τουλάχιστον 300 MW ή 
ισοδύναμη (ή σε εξοπλισμό δέσμευσης για 
τη ροή απαερίων που αντιστοιχεί σε 
παραγωγή τουλάχιστον MWe σε 
μεγαλύτερη εγκατάσταση)  και ικανότητα 
μεταφοράς και ασφαλούς υπόγειας 
γεωλογικής αποθήκευσης του εν λόγω 
διοξειδίου του άνθρακα,

Or. xm

Αιτιολόγηση

Molti progetti dimostrativi, che si basano sulla cattura post-combustione, saranno realizzati 
su impianti di taglia superiore ai 300 MW, trattando non tutta la portata di fumi prodotta 
dalla caldaia ma solo una sua parte. L'emendamento consente che questo avvenga purchè la 
portata trattata sia uguale o superiore a quella che sarebbe prodotta da un impianto da 300 
MW avente la stessa tecnologia. La scelta di non trattare l'intera portata permette di ridurre 
il costo della dimostrazione senza comprometterne la significatività. Infatti gli impianti di 
cattura post-combustione della CO2 saranno di tipo modulare.
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Τροπολογία 99
Jerzy Buzek, Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τα έργα αποδεικνύουν ότι διαθέτουν 
ικανότητα δέσμευσης τουλάχιστον 85% 
του διοξειδίου του άνθρακα σε 
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής 
ηλεκτρικής ισχύος τουλάχιστον 300 MW ή 
ισοδύναμη και ικανότητα μεταφοράς και 
ασφαλούς υπόγειας γεωλογικής 
αποθήκευσης του εν λόγω διοξειδίου του 
άνθρακα,

(α) τα έργα αποδεικνύουν ότι διαθέτουν 
ικανότητα δέσμευσης τουλάχιστον 85% 
του διοξειδίου του άνθρακα σε 
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής 
ηλεκτρικής ισχύος τουλάχιστον 250 MW ή 
ισοδύναμη και ικανότητα μεταφοράς και 
ασφαλούς υπόγειας γεωλογικής 
αποθήκευσης του εν λόγω διοξειδίου του 
άνθρακα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Χωρίς το κατώφλι των 250 ΜW μία σειρά έργων που παρατίθενται στον κατάλογο επιλέξιμων 
έργων του παραρτήματος δεν θα κρίνονταν κατάλληλα για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα.

Τροπολογία 100
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το χρονοδιάγραμμα του έργου 
περιλαμβάνει σημαντικές κεφαλαιουχικές 
δαπάνες κατά το 2009 και το 2010,

(β) τα έργα είναι δυνατόν να πιστωθούν 
σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες εντός 
του 2010, εφόσον λάβουν τις αναγκαίες 
εγκρίσεις προγραμματισμού. Το βασικό 
σύστημα δαπανών είναι έτοιμο εντός του 
2013, ενώ οι τελευταίες δαπάνες 
προβλέπονται για το 2014/2015.

Or. xm
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Αιτιολόγηση

Η αρχική διατύπωση, με την οποία ζητούνται σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 2009 
και το 2010 δεν λαμβάνει υπόψη ότι είναι αδύνατο να γίνουν επενδύσεις πριν τη λήψη της 
έγκρισης. Αυτές οι εγκρίσεις συνδέονται και με τη μεταφορά της οδηγίας για τη γεωλογική 
δέσμευση του βιοξειδίου του άνθρακα σε εθνικό επίπεδο, ενώ οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις για 
τη λήψη των εγκρίσεων είναι για δύο χρόνια από τώρα. Θεωρείται ότι το μεγαλύτερο μέρος των 
κεφαλαιουχικών δαπανών θα έχουν καλυφθεί εντός του 2013 με σημαντικές πτώσεις το 2014 
και 2015.

Τροπολογία 101
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το χρονοδιάγραμμα του έργου 
περιλαμβάνει σημαντικές κεφαλαιουχικές 
δαπάνες κατά το 2009 και το 2010,

(β) τα έργα είναι δυνατόν να πιστωθούν 
σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες εντός 
του 2010, εφόσον λάβουν τις αναγκαίες 
εγκρίσεις προγραμματισμού. Το βασικό 
σύστημα δαπανών είναι έτοιμο εντός του 
2013, ενώ οι τελευταίες δαπάνες 
προβλέπονται για το 2014/2015.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τον πραγματικό χρονισμό της οδηγίας για τη δέσμευση και αποθήκευση 
άνθρακα και τις διοικητικές διαδικασίες για την έγκριση, πρέπει να προγραμματίσουμε τα 
βασικά συστήματα δαπανών για το 2013 και τις τελευταίες δαπάνες για το 2014 και 2015.

Τροπολογία 102
Herbert Reul, Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το χρονοδιάγραμμα του έργου 
περιλαμβάνει σημαντικές κεφαλαιουχικές 

(β) το χρονοδιάγραμμα του έργου 
περιλαμβάνει σημαντικές κεφαλαιουχικές 
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δαπάνες κατά το 2009 και το 2010, δεσμεύσεις εντός των δύο πρώτων ετών 
μετά τη χορήγηση των πιστώσεων., Όλες 
οι δεσμεύσεις υπόκεινται σε εθνικό 
πλαίσιο που θα έχει τεθεί σε ισχύ και στις 
αναγκαίες άδειες που θα έχουν δοθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία επιλογής έργων επίδειξης μπορεί να διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2009. Οι 
ακριβείς προτεινόμενες ημερομηνίες δεν θα είναι τότε συμβατές με τη διαδικασία. Οποιαδήποτε 
δέσμευση κεφαλαίου μπορεί να υπόκειται μόνο σε όρους πέρα από τον έλεγχο όσων έχουν 
αναλάβει το έργο.  

Τροπολογία 103
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το χρονοδιάγραμμα του έργου 
περιλαμβάνει σημαντικές κεφαλαιουχικές 
δαπάνες κατά το 2009 και το 2010,

(β) το έργο είναι μακράς πνοής, που έχει 
προγραμματιστεί να ξεκινήσει πριν από 
το τέλος του 2010· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί ότι τα επιλέξιμα για χρηματοδότηση έργα στο πλαίσιο αυτού του 
κανονισμού συμβάλλουν εκ των πραγμάτων στην οικονομική ανάκαμψη, πρέπει να έχει 
ξεκινήσει η εφαρμογή των υπό συζήτηση έργων εντός ενάμισι έτους από τώρα. Εξίσου 
σημαντικό είναι να  στοχεύει η χρηματοδότηση σε έργα μεγάλης κλίμακας, ώστε να συμβάλει 
στην οικονομική ανάκαμψη για μακρά χρονική περίοδο.
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Τροπολογία 104
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το χρονοδιάγραμμα του έργου 
περιλαμβάνει σημαντικές κεφαλαιουχικές 
δαπάνες κατά το 2009 και το 2010,

β) το χρονοδιάγραμμα του έργου 
προβλέπει τη δυνατότητα δέσμευσης 
πιστώσεων εντός του 2011 και 
περιλαμβάνει σημαντικές κεφαλαιουχικές 
δαπάνες μέχρι το τέλος του 2012,

Or. en

Τροπολογία 105
Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το χρονοδιάγραμμα του έργου 
περιλαμβάνει σημαντικές κεφαλαιουχικές
δαπάνες κατά το 2009 και το 2010,

(β) το χρονοδιάγραμμα του έργου 
περιλαμβάνει σημαντικές δαπάνες κατά το 
2009 και το 2010,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δαπάνες δεν πρέπει να περιορίζονται σε κεφαλαιουχικές αλλά πρέπει να περιλαμβάνουν και 
άλλες δαπάνες, όπως για παράδειγμα την αξιολόγηση αποθήκευσης ή τις λεπτομερείς τεχνικές 
μελέτες.
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Τροπολογία 106
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 a (new)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Οι προτεραιότητες όσον αφορά τα 
διάφορα έργα καθορίζονται σύμφωνα με 
το εφικτό της υλοποίησής τους και την 
ταχύτητα με την οποία μπορούν να 
πραγματοποιηθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε βραχυχρόνια έργα με σύντομα αποτελέσματα, ώστε να 
υπάρξει  ουσιαστική επίδραση στην αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης.

Τροπολογία 107
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) αρτιότητα του χρηματοοικονομικού 
πακέτου για ολόκληρη την επενδυτική 
φάση του έργου,

(β) αρτιότητα του χρηματοοικονομικού 
πακέτου για ολόκληρη την επενδυτική 
φάση του έργου βάσει ολοκληρωμένου 
χρηματοοικονομικού σχεδίου και του 
προσδιορισμού τομέων ή στοιχείων ή 
επενδυτικών φάσεων για τις οποίες 
προορίζεται η χρηματοδότηση,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να καθορίζει με τρόπο σαφή και αδιαμφισβήτητο τα στοιχεία που 
χρειάζονται για την αξιολόγηση του χρηματοοικονομικού σχεδίου μιας πρότασης έργου.  Μια 
γενικόλογη διατύπωση για αυτό το άρθρο μπορεί να μη βοηθά αρκετά την Επιτροπή στην 
επιλογή έργων δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα.
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Τροπολογία 108
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) αρτιότητα του χρηματοοικονομικού 
πακέτου για ολόκληρη την επενδυτική 
φάση του έργου,

(β) αρτιότητα του χρηματοοικονομικού 
πακέτου για ολόκληρη την επενδυτική 
φάση του έργου, βάσει ολοκληρωμένου 
χρηματοοικονομικού σχεδίου και του 
προσδιορισμού τομέων ή στοιχείων ή 
επενδυτικών φάσεων για τις οποίες 
προορίζεται η χρηματοδότηση,

Or. xm

Αιτιολόγηση

Η γενικόλογη διατύπωση του στοιχείου β) στο άρθρο 20 ίσως να μην παρε΄χει στην Επιτροπή 
επαρκές στοιχείο αξιολόγησης για τη διαδικασία επιλογής έργων δέσμευσηας και αποθήκευσης 
άνθρακα. Θεωρούμε επομένως σκόπιμο να ξεκαθαρίζει ο κανονισμός κατά τρόπο σαφή και 
αδιαμφισβήτητο με βάση ποια στοιχεία θα αξιολογείται το χρηματοοικονομικό σχέδιο του 
προτεινόμενου έργου.

Τροπολογία 109
Herbert Reul, Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) αιτούμενη χρηματοδότηση ανά τόνο 
δεσμευόμενου διοξειδίου του άνθρακα 
κατά την πρώτη πενταετία λειτουργίας 
(συντελεστής 40%),

(α) αιτούμενη χρηματοδότηση ανά τόνο 
δεσμευόμενου διοξειδίου του άνθρακα 
κατά την πρώτη πενταετία λειτουργίας, 
λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, 
βασικών παραγόντων όπως το μέγεθος 
του έργου, η εφαρμοζόμενη τεχνολογία, 
τα χρησιμοποιούμενα καύσιμα και ο 
τρόπος μεταφοράς  (συντελεστής 20%)

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση είναι υπεραπλουστευμένη:  το κόστος ανά τόνο CO2 εξαρτάται μεταξύ άλλων από 
παράγοντες όπως το μέγεθος του έργου, η εφαρμοζόμενη τεχνολογία (πριν ή μετά την καύση), 
τα χρησιμοποιούμενα καύσιμα και ο τρόπος μεταφοράς (συμπεριλαμβανομένου του μήκους του 
αγωγού) κλπ.

Τροπολογία 110
Herbert Reul, Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) πολυπλοκότητα του έργου και επίπεδο 
καινοτομίας του συνόλου της 
εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων κι 
άλλων συνοδευτικών ερευνητικών 
δραστηριοτήτων καθώς και δέσμευση που 
έχουν αναλάβει οι δικαιούχοι για την 
διάδοση των αποτελεσμάτων της 
τεχνολογικής προόδου, που θα 
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου, 
σε άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με 
τρόπο συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο και 
ιδιαίτερα με τους στόχους και τις δομές 
που σκιαγραφούνται στο ευρωπαϊκό 
στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών 
τεχνολογιών (συντελεστής 40%),

(β) επίπεδο καινοτομίας του συνόλου της 
εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων κι 
άλλων συνοδευτικών ερευνητικών 
δραστηριοτήτων καθώς και δέσμευση που 
έχουν αναλάβει οι δικαιούχοι για την 
διάδοση των αποτελεσμάτων της 
τεχνολογικής προόδου, που θα 
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου, 
σε άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με 
τρόπο συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο και 
ιδιαίτερα με τους στόχους και τις δομές 
που σκιαγραφούνται στο ευρωπαϊκό 
στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών 
τεχνολογιών (συντελεστής 20%),

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να επιζητείται η πολυπλοκότητα για την πολυπλοκότητα. Υπάρχει η ανάγκη να 
εξισορροπείται η πιθανότητα ότι το έργο θα επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα με τους 
κινδύνους της τεχνολογίας.
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Τροπολογία 111
Herbert Reul, Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) η πιθανότητα ότι το έργο θα επιτύχει 
τα προσδοκώμενα αποτελέσματα 
(συντελεστής 20%),

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να επιζητείται η πολυπλοκότητα για την πολυπλοκότητα. Υπάρχει η ανάγκη να 
εξισορροπείται η πιθανότητα ότι το έργο θα επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα με τους 
κινδύνους της τεχνολογίας.

Τροπολογία 112
Herbert Reul, Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο b b (new)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(bb) προστιθέμενα οφέλη του έργου, όπως 
η συμβολή του σε μια μελλοντική 
ευρωπαϊκή υποδομή δέσμευσης και 
αποθήκευσης άνθρακα, η οποία θα 
βοηθήσει μελλοντικά εμπορικά έργα 
(συντελεστής 20%)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να επιζητείται η πολυπλοκότητα για την πολυπλοκότητα. Υπάρχει η ανάγκη να 
εξισορροπείται η πιθανότητα ότι το έργο θα επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα με τους 
κινδύνους της τεχνολογίας.
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Τροπολογία 113
Herbert Reul, Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενίσχυση ΕΕΠΑ συμβάλλει στην 
κάλυψη των δαπανών για τα στοιχεία 
εκείνα της επενδυτικής φάσης του έργου 
που συνδέονται αποκλειστικά με την 
δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, 
λαμβανομένων υπόψη των ενδεχόμενων 
κερδών λειτουργίας. Δεν υπερβαίνει το 
80% του συνόλου των επιλέξιμων 
επενδυτικών δαπανών.

Η ενίσχυση ΕΕΠΑ συμβάλλει στην 
κάλυψη των δαπανών για τα στοιχεία 
εκείνα της επενδυτικής φάσης του έργου 
που συνδέονται αποκλειστικά με την 
δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, 
λαμβανομένων υπόψη των ενδεχόμενων 
κερδών λειτουργίας. Δεν υπερβαίνει το 
80% του συνόλου των επιλέξιμων 
επενδυτικών δαπανών. Η λήψη βοήθειας 
από το ΕΕΠΑ δεν αποκλείει άλλες πηγές 
χρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 114
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενίσχυση ΕΕΠΑ συμβάλλει στην 
κάλυψη των δαπανών για τα στοιχεία 
εκείνα της επενδυτικής φάσης του έργου 
που συνδέονται αποκλειστικά με την 
δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, 
λαμβανομένων υπόψη των ενδεχόμενων 
κερδών λειτουργίας. Δεν υπερβαίνει το 
80% του συνόλου των επιλέξιμων 
επενδυτικών δαπανών.

Η ενίσχυση ΕΕΠΑ συμβάλλει στην 
κάλυψη των δαπανών για τα στοιχεία 
εκείνα της φάσης σχεδιασμού και της 
επενδυτικής φάσης του έργου που 
συνδέονται αποκλειστικά με την δέσμευση 
και αποθήκευση άνθρακα. Δεν υπερβαίνει 
το 80% του συνόλου των επιλέξιμων 
επενδυτικών δαπανών. Δεν υπερβαίνει το 
80% του συνόλου των επιλέξιμων 
επενδυτικών δαπανών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες και όσες σχετίζονται με τη 
φάση σχεδιασμού του πλήρους έργου. Η προκαταρκτική φάση έργου είναι όντως ενσωματωμένο 
μέρος της υλοποίησης ολοκληρωμένου έργου.

Τροπολογία 115
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενίσχυση ΕΕΠΑ συμβάλλει στην 
κάλυψη των δαπανών για τα στοιχεία 
εκείνα της επενδυτικής φάσης του έργου 
που συνδέονται αποκλειστικά με την
δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, 
λαμβανομένων υπόψη των ενδεχόμενων 
κερδών λειτουργίας. Δεν υπερβαίνει το 
80% του συνόλου των επιλέξιμων 
επενδυτικών δαπανών.

Η ενίσχυση ΕΕΠΑ συμβάλλει στην 
κάλυψη των δαπανών για τα στοιχεία 
εκείνα της φάσης σχεδιασμού και της 
επενδυτικής φάσης του έργου που 
συνδέονται αποκλειστικά με την δέσμευση 
και αποθήκευση άνθρακα. Δεν υπερβαίνει 
το 80% του συνόλου των επιλέξιμων 
επενδυτικών δαπανών. Δεν υπερβαίνει το 
80% του συνόλου των επιλέξιμων 
επενδυτικών δαπανών.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το πνεύμα της παρούσας πρότασης κανονισμού, είναι σημαντικό να 
συμπεριληφθούν στις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ΕΕΠΑ και όσες 
συνδέονται με τις φάσεις προετοιμασίας του ολοκληρωμένου έργου σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. 
Η φάση προκαταρκτικού σχεδιασμού είναι όντως μέρος της υλοποίησης του έργου σε μεγάλη 
κλίμακα που προορίζεται για συγχρηματοδότηση.

Τροπολογία 116
Philippe Busquin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενίσχυση ΕΕΠΑ συμβάλλει στην Η ενίσχυση ΕΕΠΑ συμβάλλει στην 
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κάλυψη των δαπανών για τα στοιχεία 
εκείνα της επενδυτικής φάσης του έργου 
που συνδέονται αποκλειστικά με την 
δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, 
λαμβανομένων υπόψη των ενδεχόμενων 
κερδών λειτουργίας. Δεν υπερβαίνει το 
80% του συνόλου των επιλέξιμων 
επενδυτικών δαπανών.

κάλυψη των δαπανών για τα στοιχεία 
εκείνα της επενδυτικής φάσης του έργου 
που συνδέονται αποκλειστικά με την 
δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, 
λαμβανομένων υπόψη των ενδεχόμενων 
κερδών λειτουργίας. Δεν υπερβαίνει το 
50% του συνόλου των επιλέξιμων 
επενδυτικών δαπανών.

Or. en

Τροπολογία 117
Mechtild Rothe, Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενίσχυση ΕΕΠΑ συμβάλλει στην 
κάλυψη των δαπανών για τα στοιχεία 
εκείνα της επενδυτικής φάσης του έργου 
που συνδέονται αποκλειστικά με την 
δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, 
λαμβανομένων υπόψη των ενδεχόμενων 
κερδών λειτουργίας. Δεν υπερβαίνει το 
80% του συνόλου των επιλέξιμων 
επενδυτικών δαπανών.

Η ενίσχυση ΕΕΠΑ συμβάλλει στην 
κάλυψη των δαπανών για τα στοιχεία 
εκείνα της επενδυτικής φάσης του έργου 
που συνδέονται αποκλειστικά με την 
δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, 
λαμβανομένων υπόψη των ενδεχόμενων 
κερδών λειτουργίας. Δεν υπερβαίνει το 
50% του συνόλου των επιλέξιμων 
επενδυτικών δαπανών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τρεις τομείς έργου στο πρόγραμμα ανάκαμψης πρέπει να βρίσκουν ίση αντιμετώπιση. Το 
πρόγραμμα ανάκαμψης έχει στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους και την ελαχιστοποίηση του 
κόστους. Εστιάζουμε υπερβολικά στη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Τα χρήματα των 
φορολογουμένων πρέπει να χρησιμοποιούνται με τρόπο που θα επιφέρει ταχύτατα οφέλη. 
Μειώνοντας το ύψος των συνολικών επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στο επίπεδο της 
διασύνδεσης και των υπεράκτιων έργων μπορούμε να ελευθερώσουμε επιπλεόν ποσά, χωρίς να 
αυξήσουμε τη συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος ανάκαμψης.
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Τροπολογία 118
Fiona Hall, Lena Ek, Dirk Sterckx, Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενίσχυση ΕΕΠΑ συμβάλλει στην 
κάλυψη των δαπανών για τα στοιχεία 
εκείνα της επενδυτικής φάσης του έργου 
που συνδέονται αποκλειστικά με την 
δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, 
λαμβανομένων υπόψη των ενδεχόμενων 
κερδών λειτουργίας. Δεν υπερβαίνει το 
80% του συνόλου των επιλέξιμων 
επενδυτικών δαπανών.

Η ενίσχυση ΕΕΠΑ συμβάλλει στην 
κάλυψη των δαπανών για τα στοιχεία 
εκείνα της επενδυτικής φάσης του έργου 
που συνδέονται αποκλειστικά με την 
δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, 
λαμβανομένων υπόψη των ενδεχόμενων 
κερδών λειτουργίας. Δεν υπερβαίνει το 
50% του συνόλου των επιλέξιμων 
επενδυτικών δαπανών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αυτή είναι αναγκαία για αν διατηρηθεί η συνέπεια με τις αρχές που διατυπώνονται 
στο φάκελο ΕΤS (αιτιολογική σκέψη 20), ο οποίος εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο το Δεκέμβριο 
του 2008. 

Τροπολογία 119
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενίσχυση ΕΕΠΑ συμβάλλει στην 
κάλυψη των δαπανών για τα στοιχεία 
εκείνα της επενδυτικής φάσης του έργου 
που συνδέονται αποκλειστικά με την 
δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, 
λαμβανομένων υπόψη των ενδεχόμενων 
κερδών λειτουργίας. Δεν υπερβαίνει το 
80% του συνόλου των επιλέξιμων 
επενδυτικών δαπανών.

Η ενίσχυση ΕΕΠΑ συμβάλλει στην 
κάλυψη των δαπανών για τα στοιχεία 
εκείνα της επενδυτικής φάσης του έργου 
που συνδέονται αποκλειστικά με την 
δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, 
λαμβανομένων υπόψη των ενδεχόμενων 
κερδών λειτουργίας. Δεν υπερβαίνει το 
50% του συνόλου των επιλέξιμων 
επενδυτικών δαπανών.

Or. en
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Τροπολογία 120
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενίσχυση ΕΕΠΑ συμβάλλει στην 
κάλυψη των δαπανών για τα στοιχεία 
εκείνα της επενδυτικής φάσης του έργου 
που συνδέονται αποκλειστικά με την 
δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, 
λαμβανομένων υπόψη των ενδεχόμενων 
κερδών λειτουργίας. Δεν υπερβαίνει το 
80% του συνόλου των επιλέξιμων 
επενδυτικών δαπανών. 

Η ενίσχυση ΕΕΠΑ συμβάλλει στην 
κάλυψη των δαπανών για τα στοιχεία 
εκείνα της επενδυτικής φάσης του έργου 
που συνδέονται αποκλειστικά με την 
δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, 
λαμβανομένων υπόψη των ενδεχόμενων 
κερδών λειτουργίας. Δεν υπερβαίνει το 
50% του συνόλου των επιλέξιμων 
επενδυτικών δαπανών.

Or. en

Τροπολογία 121
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η βοήθεια από το ΕΕΠΑ δίνεται με την 
επιφύλαξη της περαιτέρω 
συγχρηματοδότησης από τα κράτη μέλη 
και άλλα κοινοτικά μέσα, εφόσον το 
συνολικό ποσό χρηματοδότησης από την 
Κοινότητα και τα εθνικά μέσα δεν 
ξεπερνά το 80% των συνολικών 
επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αμφιβολιών ως προς την ερμηνεία, είναι αναγκαίο 
να διευκρινιστεί (όπως στην αναθεωρημένη οδηγία ΣΕΔΕ) ότι τα έργα επίδειξης μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν και από τα κράτη μέλη ή/και από άλλα ευρωπαϊκά μέσα. Αυτό θα ενισχύσει 
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την εμπιστοσύνη σε επενδύσεις για την τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, καθώς 
η υλοποίηση τέτοιων έργων θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την επίτευξη των ευρωπαϊκών 
στόχων όσον αφορά την κλιματική αλλαγή.

Τροπολογία 122
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η βοήθεια από το ΕΕΠΑ δίνεται με την 
επιφύλαξη της περαιτέρω 
συγχρηματοδότησης από τα κράτη μέλη 
και άλλα κοινοτικά μέσα,

Or. xm

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη, όπως έχει προβλεφθεί στην αναθεωρημένη οδηγία ΕΤS, να ξεκαθαριστεί ότι 
τέτοια έργα μπορούν να χρηματοδοτηθούν και από τα κράτη μέλη ή από άλλα ευρωπαϊκά μέσα. 
Τούτο θα αποτρέψει ενδεχόμενες αμφιβολίες ως προς την ερμηνεία του υπό εξέταση κειμένου, 
και θα συμβάλει στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στις επενδύσεις τεχνολογίας δέσμευσης 
και αποθήκευσης άνθρακα, πράγμα σημαντικό για την επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Τροπολογία 123
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά την πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων που αναφέρεται στο άρθρο 18 
παράγραφος 2, η Επιτροπή ενεργώντας με 
την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
28 παράγραφος 2, επιλέγει τα έργα που θα 
λάβουν ενίσχυση ΕΕΠΑ και καθορίζει το 
ποσό της ενίσχυσης ΕΕΠΑ που θα 
χορηγηθεί. Η Επιτροπή προσδιορίζει του 

1. Μετά την πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων που αναφέρεται στο άρθρο 18 
παράγραφος 2, η Επιτροπή ενεργώντας με 
την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
28 παράγραφος 2, επιλέγει τα έργα που θα 
λάβουν ενίσχυση ΕΕΠΑ και καθορίζει το 
ποσό της ενίσχυσης ΕΕΠΑ που θα 
χορηγηθεί. Η Επιτροπή προσδιορίζει του 
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όρους και τις μεθόδους υλοποίησης των 
προτάσεων.

όρους και τις μεθόδους υλοποίησης των 
προτάσεων. Η Επιτροπή θα καταρτίσει 
εφεδρικούς καταλόγους για προτάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

   

Τροπολογία 124
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί κάθε τρεις 
μήνες έκθεση με τον αναπροσαρμοσμένο 
κατάλογο προτάσεων και τις ημερομηνίες 
της αναμενόμενης έναρξης κατασκευών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα περισσότερα από τα έργα που καταλογογραφούνται στα παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ δεν θα 
πραγματοποιηθούν μέσα στην απαιτούμενη χρονική περίοδο, επομένως δεν θα έχουν άμεσο 
θετικό αντίκτυπο από την άποψη της οικονομίας και της απασχόλησης. Από την άλλη πλευρά ο 
τομέας ανανεώσιμων πηγών και ειδικότερα ο τομέας ηλιακής θερμικής ενέργειας μπορεί να 
παράσχει έργα επίδειξης του ποιες κατασκευές μπορούν να ξεκινήσουν αμέσως και να έχουν 
αντίκτυπο τόσο στον τομέα της ενέργειας όσο και στον τομέα της οικονομίας. Πρέπει να 
συντάξει η Επιτροπή ένα νέο παράρτημα Ε με προτάσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και ειδικότερα της ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο
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Τροπολογία 125
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Σε περίπτωση που κάποια από τις 
προτάσεις που περιλαμβάνονται στο 
βασικό κατάλογο παρουσιάσει 
καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να μην 
μπορεί να ξεκινήσει η φυσική κατασκευή 
μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2010, θα 
συμπεριληφθούν στο βασικό κατάλογο για 
άμεση δρομολόγηση οι προτάσεις από τον 
εφεδρικό κατάλογο οι οποίες απαιτούν 
ίσο ποσό χρηματοδότησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα περισσότερα από τα έργα που καταλογογραφούνται στα παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ δεν θα 
πραγματοποιηθούν μέσα στην απαιτούμενη χρονική περίοδο, επομένως δεν θα έχουν άμεσο 
θετικό αντίκτυπο από την άποψη της οικονομίας και της απασχόλησης. Από την άλλη πλευρά ο 
τομέας ανανεώσιμων πηγών και ειδικότερα ο τομέας ηλιακής θερμικής ενέργειας μπορεί να 
παράσχει έργα επίδειξης του ποιες κατασκευές μπορούν να ξεκινήσουν αμέσως και να έχουν 
αντίκτυπο τόσο στον τομέα της ενέργειας όσο και στον τομέα της οικονομίας. Πρέπει να 
συντάξει η Επιτροπή ένα νέο παράρτημα Ε με προτάσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και ειδικότερα της ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο

Τροπολογία 126
Mechtild Rothe, Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο II – τμήμα 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΤΜΗΜΑ 3α
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Άρθρο 22a
Η ενίσχυση ΕΕΠΑ για ενεργειακά έξυπνες
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πόλεις μετά από πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων η οποία περιορίζεται στις 
δράσεις με τις οποίες υλοποιούνται τα 
έργα που αναφέρονται στο μέρος Γα του 
παραρτήματος (νέο).

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αστικές περιοχές, τόπος κατοικίας του 80% των πολιτών της ΕΕ και προέλευσης του 70% 
των αερίων θερμοκηπίου, παίζουν βασικό ρόλο στην κλιματική αλλαγή.  Η διάθεση 500 εκατ. 
ευρώ σε πόλεις σύμφωνα με το σχέδιο ανάκαμψης όπως προτάθηκε αρχικά από την Επιτροπή 
έχει διαγραφεί από τον κατάλογο μέτρων.  Υπάρχει τεράστιο δυναμικό και ανάγκη για βιώσιμες 
ενεργειακές επενδύσεις σε τοπικό επίπεδο, που θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης και θα 
επιτύχουν γρηγορότερα τους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους.

Τροπολογία 127
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο II – τμήμα 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΤΜΗΜΑ 3α
Άρθρο 22a

1. Στη χρηματοδότηση έργων που 
αφορούν την εξοικονόμηση και απόδοση 
ενέργειας υπάρχει στενή συνεργασία 
μεταξύ διαφόρων χρηματοπιστωτικών 
οργάνων, και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων και του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.
2. Πέραν τούτου υπάρχει στενή 
συνεργασία μεταξύ τοπικών αρχών στην 
υλοποίηση των σχετικών έργων και των 
διαφόρων προγραμμάτων όπως το 
πρόγραμμα "έξυπνες πόλεις", που θα 
θεωρηθούν έργα προς χρηματοδότηση. 
Στα έργα περιλαμβάνονται όσα 
εστιάζονται στην τοπική βιώσιμη 
ενέργεια και σε πιστώσεις για το κλίμα, σε 
άμεσα δάνεια για πόλεις της ΕΕ και 
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τοπικές τράπεζες για βιώσιμες δράσεις, 
τοπικούς οργανισμούς για την ενέργεια 
και το κλίμα και εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης για την αγορά 
ενεργειακά έξυπνων κτηρίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα έργα στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού μπορούν να προωθηθούν σε συνεργασία με τις 
διάφορες επενδυτικές δυνατότητες.

Τροπολογία 128
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο III – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 

ΜΕΣΑ

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί να έχουμε πολύ εξειδικευμένες διατάξεις για κάθε τυχόν υποπρόγραμμα, όπως προτείνει η 
Επιτροπή, προτείνεται η καλύτερη και πιο ευέλικτη λύση των οριζόντιων διατάξεων που 
καλύπτουν όλα τα υποπρογράμματα.  Ως εκ τούτου αντικαθιστούμε ολόκληρο το κεφάλαιο ΙΙ με 
σύνολο κοινών διατάξεων που προβλέπονται στο κεφάλαιο III. Αυτή η τροπολογία εισάγει αυτές 
τις κοινές διατάξεις.
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Τροπολογία 129
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 α (νέο) – μετά τον τίτλο του κεφαλαίου III

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22a
Eπιλεξιμότητα

1. Οι προτάσεις είναι επιλέξιμες για 
ενίσχυση ΕΕΠΑ μόνο εφόσον υλοποιούν 
έργα στους τομείς που καλύπτει το άρθρο 
1.
2. Ανάλογα με το έργο, οι προτάσεις 
μπορούν να υποβάλλονται:

(α) από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή 
πόλεις της ΕΕ που ενεργούν από κοινού,
(β) κατόπιν συμφωνίας του κράτους 
μέλους (ή των κρατών μελών) και/ή των 
αρμόδιων αρχών (πόλεων, επαρχιών ή 
περιφερειών) που αφορά άμεσα το υπόψη 
έργο, από μία ή περισσότερες δημόσιες ή 
ιδιωτικές επιχειρήσεις ή φορείς που 
ενεργούν από κοινού, or
(γ) κατόπιν συμφωνίας όλων των κρατών 
μελών και/ή των αρμόδιων αρχών 
(πόλεων, επαρχιών ή περιφερειών) που 
αφορά άμεσα το υπόψη έργο, από ένα ή 
περισσότερους διεθνείς οργανισμούς που 
ενεργούν από κοινού, ή
(δ) κατόπιν συμφωνίας όλων των κρατών 
μελών και/ή των αρμόδιων αρχών 
(πόλεων, επαρχιών ή περιφερειών) που 
αφορά άμεσα το υπόψη έργο, από κοινή 
επιχείρηση, ή
(ε) από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις 
που ενεργούν από κοινού.
2. Οι προτάσεις που υποβάλλονται από 
φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιμες.

Or. en
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Τροπολογία 130
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 β (νέο) – μετά τον τίτλο του κεφαλαίου III

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22β
Κριτήρια επιλογής και ανάθεσης

1. Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων 
οι οποίες λαμβάνονται στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, η 
Επιτροπή εφαρμόζει την αρχή της 'ιδίας 
αξίας', η οποία βασίζεται στα ακόλουθα 
κριτήρια:
- ωριμότητα, ιδίως σε σχέση με την 
ικανότητα έγκαιρης έναρξης των 
εργασιών και ανάληψης δεσμεύσεως για 
την εκτέλεση σημαντικού τμήματος της 
σχετικής δαπάνης έως το τέλος του 2010, 
καθώς και με την αποδείξιμη ικανότητα 
διεξαγωγής αξιολογήσεων σκοπιμότητας, 
προκαταρκτικών και τεχνικών μελετών 
και της έκδοσης αδειών και εγκρίσεων 
έως τον Ιούνιο 2010·
- το δυναμικό για μακροπρόθεσμα 
κοινωνικά οφέλη σε ό,τι αφορά στόχους 
για την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού και την κλιματική αλλαγή, 
ιδίως προάγοντας την απόδοση ενέργειας 
και την από ανανεώσιμες πηγές ενέργεια·
- αρτιότητα και τεχνική επάρκεια της 
προσέγγισης και αρτιότητα του 
χρηματοοικονομικού πακέτου για 
ολόκληρη την επενδυτική φάση του 
έργου, ιδιαίτερα με αναφορά στον πιθανό 
βαθμό δημιουργίας απασχολήσεων και 
στο μέγεθος του εγχώριου φορολογικού 
πολλαπλασιαστή και στη χρήση των 
υποχρησιμοποιούμενων ανθρώπινων και 
φυσικών πόρων.

Or. en
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Τροπολογία 131
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 γ (νέο) – μετά τον τίτλο του κεφαλαίου III

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22γ
Όροι της χρηματοδότησης

1. Η ενίσχυση ΕΕΠΑ συμβάλλει στην 
κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται με 
την τεχνική βοήθεια και την κατασκευή 
έργων, λαμβανομένων υπόψη, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, των ενδεχόμενων 
κερδών λειτουργίας.
Στην περίπτωση έργων που 
περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό 
κατάλογο έργων ο οποίος παρατίθεται 
στο παράρτημα, η ενίσχυση ΕΕΠΑ, 
υπολογιζόμενη ως το σύνολο των άμεσων 
επιχορηγήσεων και καινοτόμων 
χρηματοπιστωτικών μέσων που 
χορηγούνται για κάθε έργο, δεν 
υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά της 
ενίσχυσης ΕΕΠΑ που καθορίζονται εκεί.
3. Οι άμεσες επιχορηγήσεις της ενίσχυσης 
ΕΕΠΑ δεν υπερβαίνει το 50% των 
επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών ανά 
έργο.

Or. en

Τροπολογία 132
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 δ (νέο) – μετά τον τίτλο του Κεφαλαίου III

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22δ
Μέσα
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1. Μετά την πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων, η Επιτροπή, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, λαμβάνοντας ως βάση τον 
ενδεικτικό κατάλογο του παραρτήματος, 
επιλέγει τις προτάσεις που θα λάβουν την 
ενίσχυση ΕΕΠΑ αφού αξιολογηθεί η 
συμμόρφωσή τους προς τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας που καθορίζονται στο 
άρθρο 22α και τα κριτήρια επιλογής και 
ανάθεσης που καθορίζονται στο άρθρο 22β 
και ορίζει το ποσό της χρηματοδότησης 
ΕΕΠΑ που θα χορηγηθεί. Οι προϋποθέσεις 
και οι μέθοδοι για την εφαρμογή τους 
ορίζονται στο πλαίσιο συμφωνίας 
συνεργασίας ανάμεσα στην Επιτροπή και 
τους αιτούντες. Η Επιτροπή πληροφορεί 
τους δικαιούχους για κάθε χορηγούμενη 
ενίσχυση ΕΕΠΑ. 
2. Η ενίσχυση ΕΕΠΑ χορηγείται επί τη 
βάσει συμφωνιών περί άμεσων 
επιχορηγήσεων ή καινοτόμων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 23.

Or. en

Τροπολογία 133
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μέρος της κοινοτικής ενίσχυσης για τα
έργα που αναφέρονται στο παράρτημα 
μπορεί να υλοποιηθεί μέσω συμμετοχής σε 
κατάλληλο μέσο στο πλαίσιο των πόρων 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η 
εν λόγω συμμετοχή δεν υπερβαίνει το 
ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ.

1. Μέρος της κοινοτικής ενίσχυσης για 
έργα όπως αυτά που αναφέρονται στο 
παράρτημα μπορεί να υλοποιηθεί μέσω 
συμμετοχής σε κατάλληλο μέσο στο 
πλαίσιο των πόρων της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων. Η εν λόγω 
συμμετοχή δεν υπερβαίνει το ποσό των 
500 εκατομμυρίων ευρώ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το παράρτημα πρέπει να προσαρμοστεί δεόντως.

Τροπολογία 134
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άλλες ενισχύσεις και μέσα ΕΕΠΑ Ενισχύσεις ΕΕΠΑ από καινοτόμα 
χρηματοπιστωτικά μέσα

1. Μέρος της κοινοτικής ενίσχυσης για τα 
έργα που αναφέρονται στο παράρτημα 
μπορεί να υλοποιηθεί μέσω συμμετοχής 
σε κατάλληλο μέσο στο πλαίσιο των 
πόρων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων. Η εν λόγω συμμετοχή δεν 
υπερβαίνει το ποσό των 500 
εκατομμυρίων ευρώ.

1. Η Κοινότητα παρέχει χρηματοδοτική 
συμβολή στην προσωρινή και 
κεφαλαιακή διάθεση δανείων ή 
εγγυήσεων ή στη διαγραφή χρεών και 
άλλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων 
προς έκδοση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Επενδύσεων ή άλλων κρατικών 
τραπεζών με ίδιους πόρους στο πλαίσιο 
ιδίων χρηματοδοτικών μέσων, για να 
στηρίξει έργα στους τομείς διασυνδέσεων 
φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, 
ενεργειακής απόδοσης, ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και έξυπνων πόλεων 
καθώς και κλάδων της βιομηχανικής 
οικολογίας.
Αυτά τα μέσα αναπτύσσονται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού με την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και 
κρατικές τράπεζες με πείρα στον τομέα.
1a. Η συμβολή από τον προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 
άλλα κρατικά χρηματοπιστωτικά θεσμικά 
όργανα ισούται με το 50% του συνολικού 
προϋπολογισμού, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 3, παράγραφος 1, δηλαδή 1.875 
εκατ. ευρώ. Τα αντίστοιχα 
χρηματοπιστωτικά όργανα συμβάλλουν 
με ίσα ποσά.
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Οι βασικοί όροι, προϋποθέσεις και 
διαδικασίες του μέσου, 
συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας και 
του ελέγχου, ορίζονται στο πλαίσιο 
συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της 
Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Επενδύσεων ή αρμόδιων κρατικών 
τραπεζών.

Η συμμετοχή της Κοινότητας στο μέσο 
εγγύησης δανείων, ή σε άλλο 
χρηματοδοτικό μέσο, περιλαμβανομένης 
της διαχειριστικής αμοιβής και άλλων 
επιλέξιμων δαπανών, περιορίζεται στο 
ποσό της κοινοτικής συνεισφοράς στο εν 
λόγω μέσο και δεν υφίσταται περαιτέρω 
υποχρέωση για τον γενικό προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Η συμμετοχή της Κοινότητας στο μέσο, 
περιλαμβανομένης της διαχειριστικής 
αμοιβής και άλλων επιλέξιμων δαπανών, 
περιορίζεται στο ποσό της κοινοτικής 
συνεισφοράς στο εν λόγω μέσο και δεν 
υφίσταται περαιτέρω υποχρέωση για τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

3. Η Επιτροπή ενεργώντας σύμφωνα με 
την διαδικασία του άρθρου 28 
παράγραφος 2 αποφασίζει επί του ποσού 
της ενίσχυσης ΕΕΠΑ που χορηγείται στο 
εν λόγω μέσο. Η Επιτροπή και η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
συνάπτουν μνημόνιο συμφωνίας στο 
οποίο καθορίζονται οι όροι και οι μέθοδοι 
υλοποίησης της απόφασης.

Or. en

Τροπολογία 135
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23α
Κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής για 
άλλα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και έξυπνων πόλεων
Προτάσεις που χρηματοδοτούνται στο 
πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 
2 του άρθρου 3 είναι επιλέξιμα για 
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βοήθεια από το ΕΕΠΑ αν πληρούν τους 
ακόλουθους όρους:
- υποβάλλονται από μια ή περισσότερες 
πόλεις της ΕΕ•
- έχει προγραμματιστεί η έναρξή τους για 
πριν από το τέλος του 2011•
- αποσκοπούν στη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης και στην 
προώθηση άλλων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, ιδίως σε κτήρια και στους 
τομείς μεταφορών, πράγμα που επιφέρει 
την βραχυπρόθεσμη τόνωση και πιο 
μακροπρόθεσμη αναδιάρθρωση της 
οικονομίας της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 136
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26α
Οικονομικές αρμοδιότητες των κρατών 

μελών
1. Τα κράτη μέλη διενεργούν τεχνική 
παρακολούθηση και οικονομικό έλεγχο 
των έργων σε στενή συνεργασία με την 
Επιτροπή και πιστοποιούν το ύψος και τη 
συμμόρφωση των δαπανών που 
πραγματοποιούνται για έργα ή μέρη 
αυτών με τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού . Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ζητήσουν τη συμμετοχή της Επιτροπής 
σε επιτόπιους ελέγχους.
2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα τα οποία 
λαμβάνονται βάσει της παραγράφου 1, 
παρέχοντάς της ιδίως περιγραφή των 
συστημάτων ελέγχου, διαχείρισης και 
παρακολούθησης που έχουν δημιουργηθεί 
για να διασφαλίζεται ότι τα έργα έχουν 
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ολοκληρωθεί με επιτυχία και ότι οι 
συναφείς δαπάνες είναι νόμιμες και 
κανονικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι χρηματοδοτικές ευθύνες των κρατών μελών ισχύουν για όλα τα έργα και όχι μόνο για τα 
έργα διασύνδεσης αγωγών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Επομένως το άρθρο 12 
πρέπει να επανενταχθεί στο κεφάλαιο ΙΙΙ.

Τροπολογία 137
Lena Ek, Dirk Sterckx, Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή θα έχει προβεί σε 
μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση του ΕΕΠΑ 
μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010, για να 
εκτιμήσει την αποτελεσματική χρήση των 
πιστώσεων. Οι πιστώσεις που δεν έχουν 
ακόμη δεσμευθεί ούτε κρατούνται για 
διαγωνισμούς εν εξελίξει αναδιατίθενται 
σε άλλα έργα ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης, 
συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων 
πόλεων.

Or. en

Τροπολογία 138
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) για έργα ενεργειακής απόδοσης, η 
επιτροπή που συγκροτήθηκε με βάση το 
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άρθρο 16 της οδηγίας 2006/32/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και με βάση το άρθρο 14 της 
οδηγίας 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 139
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) για έξυπνες πόλεις από το σύμφωνο 
των δημάρχων

Or. en

Τροπολογία 140
Mechtild Rothe, Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) για έξυπνες πόλεις από το σύμφωνο 
των δημάρχων

Or. en
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Τροπολογία 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία του 
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται τα άρθρα 
4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 
αυτής.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία του 
παρόντος άρθρου εφαρμόζεται το άρθρο 
5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα μήνα.

Or. en

Τροπολογία 142
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος - 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ετοιμάζει χρηματοπιστωτική 
εκτίμηση των επιπτώσεων των 
πρόσφατων κρίσεων αερίου των κρατών 
μελών και λαμβάνει υπόψη τα 
αποτελέσματά της κατά τις μελλοντικές 
εργασίες της στον τομέα της κοινοτικής 
πολιτικής ενέργειας•

Or. en
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Τροπολογία 143
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση 
του ΕΕΠΑ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010  
για να εκτιμήσει την αποτελεσματική 
χρήση των πιστώσεων Οι πιστώσεις που 
δεν έχουν ακόμη δεσμευθεί ούτε 
κρατούνται για διαγωνισμούς εν εξελίξει 
αναδιατίθενται σε άλλα έργα 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 
στήριξη παράκτιων εγκαταστάσεων 
αιολικής ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μη δεσμευμένες πιστώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω τόνωση 
ανανεώσιμων τεχνολογιών.

Τροπολογία 144
Philippe Busquin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση 
του ΕΕΠΑ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010  
για να εκτιμήσει την αποτελεσματική 
χρήση των πιστώσεων Οι πιστώσεις που 
δεν έχουν ακόμη δεσμευθεί ούτε 
κρατούνται για διαγωνισμούς εν εξελίξει 
αναδιατίθενται σε άλλα έργα 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 
στήριξη παράκτιων εγκαταστάσεων 
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αιολικής ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μη δεσμευμένες πιστώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω τόνωση 
ανανεώσιμων τεχνολογιών. 

Τροπολογία 145
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού. Κατά την 
υποβολή του προσχεδίου του 
προϋπολογισμού, η Επιτροπή υποβάλλει, 
σε ετήσια βάση, έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την υλοποίηση του προγράμματος.

Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού. Κατά την 
υποβολή του προσχεδίου του 
προϋπολογισμού, η Επιτροπή υποβάλλει, 
αλλά και σε εξαμηνιαία βάση, έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με την υλοποίηση του 
προγράμματος.
Πέραν των υποχρεώσεων υποβολής 
εκθέσεων που αναφέρονται στην πρώτη 
παράγραφο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου ή 
του Συμβουλίου, παρέχει λεπτομερή 
πληροφόρηση σχετικά με τη χρήση της 
βοήθειας από το ΕΕΠΑ, 
συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας 
καινοτόμων χρηματοδοτικών οργάνων, 
καθώς και σχετικά με την υλοποίηση 
κάθε έργου, συμπεριλαμβανομένου του 
σταδίου ανάπτυξής του και 
συγκεκριμένων στοιχείων, ιδίως σε σχέση 
με το χρηματοδοτικό προγραμματισμό.

Or. en
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Τροπολογία 146
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30α
Future perspectives

1. Η Επιτροπή ετοιμάζει νέο πρόγραμμα 
ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης 
με τη χορήγηση κοινοτικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον 
τομέα της ενέργειας για την περίοδο μετά 
το 2010.
2. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία 
νέου προγράμματος, λαμβάνει υπόψη τις 
τρέχουσες οικονομικές και πολιτικές 
συνθήκες και διοργανώνει συναντήσεις 
διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και εμπειρογνώμονες, πριν από 
τούτο όμως πραγματοποιεί εκτίμηση 
επιπτώσεων, για να καθορίσει τους τομείς 
που έχουν την πιο επείγουσα ανάγκη 
επενδύσεων.
3. Παράλληλα η Επιτροπή αναπτύσσει 
έναν ισχυρό και ουσιώδη 
χρηματοπιστωτικό μηχανισμό για το νέο 
πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 147
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιλέξιμα έργα Ανοικτός κατάλογος επιλέξιμων έργων

Or. en
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Τροπολογία 148
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Α. ΑΓΩΓΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

1. Αγωγοί διασύνδεσης φυσικού αερίου

Έργο Τοποθεσία υποστηριζόμενων 
έργων

Προβλεπόμε
νη κοινοτική 
συνεισφορά
(εκατομμύρι
α ευρώ)

Νότιος διάδρομος φυσικού αερίου

NABUCCO1

ITGI – Ποσειδών

Αυστρία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, 
Γερμανία, Ρουμανία
Ιταλία, Ελλάδα 

250

100
Βαλτική διασύνδεση

Skanled Πολωνία, Δανία, Σουηδία 150
Δίκτυο υγροποιημένου φυσικού αερίου

Τερματικό υγροποιημένου φυσικού αερίου στην 
ακτή της Πολωνίας στο λιμάνι της Świnoujście 

Πολωνία 80

Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη

Αγωγός διασύνδεσης Σλοβακίας-Ουγγαρίας
(Vel’ký Krtíš – Balassagyarmat)
Σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου στη Σλοβενία 
από τα σύνορα με την Αυστρία μέχρι την 
Λουμπλιάνα (εξαιρουμένου του τμήματος Rogatec-
Kidričevo) 
Διασύνδεση Βουλγαρίας - Ελλάδας
(Haskovo-Κομοτηνή)
Αγωγός διασύνδεσης φυσικού αερίου Ρουμανίας-
Ουγγαρίας
Επέκταση της ικανότητας αποθήκευσης φυσικού 
αερίου στον κόμβο της Τσεχίας
Υποδομή και εξοπλισμός για να επιτραπεί η ροή 
φυσικού αερίου μεταξύ δύσης και ανατολής σε 
περίπτωση βραχυπρόθεσμης διαταραχής της 
τροφοδοσίας

Σλοβακία-Ουγγαρία

Σλοβενία

Βουλγαρία, Ελλάδα

Ρουμανία, Ουγγαρία

Τσεχική Δημοκρατία

Όλα τα κράτη μέλη

25

40

20

30
25

20

                                               
1 Η υποστήριξη αυτή πρέπει να διατεθεί παράλληλα με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Adlib Express Watermark



AM\772702EL.doc 93/105 PE421.268v01-00

EL

Μεσόγειος
Ενίσχυση του γαλλικού δικτύου στον άξονα 
Αφρική-Ισπανία-Γαλλία

Γαλλία 150

Περιοχή Βόρειας Θάλασσας
Αγωγός Γερμανίας-Βελγίου-Ηνωμένου Βασιλείου
Σύνδεση Γαλλίας-Βελγίου

Βέλγιο
Γαλλία, Βέλγιο

35
100

ΣΥΝΟΛΟ 1025

2. Αγωγοί διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας

Έργο Τοποθεσία 
υποστηριζόμενων έργων

Προβλεπόμε
νη κοινοτική 
συνεισφορά
(εκατομμύρι
α ευρώ)

Βαλτική διασύνδεση

Estlink-2
Διασύνδεση Σουηδίας-Χωρών της Βαλτικής και 
ενίσχυση του δικτύου στις Χώρες της Βαλτικής

Εσθονία, Φινλανδία
Σουηδία, Λετονία, 
Λιθουανία

100
175

Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη

Halle/Saale – Schweinfurt Γερμανία 50
Μεσόγειος

Ενίσχυση της διασύνδεσης Πορτογαλίας-Ισπανίας
Διασύνδεση Γαλλίας-Ισπανίας (Baixas – Sta 
Llogaia)
Νέο υποθαλάσσιο καλώδιο 380 kV AC μεταξύ 
Σικελίας-Ηπειρωτικής Ιταλίας (Sorgente –
Rizziconi)

Πορτογαλία
Γαλλία, Ισπανία
Ιταλία

30
150
100

Περιοχή Βόρειας Θάλασσας

Διασύνδεση Δημοκρατίας της Ιρλανδίας-Ουαλίας Ιρλανδία, Ηνωμένο 
Βασίλειο

100

ΣΥΝΟΛΟ 705

3. Έργα σε μικρά νησιά
Πρωτοβουλίες σε μικρά απομονωμένα νησιά Κύπρος, Μάλτα 20

Β. ΕΡΓΑ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έργο Ισχύς Τοποθεσία 
υποστηριζόμενων 
έργων

Τοποθεσία
κοινοτική 
συνεισφορά 
(εκατομμύρι
α ευρώ)
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1) Ενσωμάτωση στο δίκτυο υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας
Βαλτική I και II - Kriegers Flak I, II, 
III
Κατασκευή έργων που βρίσκονται στο 
στάδιο της ανάπτυξης. Χρηματοδότηση 
με στόχο την κάλυψη των επιπλέον 
δαπανών για την διασφάλιση κοινής 
λύσης διασύνδεσης

1.5 GW Δανία, Σουηδία, 
Γερμανία, Πολωνία

150

1.2. Δίκτυο Βόρειας θάλασσας
Ανάπτυξη κατά τμήματα του υπεράκτιου 
δικτύου, επίδειξη εικονικού υπεράκτιου 
σταθμού ηλεκτροπαραγωγής

1 GW Ηνωμένο Βασίλειο, 
Κάτω Χώρες, 
Γερμανία, Ιρλανδία, 
Δανία

150

2) Νέοι στρόβιλοι, δομές και συνιστώσες, βελτιστοποίηση των κατασκευαστικών 
δυνατοτήτων 
2.1 Alpha Ventus/Bard Offshore 1 
Κατασκευή έργων που βρίσκονται στο 
στάδιο της ανάπτυξης. Στρόβιλοι 
μεγέθους 6-7 MW νέας γενιάς και 
καινοτόμων δομών, σε μεγάλη απόσταση 
από την ακτή (έως και 100 χιλ.) σε ύδατα 
μεγαλύτερου βάθους (έως 40 m). 

0.5 GW Γερμανία, Πολωνία 150

Υπεράκτιο αιολικό πάρκο Aberdeen 
(Ευρωπαϊκό κέντρο δοκιμών)
Κατασκευή έργου που βρίσκεται στο 
στάδιο της ανάπτυξης. Δοκιμή 
στροβίλων πολλαπλών MW. Ανάπτυξη 
καινοτόμων δομών και επιμέρους δομών 
συμπεριλαμβανομένης βελτιστοποίησης 
των κατασκευαστικών δυνατοτήτων του 
εξοπλισμού παραγωγής υπεράκτιων 
εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας. 
Προβλέπεται αύξηση μεγέθους κατά 
100 MW.

0.25 GW UK 40

2.3 Thornton Bank
Κατασκευή έργου που βρίσκεται στο 
στάδιο της ανάπτυξης. Διδάγματα από το 
έργο Downvind (συγχρηματοδοτούμενο 
από το ΠΠ6). Αναβάθμιση των 
στροβίλων της εγκατάστασης Downvind 
(μεγέθους 5 MW) σε βαθέα ύδατα (έως 
30 μ) με μικρές οπτικές επιπτώσεις 
(μέχρι 30 χιλ.).

90MW Βέλγιο 10

ΣΥΝΟΛΟ 500

Γ. ΕΡΓΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ
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Project Name/
Location

Τοποθεσία
Community 
contribution 
(εκατομμύρι
α ευρώ)

Καύσιμ
ο

Ισχύς Τεχνική 
δέσμευση
ς 

Αρχή 
αποθήκευσης

Huerth Άνθρακ
ας

450 MW IGCC Αλατούχος 
υδροφόρος 
ορίζοντας

Jaenschwalde

Γερμανία 250

Άνθρακ
ας

500 MW Oxyfuel Πεδία 
πετρελαίου/Φυσι
κού αερίου

Eemshaven Άνθρακ
ας

1200 MW IGCC Πεδία 
πετρελαίου/Φυσι
κού αερίου

Rotterdam Άνθρακ
ας

1080 MW PC Πεδία 
πετρελαίου/Φυσι
κού αερίου

Rotterdam

Κάτω 
Χώρες

250

Άνθρακ
ας

 800 MW PC Πεδία 
πετρελαίου/Φυσι
κού αερίου

Belchatow Πολωνία 250 Άνθρακ
ας

858 MW PC Αλατούχος 
υδροφόρος 
ορίζοντας

Compostella Ισπανία (με 
Πορτογαλία)

250 Άνθρακ
ας

500 MW Oxyfuel Αλατούχος 
υδροφόρος 
ορίζοντας

Kingsnorth Άνθρακ
ας

800 MW PC Πεδία 
πετρελαίου/Φυσι
κού αερίου

Longannet Άνθρακ
ας

3390 MW PC Αλατούχος 
υδροφόρος 
ορίζοντας

Tilbury Άνθρακ
ας

1600 MW PC Πεδία 
πετρελαίου/Φυσι
κού αερίου

Hatfield 
((Yorkshire)

UK 250

Άνθρακ
ας

900 MW IGCC Πεδία 
πετρελαίου/Φυσι
κού αερίου

Σύνολο 1.250

Τροπολογία

Α. ΑΓΩΓΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

1. Αγωγοί διασύνδεσης φυσικού αερίου

Έργο Τοποθεσία υποστηριζόμενων Προβλεπόμε
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έργων νη κοινοτική 
συνεισφορά
(εκατομμύρι
α ευρώ)

Νότιος διάδρομος φυσικού αερίου

NABUCCO1

ITGI – Ποσειδών

Αυστρία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, 
Γερμανία, Ρουμανία
Ιταλία, Ελλάδα 

250

115
Βαλτική διασύνδεση

Skanled Πολωνία, Δανία, Σουηδία 165
Δίκτυο υγροποιημένου φυσικού αερίου

Τερματικό υγροποιημένου φυσικού αερίου στην 
ακτή της Πολωνίας στο λιμάνι της Świnoujście 

Πολωνία 100

Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη

Αγωγός διασύνδεσης Σλοβακίας-Ουγγαρίας
(Vel’ký Krtíš – Balassagyarmat)
Σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου στη Σλοβενία 
από τα σύνορα με την Αυστρία μέχρι την 
Λουμπλιάνα (εξαιρουμένου του τμήματος Rogatec-
Kidričevo) 
Διασύνδεση Βουλγαρίας - Ελλάδας
(Haskovo-Κομοτηνή)
Αγωγός διασύνδεσης φυσικού αερίου Ρουμανίας-
Ουγγαρίας
Επέκταση της ικανότητας αποθήκευσης φυσικού 
αερίου στον κόμβο της Τσεχίας
Υποδομή και εξοπλισμός για να επιτραπεί η ροή 
φυσικού αερίου μεταξύ δύσης και ανατολής σε 
περίπτωση βραχυπρόθεσμης διαταραχής της 
τροφοδοσίας

Slovakia-Poland interconnection

Hungary-Croatia interconnection

Bulgaria-Romania interconnection

Σλοβακία-Ουγγαρία

Σλοβενία

Βουλγαρία, Ελλάδα

Ρουμανία, Ουγγαρία

Τσεχική Δημοκρατία

Αυστρία, Βουλγαρία, Τσεχική 
Δημοκρατία, Εσθονία, 
Φινλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, 
Λετονία, Λιθουανία, 
Λουξεμβούργο, Πολωνία, 
Ρουμανία, Σλοβακία

Σλοβακία, Πολωνία

Ουγγαρία

Βουλγαρία, Ρουμανία

40

50

50

40
40

100

30

30

20

Μεσόγειος
Ενίσχυση του γαλλικού δικτύου στον άξονα Γαλλία 200

                                               
1 Η υποστήριξη αυτή πρέπει να διατεθεί παράλληλα με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
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Αφρική-Ισπανία-Γαλλία
GALSI (Gazoduc Algérie-Italie) Ιταλία 100

Περιοχή Βόρειας Θάλασσας
Αγωγός Γερμανίας-Βελγίου-Ηνωμένου Βασιλείου
Σύνδεση Γαλλίας-Βελγίου

Βέλγιο
Γαλλία, Βέλγιο

35
200

ΣΥΝΟΛΟ 1565

2. Αγωγοί διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας

Έργο Τοποθεσία 
υποστηριζόμενων έργων

Προβλεπόμε
νη κοινοτική 
συνεισφορά
(εκατομμύρι
α ευρώ)

Βαλτική διασύνδεση

Estlink-2
Διασύνδεση Σουηδίας-Χωρών της Βαλτικής και 
ενίσχυση του δικτύου στις Χώρες της Βαλτικής

Εσθονία, Φινλανδία
Σουηδία, Λετονία, 
Λιθουανία

100
175

Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη

Halle/Saale – Schweinfurt Γερμανία 50
Μεσόγειος

Ενίσχυση της διασύνδεσης Πορτογαλίας-Ισπανίας
Διασύνδεση Γαλλίας-Ισπανίας (Baixas – Sta 
Llogaia)
Νέο υποθαλάσσιο καλώδιο 380 kV AC μεταξύ 
Σικελίας-Ηπειρωτικής Ιταλίας (Sorgente –
Rizziconi)

Πορτογαλία
Γαλλία, Ισπανία
Ιταλία

30
150
100

Περιοχή Βόρειας Θάλασσας

Διασύνδεση Δημοκρατίας της Ιρλανδίας-Ουαλίας Ιρλανδία, Ηνωμένο 
Βασίλειο

100

Electricity interconnection Malta-Italy Μάλτα/Ιταλία 20
ΣΥΝΟΛΟ 725

3. Έργα σε μικρά νησιά
Πρωτοβουλίες σε μικρά απομονωμένα νησιά Κύπρος, Μάλτα 10

B. ΕΡΓΑ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έργο Ισχύς Τοποθεσία 
υποστηριζόμενων 
έργων

Τοποθεσία
κοινοτική 
συνεισφορά 
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(εκατομμύρι
α ευρώ)

1) Ενσωμάτωση στο δίκτυο υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας
Βαλτική I και II - Kriegers Flak I, II, 
III
Κατασκευή έργων που βρίσκονται στο
στάδιο της ανάπτυξης. Χρηματοδότηση 
με στόχο την κάλυψη των επιπλέον 
δαπανών για την διασφάλιση κοινής 
λύσης διασύνδεσης

1.5 GW Δανία, Σουηδία, 
Γερμανία, Πολωνία

150

1.2. Δίκτυο Βόρειας θάλασσας
Ανάπτυξη κατά τμήματα του υπεράκτιου 
δικτύου, επίδειξη εικονικού υπεράκτιου 
σταθμού ηλεκτροπαραγωγής

1 GW Ηνωμένο Βασίλειο, 
Κάτω Χώρες, 
Γερμανία, Ιρλανδία, 
Δανία, Βέλγιο, 
Γαλλία

150

2) Νέοι στρόβιλοι, δομές και συνιστώσες, βελτιστοποίηση των κατασκευαστικών 
δυνατοτήτων 
2.1 Alpha Ventus/Borkum Area - Bard
1
Κατασκευή έργων που βρίσκονται στο 
στάδιο της ανάπτυξης. Στρόβιλοι 
μεγέθους 6-7 MW νέας γενιάς και 
καινοτόμων δομών, σε μεγάλη απόσταση 
από την ακτή (έως και 100 χιλ.) σε ύδατα 
μεγαλύτερου βάθους (έως 40 m). 

0.5 GW Γερμανία,  Δανία 150

Υπεράκτιο αιολικό πάρκο Aberdeen 
(Ευρωπαϊκό κέντρο δοκιμών)
Κατασκευή έργου που βρίσκεται στο 
στάδιο της ανάπτυξης. Δοκιμή 
στροβίλων πολλαπλών MW. Ανάπτυξη 
καινοτόμων δομών και επιμέρους δομών 
συμπεριλαμβανομένης βελτιστοποίησης 
των κατασκευαστικών δυνατοτήτων του 
εξοπλισμού παραγωγής υπεράκτιων 
εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας. 
Προβλέπεται αύξηση μεγέθους κατά 
100 MW.

0.25 GW UK 40

2.3 Thornton Bank
Κατασκευή έργου που βρίσκεται στο 
στάδιο της ανάπτυξης. Διδάγματα από το 
έργο Downvind (συγχρηματοδοτούμενο 
από το ΠΠ6). Αναβάθμιση των 
στροβίλων της εγκατάστασης Downvind 
(μεγέθους 5 MW) σε βαθέα ύδατα (έως 
30 μ) με μικρές οπτικές επιπτώσεις 
(μέχρι 30 χιλ.).

90MW Βέλγιο 10
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ΣΥΝΟΛΟ 500

Γ. ΕΡΓΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ
Project Name/

Location
Τοποθεσία
Community 
contribution 
(εκατομμύρια 
ευρώ)

Καύσιμο Ισχύς Τεχνική 
δέσμευσης 

Αρχή 
αποθήκευσης

Huerth Άνθρακ
ας

450 MW IGCC Αλατούχος 
υδροφόρος 
ορίζοντας

Jaenschwalde

Γερμανία 150

Άνθρακ
ας

500 MW Oxyfuel Πεδία 
πετρελαίου/Φυσι
κού αερίου

Eemshaven Άνθρακ
ας

1200 MW IGCC Πεδία 
πετρελαίου/Φυσι
κού αερίου

Rotterdam Άνθρακ
ας

1080 MW PC Πεδία 
πετρελαίου/Φυσι
κού αερίου

Rotterdam

Κάτω 
Χώρες

150

Άνθρακ
ας

 800 MW PC Πεδία 
πετρελαίου/Φυσι
κού αερίου

Belchatow Πολωνία 150 Άνθρακ
ας

858 MW PC Αλατούχος 
υδροφόρος 
ορίζοντας

Compostella Ισπανία 
(με 
Πορτογαλ
ία)

150 Άνθρακ
ας

500 MW Oxyfuel Αλατούχος 
υδροφόρος 
ορίζοντας

Kingsnorth Άνθρακ
ας

800 MW PC Πεδία 
πετρελαίου/Φυσι
κού αερίου

Longannet Άνθρακ
ας

3390 MW PC Αλατούχος 
υδροφόρος 
ορίζοντας

Tilbury Άνθρακ
ας

1600 MW PC Πεδία 
πετρελαίου/Φυσι
κού αερίου

Hatfield 
((Yorkshire)

UK 150

Άνθρακ
ας

900 MW IGCC Πεδία 
πετρελαίου/Φυσι
κού αερίου

Torrevaldagli
a

Ιταλία 100 Άνθρακ
ας

660 MW PC

Industrial carbon capture project
Florange Γαλλία 50 Μεταφορά CΟ2 από βιομηχανική εγκατάσταση 
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(χαλυβουργική εγκατάσταση) σε υπόγειο χώρο 
απθήκευσης (Αλατούχος υδροφόρος ορίζοντας)

ΣΥΝΟΛΟ 900

Γα (νέο). ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

Έργο Τοποθεσία υποστηριζόμενων 
έργων

Προβλεπόμενη 
κοινοτική 
συνεισφορά
(εκατομμύρια 
ευρώ)

Εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας χαμηλής και 
υψηλής θερμοκρασίας στην Κεντρική και 
Ανατολική Ευρώπη

Σλοβακία, Ουγγαρία, 
Ρουμανία, Σλοβενία

50

ΣΥΝΟΛΟ 50

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αρχικό παράρτημα που πρότεινε η Επιτροπή δεν παρουσίαζε ισόρροπη περιφερειακή 
κατανομή της χρηματοδοτικής ενίσχυσης για τις ενεργειακές επενδύσεις. Επιπλέον, δινόταν 
μεγαλύτερη έμφαση σε επενδύσεις σχετικές με τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα σε σχέση 
με την ενίσχυση των διασυνδέσεων. Το τροποποιημένο παράρτημα προσφέρει μια πιο ισόρροπη 
περιφερειακή προσέγγιση καθώς και περισσότερες πηγές για διασυνδέσεις γεωθερμικής 
ενέργειας και αερίου, πράγμα που μπορεί να αποβεί σημαντικό μέσο για την αντιμετώπιση κάθε 
μελλοντικές κρίσης στον τομεά του αερίου.

Τροπολογία 149
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο A – στοιχείο 1 – μέρος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Μεσόγειος
Ενίσχυση του γαλλικού δικτύου στον άξονα 
Αφρική-Ισπανία-Γαλλία

Γαλλία 150

Τροπολογία
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Μεσόγειος
Ενίσχυση του άξονα Αφρική-Ισπανία-Γαλλία

Γαλλία, Ισπανία 200

Or. en

Τροπολογία 150
Mechtild Rothe, Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο Γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ονομασία έργου /
Τοποθεσία

Τοποθεσία
Community 
contribution 
(εκατομμύρι
α ευρώ)

Καύσιμ
ο

Ισχύς Τεχνική 
δέσμευση
ς 

Αρχή 
αποθήκευσης

Huerth Άνθρακ
ας

450 MW IGCC Αλατούχος 
υδροφόρος 
ορίζοντας

Jaenschwalde

Γερμανία 250

Άνθρακ
ας

500 MW Oxyfuel Πεδία 
πετρελαίου/Φυσι
κού αερίου

Eemshaven Άνθρακ
ας

1200 MW IGCC Πεδία 
πετρελαίου/Φυσι
κού αερίου

Rotterdam Άνθρακ
ας

1080 MW PC Πεδία 
πετρελαίου/Φυσι
κού αερίου

Rotterdam

Κάτω 
Χώρες

250

Άνθρακ
ας

 800 MW PC Πεδία 
πετρελαίου/Φυσι
κού αερίου

Belchatow Πολωνία 250 Άνθρακ
ας

858 MW PC Αλατούχος 
υδροφόρος 
ορίζοντας

Compostella Ισπανία (με 
Πορτογαλία)

250 Άνθρακ
ας

500 MW Oxyfuel Αλατούχος 
υδροφόρος 
ορίζοντας

Kingsnorth Άνθρακ
ας

800 MW PC Πεδία 
πετρελαίου/Φυσι
κού αερίου

Longannet

UK 250

Άνθρακ
ας

3390 MW PC Αλατούχος 
υδροφόρος 
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ορίζοντας
Tilbury Άνθρακ

ας
1600 MW PC Πεδία 

πετρελαίου/Φυσι
κού αερίου

Hatfield 
((Yorkshire)

Άνθρακ
ας

900 MW IGCC Πεδία 
πετρελαίου/Φυσι
κού αερίου

Σύνολο 1.250

Τροπολογία

Project Name/
Location

Τοποθεσία
Community 
contribution 
(εκατομμύρι
α ευρώ)

Καύσιμ
ο

Ισχύς Τεχνική 
δέσμευση
ς 

Αρχή 
αποθήκευσης

Huerth Άνθρακ
ας

450 MW IGCC Αλατούχος 
υδροφόρος 
ορίζοντας

Jaenschwalde

Γερμανία 150

Άνθρακ
ας

500 MW Oxyfuel Πεδία 
πετρελαίου/Φυσι
κού αερίου

Eemshaven Άνθρακ
ας

1200 MW IGCC Πεδία 
πετρελαίου/Φυσι
κού αερίου

Rotterdam Άνθρακ
ας

1080 MW PC Πεδία 
πετρελαίου/Φυσι
κού αερίου

Rotterdam

Κάτω 
Χώρες

150

Άνθρακ
ας

 800 MW PC Πεδία 
πετρελαίου/Φυσι
κού αερίου

Belchatow Πολωνία 150 Άνθρακ
ας

858 MW PC Αλατούχος 
υδροφόρος 
ορίζοντας

Compostella Ισπανία (με 
Πορτογαλία)

150 Άνθρακ
ας

500 MW Oxyfuel Αλατούχος 
υδροφόρος 
ορίζοντας

Kingsnorth Άνθρακ
ας

800 MW PC Πεδία 
πετρελαίου/Φυσι
κού αερίου

Longannet Άνθρακ
ας

3390 MW PC Αλατούχος 
υδροφόρος 
ορίζοντας

Tilbury

UK 150

Άνθρακ
ας

1600 MW PC Πεδία 
πετρελαίου/Φυσι
κού αερίου
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Hatfield 
((Yorkshire)

Άνθρακ
ας

900 MW IGCC Πεδία 
πετρελαίου/Φυσι
κού αερίου

Σύνολο 1.250

Or. en

Τροπολογία 151
Mechtild Rothe, Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος Γ α (νέο)

Τροπολογία

Γ α. Ενεργειακά έξυπνες πόλεις

Έργο Στόχος Προβλεπόμενη κοινοτική 
συνεισφορά
(εκατομμύρια ευρώ)

Τοπικές βιώσιμες 
πιστώσεις για την 
ενέργεια και το κλίμα

Δημιουργία ή ενίσχυση 
τοπικών πιστώσεων για την 
ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές και το κλίμα, 
προκειμένου να 
ενθαρρυνθούν τοπικές 
δράσεις για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης σε 
τοπικές  υπηρεσίες και να 
μεγιστοποιηθούν τα 
αποτελέσματα μόχλευσης του 
δημόσιου χρήματος, με την 
προσέλκυση ιδιωτικών 
επενδύσεων και την 
ενθάρρυνση εταιρικών 
σχέσεων δημοσίου-ιδιωτών 

200

Άμεσα δάνεια για 
πόλεις της ΕΕ και 
τοπικές τράπεζες για 
δράσεις με εχέγγυα 
επιτυχίας

Χορήγηση δανείων 
απευθείας σε πόλεις ή σε 
τοπικές τράπεζες για δράσεις 
που συνδέονται με το δήμο 
σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση και τις 
ανανεώσιμες πηγές 

συμπληρωματικά 
μέτρα που πρέπει να 
εφαρμοστούν μέσω 
ήδη υφιστάμενων 
διαδικασιών και 
συμφωνία μεταξύ της 
ΕΤΕπ και τοπικών 
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ενέργειας, δηλαδή δημόσια 
κτήρια, φωτισμός δρόμων, 
μεταφορές ή κατάρτιση 

τραπεζών

Τοπικοί οργανισμοί 
για το κλίμα ή/και 
εταιρείες υπηρεσιών 
ενέργειας

Συγχρηματοδότηση της 
δημιουργίας ή ενίσχυσης 
τοπικών φορέων 
εμπειρογνωμόνων οι οποίοι 
μπορούν να προσφέρουν 
τεχνική και χρηματοδοτική 
ενίσχυση σε τοπικά έργα 
ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και ενεργειακής 
απόδοσης

150

Εκστρατεία για την 
τόνωση της αγοράς 
ενεργειακά έξυπνων 
κτηρίων

Τόνωση της ταχείας 
υιοθέτησης μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης και 
τεχνολογιών ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στον τομέα 
της οικοδόμησης, ώστε να 
πληρούνται υψηλές 
προδιαγραφές ενεργειακής 
απόδοσης 

150

ΣΥΝΟΛΟ 500

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αστικές περιοχές, τόπος κατοικίας του 80% των πολιτών της ΕΕ και προέλευσης του 70% 
των αερίων θερμοκηπίου, παίζουν βασικό ρόλο στην κλιματική αλλαγή.  Η διάθεση 500 εκατ. 
ευρώ σε πόλεις σύμφωνα με το σχέδιο ανάκαμψης όπως προτάθηκε αρχικά από την Επιτροπή 
έχει διαγραφεί από τον κατάλογο μέτρων.  Ωστόσο υπάρχει τεράστιο δυναμικό βιώσιμων 
ενεργειακών επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο, που συμβάλλει τόσο στη σύντομη τόνωση όσο και 
στην αναδιάρθρωση, σε ύστερο χρόνο, της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Τροπολογία 152
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα Γα
Έργα ηλιακής θερμικής ενέργειας ή έργα 
ηλιακής ενέργειας
Η Επιτροπή εισάγει νέο παράρτημα Ε 
έργα στον τομέα της ηλιακής ενέργειας.
Η Επιτροπή υποβάλλει πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων στον τομέα της 
ηλιακής ενέργειας και, ειδικότερα, της 
ηλιακής θερμικής ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα από τα επιχειρήματα να μη συμπεριληφθούν τα έργα ηλιακής ενέργειας ήταν ότι η 
βιομηχανία δεν είχε διαθέσει ούτε προτείνει έργα. Το Κοινοβούλιο έχει στοιχεία ότι τέτοιο έργο 
υπάρχει και μπορεί να συμπεριληφθεί σε νέο παράρτημα Ε για έργα ηλιακής ενέργειας.
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