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Τροπολογία 209
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Στόχοι Στόχοι
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 210
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής σχετικά με ένα πλαίσιο για τις 
πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την 
ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 
και αναμένει από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αντιμετωπίσει τα θέματα 
αυτά με ρεαλιστικές αλλά φιλόδοξες 
απαντήσεις·

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής σχετικά με ένα πλαίσιο για τις 
πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την 
ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 
και αναμένει από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αντιμετωπίσει τα θέματα 
αυτά με ρεαλιστικές αλλά φιλόδοξες 
απαντήσεις, που θα έχουν τόσο 
βραχυπρόθεσμο όσο και μακροπρόθεσμο 
αποτέλεσμα·

Or. en
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Τροπολογία 211
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής σχετικά με ένα πλαίσιο για τις 
πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την 
ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 
και αναμένει από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αντιμετωπίσει τα θέματα 
αυτά με ρεαλιστικές αλλά φιλόδοξες 
απαντήσεις·

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής σχετικά με ένα πλαίσιο για τις 
πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την 
ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 
και αναμένει από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αντιμετωπίσει τα θέματα 
αυτά με ρεαλιστική αλλά φιλόδοξη, 
ευέλικτη, οικονομικά αποδοτική και 
τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση·

Or. en

Τροπολογία 212
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής σχετικά με ένα πλαίσιο για τις 
πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την 
ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 
και αναμένει από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αντιμετωπίσει τα θέματα 
αυτά με ρεαλιστικές αλλά φιλόδοξες 
απαντήσεις·

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής σχετικά με ένα πλαίσιο για τις 
πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την 
ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 
και αναμένει από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αντιμετωπίσει τα θέματα 
αυτά με ρεαλιστικές αλλά φιλόδοξες 
απαντήσεις καθώς και να δημιουργήσει 
και να διατηρήσει βιώσιμο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ΕΕ 
με τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη 
της στον τομέα της ενέργειας·

Or. en



AM\1008877EL.doc 5/109 PE522.926v01-00

EL

Τροπολογία 213
Tadeusz Cymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής σχετικά με ένα πλαίσιο για τις 
πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την 
ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 
και αναμένει από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αντιμετωπίσει τα θέματα 
αυτά με ρεαλιστικές αλλά φιλόδοξες 
απαντήσεις·

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής σχετικά με ένα πλαίσιο για τις 
πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την 
ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 
και αναμένει από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αντιμετωπίσει τα θέματα 
αυτά με ρεαλιστικές αλλά φιλόδοξες 
απαντήσεις που θα σχετίζονται με τις 
δεσμεύσεις τις οποίες θα αναλάβουν το 
2015 στο Παρίσι οι υπόλοιπες παγκόσμιες 
οικονομίες·

Or. pl

Τροπολογία 214
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής σχετικά με ένα πλαίσιο για τις 
πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την 
ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 
και αναμένει από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αντιμετωπίσει τα θέματα 
αυτά με ρεαλιστικές αλλά φιλόδοξες 
απαντήσεις·

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής σχετικά με ένα πλαίσιο για τις 
πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την 
ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 
και αναμένει από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αντιμετωπίσει τα θέματα 
αυτά με ρεαλιστικές αλλά φιλόδοξες 
απαντήσεις· επικροτεί επίσης το γεγονός 
ότι η Επιτροπή έχει υποσχεθεί 
συμπληρωματικά στοιχεία μέχρι το τέλος 
του έτους, μεταξύ άλλων και σχετικά με 
τη σύνθεση των τιμών ενέργειας στα 
κράτη μέλη· ζητεί τα στοιχεία αυτά να 
είναι διαθέσιμα πριν από την υποβολή 
τυχόν προτάσεων πολιτικής·



PE522.926v01-00 6/109 AM\1008877EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 215
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής σχετικά με ένα πλαίσιο για τις 
πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την 
ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 
και αναμένει από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αντιμετωπίσει τα θέματα 
αυτά με ρεαλιστικές αλλά φιλόδοξες 
απαντήσεις·

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής σχετικά με ένα πλαίσιο για τις 
πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την 
ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 
και αναμένει από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αντιμετωπίσει τα θέματα 
αυτά με φιλόδοξες και ρεαλιστικές 
απαντήσεις·

Or. en

Τροπολογία 216
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή 
έχει αναγγείλει ότι θα υποβάλει 
συμπληρωματικά στοιχεία μέχρι το τέλος 
του έτους, μεταξύ άλλων και σχετικά με 
τη σύνθεση των τιμών ενέργειας στα 
κράτη μέλη· ζητεί τα στοιχεία αυτά να 
είναι διαθέσιμα στους τελικούς 
καταναλωτές και να ενσωματώνονται 
στη διαδικασία τυχόν μελλοντικών 
προτάσεων πολιτικής·

Or. en
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Τροπολογία 217
Tadeusz Cymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει τον 
κίνδυνο της εμβάθυνσης της διαρροής 
άνθρακα, δηλαδή της συνέχισης της 
μεταφοράς των βιομηχανιών εντάσεως 
ενέργειας εκτός ΕΕ·

Or. pl

Τροπολογία 218
Mikael Gustafsson, Martina Anderson, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επισημαίνει τον κλιματικό στόχο που 
καθορίστηκε σε διεθνές επίπεδο για τη 
συγκράτηση της αύξησης της μέσης 
παγκόσμιας θερμοκρασίας σε 2°C πάνω 
από την προβιομηχανική εποχή· 
παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στοχοθετήσουν αύξηση κατ' 
ανώτατο όριο 1,5°C πάνω από τα 
προβιομηχανικά επίπεδα ώστε να 
ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 219
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επισημαίνει την πρόσφατη 
δημοσίευση του «πρώτου μέρους της 
πέμπτης έκθεσης αξιολόγησης της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Αλλαγή του Κλίματος», που εγκρίθηκε 
στις 27 Σεπτεμβρίου 2013, στην οποία 
επιβεβαιώνεται ότι η υπερθέρμανση του 
πλανήτη οφείλεται κατά 95% σε 
ανθρώπινες δραστηριότητες (90% στην 
τέταρτη έκθεση του 2007) και παρέχονται 
προειδοποιήσεις σχετικά με τις πιθανές 
επιπτώσεις της μη ανάληψης δράσης στη 
σταθερότητα του οικοσυστήματός μας·

Or. en

Τροπολογία 220
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει 
πολύπλευρη προσέγγιση, της οποίας η 
απόδοση και η αποτελεσματικότητα από 
πλευράς κόστους θα πρέπει να ενισχυθεί 
μέσω συντονισμένων και συνεκτικών 
πολιτικών που αντιμετωπίζουν επί ίσοις 
όροις θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα, 
η ενεργειακή ασφάλεια και οι κλιματικοί 
στόχοι (π.χ. μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και ενεργειακή απόδοση)·

2. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει 
πολύπλευρη προσέγγιση, της οποίας η 
απόδοση και η αποτελεσματικότητα από 
πλευράς κόστους θα πρέπει να ενισχυθεί 
μέσω συντονισμένων και συνεκτικών 
πολιτικών, στο πλαίσιο των οποίων θα 
συνοψίζονται οι υφιστάμενοι στόχοι και 
θα δίδεται σαφής έμφαση στον 
περιορισμό του αριθμού των στόχων με 
σκοπό την απλούστευση του 
κανονιστικού πλαισίου και την 
εξασφάλιση πραγματικού ελέγχου της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των 
υφιστάμενων στόχων και πολιτικών·
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Or. fr

Τροπολογία 221
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει 
πολύπλευρη προσέγγιση, της οποίας η 
απόδοση και η αποτελεσματικότητα από 
πλευράς κόστους θα πρέπει να ενισχυθεί 
μέσω συντονισμένων και συνεκτικών 
πολιτικών που αντιμετωπίζουν επί ίσοις 
όροις θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα, η 
ενεργειακή ασφάλεια και οι κλιματικοί 
στόχοι (π.χ. μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και ενεργειακή απόδοση)·

2. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει 
πολύπλευρη προσέγγιση, της οποίας η 
απόδοση και η αποτελεσματικότητα από 
πλευράς κόστους θα πρέπει να ενισχυθεί 
μέσω συντονισμένων και συνεκτικών 
πολιτικών που αντιμετωπίζουν επί ίσοις 
όροις θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα, η 
ενεργειακή ασφάλεια και η βιωσιμότητα, 
μέσω της θέσπισης δεσμευτικών στόχων 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, 
πέραν της ανάπτυξης άλλων 
υποστηρικτικών μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 222
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει 
πολύπλευρη προσέγγιση, της οποίας η 
απόδοση και η αποτελεσματικότητα από 
πλευράς κόστους θα πρέπει να ενισχυθεί 
μέσω συντονισμένων και συνεκτικών 
πολιτικών που αντιμετωπίζουν επί ίσοις 
όροις θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα, 
η ενεργειακή ασφάλεια και οι κλιματικοί 
στόχοι (π.χ. μείωση των εκπομπών αερίων 

2. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει 
πολύπλευρη προσέγγιση, της οποίας η 
απόδοση και η αποτελεσματικότητα από 
πλευράς κόστους θα πρέπει να ενισχυθεί 
μέσω συντονισμένων και συνεκτικών 
πολιτικών που αντιμετωπίζουν θέματα 
όπως η ανταγωνιστικότητα, η ενεργειακή 
ασφάλεια και οι κλιματικοί στόχοι (π.χ. 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
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του θερμοκηπίου, ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και ενεργειακή απόδοση)·

θερμοκηπίου, ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και ενεργειακή απόδοση)·

Or. pt

Τροπολογία 223
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει 
πολύπλευρη προσέγγιση, της οποίας η 
απόδοση και η αποτελεσματικότητα από 
πλευράς κόστους θα πρέπει να ενισχυθεί 
μέσω συντονισμένων και συνεκτικών 
πολιτικών που αντιμετωπίζουν επί ίσοις 
όροις θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα, η 
ενεργειακή ασφάλεια και οι κλιματικοί 
στόχοι (π.χ. μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και ενεργειακή απόδοση)·

2. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει 
πολύπλευρη προσέγγιση, της οποίας η 
απόδοση και η αποτελεσματικότητα από 
πλευράς κόστους θα πρέπει να ενισχυθεί 
μέσω συντονισμένων και συνεκτικών 
πολιτικών που αντιμετωπίζουν επί ίσοις 
όροις θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα, η 
αύξηση των θέσεων εργασίας, η 
ενεργειακή ασφάλεια, η ενεργειακή ένδεια
και οι κλιματικοί στόχοι (π.χ. μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
ενεργειακή απόδοση)·

Or. ro

Τροπολογία 224
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει 
πολύπλευρη προσέγγιση, της οποίας η 
απόδοση και η αποτελεσματικότητα από 
πλευράς κόστους θα πρέπει να ενισχυθεί 
μέσω συντονισμένων και συνεκτικών 
πολιτικών που αντιμετωπίζουν επί ίσοις 
όροις θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα, η 
ενεργειακή ασφάλεια και οι κλιματικοί 
στόχοι (π.χ. μείωση των εκπομπών αερίων 

2. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει 
πολύπλευρη προσέγγιση, της οποίας η 
απόδοση και η αποτελεσματικότητα από 
πλευράς κόστους θα πρέπει να ενισχυθεί 
μέσω συντονισμένων και συνεκτικών 
πολιτικών που αντιμετωπίζουν επί ίσοις 
όροις θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα, η 
ενεργειακή ασφάλεια και οι κλιματικοί 
στόχοι, συμπεριλαμβανομένης της 
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του θερμοκηπίου, ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και ενεργειακή απόδοση)·

μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 225
Konrad Szymański, Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει 
πολύπλευρη προσέγγιση, της οποίας η 
απόδοση και η αποτελεσματικότητα από 
πλευράς κόστους θα πρέπει να ενισχυθεί 
μέσω συντονισμένων και συνεκτικών 
πολιτικών που αντιμετωπίζουν επί ίσοις 
όροις θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα, η 
ενεργειακή ασφάλεια και οι κλιματικοί 
στόχοι (π.χ. μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και ενεργειακή απόδοση)·

2. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει 
πολύπλευρη και ευέλικτη προσέγγιση, της 
οποίας η απόδοση και η 
αποτελεσματικότητα από πλευράς κόστους 
θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω 
συντονισμένων και συνεκτικών πολιτικών 
που αντιμετωπίζουν επί ίσοις όροις θέματα 
όπως η ανταγωνιστικότητα, η ενεργειακή 
ασφάλεια και οι κλιματικοί στόχοι (π.χ. 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και ενεργειακή απόδοση)· 
πιστεύει, εν προκειμένω, ότι ο 
αποτελεσματικότερος στόχος της 
μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου θα επιτευχθεί μέσω μιας
τεχνολογικά ουδέτερης πολιτικής, 
καθορισμένης σε επίπεδο που συνάδει με 
την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά 
τις διεθνείς δεσμεύσεις·

Or. en

Τροπολογία 226
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει 
πολύπλευρη προσέγγιση, της οποίας η 
απόδοση και η αποτελεσματικότητα από 
πλευράς κόστους θα πρέπει να ενισχυθεί 
μέσω συντονισμένων και συνεκτικών 
πολιτικών που αντιμετωπίζουν επί ίσοις 
όροις θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα, η 
ενεργειακή ασφάλεια και οι κλιματικοί 
στόχοι (π.χ. μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και ενεργειακή απόδοση)·

2. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει 
πολύπλευρη προσέγγιση, της οποίας η 
απόδοση και η αποτελεσματικότητα από 
πλευράς κόστους θα πρέπει να ενισχυθεί 
μέσω συντονισμένων και συνεκτικών 
πολιτικών που αντιμετωπίζουν επί ίσοις 
όροις θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα, η 
ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία και 
οι κλιματικοί στόχοι (π.χ. μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
ενεργειακή απόδοση)·

Or. es

Τροπολογία 227
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει 
πολύπλευρη προσέγγιση, της οποίας η 
απόδοση και η αποτελεσματικότητα από 
πλευράς κόστους θα πρέπει να ενισχυθεί 
μέσω συντονισμένων και συνεκτικών 
πολιτικών που αντιμετωπίζουν επί ίσοις 
όροις θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα, η 
ενεργειακή ασφάλεια και οι κλιματικοί 
στόχοι (π.χ. μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και ενεργειακή απόδοση)·

2. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει 
πολύπλευρη προσέγγιση, της οποίας η 
απόδοση και η αποτελεσματικότητα από 
πλευράς κόστους θα πρέπει να ενισχυθεί 
μέσω συντονισμένων και συνεκτικών 
πολιτικών που αντιμετωπίζουν επί ίσοις 
όροις θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα, η 
ενεργειακή ασφάλεια και οι κλιματικοί 
στόχοι·

Or. en

Τροπολογία 228
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει 
πολύπλευρη προσέγγιση, της οποίας η 
απόδοση και η αποτελεσματικότητα από 
πλευράς κόστους θα πρέπει να ενισχυθεί 
μέσω συντονισμένων και συνεκτικών 
πολιτικών που αντιμετωπίζουν επί ίσοις 
όροις θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα, η 
ενεργειακή ασφάλεια και οι κλιματικοί 
στόχοι (π.χ. μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και ενεργειακή απόδοση)·

2. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει 
πολύπλευρη προσέγγιση, της οποίας η 
απόδοση και η αποτελεσματικότητα από 
πλευράς κόστους θα πρέπει να ενισχυθεί 
μέσω συντονισμένων και συνεκτικών 
πολιτικών που αντιμετωπίζουν επί ίσοις 
όροις θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα, η 
ενεργειακή ασφάλεια και οι κλιματικοί 
στόχοι (π.χ. μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και ενεργειακή απόδοση)· καλεί 
την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η 
επίτευξη των στόχων παρακολουθείται με 
συνέπεια, ώστε το ενδεχόμενο 
αντικρουόμενων στόχων να 
αναγνωρίζεται εγκαίρως και να μπορεί να 
μετριαστεί·

Or. de

Τροπολογία 229
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει 
πολύπλευρη προσέγγιση, της οποίας η 
απόδοση και η αποτελεσματικότητα από 
πλευράς κόστους θα πρέπει να ενισχυθεί 
μέσω συντονισμένων και συνεκτικών 
πολιτικών που αντιμετωπίζουν επί ίσοις 
όροις θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα, η 
ενεργειακή ασφάλεια και οι κλιματικοί 
στόχοι (π.χ. μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και ενεργειακή απόδοση)·

2. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει 
πολύπλευρη προσέγγιση, της οποίας η 
απόδοση και η αποτελεσματικότητα από 
πλευράς κόστους θα πρέπει να ενισχυθεί 
μέσω συντονισμένων και συνεκτικών 
πολιτικών που αντιμετωπίζουν επί ίσοις 
όροις θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα, η 
ενεργειακή ασφάλεια και οι κλιματικοί 
στόχοι· επισημαίνει ότι πρωταρχικός 
κλιματικός στόχος είναι ένας οικονομικά 
αποδοτικός τρόπος για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
ενθαρρύνοντας παράλληλα τις νέες 
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τεχνολογίες, την ανταγωνιστικότητα και 
την ενεργειακή απόδοση·

Or. en

Τροπολογία 230
Νίκη Τζαβέλα, Tadeusz Cymański, Bogusław Sonik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει 
πολύπλευρη προσέγγιση, της οποίας η 
απόδοση και η αποτελεσματικότητα από 
πλευράς κόστους θα πρέπει να ενισχυθεί 
μέσω συντονισμένων και συνεκτικών 
πολιτικών που αντιμετωπίζουν επί ίσοις 
όροις θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα, η 
ενεργειακή ασφάλεια και οι κλιματικοί 
στόχοι (π.χ. μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και ενεργειακή απόδοση)·

2. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει 
πολύπλευρη προσέγγιση, της οποίας η 
απόδοση και η αποτελεσματικότητα από 
πλευράς κόστους θα πρέπει να ενισχυθεί 
μέσω συντονισμένων και συνεκτικών
πολιτικών που αντιμετωπίζουν επί ίσοις 
όροις θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα, η 
ενεργειακή ασφάλεια, οι προσιτές τιμές 
ενέργειας και η βιωσιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 231
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει 
πολύπλευρη προσέγγιση, της οποίας η 
απόδοση και η αποτελεσματικότητα από 
πλευράς κόστους θα πρέπει να ενισχυθεί 
μέσω συντονισμένων και συνεκτικών 
πολιτικών που αντιμετωπίζουν επί ίσοις 
όροις θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα, η 

2. +ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει 
πολύπλευρη και ευέλικτη προσέγγιση, της 
οποίας η απόδοση και η 
αποτελεσματικότητα από πλευράς κόστους 
θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω 
συντονισμένων και συνεκτικών πολιτικών 
που αντιμετωπίζουν επί ίσοις όροις θέματα 
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ενεργειακή ασφάλεια και οι κλιματικοί 
στόχοι (π.χ. μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και ενεργειακή απόδοση)·

όπως η ανταγωνιστικότητα, η ενεργειακή 
ασφάλεια και οι κλιματικοί στόχοι (π.χ. 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και ενεργειακή απόδοση)· 
υπογραμμίζει ότι αυτό απαιτεί συνεκτικές 
πολιτικές στις περιπτώσεις που η 
πολιτική για το κλίμα δεν μπορεί να 
αντικρούει άλλες πολιτικές ή να αποτελεί 
υψηλότερη προτεραιότητα έναντι αυτών·

Or. en

Τροπολογία 232
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει
πολύπλευρη προσέγγιση, της οποίας η
απόδοση και η αποτελεσματικότητα από 
πλευράς κόστους θα πρέπει να ενισχυθεί 
μέσω συντονισμένων και συνεκτικών 
πολιτικών που αντιμετωπίζουν επί ίσοις 
όροις θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα, 
η ενεργειακή ασφάλεια και οι κλιματικοί 
στόχοι (π.χ. μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και ενεργειακή απόδοση)·

2. ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει
πολύπλευρη προσέγγιση που βασίζεται 
στην αμοιβαία ενίσχυση των πολιτικών 
σχετικά με την ενεργειακή απόδοση, τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, της οποίας η 
αποτελεσματικότητα από πλευράς κόστους
θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω 
συντονισμένων και συνεκτικών πολιτικών 
που αντιμετωπίζουν την
ανταγωνιστικότητα, την ενεργειακή 
ασφάλεια και τους κλιματικούς στόχους·

Or. en

Τροπολογία 233
Paul Rübig, Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει 
πολύπλευρη προσέγγιση, της οποίας η 
απόδοση και η αποτελεσματικότητα από 
πλευράς κόστους θα πρέπει να ενισχυθεί 
μέσω συντονισμένων και συνεκτικών 
πολιτικών που αντιμετωπίζουν επί ίσοις 
όροις θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα, η 
ενεργειακή ασφάλεια και οι κλιματικοί 
στόχοι (π.χ. μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και ενεργειακή απόδοση)·

2. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει 
πολύπλευρη προσέγγιση, της οποίας η 
απόδοση και η αποτελεσματικότητα από 
πλευράς κόστους θα πρέπει να ενισχυθεί 
μέσω συντονισμένων και συνεκτικών 
πολιτικών που αντιμετωπίζουν επί ίσοις 
όροις θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα, η 
ενεργειακή ασφάλεια, οι κλιματικοί στόχοι
και η επαναβιομηχάνιση· υπογραμμίζει 
ότι η μελλοντική πολιτική της ΕΕ για την 
ενέργεια και το κλίμα πρέπει να έχει τον 
ανάλογο προσανατολισμό ώστε να 
στηρίζει την πρόθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής να αυξήσει το πανευρωπαϊκό 
μερίδιο της βιομηχανίας σε 20%·

Or. de

(Το υφιστάμενο πλαίσιο πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα αυξάνει σημαντικά το κόστος 
ενέργειας, προκαλεί μονομερείς επιβαρύνσεις για την ευρωπαϊκή οικονομία, και κατά συνέπεια, 
αντίκειται στον στόχο της επαναβιομηχάνισης που έθεσε προσφάτως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ώστε να αυξήσει το μερίδιο της βιομηχανίας στην Ευρώπη σε 20% του ΑΕγχΠ (το 2012 
σημειώθηκε νέα πτώση από 15,5 σε 15,1%).)

Τροπολογία 234
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει 
πολύπλευρη προσέγγιση, της οποίας η 
απόδοση και η αποτελεσματικότητα από 
πλευράς κόστους θα πρέπει να ενισχυθεί 
μέσω συντονισμένων και συνεκτικών 
πολιτικών που αντιμετωπίζουν επί ίσοις 
όροις θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα, 
η ενεργειακή ασφάλεια και οι κλιματικοί
στόχοι (π.χ. μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, ανανεώσιμες πηγές 

2. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή 
να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν, για το 
πλαίσιο της ΕΕ για τις πολιτικές που 
αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με 
χρονικό ορίζοντα το έτος 2030, τρεις 
φιλόδοξους δεσμευτικούς στόχους 
σχετικά με τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και την ενεργειακή 
απόδοση, δεδομένου ότι οι τρεις αυτοί 
στόχοι είναι τα καταλληλότερα εργαλεία 
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ενέργειας και ενεργειακή απόδοση)· για να διασφαλιστεί ότι οι κλιματικοί και 
ενεργειακοί στόχοι της ΕΕ θα 
επιτευχθούν με οικονομικά αποδοτικό 
τρόπο με χρονικό ορίζοντα το 2030·

Or. en

Τροπολογία 235
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Kathleen 
Van Brempt, Linda McAvan, Dan Jørgensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει 
πολύπλευρη προσέγγιση, της οποίας η 
απόδοση και η αποτελεσματικότητα από 
πλευράς κόστους θα πρέπει να ενισχυθεί 
μέσω συντονισμένων και συνεκτικών 
πολιτικών που αντιμετωπίζουν επί ίσοις 
όροις θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα, 
η ενεργειακή ασφάλεια και οι κλιματικοί 
στόχοι (π.χ. μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και ενεργειακή απόδοση)·

2. εμμένει στην άποψη ότι η Επιτροπή θα 
πρέπει να προτείνει στην προσεχή της 
ανακοίνωση μια νέα δέσμη μέτρων για το 
κλίμα και την ενέργεια με χρονικό 
ορίζοντα το έτος 2030, αποτελούμενη από 
τρεις δεσμευτικούς και 
αλληλοτροφοδοτούμενους πρωταρχικούς 
στόχους για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και την εξοικονόμηση 
ενέργειας· ;

Or. en

Τροπολογία 236
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει 
πολύπλευρη προσέγγιση, της οποίας η 
απόδοση και η αποτελεσματικότητα από 
πλευράς κόστους θα πρέπει να ενισχυθεί 

2. καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει και την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν, για το πλαίσιο της ΕΕ για 
τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και 
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μέσω συντονισμένων και συνεκτικών 
πολιτικών που αντιμετωπίζουν επί ίσοις 
όροις θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα,
η ενεργειακή ασφάλεια και οι κλιματικοί 
στόχοι (π.χ. μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και ενεργειακή απόδοση)·

την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 
2030, μια προσέγγιση η οποία συνδυάζει 
συντονισμένους, συνεκτικούς και 
φιλόδοξους δεσμευτικούς στόχους 
σχετικά με τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, την ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την 
ανάπτυξη της ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 237
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι οι πορείες προς την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές 
θα εξαρτηθούν από διαφορετικά μερίδια 
τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών στα κράτη μέλη: ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, πυρηνική ενέργεια και 
δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα 
εφόσον καταστεί διαθέσιμη εγκαίρως· 
επισημαίνει ότι η ενσωμάτωση 
υψηλότερου μεριδίου ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας θα απαιτήσει σημαντική 
επέκταση των δικτύων μεταφοράς και 
διανομής, συμπληρωματικό εφεδρικό 
δυναμικό διανομής ή/και αποθηκευτική 
δυναμικότητα·

Or. en

Τροπολογία 238
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. όσον αφορά τους εν λόγω κλιματικούς 
στόχους για το 2030, η προσθήκη τους 
μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα, 
εφόσον εξεταστούν συνδυαστικά: η 
ενεργειακή απόδοση καθιστά ευκολότερη 
την επίτευξη του στόχου της μείωσης των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, ενώ 
παράλληλα μειώνει σε απόλυτες τιμές το 
μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (και την απαραίτητη αρχική 
επένδυση), κατ’ αναλογία προς μια 
συνολική ζήτηση που περιορίζεται λόγω 
της ενεργειακής απόδοσης· ταυτόχρονα, ο 
στόχος της μείωσης των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου προσανατολίζει 
το ενεργειακό μείγμα σε μη ανθρακούχες 
πηγές, μεταξύ των οποίων οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατέχουν 
σημαντική θέση, και ενθαρρύνει τις 
προσπάθειες ενεργειακής απόδοσης· 
τέλος, ο καθορισμός ενός στόχου στον 
τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
συνάδει με τον στόχο που ορίζεται για τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 
μολονότι είναι προφανές ότι για την 
επίτευξή του απαιτείται μεγαλύτερος 
βαθμός συντονισμού μεταξύ των 
καθεστώτων στήριξης και του ρυθμού 
υλοποίησης·

Or. fr

Τροπολογία 239
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή να ορίσει έναν 
στόχο μείωσης των εκπομπών για το 
σύνολο της ΕΕ με χρονικό ορίζοντα το 
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έτος 2013 ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί 
η φιλοδοξία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ έως το 
2050 κατά 80-95% σε σύγκριση με τα 
επίπεδα του 1990·

Or. en

Τροπολογία 240
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, πέραν των στόχων 20/20/20 
στον τομέα της ενέργειας και του 
κλίματος, έθεσε επίσης έναν ισότιμο 
στόχο της τάξεως του 20% για την 
επαναβιομηχάνιση της ΕΕ1 και 
υποδεικνύει ότι οι στόχοι 20/20/20 στον 
τομέα της ενέργειας και του κλίματος δεν 
πρέπει να αντίκεινται στον στόχο του 
20% της βιομηχανίας, ενώ για τον ίδιο 
λόγο ζητεί μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ 
των προτάσεων που προέρχονται από 
άλλους τομείς, όπως η πολιτική για την 
ενέργεια, το περιβάλλον και το κλίμα, με 
τον στόχο του 20% για τη βιομηχανία, με 
σκοπό τη βιώσιμη ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας·
__________________
1 (Ανακοίνωση της Επιτροπής της 
10.10.2012 με τίτλο "Μια ισχυρότερη 
ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη 
και την οικονομική ανάκαμψη"-
(COM(2012)582) 

Or. de
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Τροπολογία 241
Mikael Gustafsson, Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. η ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών είναι μία από τις θεμελιώδεις 
αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· η 
υφιστάμενη κλιματική πολιτική της ΕΕ 
παραμελεί τη συνεκτίμηση της διάστασης 
του φύλου, γεγονός που ελαττώνει την 
αποτελεσματικότητα και την απόδοση 
της ανθεκτικότητας στην κλιματική 
αλλαγή με χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων 
εκπομπών· τονίζει τη σημασία και την 
αναγκαιότητα της ανάλυσης με γνώμονα 
το φύλο και της ένταξης της διάστασης 
του φύλου σε όλες τις δράσεις που 
αφορούν την ενεργειακή απόδοση, τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 242
Konrad Szymański, Herbert Reul, Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. εκφράζει την άποψη ότι οι πολλαπλοί 
στόχοι μπορούν να δημιουργήσουν 
υποχρεώσεις πραγματοποίησης 
επενδύσεων σε δαπανηρούς και 
αναποτελεσματικούς τομείς και ότι τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την 
ευελιξία να επιδιώκουν τους στόχους 
σχετικά με την κλιματική αλλαγή με τα 
πλέον οικονομικά αποδοτικά μέσα·



PE522.926v01-00 22/109 AM\1008877EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 243
Francesco De Angelis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. Τονίζει την ανάγκη για νομικά 
δεσμευτικούς στόχους για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, για 
τις πηγές ανανεώσιμης ενέργειας και για 
την ενεργειακή απόδοση. Για μια 
πραγματική μετάβαση προς ένα 
ενεργειακό σύστημα χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα, πρέπει έως το 2030 να 
μειωθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 
55%, να επιτευχθεί το 45 % της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να 
μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας κατά 
40% μέσω της αύξησης της ενεργειακής 
απόδοσης.
(ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3. Αιτιολόγηση: 
Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, 
προκειμένου να συμβάλει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση στην πρόληψη της κλιματικής 
κρίσης, πρέπει έως το 2030 να επιτύχει 
μείωση των εσωτερικών εκπομπών κατά 
55%, αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας κατά 45% και μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας κατά 40%. Μόνο 
νομικά δεσμευτικοί στόχοι μπορούν να 
διασφαλίσουν την απαραίτητη σταθερότητα 
για τους επενδυτές και, συνεπώς, να 
ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, 
τη μείωση του ενεργειακού κόστους και τη 
δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.)

Or. it

Τροπολογία 244
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ύπαρξης ενός πρωταρχικού κλιματικού 
στόχου που μπορεί να μειώσει τις 
εκπομπές CO2 με τον πλέον οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 245
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καθορίσουν, σε επίπεδο ΕΕ, έναν 
στόχο για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 
τουλάχιστον 50% σε σύγκριση με τα 
επίπεδα του 1990 έως το 2030, 
συνοδευόμενο από σαφείς στόχους για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 
ενεργειακή απόδοση· επισημαίνει ότι η 
φιλοδοξία αυτή συνάδει με τον 
μακροπρόθεσμο στόχο της ΕΕ για 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 80-95% και θα 
επιτρέψει στην Ένωση να εξακολουθήσει 
να κατέχει ηγετική θέση στη διπλωματία 
σχετικά με την παγκόσμια κλιματική 
αλλαγή·

Or. en
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Τροπολογία 246
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι οι πορείες προς την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές 
θα εξαρτηθούν από διαφορετικά μερίδια 
τεχνολογιών χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών στα κράτη μέλη: 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πυρηνική 
ενέργεια και δέσμευση και αποθήκευση 
άνθρακα εφόσον καταστεί διαθέσιμη 
εγκαίρως· επισημαίνει ότι η ενσωμάτωση 
υψηλότερου μεριδίου ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας θα απαιτήσει σημαντική 
επέκταση των δικτύων μεταφοράς και 
διανομής, συμπληρωματικό εφεδρικό 
δυναμικό διανομής ή/και αποθηκευτική 
δυναμικότητα·

Or. en

Τροπολογία 247
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει ότι ο σκοπός των 
πολιτικών για το κλίμα θα πρέπει να είναι 
η μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου με βιώσιμο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο· εκφράζει συνεπώς την 
άποψη ότι θα πρέπει να καθοριστεί ένας 
πρωταρχικός δεσμευτικός στόχος για την 
επίτευξη του στόχου της απαιτούμενης 
μείωσης των εκπομπών CO2 και ότι οι 
δευτερεύοντες στόχοι, όπως η ενεργειακή 
απόδοση και οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, θα πρέπει να είναι ενδεικτικοί 
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ούτως ώστε να έχουν τα κράτη μέλη την 
ευελιξία να επιδιώξουν τον εν λόγω 
πρωταρχικό στόχο με τον πλέον 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 248
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, 
Linda McAvan, Dan Jørgensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. θεωρεί ότι η ύπαρξη ενός ισχυρού 
δεσμευτικού στόχου για την ενεργειακή 
απόδοση είναι υψίστης σημασίας για να 
επιτευχθεί η πλέον αποδοτική χρήση 
ενέργειας στην Ένωση και ότι ένας 
τέτοιος στόχος θα διασφαλίσει επίσης ότι 
θα χρειαστεί να καταβληθούν λιγότερες 
προσπάθειες για την επίτευξη των 
στόχων για τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου και τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· ζητεί συνεπώς να συνεχιστεί ο 
τρέχων στόχος για το 2020, αλλά να 
καταστεί δεσμευτικός και να 
διπλασιαστεί το επίπεδο φιλοδοξίας σε 
40%·

Or. en

Τροπολογία 249
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
καλύτερα τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
των τριών αυτών στόχων, ώστε να 
μπορέσουν να τονώσουν και να 
ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και 
την ενεργειακή ασφάλεια στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 250
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη 
εξακολουθούν να είναι αρμόδια να 
επιλέξουν το ενεργειακό τους μείγμα και, 
άρα, θα πρέπει να αποφασίζουν για το 
βέλτιστο μείγμα που θα εκπληρώσει τους 
στόχους της ενεργειακής πολιτικής, και 
δη τον στόχο της απαλλαγής από τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 251
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. υπενθυμίζει ότι τυχόν επιπλέον κόστος 
θα μεταβιβάζεται, άμεσα ή έμμεσα, στους 
τελικούς καταναλωτές και εκφράζει την 
άποψη ότι ο μετριασμός του επιπλέον 
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κόστους όσον αφορά την απαλλαγή του 
ενεργειακού συστήματος της ΕΕ από τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
αποτελεί συνεπώς απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη διατήρηση της 
ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας·

Or. en

Τροπολογία 252
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. επισημαίνει ότι, για να ανταποκριθεί η 
ΕΕ στις παγκόσμιες προσπάθειες κατά το 
μερίδιο που της αναλογεί, θα χρειαστεί να 
συμβάλουν όλοι οι τομείς της οικονομίας 
στη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να 
συμφωνήσει σχετικά με τα επόμενα 
στάδια του κλιματικού και ενεργειακού 
πλαισίου της με χρονικό ορίζοντα το έτος 
2030, ώστε να προετοιμαστεί για τις 
διεθνείς διαπραγματεύσεις με αντικείμενο 
μια νέα, νομικά δεσμευτική συμφωνία, 
αλλά και να παράσχει στα κράτη μέλη, 
στη βιομηχανία και σε άλλους τομείς ένα 
σαφές νομικά δεσμευτικό πλαίσιο και 
στόχους για τις αναγκαίες μεσοπρόθεσμες 
και μακροπρόθεσμες επενδύσεις στη 
μείωση των εκπομπών, την ενεργειακή 
απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 253
Anne Delvaux
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. πιστεύει ότι οι δεσμευτικοί γενικοί 
στόχοι που συνδυάζουν κοινές εθνικές 
προσπάθειες αποτελούν το πλέον 
οικονομικά αποδοτικό και ευέλικτο μέσο 
για την παροχή της απαραίτητης 
ευελιξίας στα κράτη μέλη και την τήρηση 
της επικουρικότητας·

Or. en

Τροπολογία 254
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, 
Linda McAvan, Dan Jørgensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. πιστεύει ότι ένας δεσμευτικός στόχος 
της τάξης του 45% για το μερίδιο 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ 
είναι ο καλύτερος τρόπος να διασφαλιστεί 
η επενδυτική ασφάλεια που είναι 
απαραίτητη για τη συνεχιζόμενη 
ανάπτυξη και προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των 
συναφών υποδομών και ότι είναι 
απολύτως εφικτός εφόσον συνδυαστεί με 
έναν ισχυρό δεσμευτικό στόχο για την 
εξοικονόμηση ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 255
Gaston Franco
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2γ. θεωρεί ότι η θέσπιση ενός 
μακροπρόθεσμου τεχνολογικά ουδέτερου 
στόχου για τη μείωση των εκπομπών 
CO2 είναι καίριας σημασίας για την 
προώθηση της απαραίτητης καινοτομίας 
και του απαραίτητου επενδυτικού 
δυναμικού, καθώς και για την τήρηση 
μιας οικονομικά αποδοτικής πορείας για 
την απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοεξειδίου του άνθρακα· καλεί εν 
προκειμένω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
θέσει έναν φιλόδοξο στόχο για τη μείωση 
των εκπομπών CO2 με χρονικό ορίζοντα 
το έτος 2030·

Or. en

Τροπολογία 256
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Εsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, 
Linda McAvan, Dan Jørgensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2γ. θεωρεί ότι η θέσπιση ενός 
δεσμευτικού στόχου για την εγχώρια 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 50% σε σύγκριση με 
τα επίπεδα του 1990 είναι το απόλυτο 
ελάχιστο που απαιτείται προκειμένου να 
καταστεί δυνατός ο στόχος του 
περιορισμού της αύξησης της 
θερμοκρασίας σε λιγότερο από 2°C και 
πρόκειται για ρεαλιστικό και οικονομικά 
προσιτό στόχο, ιδίως σε συνδυασμό με 
φιλόδοξους στόχους εξοικονόμησης 
ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών 



PE522.926v01-00 30/109 AM\1008877EL.doc

EL

ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 257
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει φιλόδοξους 
αλλά ρεαλιστικούς στόχους για τις 
πολιτικές της ΕΕ για το 2030 που θα 
λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές, 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, διεθνείς και 
τεχνολογικές συνθήκες, καθώς και να 
καθιερώσει ένα σαφές, σταθερό, 
μακροπρόθεσμο και οικονομικά αποδοτικό 
πλαίσιο για τις βιομηχανίες και τους 
επενδυτές·

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει φιλόδοξους 
αλλά ρεαλιστικούς στόχους για τις 
πολιτικές της ΕΕ για το 2030 που θα 
λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές, 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, διεθνείς και 
τεχνολογικές συνθήκες, καθώς και να 
καθιερώσει ένα σαφές, απλό, σταθερό, 
μακροπρόθεσμο και οικονομικά αποδοτικό 
πλαίσιο για τις βιομηχανίες και τους 
επενδυτές·

Or. fr

Τροπολογία 258
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει φιλόδοξους 
αλλά ρεαλιστικούς στόχους για τις 
πολιτικές της ΕΕ για το 2030 που θα 
λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές, 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, διεθνείς και 
τεχνολογικές συνθήκες, καθώς και να 
καθιερώσει ένα σαφές, σταθερό, 

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει φιλόδοξους 
αλλά ρεαλιστικούς στόχους για τις 
πολιτικές της ΕΕ για το 2030 που θα 
λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές, 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, διεθνείς και 
τεχνολογικές συνθήκες, καθώς και να 
καθιερώσει ένα σαφές, σταθερό, 
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μακροπρόθεσμο και οικονομικά αποδοτικό 
πλαίσιο για τις βιομηχανίες και τους 
επενδυτές·

μακροπρόθεσμο και οικονομικά αποδοτικό 
πλαίσιο για τις βιομηχανίες και τους 
επενδυτές, το οποίο θα επιτρέψει στην ΕΕ 
να συμμορφωθεί με τη δέσμευση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ κατά 80-
95% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 
έως το 2050 με οικονομικά αποδοτικό 
τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 259
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει φιλόδοξους 
αλλά ρεαλιστικούς στόχους για τις 
πολιτικές της ΕΕ για το 2030 που θα 
λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές, 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, διεθνείς και 
τεχνολογικές συνθήκες, καθώς και να 
καθιερώσει ένα σαφές, σταθερό, 
μακροπρόθεσμο και οικονομικά αποδοτικό 
πλαίσιο για τις βιομηχανίες και τους 
επενδυτές·

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
σε επίπεδο ΕΕ και να επικεντρωθεί, στο 
πλαίσιο μιας καθολικής συμφωνίας, σε
ρεαλιστικούς στόχους για τις πολιτικές της 
ΕΕ για το 2030 που θα λαμβάνουν υπόψη 
τις οικονομικές, κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές, διεθνείς και τεχνολογικές 
συνθήκες, και θα συμβάλλουν στη 
διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, καθώς και να 
καθιερώσει ένα σαφές, σταθερό, 
μακροπρόθεσμο και οικονομικά αποδοτικό 
πλαίσιο για τις βιομηχανίες και τους 
επενδυτές·

Or. fr

Τροπολογία 260
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει φιλόδοξους 
αλλά ρεαλιστικούς στόχους για τις 
πολιτικές της ΕΕ για το 2030 που θα 
λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές, 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, διεθνείς και 
τεχνολογικές συνθήκες, καθώς και να 
καθιερώσει ένα σαφές, σταθερό, 
μακροπρόθεσμο και οικονομικά αποδοτικό 
πλαίσιο για τις βιομηχανίες και τους 
επενδυτές·

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει φιλόδοξους 
αλλά ρεαλιστικούς υποχρεωτικούς 
στόχους για τις πολιτικές της ΕΕ για το 
2030 που θα λαμβάνουν υπόψη τις 
οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, 
διεθνείς και τεχνολογικές συνθήκες, καθώς 
και να καθιερώσει ένα σαφές, σταθερό, 
μακροπρόθεσμο και οικονομικά αποδοτικό 
πλαίσιο για τις βιομηχανίες και τους 
επενδυτές· συμπληρώνει ότι είναι 
απολύτως αναγκαίο ένα μακροπρόθεσμο 
και αξιόπιστο νομικό πλαίσιο εντός της 
ευρωπαϊκής πολιτικής ενέργειας, για τον 
ασφαλή, προσιτό και σταθερό ενεργειακό 
εφοδιασμό, καθώς και για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 
της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 261
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει φιλόδοξους 
αλλά ρεαλιστικούς στόχους για τις 
πολιτικές της ΕΕ για το 2030 που θα 
λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές, 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, διεθνείς και 
τεχνολογικές συνθήκες, καθώς και να 
καθιερώσει ένα σαφές, σταθερό, 
μακροπρόθεσμο και οικονομικά αποδοτικό 
πλαίσιο για τις βιομηχανίες και τους 
επενδυτές·

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει φιλόδοξους 
αλλά ρεαλιστικούς, ευέλικτους, 
οικονομικά αποδοτικούς και τεχνολογικά 
ουδέτερους στόχους για τις πολιτικές της 
ΕΕ για το 2030 που θα λαμβάνουν υπόψη 
τις οικονομικές, κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές, διεθνείς και τεχνολογικές 
συνθήκες, καθώς και να καθιερώσει ένα 
σαφές, σταθερό, μακροπρόθεσμο και 
οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο για τις 
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βιομηχανίες και τους επενδυτές·

Or. en

Τροπολογία 262
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει φιλόδοξους 
αλλά ρεαλιστικούς στόχους για τις 
πολιτικές της ΕΕ για το 2030 που θα 
λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές, 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, διεθνείς και 
τεχνολογικές συνθήκες, καθώς και να 
καθιερώσει ένα σαφές, σταθερό, 
μακροπρόθεσμο και οικονομικά αποδοτικό 
πλαίσιο για τις βιομηχανίες και τους 
επενδυτές·

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει φιλόδοξους 
αλλά ρεαλιστικούς στόχους για τις 
πολιτικές της ΕΕ για το 2030 που θα 
λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές, 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, διεθνείς και 
τεχνολογικές συνθήκες και οι οποίοι θα 
επιτυγχάνονται βάσει μιας προσέγγισης 
«εκ των κάτω προς τα πάνω» που θα 
στηρίζεται στα αποδεκτά επιστημονικά 
δεδομένα και όχι μόνο στις πολιτικές 
κατευθύνσεις, καθώς και να καθιερώσει 
ένα σαφές, σταθερό, μακροπρόθεσμο και 
οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο για τις 
βιομηχανίες και τους επενδυτές·

Or. de

Τροπολογία 263
Konrad Szymański, Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει φιλόδοξους 
αλλά ρεαλιστικούς στόχους για τις 
πολιτικές της ΕΕ για το 2030 που θα 

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει φιλόδοξους,
ρεαλιστικούς και τεχνολογικά ουδέτερους 
στόχους για τις πολιτικές της ΕΕ για το 
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λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές, 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, διεθνείς και 
τεχνολογικές συνθήκες, καθώς και να 
καθιερώσει ένα σαφές, σταθερό, 
μακροπρόθεσμο και οικονομικά αποδοτικό 
πλαίσιο για τις βιομηχανίες και τους 
επενδυτές·

2030 που θα λαμβάνουν υπόψη τις 
οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, 
διεθνείς και τεχνολογικές συνθήκες, καθώς 
και να καθιερώσει ένα σαφές, σταθερό, 
μακροπρόθεσμο και οικονομικά αποδοτικό 
πλαίσιο για τις βιομηχανίες και τους 
επενδυτές·

Or. en

Τροπολογία 264
Konrad Szymański, Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει φιλόδοξους 
αλλά ρεαλιστικούς στόχους για τις 
πολιτικές της ΕΕ για το 2030 που θα 
λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές, 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, διεθνείς και 
τεχνολογικές συνθήκες, καθώς και να 
καθιερώσει ένα σαφές, σταθερό, 
μακροπρόθεσμο και οικονομικά αποδοτικό 
πλαίσιο για τις βιομηχανίες και τους 
επενδυτές·

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει φιλόδοξους,
ρεαλιστικούς και τεχνολογικά ουδέτερους 
στόχους για τις πολιτικές της ΕΕ για το 
2030 που θα λαμβάνουν υπόψη τις 
οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, 
διεθνείς και τεχνολογικές συνθήκες, καθώς 
και να καθιερώσει ένα σαφές, σταθερό, 
μακροπρόθεσμο και οικονομικά αποδοτικό 
πλαίσιο για τις βιομηχανίες και τους 
επενδυτές·

Or. en

Τροπολογία 265
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
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σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει φιλόδοξους 
αλλά ρεαλιστικούς στόχους για τις 
πολιτικές της ΕΕ για το 2030 που θα 
λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές, 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, διεθνείς και 
τεχνολογικές συνθήκες, καθώς και να 
καθιερώσει ένα σαφές, σταθερό,
μακροπρόθεσμο και οικονομικά 
αποδοτικό πλαίσιο για τις βιομηχανίες και 
τους επενδυτές·

σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει φιλόδοξους 
αλλά ρεαλιστικούς στόχους για τις 
πολιτικές της ΕΕ για το 2030 που θα 
λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές, 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, διεθνείς και 
τεχνολογικές συνθήκες, καθώς και να 
καθιερώσει δύο δεσμευτικούς στόχους, 
έναν για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου και έναν συνδυαστικό 
στόχο για την ενεργειακή απόδοση και τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθένας 
από τους οποίους θα λαμβάνει υπόψη τη 
συμβολή του άλλου. Οι εν λόγω 
συνδυαστικοί στόχοι θα παρέχουν 
ευελιξία στα κράτη μέλη όσον αφορά την 
εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής. Οι 
στόχοι αυτοί θα παρέχουν ένα σαφές, 
σταθερό και οικονομικά αποδοτικό 
πλαίσιο το οποίο θα προσφέρει 
μακροπρόθεσμη ασφάλεια για τις 
βιομηχανίες και τους επενδυτές·

Or. en

Τροπολογία 266
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει φιλόδοξους 
αλλά ρεαλιστικούς στόχους για τις 
πολιτικές της ΕΕ για το 2030 που θα 
λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές, 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, διεθνείς και 
τεχνολογικές συνθήκες, καθώς και να 
καθιερώσει ένα σαφές, σταθερό, 
μακροπρόθεσμο και οικονομικά αποδοτικό 
πλαίσιο για τις βιομηχανίες και τους 
επενδυτές·

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει φιλόδοξους 
αλλά ρεαλιστικούς στόχους για τις 
πολιτικές της ΕΕ για το 2030, 
λαμβάνοντας υπόψη την πλέον 
οικονομικά αποδοτική πορεία προς την 
επίτευξη της μακροπρόθεσμης δέσμευσής 
μας, καθώς και τις οικονομικές, 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, διεθνείς και 
τεχνολογικές συνθήκες, καθώς και να 
καθιερώσει ένα σαφές, σταθερό, 
μακροπρόθεσμο και οικονομικά αποδοτικό 
πλαίσιο για τις βιομηχανίες και τους 
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επενδυτές·

Or. en

Τροπολογία 267
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει φιλόδοξους 
αλλά ρεαλιστικούς στόχους για τις 
πολιτικές της ΕΕ για το 2030 που θα 
λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές, 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, διεθνείς και 
τεχνολογικές συνθήκες, καθώς και να 
καθιερώσει ένα σαφές, σταθερό, 
μακροπρόθεσμο και οικονομικά αποδοτικό 
πλαίσιο για τις βιομηχανίες και τους 
επενδυτές·

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει φιλόδοξους 
αλλά ρεαλιστικούς στόχους για τις 
πολιτικές της ΕΕ για το 2030 που θα 
λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές, 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, διεθνείς και 
τεχνολογικές συνθήκες, καθώς και να 
καθιερώσει ένα σαφές, σταθερό, 
μακροπρόθεσμο και οικονομικά αποδοτικό 
και τεχνολογικά ουδέτερο πλαίσιο για τις 
βιομηχανίες και τους επενδυτές στο οποίο 
το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ 
(ΣΕΕ) θα πρέπει να αποτελεί τον βασικό 
μηχανισμό, καθώς διασφαλίζει μια 
προσέγγιση βασισμένη στην αγορά για 
την επίτευξη των κλιματικών και 
ενεργειακών μας στόχων·

Or. en

Τροπολογία 268
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
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σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει φιλόδοξους 
αλλά ρεαλιστικούς στόχους για τις 
πολιτικές της ΕΕ για το 2030 που θα 
λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές, 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, διεθνείς και 
τεχνολογικές συνθήκες, καθώς και να 
καθιερώσει ένα σαφές, σταθερό, 
μακροπρόθεσμο και οικονομικά αποδοτικό 
πλαίσιο για τις βιομηχανίες και τους 
επενδυτές·

σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει φιλόδοξους και 
δεσμευτικούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ για 
το 2030 σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου που θα λαμβάνουν υπόψη τις 
οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, 
διεθνείς και τεχνολογικές συνθήκες, καθώς 
και να καθιερώσει ένα σαφές, σταθερό, 
μακροπρόθεσμο και οικονομικά αποδοτικό 
πλαίσιο για τις βιομηχανίες και τους 
επενδυτές·

Or. en

Τροπολογία 269
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει φιλόδοξους 
αλλά ρεαλιστικούς στόχους για τις 
πολιτικές της ΕΕ για το 2030 που θα 
λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές, 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, διεθνείς και 
τεχνολογικές συνθήκες, καθώς και να 
καθιερώσει ένα σαφές, σταθερό, 
μακροπρόθεσμο και οικονομικά αποδοτικό 
πλαίσιο για τις βιομηχανίες και τους 
επενδυτές·

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει φιλόδοξους 
στόχους για τις πολιτικές της ΕΕ για το 
2030 σε σχέση με τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την 
ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας που θα λαμβάνουν υπόψη 
τις οικονομικές, κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές, διεθνείς και τεχνολογικές 
συνθήκες και θα επιτρέψουν την επίτευξη 
του διεθνώς συμφωνηθέντος στόχου των
2°C, καθώς και να καθιερώσει ένα σαφές, 
σταθερό, μακροπρόθεσμο και οικονομικά 
αποδοτικό ρυθμιστικό πλαίσιο για τις 
βιομηχανίες και τους επενδυτές·

Or. pt

Τροπολογία 270
Elisabetta Gardini
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει φιλόδοξους 
αλλά ρεαλιστικούς στόχους για τις 
πολιτικές της ΕΕ για το 2030 που θα 
λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές, 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, διεθνείς και 
τεχνολογικές συνθήκες, καθώς και να 
καθιερώσει ένα σαφές, σταθερό, 
μακροπρόθεσμο και οικονομικά αποδοτικό 
πλαίσιο για τις βιομηχανίες και τους 
επενδυτές·

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει φιλόδοξους 
αλλά ρεαλιστικούς στόχους για τις 
πολιτικές της ΕΕ για το 2030 που θα 
λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές, 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, διεθνείς και 
τεχνολογικές συνθήκες, καθώς και να 
καθιερώσει ένα σαφές, σταθερό, 
μακροπρόθεσμο και οικονομικά αποδοτικό 
πλαίσιο για τις βιομηχανίες και τους 
επενδυτές· οι στόχοι πρέπει να είναι 
τεχνικά και οικονομικά εφικτοί για κάθε 
κλάδο·

Or. en

Τροπολογία 271
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει φιλόδοξους 
αλλά ρεαλιστικούς στόχους για τις 
πολιτικές της ΕΕ για το 2030 που θα 
λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές, 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, διεθνείς και 
τεχνολογικές συνθήκες, καθώς και να 
καθιερώσει ένα σαφές, σταθερό, 
μακροπρόθεσμο και οικονομικά αποδοτικό 
πλαίσιο για τις βιομηχανίες και τους 
επενδυτές·

3. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διατηρήσουν
την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε επίπεδο 
ΕΕ όσον αφορά τους στόχους για τις 
πολιτικές της ΕΕ για το 2030, θέτοντας 
δεσμευτικούς και 
αλληλοτροφοδοτούμενους στόχους για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 55%, την αύξηση της 
κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές σε 45% και τη μείωση της 
συνολικής πρωτογενούς κατανάλωσης 
ενέργειας κατά 40% έως το 2030 σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 2005· ο 
καθορισμός των εν λόγω στόχων είναι ο 
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μοναδικός τρόπος να βελτιώσουν τις 
οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, 
διεθνείς και τεχνολογικές συνθήκες, καθώς 
και να καθιερώσουν ένα σαφές, σταθερό, 
μακροπρόθεσμο και οικονομικά αποδοτικό 
πλαίσιο για τις βιομηχανίες και τους 
επενδυτές·

Or. en

Τροπολογία 272
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει 
φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους 
για τις πολιτικές της ΕΕ για το 2030 που 
θα λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές, 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, διεθνείς και 
τεχνολογικές συνθήκες, καθώς και να 
καθιερώσει ένα σαφές, σταθερό, 
μακροπρόθεσμο και οικονομικά 
αποδοτικό πλαίσιο για τις βιομηχανίες και 
τους επενδυτές·

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να θέσει 
δεσμευτικούς στόχους για τις πολιτικές 
της ΕΕ για το 2030 σχετικά με το κλίμα, 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 
ενεργειακή απόδοση που συνάδουν με τον 
μακροπρόθεσμο κλιματικό στόχο της ΕΕ 
και μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία 
με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 
βασισμένη στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, προκειμένου να καθιερώσει ένα 
σαφές, σταθερό και ασφαλές πλαίσιο για 
την ευημερία των ανθρώπων, τις 
βιομηχανίες και τους επενδυτές·

Or. en

Τροπολογία 273
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει φιλόδοξους 
αλλά ρεαλιστικούς στόχους για τις 
πολιτικές της ΕΕ για το 2030 που θα 
λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές, 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, διεθνείς και 
τεχνολογικές συνθήκες, καθώς και να 
καθιερώσει ένα σαφές, σταθερό, 
μακροπρόθεσμο και οικονομικά 
αποδοτικό πλαίσιο για τις βιομηχανίες και
τους επενδυτές·

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει φιλόδοξους 
στόχους για τις πολιτικές της ΕΕ για το 
2030 που θα λαμβάνουν υπόψη τις 
οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, 
διεθνείς και τεχνολογικές συνθήκες, καθώς 
και να ορίσει υποχρεωτικούς στόχους για 
τη μείωση των εκπομπών, για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για την 
ενεργειακή απόδοση σε ένα σταθερό και 
οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο που 
δημιουργεί βεβαιότητα σε 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα για τις 
βιομηχανίες, τους επενδυτές, τους 
καταναλωτές και την κοινωνία στο 
σύνολό της·

Or. es

Τροπολογία 274
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies, Linda McAvan, Dan 
Jørgensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει 
φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους 
για τις πολιτικές της ΕΕ για το 2030 που 
θα λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές, 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, διεθνείς και 
τεχνολογικές συνθήκες, καθώς και να 
καθιερώσει ένα σαφές, σταθερό, 
μακροπρόθεσμο και οικονομικά αποδοτικό 
πλαίσιο για τις βιομηχανίες και τους 
επενδυτές·

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
εγκρίνει γρήγορα τη νέα δέσμη μέτρων 
για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030
η οποία περιλαμβάνει τους τρεις αυτούς 
δεσμευτικούς στόχους, προκειμένου να 
καθιερώσει ένα σαφές, σταθερό, 
μακροπρόθεσμο και οικονομικά αποδοτικό 
πλαίσιο για τις βιομηχανίες και τους 
επενδυτές·
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Or. en

Τροπολογία 275
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει φιλόδοξους
αλλά ρεαλιστικούς στόχους για τις 
πολιτικές της ΕΕ για το 2030 που θα 
λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές, 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, διεθνείς και 
τεχνολογικές συνθήκες, καθώς και να 
καθιερώσει ένα σαφές, σταθερό, 
μακροπρόθεσμο και οικονομικά 
αποδοτικό πλαίσιο για τις βιομηχανίες και 
τους επενδυτές·

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει φιλόδοξους 
αλλά ρεαλιστικούς στόχους για τις 
πολιτικές της ΕΕ για το 2030 που θα 
λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές, 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, διεθνείς και 
τεχνολογικές συνθήκες, καθώς και να 
καθιερώσει ένα σαφές, σταθερό και 
οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο το οποίο 
παρέχει μακροπρόθεσμη ασφάλεια για τις 
βιομηχανίες και τους επενδυτές·

Or. en

Τροπολογία 276
Anne Delvaux, Richard Seeber, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija Mazej Kukovič, 
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διατηρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει φιλόδοξους 
αλλά ρεαλιστικούς στόχους για τις 
πολιτικές της ΕΕ για το 2030 που θα 
λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές, 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές, διεθνείς και 
τεχνολογικές συνθήκες, καθώς και να 
καθιερώσει ένα σαφές, σταθερό, 
μακροπρόθεσμο και οικονομικά 

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
προκειμένου να διατηρήσει τη συνέχεια 
της προόδου που έχει επιτευχθεί σε 
επίπεδο ΕΕ, να θέσει φιλόδοξους και
ρεαλιστικούς στόχους για τις πολιτικές της 
ΕΕ για το 2030 σχετικά με το κλίμα και 
την ενέργεια με οικονομικά αποδοτικό
τρόπο·
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αποδοτικό πλαίσιο για τις βιομηχανίες και 
τους επενδυτές·

Or. en

Τροπολογία 277
Peter Liese

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. θεωρεί ότι η ανάπτυξη της 
ενεργειακής απόδοσης συμβάλλει στη 
μείωση των λογαριασμών για την 
ενέργεια, στην ελάττωση της ενεργειακής 
μας εξάρτησης και του εμπορικού 
ισοζυγίου ενέργειας, στη δημιουργία νέων 
και μη μετακινήσιμων δραστηριοτήτων,
στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων 
τιμών ενέργειας και στην καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής· υπενθυμίζει ότι 
η φθηνότερη ενέργεια είναι η ενέργεια 
που δεν χρησιμοποιείται ποτέ· θεωρεί 
συνεπώς ότι η ΕΕ θα πρέπει να θέσει 
έναν δεσμευτικό στόχο για τη μείωση της 
συνολικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 
τουλάχιστον 30% έως το 2030 σε 
σύγκριση με το έτος αναφοράς 2008·

Or. en

Τροπολογία 278
Peter Liese, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. πιστεύει ότι στον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης πρέπει κυρίως να 
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τεθούν κίνητρα και ότι το κανονιστικό 
δίκαιο πρέπει να εφαρμόζεται μόνον σε 
ιδιαιτέρως τεκμηριωμένες περιπτώσεις 
με σκοπό την επίτευξη των στόχων· ζητεί 
ως εκ τούτου μια συγκρατημένη 
μεταφορά της οδηγίας για τον οικολογικό 
σχεδιασμό στο εθνικό δίκαιο και καλεί 
την Επιτροπή να μην υποβάλει πρόταση 
ρύθμισης για κεφαλές ντους και βρύσες·

Or. de

Τροπολογία 279
Elisabetta Gardini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. εκφράζει την άποψη ότι ο στόχος 
μείωσης της ΕΕ για το 2030 δεν θα 
πρέπει να τεθεί μονομερώς, απομονωμένα 
από τις δεσμεύσεις μείωσης άλλων 
μεγάλων οικονομιών· απεναντίας, θα 
πρέπει να τεθεί στο πλαίσιο των 
μειώσεων που απαιτούνται από τις 
ανεπτυγμένες και τις αναδυόμενες χώρες 
και να εξαρτάται από συγκρίσιμο επίπεδο 
φιλοδοξίας εκ μέρους τους·

Or. en

Τροπολογία 280
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. ζητεί να διατεθούν οι αναγκαίοι πόροι 
για την έρευνα και ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των 
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τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας·

Or. bg

Τροπολογία 281
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. εκφράζει την άποψη ότι τόσο οι 
μακροπρόθεσμοι στόχοι πολιτικής της 
ΕΕ όσο και τα ειδικά εργαλεία πολιτικής 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου πρέπει να βασίζονται κατά 
τρόπο συνεκτικό στο 1990 ως έτος
αναφοράς·

Or. en

Τροπολογία 282
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. είναι πεπεισμένο ότι ο καλύτερος 
τρόπος διασφάλισης των τωρινών και 
μελλοντικών ενεργειακών αναγκών της 
Ευρώπης είναι ένα ισορροπημένο και 
διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, στο 
οποίο ελαττώνονται οι εξαρτήσεις από 
μεμονωμένες πηγές ενέργειας χωρίς να 
δημιουργούνται άλλες νέες εξαρτήσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
συνιστά να υπάρξει μείωση της 
ενεργειακής εξάρτησης από ορυκτά 
καύσιμα· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
λάβουν υπόψη τους παράγοντες αυτούς·
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Or. en

Τροπολογία 283
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. πιστεύει ότι πρέπει να εφαρμοστεί μια 
μελλοντοστραφής ενεργειακή και 
κλιματική πολιτική σύμφωνα με την 
ατζέντα βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ 
για την ανταγωνιστικότητα· θεωρεί εν 
προκειμένω ότι ένας δεσμευτικός στόχος 
για το 2030 σχετικά με τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας θα μειώσει την 
ανασφάλεια όσον αφορά τις 
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
προοπτικές, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη 
των παραγόντων της αγοράς και 
μειώνοντας το κόστος του κεφαλαίου που 
απαιτείται για την απελευθέρωση 
ιδιωτικών επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 284
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
εγκρίνει έναν νέο, δεσμευτικό στόχο 
μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου για το σύνολο της 
οικονομίας της ΕΕ με χρονικό ορίζοντα 
το έτος 2030, ο οποίος θα πρέπει να 
ανέρχεται σε τουλάχιστον 40% σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 και να 
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συνάδει με τον στόχο μείωσης κατά 80-
95% που έχει ήδη συμφωνηθεί από το 
Συμβούλιο για το 2050·

Or. en

Τροπολογία 285
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει 
τις πολιτικές της για το κλίμα και την 
ενέργεια ώστε να πετύχει μεγαλύτερη 
συνεκτικότητα, ευελιξία και 
αποτελεσματικότητα από πλευράς 
κόστους των ευρωπαϊκών πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 286
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. διαπιστώνει βάσει της πείρας του 
παρελθόντος ότι η θέσπιση 
υποχρεωτικών στόχων επιφέρει τα 
μεγαλύτερα δυνατά αποτελέσματα ως 
προς την επίτευξη των στόχων της ΕΕ 
για το κλίμα και την ενέργεια·

Or. de
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Τροπολογία 287
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. εκφράζει την άποψη ότι η ΕΕ δύναται 
να αυξήσει τη φιλοδοξία της για τη 
μείωση των εκπομπών CO2, εφόσον οι 
υπόλοιπες χώρες με υψηλές εκπομπές του 
ανεπτυγμένου και αναπτυσσόμενου 
κόσμου δεσμευτούν να αναλάβουν το 
μερίδιο που τους αναλογεί στο πλαίσιο 
μιας παγκόσμιας προσπάθειας μείωσης 
των εκπομπών· 

Or. en

Τροπολογία 288
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επαναλαμβάνει ότι το ενεργειακό και 
κλιματικό πλαίσιο με χρονικό ορίζοντα το 
έτος 2030 πρέπει να επιτύχει τους 
στόχους κατά οικονομικά αποδοτικότερο 
τρόπο· πιστεύει ότι αυτό θα μπορούσε να 
επιτευχθεί ελαττώνοντας τις 
αλληλεξαρτήσεις και τις αμοιβαίες 
επιπτώσεις των τωρινών μέσων 
πολιτικής, στο πλαίσιο των οποίων η 
βιομηχανία καλύπτεται, για παράδειγμα, 
από το ΣΕΕ, από τις διατάξεις της 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, ενώ 
επηρεάζεται επίσης συχνά από το κόστος 
της ενσωμάτωσης των ΑΠΕ· ισχυρίζεται 
συνεπώς ότι θα πρέπει να εξεταστεί η 
θέσπιση διαφορετικών στόχων για τους 
διάφορους τομείς·
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Or. en

Τροπολογία 289
Herbert Reul, Werner Langen, Paul Rübig, Markus Pieper, Holger Krahmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. θεωρεί ότι η ΕΕ έχει δρομολογήσει 
επιτυχώς την επίτευξη του στόχου 
ανάπτυξης 20% για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειες έως το 2020· τονίζει ότι η 
εν μέρει ασυντόνιστη και εξαιρετικά 
ταχεία εθνική ανάπτυξη έχει σοβαρές 
επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά 
ενέργειας της ΕΕ (μεταξύ άλλων, 
βροχοειδείς ροές ενέργειας - loop flows)· 
θεωρεί ότι στο μέλλον πρέπει να αναλογεί 
μεγαλύτερο μερίδιο ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στα συστήματα ενεργειακού 
εφοδιασμού· ζητεί να συνυπολογίζονται 
υποχρεωτικά όλες οι σχετικές πτυχές των 
συστημάτων ενεργειακού εφοδιασμού 
όταν λαμβάνονται αποφάσεις για την 
περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 290
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. πιστεύει, ωστόσο, ότι όλοι οι στόχοι 
για το 2030 θα πρέπει να συσχετίζονται 
στενά με τις εν εξελίξει διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία 
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για το κλίμα· ζητεί να εγκριθούν 
επισήμως μόνον εφόσον ληφθούν υπόψη 
τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων 
για τη σύναψη παγκόσμιας συμφωνίας 
που θα πραγματοποιηθούν στο Παρίσι το 
2015 στο πλαίσιο της UNFCCC·

Or. en

Τροπολογία 291
Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. εκτιμά ότι, αν και πολλοί στόχοι της 
ενεργειακής πολιτικής μπορούν να 
επιτευχθούν μέσω της αύξησης των 
τιμών της ενέργειας και της μείωσης, 
επομένως, της οικονομικής 
δραστηριότητας, η πρόκληση είναι να 
επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί με 
ταυτόχρονη αύξηση της οικονομικής 
δραστηριότητας·

Or. lv

Τροπολογία 292
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι ο στόχος της ΕΕ για 
την απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050 θα 
εκπληρωθεί μόνον εφόσον υπάρξει 
απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα 
και ότι πρέπει, συνεπώς, να αποφεύγονται 
οι πολιτικές εγκλωβισμού στη χρήση των 
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ορυκτών καυσίμων· υπενθυμίζει ότι οι 
φιλόδοξες και μακροπρόθεσμες πολιτικές 
για την ενεργειακή απόδοση και τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα 
συμβάλουν στην αποφυγή του ανωτέρω 
εγκλωβισμού· τονίζει εν προκειμένω τα 
πρόσφατα πορίσματα του Διεθνούς 
Οργανισμού Ενέργειας, ότι οι πολιτικές 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
φθηνότερες μακροπρόθεσμα από την 
αποκλειστική εξάρτηση από την 
τιμολόγηση των ανθρακούχων εκπομπών, 
διότι παρέχουν κίνητρα για την έγκαιρη 
κλιμακωτή αύξηση του ευρέος 
χαρτοφυλακίου τεχνολογιών από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που 
απαιτούνται για την πλήρη απαλλαγή, 
μακροπρόθεσμα, του κλάδου παραγωγής 
ενέργειας από τις ανθρακούχες εκπομπές·

Or. en

Τροπολογία 293
Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. αναγνωρίζει ότι, για να καταστεί 
δυνατή στο έπακρο η αξιοποίηση του 
δυναμικού ΑΠΕ, οι στόχοι για το 2030 
πρέπει να εστιάζουν στην ανάπτυξη του 
συνολικού συστήματος παραγωγής 
ενέργειας: το πλαίσιο εργασίας και οι 
στόχοι θα πρέπει να εστιάζουν στη 
συνολική βελτιστοποίηση του 
συστήματος παραγωγής ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 294
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει 
τον φιλόδοξο και δεσμευτικό στόχο να 
αγγίξει το μερίδιο των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας το 45% τουλάχιστον, 
ώστε η Ευρώπη να συνεχίσει να 
αποκομίζει τα μακροοικονομικά οφέλη 
που συνεπάγονται οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στους τομείς της απασχόλησης 
και των εξαγωγών τεχνολογιών 
ανάπτυξης, στους οποίους κατέχει ήδη 
ηγετική θέση·

Or. es

Τροπολογία 295
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας εκπομπών (ΣΕΕ) της 
ΕΕ θα πρέπει να αποτελεί το βασικό μέσο 
μείωσης των βιομηχανικών εκπομπών 
και προώθησης των επενδύσεων σε 
τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών· και μάλιστα 
κατά τρόπο που να εξασφαλίζει τη 
δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
για τις ανταγωνιζόμενες τεχνολογίες, να 
παρέχει ευελιξία στις εταιρείες ώστε να 
αναπτύσσουν δική τους στρατηγική για 
τον μετριασμό των επιπτώσεων και να 
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προβλέπει ειδικά μέτρα για την 
καταπολέμηση της διαρροής άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 296
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. τονίζει ότι απαιτείται η θέσπιση ενός 
δεσμευτικού στόχου που διασφαλίζει την 
εξοικονόμηση ενέργειας και εκτιμά ότι ο 
στόχος αυτός θα πρέπει να υπολογίζεται 
λαμβάνοντας υπόψη την τομεακή 
εξοικονόμηση από τη βάση προς την 
κορυφή, με στόχο τη βελτίωση της 
οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 297
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
θέσει τρεις δεσμευτικούς ενωσιακούς 
στόχους με χρονικό ορίζοντα το έτος 
2030 για τη μείωση της συνολικής 
πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας 
κατά 40% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 
2010, για την παραγωγή 45% της 
συνολικής τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς 
και για τη μείωση των εγχώριων 
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εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 
60% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990· 
θεωρεί ότι αυτό συνάδει με τον στόχο των 
2°C και τον ακριβοδίκαιο επιμερισμό των 
παγκόσμιων προσπαθειών, και διατηρεί 
την ΕΕ σε ηγετική θέση όσον αφορά την 
ανάπτυξη τεχνολογιών για τη μελλοντική 
φιλική προς το κλίμα και τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 298
Elisabetta Gardini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. εκφράζει την άποψη ότι αυτοί με τις 
καλύτερες επιδόσεις σε κάθε τομέα δεν 
θα πρέπει να επωμίζονται κανένα άμεσο 
ή έμμεσο κόστος που προκύπτει από το 
ενεργειακό και κλιματικό πλαίσιο της ΕΕ 
και καλεί την Επιτροπή να κατοχυρώσει 
αυτήν την αρχή στις αντίστοιχες 
προτάσεις της· θεωρεί στο πλαίσιο αυτό 
ότι οι διατάξεις για τη διαρροή άνθρακα 
του ΣΕΕ της ΕΕ και η δωρεάν κατανομή
δικαιωμάτων σε επίπεδο 
αποτελεσματικών μέσων για τη βέλτιστη 
απόδοση προστατεύουν τους κλάδους που 
εκτίθενται στον διεθνή ανταγωνισμό έως 
ότου καθιερωθούν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο· καλεί 
συνεπώς την Επιτροπή να προτείνει και 
να βελτιώσει αντίστοιχα μέτρα για την 
περίοδο μέχρι το 2030· ζητεί από την 
Επιτροπή να αξιολογήσει εναλλακτικά 
μέσα για την προστασία της βιομηχανίας 
από τη μετακύλιση του κόστους των 
εκπομπών CO2 στις τιμές ενέργειας, 
όπως η κατανομή δωρεάν δικαιωμάτων 
σε ενεργοβόρους κλάδους όσον αφορά την 
ηλεκτρική ενέργεια, βάσει του έμμεσου 
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κόστους εκπομπών CO2 αυτών·

Or. en

Τροπολογία 299
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη 
δυνατότητα και την τεχνολογική και 
οικονομική σκοπιμότητα του καθορισμού 
ενός ενδεικτικού στόχου για την 
ανάπτυξη των τεχνολογιών δέσμευσης 
και αποθήκευσης άνθρακα στην Ευρώπη, 
με σκοπό την κινητοποίηση των φορέων 
και την εξεύρεση της απαιτούμενης 
χρηματοδότησης για την ανάπτυξη ενός 
ισχυρού και αποτελεσματικού για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
ευρωπαϊκού τεχνολογικού κλάδου·

Or. fr

Τροπολογία 300
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή να προτείνει έναν 
φιλόδοξο και δεσμευτικό στόχο για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
προκειμένου να συνεχίσει να αποκομίζει 
τα οικονομικά, περιβαλλοντικά, 
τεχνολογικά και κοινωνικά οφέλη της 
αξιοποίησης τεχνολογιών ανανεώσιμων 
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πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 301
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Ivo Belet, 
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επαναλαμβάνει ότι το ενεργειακό και 
κλιματικό πλαίσιο της ΕΕ για το 2030 
πρέπει να στηρίζει τον μακροπρόθεσμο 
στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου της ΕΕ κατά 80-95% 
έως το 2050 και να παρέχει, συνεπώς, ένα 
σαφές, σταθερό και οικονομικά 
αποδοτικό μακροπρόθεσμο πλαίσιο για 
τις βιομηχανίες και τους επενδυτές·

Or. en

Τροπολογία 302
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναπτύξει, σε συνεργασία με τους 
πληγέντες κλάδους της βιομηχανίας και 
στο πλαίσιο του κλιματικού και 
ενεργειακού πλαισίου για το 2030, 
συγκεκριμένους χάρτες πορείας που 
παρέχουν επαρκή ευελιξία στους 
βιομηχανικούς φορείς·

Or. en
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Τροπολογία 303
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. βάσει των θετικών εμπειριών σε 
σχέση με την υφιστάμενη δέσμη μέτρων 
για το κλίμα και την ενέργεια, που 
περιλαμβάνει πανευρωπαϊκούς 
υποχρεωτικούς στόχους όσον αφορά το 
ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
επί της τελικής κατανάλωσης, των 
θετικών εμπειριών σε σχέση με το 
ποσοστό μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου και των θετικών 
εμπειριών σε σχέση με την κατανάλωση 
ενέργειας, ζητεί να τεθούν και για το 2030 
φιλόδοξοι και υποχρεωτικοί στόχοι στους 
εν λόγω τομείς που θα καλύπτουν 
ολόκληρη την ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 304
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. ζητεί τη θέσπιση ενός στόχου 
μείωσης του CO2 έως το 2030, βάσει ενός 
αναθεωρημένο συστήματος εμπορίας 
εκπομπών για τη βιομηχανία και άλλους 
κλάδους για τους οποίους ενδείκνυται το 
σύστημα·

Or. en
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Τροπολογία 305
Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Alejo Vidal-Quadras, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. τονίζει ότι, εάν δεν μπορέσει να 
επιτευχθεί παγκόσμια συμφωνία, 
οποιαδήποτε μονομερής συμφωνία της 
ΕΕ θα πρέπει να υπόκειται σε ορατά 
επιτεύγματα των βασικών παραγόντων 
εκπομπής (π.χ. Κίνα, ΗΠΑ), που 
ισοδυναμούν ή υπερβαίνουν την έως τότε 
μείωση των ευρωπαϊκών εκπομπών και 
λαμβάνουν υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις 
του φαινομένου διαρροής άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 306
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. επισημαίνει ότι ο δεσμευτικός στόχος 
σχετικά με τις ΑΠΕ για το 2020 έχει 
καταστήσει την ΕΕ πρωτοπόρο όσον 
αφορά τις καινοτόμες τεχνολογίες ΑΠΕ· 
υπογραμμίζει ότι η συνέχιση της 
πολιτικής αυτής με δεσμευτικούς στόχους 
ΑΠΕ θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της 
ΕΕ στον εν λόγω τομέα·

Or. en

Τροπολογία 307
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Judith A. 
Merkies, Andrés Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. αναγνωρίζει ότι το ΣΕΕ 
αντιμετωπίζει μη αναμενόμενα 
προβλήματα τα οποία έχουν οδηγήσει σε 
συσσώρευση πλεοναζόντων 
δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
λάβει υπόψη την εμπειρία του 
παρελθόντος κατά την υποβολή 
προτάσεων σχετικά με τη διαρθρωτική 
βελτίωση του ΣΕΕ, η οποία κρίνεται 
απαραίτητη για την αύξηση της 
ικανότητας απόκρισης του συστήματος 
στην οικονομική ύφεση και στην 
οικονομική ανάπτυξη, τη βελτίωση της 
επενδυτικής ασφάλειας και την ενίσχυση 
των αγορακεντρικών κινήτρων για 
επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και για 
τη χρήση των τεχνολογιών αυτών·

Or. en

Τροπολογία 308
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. επισημαίνει ότι οι κλιματικοί και 
ενεργειακοί στόχοι της ΕΕ για το 2030 
πρέπει να συνάδουν με τις συνολικές της 
ιστορικές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου και με τον μακροπρόθεσμο 
στόχο της διατήρησης της αύξησης της 
θερμοκρασίας σε λιγότερο από 1,5°-2°C· 
επαναλαμβάνει ότι το κλιματικό και 
ενεργειακό πλαίσιο της ΕΕ για το 2030 
πρέπει να συνάδει με τον εν λόγω 
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μακροπρόθεσμο στόχο και τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της 
ΕΕ κατά τουλάχιστον 90% έως το 2050·

Or. en

Τροπολογία 309
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. θεωρεί ότι, προκειμένου να 
διατηρήσει η ΕΕ ηγετική θέση όσον 
αφορά την ανάπτυξη τεχνολογιών για μια 
μελλοντική οικονομία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα, η ΕΕ πρέπει να θέσει έναν 
δεσμευτικό στόχο για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο 
πλαίσιό της για το 2030·

Or. en

Τροπολογία 310
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3γ. επαναλαμβάνει ότι το ενεργειακό και 
κλιματικό πλαίσιο με χρονικό ορίζοντα το 
έτος 2030 πρέπει να επιτύχει τους 
στόχους κατά οικονομικά αποδοτικότερο 
τρόπο· πιστεύει ότι αυτό θα μπορούσε να 
επιτευχθεί ελαττώνοντας τις αμοιβαίες 
αρνητικές επιπτώσεις των υφιστάμενων 
μέσων πολιτικής και μέσω της αύξησης 
της ευελιξίας μεταξύ μέσων πολιτικής και 
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μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 311
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3γ. ζητεί να ανέρχεται ο υποχρεωτικός 
στόχος που θα καλύπτει ολόκληρη την 
ΕΕ και θα αφορά το ποσοστό 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επί της 
τελικής ενεργειακής κατανάλωσης ως το 
2030 σε ποσοστό τουλάχιστον 40-45% και 
να επιτευχθεί στη συνέχεια μέσω 
υποχρεωτικών στόχων ανάπτυξης στα 
κράτη μέλη της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 312
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3γ. κατά την αναθεώρηση του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών, θα 
πρέπει να διασφαλιστεί ότι το σύστημα 
θα παραμείνει πλήρως αγορακεντρικό και 
ότι θα αυξηθεί ταυτόχρονα η ικανότητά 
του να προσαρμόζεται στην οικονομική 
ανάπτυξη και την οικονομική ύφεση, 
ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον 
προσπάθειες παρέμβασης στην αγορά· 
επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να 
προτείνει την υποχρεωτική σύνδεση των 
εισοδημάτων από τις δημοπρασίες με 
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καινοτόμες, φιλικές προς το περιβάλλον 
τεχνολογίες· οι διατάξεις σχετικά με 
τομείς και υποτομείς που εγκυμονούν 
κινδύνους διαρροής άνθρακα θα πρέπει 
να διατηρηθούν και να αναθεωρηθούν 
μόνο υπό το πρίσμα μιας δεσμευτικής 
διεθνούς συμφωνίας για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη 
δυνατή ασφάλεια για τη βιομηχανία·

Or. en

Τροπολογία 313
Anne Delvaux, Peter Liese, Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3γ. θεωρεί ότι ο δεσμευτικός στόχος της 
ΕΕ όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 40% έως το 2030·

Or. en

Τροπολογία 314
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3γ. επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να 
μειώσει την εξάρτησή της από 
εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και να 
προβεί σε πλήρη απαλλαγή του κλάδου 
παραγωγής ενέργειας από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα μακροπρόθεσμα, 
καθώς και να διασφαλίσει την παραγωγή 
ενέργειας σε οικονομικά προσιτές τιμές· 
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υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που θα 
κληθούν να διαδραματίσουν οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την 
επίτευξη των στόχων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 315
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3γ. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την 
αναλογία των εσόδων από 
πλειστηριασμούς στο πλαίσιο του ΣΕΕ τα 
οποία δαπανώνται για σκοπούς που 
σχετίζονται με το κλίμα ώστε να 
τονωθούν οι επενδύσεις της βιομηχανίας 
σε τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών και να 
ενθαρρυνθούν άλλα μέσα δημιουργίας 
θέσεων απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 316
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3δ. επισημαίνει την ευρεία συναίνεση για 
τη θέσπιση ενός νέου δεσμευτικού στόχου 
μείωσης των εκπομπών CO2 βάσει ενός 
αναθεωρημένου και εύρυθμα 
λειτουργούντος συστήματος εμπορίας 
εκπομπών·
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Or. en

Τροπολογία 317
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3δ. εισηγείται τη θέσπιση ενός 
ενδεικτικού στόχου για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας με χρονικό ορίζοντα το 
έτος 2030· αναγνωρίζει, λαμβάνοντας 
υπόψη τις διατάξεις της ΣΛΕΕ, και δη το 
άρθρο 194 (αρμοδιότητα των κρατών 
μελών να ορίζουν το ενεργειακό τους 
μείγμα), ότι ο εν λόγω στόχος θα πρέπει 
να τεθεί σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 318
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3δ. εκφράζει την άποψη ότι η ανάπτυξη 
ΑΠΕ συμβάλλει στην επίτευξη του 
στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, στη μείωση της 
ανάγκης εισαγωγών ορυκτών καυσίων 
και στην αύξηση της διαφοροποίησης 
των ενεργειακών πηγών μας· ως εκ 
τούτου, θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να θέσει 
έναν δεσμευτικό στόχο στο πλαίσιο για το 
2030 όσον αφορά τις ΑΠΕ·

Or. en
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Τροπολογία 319
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3ε. κατά την αναθεώρηση του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών, θα 
πρέπει να διασφαλιστεί ότι το σύστημα 
θα παραμείνει πλήρως αγορακεντρικό και 
ότι θα αυξηθεί ταυτόχρονα η ικανότητά 
του να προσαρμόζεται στην οικονομική 
ανάπτυξη και την οικονομική ύφεση, 
ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον 
προσπάθειες παρέμβασης στην αγορά· 
επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να 
προτείνει την υποχρεωτική σύνδεση των 
εισοδημάτων από τις δημοπρασίες με 
καινοτόμες, φιλικές προς το περιβάλλον 
τεχνολογίες· οι διατάξεις σχετικά με 
τομείς και υποτομείς που εγκυμονούν 
κινδύνους διαρροής άνθρακα θα πρέπει 
να διατηρηθούν και να αναθεωρηθούν 
μόνο υπό το πρίσμα μιας δεσμευτικής 
διεθνούς συμφωνίας για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη 
δυνατή ασφάλεια για τη βιομηχανία·

Or. en

Τροπολογία 320
Anne Delvaux, Peter Liese, Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3ε. θεωρεί ότι ο δεσμευτικός στόχος της 
ΕΕ όσον αφορά τις ΑΠΕ θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 30% έως το 2030·



AM\1008877EL.doc 65/109 PE522.926v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 321
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Karl-Heinz 
Florenz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3στ. εμμένει στο γεγονός ότι κάθε εθνικό 
καθεστώς στήριξης για τις ΑΠΕ θα 
πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε να 
μεταβληθεί σε ευρωπαϊκό καθεστώς 
στήριξης· είναι πεπεισμένο ότι ένα πιο 
ολοκληρωμένο σύστημα για την 
προώθηση των ΑΠΕ σε επίπεδο ΕΕ για 
την περίοδο από το 2020 και εξής, 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις 
περιφερειακές και γεωγραφικές διαφορές 
καθώς και τις υφιστάμενες υπερεθνικές 
πρωτοβουλίες, το οποίο εντάσσεται σε 
μια γενική προσπάθεια απαλλαγής από 
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, θα 
μπορούσε να συμβάλει στην παροχή ενός 
οικονομικά αποδοτικότερου πλαισίου για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην 
παροχή επενδυτικής ασφάλειας και στη 
δημιουργία ενός περιβάλλοντος ίσων 
όρων ανταγωνισμού όπου θα μπορούσαν 
να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές 
του·

Or. en

Τροπολογία 322
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 στ (νέα)



PE522.926v01-00 66/109 AM\1008877EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3στ. θεωρεί ότι η ανάπτυξη της 
ενεργειακής απόδοσης συμβάλλει στη 
μείωση των λογαριασμών ενέργειας, στην 
ελάττωση της ενεργειακής μας 
εξάρτησης και του εμπορικού ισοζυγίου 
ενέργειας, στη δημιουργία νέων και μη 
μετακινήσιμων δραστηριοτήτων, στην 
αντιμετώπιση των αυξανόμενων τιμών 
ενέργειας και στην καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής· υπενθυμίζει ότι η 
φθηνότερη ενέργεια είναι η ενέργεια που 
δεν χρησιμοποιείται ποτέ· ως εκ τούτου, 
θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να θέσει έναν 
δεσμευτικό στόχο στο πλαίσιο για το 2030 
όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση·

Or. en

Τροπολογία 323
Anne Delvaux, Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3ζ. θεωρεί ότι ο δεσμευτικός στόχος της 
ΕΕ όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση 
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 40% έως 
το 2030·

Or. en

Τροπολογία 324
Anne Delvaux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 η (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3η. καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη 
μέλη, κατά τον επιμερισμό των 
προσπαθειών στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού πλαισίου για το 2030 μεταξύ 
των εθνικών στόχων, να παράσχουν 
ευελιξία στους στόχους των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και της ενεργειακής 
απόδοσης, ώστε να ληφθεί υπόψη η 
αντίστοιχη συνεισφορά τους στην 
παγκόσμια εθνική προσπάθεια ανάλογα 
με τις δυνατότητές τους· 

Or. en

Τροπολογία 325
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης, εάν χρησιμοποιηθούν 
καλύτερα, θα αποτελέσουν κατάλληλο 
εργαλείο παροχής κινήτρων για την 
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (ΑΠΕ) και την ενεργειακή 
απόδοση· θεωρεί σημαντικό τον ρόλο της 
Επιτροπής στην παροχή καθοδήγησης εν 
προκειμένω·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 326
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης, εάν χρησιμοποιηθούν καλύτερα, 
θα αποτελέσουν κατάλληλο εργαλείο 
παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
την ενεργειακή απόδοση· θεωρεί 
σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής στην 
παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω·

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης και η πολιτική πράσινων 
δημόσιων συμβάσεων, εάν 
χρησιμοποιηθούν καλύτερα, θα 
αποτελέσουν κατάλληλο εργαλείο παροχής 
κινήτρων για την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
την ενεργειακή απόδοση· θεωρεί 
σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής στην 
παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω·

Or. en

Τροπολογία 327
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης, εάν χρησιμοποιηθούν καλύτερα, 
θα αποτελέσουν κατάλληλο εργαλείο 
παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
την ενεργειακή απόδοση· θεωρεί 
σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής στην 
παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω·

4. είναι της γνώμης ότι τα καλά 
ισορροπημένα καθεστώτα στήριξης
αποτελούν κατάλληλο εργαλείο παροχής 
κινήτρων για την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
την ενεργειακή απόδοση· θεωρεί 
σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής στην 
παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω·

Or. en

Τροπολογία 328
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
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στήριξης, εάν χρησιμοποιηθούν καλύτερα, 
θα αποτελέσουν κατάλληλο εργαλείο 
παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
την ενεργειακή απόδοση· θεωρεί 
σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής στην 
παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω·

στήριξης, εάν σχεδιαστούν και 
διαρθρωθούν καλύτερα μεταξύ τους σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, θα αποτελέσουν 
κατάλληλο εργαλείο παροχής κινήτρων για 
την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (ΑΠΕ) που δεν είναι ακόμα 
ώριμες και την ενεργειακή απόδοση· 
θεωρεί σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής 
στην παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω·

Or. fr

Τροπολογία 329
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης, εάν χρησιμοποιηθούν καλύτερα, 
θα αποτελέσουν κατάλληλο εργαλείο 
παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
την ενεργειακή απόδοση· θεωρεί 
σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής στην 
παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω·

4. επισημαίνει ότι οι οικειοθελείς στόχοι 
για τις ΑΠΕ μεταξύ 2001 και 2010 
αποδείχθηκαν επιτυχείς όσον αφορά την 
αύξηση του μεριδίου τους στο ενεργειακό 
μείγμα της ΕΕ (4,5% ετησίως μεταξύ 
2001 και 2010)· είναι της γνώμης ότι τα 
καθεστώτα στήριξης, εάν χρησιμοποιηθούν 
καλύτερα, θα αποτελέσουν κατάλληλο 
εργαλείο παροχής κινήτρων για μια 
οικονομικά αποδοτική ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
την ενεργειακή απόδοση· θεωρεί 
σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής στην 
παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω·

Or. en

Τροπολογία 330
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4



PE522.926v01-00 70/109 AM\1008877EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης, εάν χρησιμοποιηθούν καλύτερα, 
θα αποτελέσουν κατάλληλο εργαλείο 
παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
την ενεργειακή απόδοση· θεωρεί 
σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής στην 
παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω·

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης, εάν σχεδιασθούν καλύτερα, θα 
αποτελέσουν κατάλληλο εργαλείο παροχής 
κινήτρων για την ανάπτυξη των ανώριμων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
την ενεργειακή απόδοση· θεωρεί 
σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής στην 
παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω ώστε 
να βοηθήσει τα καθεστώτα στήριξης να 
συγκλίνουν σταδιακά προς μια κοινή 
ευρωπαϊκή προσέγγιση·

Or. en

Τροπολογία 331
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης, εάν χρησιμοποιηθούν καλύτερα, 
θα αποτελέσουν κατάλληλο εργαλείο 
παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
την ενεργειακή απόδοση· θεωρεί 
σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής στην 
παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω·

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης, εάν χρησιμοποιηθούν 
αποτελεσματικά και σύμφωνα με τους 
κανόνες για την εσωτερική αγορά και 
τους αντίστοιχους κανόνες της ΕΕ για τις 
κρατικές ενισχύσεις, θα αποτελέσουν 
κατάλληλο εργαλείο παροχής κινήτρων για 
την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (ΑΠΕ) και την ενεργειακή 
απόδοση· θεωρεί σημαντικό τον ρόλο της 
Επιτροπής στην παροχή καθοδήγησης εν 
προκειμένω·

Or. en

Τροπολογία 332
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα
στήριξης, εάν χρησιμοποιηθούν καλύτερα, 
θα αποτελέσουν κατάλληλο εργαλείο 
παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
την ενεργειακή απόδοση· θεωρεί 
σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής στην 
παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω·

4. είναι της γνώμης ότι οποιοδήποτε 
καθεστώς στήριξης, εάν χρησιμοποιηθεί
καλύτερα, θα αποτελέσει κατάλληλο 
εργαλείο παροχής κινήτρων για την 
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που 
προσεγγίζουν την αγορά για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) όπου 
είναι αποδοτικότερες από γεωγραφική 
άποψη, καθώς και για την ενεργειακή 
απόδοση, με στόχο να τις καταστήσουν 
ανταγωνιστικές· θεωρεί σημαντικό τον 
ρόλο της Επιτροπής στην παροχή 
καθοδήγησης εν προκειμένω, 
λαμβάνοντας υπόψη επίσης τη σημασία 
του προγράμματος «Ορίζων 2020» για 
την έρευνα και την καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 333
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης, εάν χρησιμοποιηθούν καλύτερα, 
θα αποτελέσουν κατάλληλο εργαλείο 
παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
την ενεργειακή απόδοση· θεωρεί 
σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής στην 
παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω·

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης, εάν χρησιμοποιηθούν καλύτερα, 
θα αποτελέσουν κατάλληλο εργαλείο 
παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
την ενεργειακή απόδοση· θεωρεί 
σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής στην 
παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω, 
ιδίως όσον αφορά το δίκτυο μεταφοράς 
στον Νότο της ΕΕ της ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται σε αιολικά 
πάρκα στον Βορρά·

Or. pl
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Τροπολογία 334
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης, εάν χρησιμοποιηθούν καλύτερα, 
θα αποτελέσουν κατάλληλο εργαλείο 
παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
την ενεργειακή απόδοση· θεωρεί 
σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής στην 
παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω·

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
καλύτερα στο μέλλον μέσα από μια 
συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση και ότι 
αποτελούν κατάλληλο εργαλείο παροχής 
κινήτρων για την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
την ενεργειακή απόδοση· θεωρεί 
σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής στην 
παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω·

Or. de

Τροπολογία 335
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης, εάν χρησιμοποιηθούν καλύτερα, 
θα αποτελέσουν κατάλληλο εργαλείο
παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
την ενεργειακή απόδοση· θεωρεί 
σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής στην 
παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω·

4. είναι της γνώμης ότι οι δεσμευτικοί 
στόχοι, σε συνδυασμό με 
καλοσχεδιασμένα καθεστώτα στήριξης
αποτελούν τα καλύτερα εργαλεία παροχής 
κινήτρων για την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
την ενεργειακή απόδοση· θεωρεί 
σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής στην 
παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω·

Or. en
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Τροπολογία 336
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης, εάν χρησιμοποιηθούν 
καλύτερα, θα αποτελέσουν κατάλληλο 
εργαλείο παροχής κινήτρων για την 
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (ΑΠΕ) και την ενεργειακή 
απόδοση· θεωρεί σημαντικό τον ρόλο της 
Επιτροπής στην παροχή καθοδήγησης εν 
προκειμένω·

4. είναι της γνώμης ότι οι επιδοτήσεις και 
άλλα κίνητρα καθίστανται σημαντικά για 
την μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη και 
αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (ΑΠΕ)· σημειώνει ότι επί του 
παρόντος συνυπάρχουν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση πολλά και διαφορετικά 
καθεστώτα για την προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)· 
επισημαίνει ότι η αύξηση της 
συμβατότητας εν προκειμένω μπορεί να 
αποτελέσει σημαντική πτυχή για μια 
εύρυθμα λειτουργούσα εσωτερική αγορά 
ενέργειας· θεωρεί σημαντικό τον ρόλο της 
Επιτροπής στην παροχή καθοδήγησης εν 
προκειμένω·

Or. en

Τροπολογία 337
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης, εάν χρησιμοποιηθούν καλύτερα, 
θα αποτελέσουν κατάλληλο εργαλείο 
παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
την ενεργειακή απόδοση· θεωρεί 
σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής στην 
παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω·

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης, εάν σχεδιασθούν ώστε να είναι 
προβλέψιμα και δυναμικά, αποτελούν
κατάλληλο εργαλείο παροχής κινήτρων για 
την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (ΑΠΕ) και την ενεργειακή 
απόδοση· θεωρεί σημαντικό τον ρόλο της 
Επιτροπής στην παροχή καθοδήγησης εν 
προκειμένω· πιστεύει ότι, για να είναι 
οικονομικά αποδοτικά, τα καθεστώτα 
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στήριξης των τεχνολογιών ΑΠΕ θα 
πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις 
εθνικές συνθήκες και στη διαφορετική 
ωριμότητα των αγορών και των 
τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 338
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης, εάν χρησιμοποιηθούν καλύτερα, 
θα αποτελέσουν κατάλληλο εργαλείο 
παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
την ενεργειακή απόδοση· θεωρεί 
σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής στην 
παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω·

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης, εάν χρησιμοποιηθούν καλύτερα, 
θα αποτελέσουν κατάλληλο εργαλείο 
παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη όλων 
των ενεργειακών τεχνολογιών χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και 
την ενεργειακή απόδοση· θεωρεί 
σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής στην 
παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω·

Or. en

Τροπολογία 339
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης, εάν χρησιμοποιηθούν καλύτερα, 
θα αποτελέσουν κατάλληλο εργαλείο 
παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
την ενεργειακή απόδοση· θεωρεί 
σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής στην 
παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω·

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης, εάν χρησιμοποιηθούν 
αποτελεσματικά και σύμφωνα με τους 
κανόνες για την εσωτερική αγορά και 
τους αντίστοιχους κανόνες της ΕΕ για τις 
κρατικές ενισχύσεις, θα αποτελέσουν 
κατάλληλο εργαλείο παροχής κινήτρων για 
την ανάπτυξη της ενεργειακής απόδοσης 
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και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(ΑΠΕ) που προσεγγίζουν την αγορά, με 
στόχο να καταστούν ανταγωνιστικά· 
θεωρεί σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής 
στην παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω·

Or. en

Τροπολογία 340
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης, εάν χρησιμοποιηθούν καλύτερα, 
θα αποτελέσουν κατάλληλο εργαλείο 
παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
την ενεργειακή απόδοση· θεωρεί 
σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής στην 
παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω·

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης, εάν χρησιμοποιηθούν καλύτερα, 
θα αποτελέσουν κατάλληλο εργαλείο 
παροχής κινήτρων για την προώθηση της 
καινοτομίας, της έρευνας στις 
τεχνολογίες του μέλλοντος και της 
ενεργειακής απόδοσης· θεωρεί 
απαραίτητο να τεθεί τέλος στις 
ενισχύσεις και τις επιδοτήσεις που 
στρεβλώνουν την αγορά, διασφαλίζοντας 
ότι χορηγούνται μόνο για τη στήριξη των 
τεχνολογιών εκείνων που δεν ώριμες για 
την αγορά· θεωρεί σημαντικό τον ρόλο της 
Επιτροπής στην παροχή καθοδήγησης εν 
προκειμένω·

Or. fr

Τροπολογία 341
Riikka Pakarinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης, εάν χρησιμοποιηθούν καλύτερα, 

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης, με πιο αγορακεντρική 
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θα αποτελέσουν κατάλληλο εργαλείο 
παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
την ενεργειακή απόδοση· θεωρεί 
σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής στην 
παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω·

προσέγγιση, θα αποτελέσουν κατάλληλο 
εργαλείο παροχής κινήτρων για την 
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (ΑΠΕ) και την ενεργειακή 
απόδοση· θεωρεί σημαντικό τον ρόλο της 
Επιτροπής στην παροχή καθοδήγησης εν 
προκειμένω·

Or. en

Τροπολογία 342
Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Romana 
Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης, εάν χρησιμοποιηθούν καλύτερα, 
θα αποτελέσουν κατάλληλο εργαλείο 
παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
την ενεργειακή απόδοση· θεωρεί 
σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής στην 
παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω·

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης, εάν χρησιμοποιηθούν καλύτερα, 
θα αποτελέσουν κατάλληλο εργαλείο 
παροχής κινήτρων για την οικονομικά 
αποδοτική ανάπτυξη των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και την 
ενεργειακή απόδοση· θεωρεί σημαντικό 
τον ρόλο της Επιτροπής στην παροχή 
καθοδήγησης εν προκειμένω·

Or. en

Τροπολογία 343
Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης, εάν χρησιμοποιηθούν καλύτερα, 
θα αποτελέσουν κατάλληλο εργαλείο 
παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης που βασίζονται σε μηχανισμούς 
της αγοράς, εάν χρησιμοποιηθούν 
καλύτερα, θα αποτελέσουν κατάλληλο 
εργαλείο παροχής κινήτρων για την 
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την ενεργειακή απόδοση· θεωρεί 
σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής στην 
παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω·

ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (ΑΠΕ) και την ενεργειακή 
απόδοση· θεωρεί σημαντικό τον ρόλο της 
Επιτροπής στην παροχή καθοδήγησης εν 
προκειμένω·

Or. lv

Τροπολογία 344
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης, εάν χρησιμοποιηθούν καλύτερα, 
θα αποτελέσουν κατάλληλο εργαλείο 
παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
την ενεργειακή απόδοση· θεωρεί 
σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής στην 
παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω·

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης, με πιο αγορακεντρική 
προσέγγιση, θα αποτελέσουν κατάλληλο 
εργαλείο παροχής κινήτρων για την 
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (ΑΠΕ), άλλων τεχνολογιών 
χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών και την ενεργειακή απόδοση· 
θεωρεί σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής 
στην παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω·

Or. en

Τροπολογία 345
Tadeusz Cymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης, εάν χρησιμοποιηθούν καλύτερα,
θα αποτελέσουν κατάλληλο εργαλείο 
παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
την ενεργειακή απόδοση· θεωρεί 
σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής στην 
παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω·

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης θα αποτελέσουν κατάλληλο 
εργαλείο παροχής κινήτρων για την 
ανάπτυξη των μη-συμβατικών
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
την ενεργειακή απόδοση·
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Or. pl

Τροπολογία 346
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης, εάν χρησιμοποιηθούν καλύτερα, 
θα αποτελέσουν κατάλληλο εργαλείο 
παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
την ενεργειακή απόδοση· θεωρεί 
σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής στην 
παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω·

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης, εάν σχεδιασθούν 
αποτελεσματικά και με επαρκή ευελιξία, 
μπορούν να αποτελέσουν κατάλληλο 
εργαλείο παροχής κινήτρων για την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και την 
ενεργειακή απόδοση· θεωρεί σημαντικό 
τον ρόλο της Επιτροπής στην παροχή 
καθοδήγησης εν προκειμένω·

Or. en

Τροπολογία 347
Paul Rübig, Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης, εάν χρησιμοποιηθούν καλύτερα,
θα αποτελέσουν κατάλληλο εργαλείο 
παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
την ενεργειακή απόδοση· θεωρεί 
σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής στην 
παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω·

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης, θα αποτελέσουν κατάλληλο 
εργαλείο παροχής κινήτρων για την 
ανάπτυξη μη ανταγωνιστικών, προς το 
παρόν, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(ΑΠΕ) και για την ενεργειακή απόδοση, 
ειδικότερα εάν η χρηματοδότηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σχεδιαστεί 
σύμφωνα με κοσταποδοτικές αρχές, δοθεί 
έμφαση στην εναρμόνισή της 
βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και λήξει 
μακροπρόθεσμα με σκοπό να διευκολύνει 
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την ένταξη τεχνολογιών ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στην αγορά· διαπιστώνει 
ότι κυρίως τα σχήματα χρηματοδότησης 
τα οποία εγγυώνται σταθερές τιμές σε 
όσους παράγουν ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, προκαλούν 
στρεβλώσεις στην αγορά και κατά 
συνέπεια, πρέπει να καταργηθούν το 
ταχύτερο δυνατό· θεωρεί σημαντικό τον 
ρόλο της Επιτροπής στην εξασφάλιση των 
παραπάνω·

Or. de

(Ο υφιστάμενος τρόπος χρηματοδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (η διαχείριση 
διαφέρει έντονα στην ευρωπαϊκή επικράτεια: εν μέρει χρησιμοποιούνται μη κοσταποδοτικά 
πρότυπα συστημάτων τροφοδότησης) δημιουργεί πρόσθετες δαπάνες, ιδίως για τους 
καταναλωτές, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτραπούν με μια έξυπνα σχεδιασμένη μέθοδο 
χρηματοδότησης.)

Τροπολογία 348
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης, εάν χρησιμοποιηθούν καλύτερα, 
θα αποτελέσουν κατάλληλο εργαλείο 
παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
την ενεργειακή απόδοση· θεωρεί 
σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής στην 
παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω·

4. είναι της γνώμης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης και τα μέσα χρηματοδότησης, 
εάν χρησιμοποιηθούν καλύτερα, θα 
αποτελέσουν κατάλληλο εργαλείο παροχής 
κινήτρων για την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
την ενεργειακή απόδοση· θεωρεί 
σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής στην 
παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω·
θεωρεί ότι για να είναι οικονομικά 
αποδοτικά και να εξασφαλίζουν τη
συνοχή των στόχων σε μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα, τα καθεστώτα στήριξης για τις 
τεχνολογίες των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας πρέπει να προσαρμόζονται στις 
εθνικές συνθήκες και να λαμβάνουν 
υπόψη την ωριμότητα των τεχνολογιών·
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Or. es

Τροπολογία 349
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. θεωρεί ότι η περιφερειακή πολιτική 
της ΕΕ διαδραματίζει καίριο ρόλο στην 
προώθηση της παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και της ενεργειακής 
απόδοσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο· 
επισημαίνει ότι οι διαφορετικές 
γεωγραφικές συνθήκες καθιστούν 
αδύνατη την εφαρμογή μιας ενιαίας 
ενεργειακής πολιτικής σε όλες τις 
περιφέρειες· πιστεύει, συνεπώς, ότι για να 
διευκολυνθεί η επιτυχία μιας ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας μετά το 2020, η Επιτροπή θα 
πρέπει να προτείνει έναν υποχρεωτικό 
στόχο ΑΠΕ σε επίπεδο ΕΕ για το 2030, ο 
οποίος λαμβάνει υπόψη τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 350
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει ότι πρέπει να αυξηθεί η 
σύγκλιση εντός των ευρωπαϊκών 
καθεστώτων στήριξης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας ώστε να εξασφαλιστεί 
μια κοσταποδοτική, προσιτή και 
βασιζόμενη στον θεμιτό ανταγωνισμό 
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ευρωπαϊκή ενεργειακή μετάβαση, να 
ενισχυθεί η ικανότητα καινοτομίας της 
ΕΕ και να επιτευχθεί ένας τεχνολογικά 
βέλτιστος, ασφαλής και οικονομικά 
προσιτός ενεργειακός εφοδιασμός στην 
Ευρώπη· συμπληρώνει ότι θα έπρεπε να 
επιτρέπεται στα κράτη μέλη να διαθέτουν 
ειδικούς κανόνες χρηματοδότησης που 
θα επιτρέπουν την ανάπτυξη και 
αξιοποίηση πόρων σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο· ωστόσο, τα 
υπάρχοντα εθνικά καθεστώτα στήριξης 
δεν θα έπρεπε να τροποποιηθούν 
αναδρομικά ούτε και να καταργηθούν·

Or. de

Τροπολογία 351
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. τονίζει ότι η τόνωση της 
ηλεκτροπαραγωγής πολύ μικρής 
κλίμακας θα αποτελέσει ζωτικής 
σημασίας στοιχείο για την αύξηση του 
μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της 
Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 352
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι μελέτες 
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δείχνουν πως τα πυρηνικά και ορυκτά 
καύσιμα λαμβάνουν τριπλάσια και πάνω 
στήριξη από τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· τονίζει ότι οι τεχνολογίες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι 
καθαρές και ανώριμες ενώ η πυρηνική 
ενέργεια και η ενέργεια από ορυκτές 
πηγές είναι ρυπογόνες, επικίνδυνες και 
πλήρως ανεπτυγμένες· καλεί την 
Επιτροπή να παρουσιάσει μια ανάλυση 
της άμεσης και έμμεσης στήριξης που 
παρέχεται στην ενέργεια από ορυκτές 
πηγές και στην πυρηνική ενέργεια και 
ζητεί την άμεση σταδιακή κατάργηση 
των κάθε λογής επιδοτήσεων για την 
πυρηνική ενέργεια και τα ορυκτά 
καύσιμα· 

Or. en

Τροπολογία 353
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. θεωρεί ότι το πλαίσιο των πολιτικών 
για το 2030 πρέπει να εντάσσεται σε ένα 
περισσότερο μακροπρόθεσμο όραμα, με 
ορίζοντα το 2050, και να είναι συνεπές με 
τους διάφορους χάρτες πορείας που έχει 
εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή· από την 
άποψη αυτή, οι πολιτικές της ΕΕ για το 
2030 όσον αφορά τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 
ενεργειακή απόδοση πρέπει να 
θεωρούνται ορόσημα για την επίτευξη πιο 
μακροπρόθεσμων στόχων, με γνώμονα 
μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που 
διασφαλίζει αποδοτικό, προβλέψιμο και 
βιώσιμο κόστος·

Or. es
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Τροπολογία 354
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τη 
συζήτηση για ένα ενδεδειγμένο 
ευρωπαϊκό μοντέλο στήριξης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μετά το 
2020, ώστε να αποτραπεί ο ενδεχόμενος 
κατακερματισμός της ευρωπαϊκής 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας· τονίζει ότι 
στο παρελθόν τα συστήματα ενεργειακής 
τροφοδότησης αποδείχθηκαν ιδιαιτέρως 
ευέλικτα και ελπιδοφόρα, και διευκόλυναν 
την προώθηση ενός διευρυμένου 
τεχνολογικού χαρτοφυλακίου·

Or. de

Τροπολογία 355
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι ορισμένες ΑΠΕ θα 
πρέπει πλέον να θεωρούνται ώριμες πηγές 
ενέργειας και οι επιδοτήσεις τους θα 
πρέπει, συνεπώς, να καταργηθούν 
σταδιακά κατά χρονική σειρά 
προκειμένου να γίνει ανακατανομή των εν 
λόγω επιδοτήσεων στα προγράμματα 
έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) και στις 
ΑΠΕ που δεν είναι ακόμη οικονομικά 
αποδοτικές· καλεί την Επιτροπή να 
μελετήσει τις επιπτώσεις της κατά 
προτεραιότητα κατανομής των ΑΠΕ στο 
γενικό ενεργειακό κόστος·

διαγράφεται
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Or. pt

Τροπολογία 356
Martina Anderson, Mikael Gustafsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι ορισμένες ΑΠΕ θα 
πρέπει πλέον να θεωρούνται ώριμες πηγές 
ενέργειας και οι επιδοτήσεις τους θα 
πρέπει, συνεπώς, να καταργηθούν 
σταδιακά κατά χρονική σειρά 
προκειμένου να γίνει ανακατανομή των εν 
λόγω επιδοτήσεων στα προγράμματα 
έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) και στις 
ΑΠΕ που δεν είναι ακόμη οικονομικά 
αποδοτικές· καλεί την Επιτροπή να 
μελετήσει τις επιπτώσεις της κατά 
προτεραιότητα κατανομής των ΑΠΕ στο 
γενικό ενεργειακό κόστος·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 357
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι ορισμένες ΑΠΕ θα 
πρέπει πλέον να θεωρούνται ώριμες πηγές 
ενέργειας και οι επιδοτήσεις τους θα 
πρέπει, συνεπώς, να καταργηθούν 
σταδιακά κατά χρονική σειρά προκειμένου 
να γίνει ανακατανομή των εν λόγω 
επιδοτήσεων στα προγράμματα έρευνας 
και ανάπτυξης (Ε&Α) και στις ΑΠΕ που 
δεν είναι ακόμη οικονομικά αποδοτικές· 
καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τις 

5. επισημαίνει ότι ορισμένες ΑΠΕ θα 
πρέπει πλέον να θεωρούνται ώριμες πηγές 
ενέργειας και οι επιδοτήσεις τους θα 
πρέπει, συνεπώς, να καταργηθούν 
σταδιακά κατά χρονική σειρά προκειμένου 
να γίνει ανακατανομή των εν λόγω 
επιδοτήσεων στα προγράμματα έρευνας 
και ανάπτυξης (Ε&Α) και στις ΑΠΕ που 
δεν είναι ακόμη οικονομικά αποδοτικές· 
καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τις 
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επιπτώσεις της κατά προτεραιότητα 
κατανομής των ΑΠΕ στο γενικό 
ενεργειακό κόστος·

επιπτώσεις της κατά προτεραιότητα 
κατανομής των ΑΠΕ στο γενικό 
ενεργειακό κόστος και να εξασφαλίσει τη 
διαφάνεια των τιμών ώστε να δοθεί στους 
καταναλωτές η δυνατότητα να 
εκτιμήσουν οι ίδιοι τις εν λόγω 
επιπτώσεις·

Or. fr

Τροπολογία 358
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι ορισμένες ΑΠΕ θα 
πρέπει πλέον να θεωρούνται ώριμες πηγές 
ενέργειας και οι επιδοτήσεις τους θα 
πρέπει, συνεπώς, να καταργηθούν 
σταδιακά κατά χρονική σειρά προκειμένου 
να γίνει ανακατανομή των εν λόγω 
επιδοτήσεων στα προγράμματα έρευνας 
και ανάπτυξης (Ε&Α) και στις ΑΠΕ που 
δεν είναι ακόμη οικονομικά αποδοτικές· 
καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τις 
επιπτώσεις της κατά προτεραιότητα 
κατανομής των ΑΠΕ στο γενικό 
ενεργειακό κόστος·

5. επισημαίνει ότι ορισμένες ΑΠΕ θα 
πρέπει πλέον να θεωρούνται ώριμες πηγές 
ενέργειας και οι επιδοτήσεις τους θα 
πρέπει, συνεπώς, να καταργηθούν 
σταδιακά κατά χρονική σειρά προκειμένου 
να γίνει ανακατανομή των εν λόγω 
επιδοτήσεων στα προγράμματα έρευνας 
και ανάπτυξης (Ε&Α), ιδίως στον τομέα 
της αποθήκευσης ενέργειας, και στις ΑΠΕ 
που δεν είναι ακόμη ώριμες· καλεί την 
Επιτροπή να μελετήσει τις επιπτώσεις της 
κατά προτεραιότητα κατανομής των ΑΠΕ 
στο γενικό ενεργειακό κόστος·

Or. fr

Τροπολογία 359
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι ορισμένες ΑΠΕ θα 
πρέπει πλέον να θεωρούνται ώριμες πηγές 
ενέργειας και οι επιδοτήσεις τους θα 
πρέπει, συνεπώς, να καταργηθούν 

5. επισημαίνει ότι θα πρέπει να 
παρασχεθεί χρηματοδότηση για πηγές 
ενέργειας που έχουν ήδη αναπτυχθεί και 
είναι οικονομικά αποδοτικές, ούτως ώστε 
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σταδιακά κατά χρονική σειρά 
προκειμένου να γίνει ανακατανομή των εν 
λόγω επιδοτήσεων στα προγράμματα 
έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) και στις 
ΑΠΕ που δεν είναι ακόμη οικονομικά 
αποδοτικές· καλεί την Επιτροπή να 
μελετήσει τις επιπτώσεις της κατά 
προτεραιότητα κατανομής των ΑΠΕ στο 
γενικό ενεργειακό κόστος·

να μπορέσουν να εκσυγχρονισθούν και με 
σκοπό την προαγωγή της καινοτομίας και 
την προώθηση της ανταγωνιστικότητας· 
καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τις 
επιπτώσεις της κατά προτεραιότητα 
κατανομής των ΑΠΕ στο γενικό 
ενεργειακό κόστος·

Or. bg

Τροπολογία 360
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι ορισμένες ΑΠΕ θα 
πρέπει πλέον να θεωρούνται ώριμες πηγές 
ενέργειας και οι επιδοτήσεις τους θα 
πρέπει, συνεπώς, να καταργηθούν 
σταδιακά κατά χρονική σειρά
προκειμένου να γίνει ανακατανομή των εν 
λόγω επιδοτήσεων στα προγράμματα 
έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) και στις 
ΑΠΕ που δεν είναι ακόμη οικονομικά 
αποδοτικές· καλεί την Επιτροπή να 
μελετήσει τις επιπτώσεις της κατά 
προτεραιότητα κατανομής των ΑΠΕ στο 
γενικό ενεργειακό κόστος·

5. επισημαίνει ότι ορισμένες ΑΠΕ θα 
πρέπει πλέον να θεωρούνται ώριμες πηγές 
ενέργειας και οι επιδοτήσεις τους θα 
πρέπει, συνεπώς, να καταργηθούν 
σταδιακά· πιστεύει, ωστόσο, ότι 
προκειμένου να αποφευχθεί η στρέβλωση 
της αγοράς, η διαδικασία αυτή θα πρέπει 
να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη 
σταδιακή κατάργηση των άμεσων και 
έμμεσων επιδοτήσεων για τα ορυκτά 
καύσιμα και τις μη ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· οι εν λόγω επιδοτήσεις θα 
πρέπει να ανακατανεμηθούν στα 
προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης 
(Ε&Α) και στις ΑΠΕ που δεν είναι ακόμη 
οικονομικά αποδοτικές· καλεί την 
Επιτροπή να μελετήσει τις επιπτώσεις της 
κατά προτεραιότητα κατανομής των ΑΠΕ 
στο γενικό ενεργειακό κόστος·

Or. en

Τροπολογία 361
Corinne Lepage



AM\1008877EL.doc 87/109 PE522.926v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι ορισμένες ΑΠΕ θα 
πρέπει πλέον να θεωρούνται ώριμες πηγές 
ενέργειας και οι επιδοτήσεις τους θα 
πρέπει, συνεπώς, να καταργηθούν 
σταδιακά κατά χρονική σειρά προκειμένου 
να γίνει ανακατανομή των εν λόγω 
επιδοτήσεων στα προγράμματα έρευνας 
και ανάπτυξης (Ε&Α) και στις ΑΠΕ που 
δεν είναι ακόμη οικονομικά αποδοτικές· 
καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τις 
επιπτώσεις της κατά προτεραιότητα 
κατανομής των ΑΠΕ στο γενικό 
ενεργειακό κόστος·

5. επισημαίνει ότι τα ορυκτά καύσιμα και 
η πυρηνική ενέργεια λαμβάνουν 
περισσότερες επιδοτήσεις από τις ΑΠΕ 
και θεωρεί ότι οι εν λόγω επιδοτήσεις για 
τα ορυκτά καύσιμα και την πυρηνική 
ενέργεια θα πρέπει να καταργηθούν 
σταδιακά κατά χρονική σειρά προκειμένου 
να γίνει ανακατανομή των εν λόγω 
επιδοτήσεων στα προγράμματα έρευνας 
και ανάπτυξης (Ε&Α) και στις ΑΠΕ που 
δεν είναι ακόμη οικονομικά αποδοτικές·

Or. en

Τροπολογία 362
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι ορισμένες ΑΠΕ θα 
πρέπει πλέον να θεωρούνται ώριμες πηγές 
ενέργειας και οι επιδοτήσεις τους θα 
πρέπει, συνεπώς, να καταργηθούν 
σταδιακά κατά χρονική σειρά 
προκειμένου να γίνει ανακατανομή των εν 
λόγω επιδοτήσεων στα προγράμματα 
έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) και στις 
ΑΠΕ που δεν είναι ακόμη οικονομικά 
αποδοτικές· καλεί την Επιτροπή να 
μελετήσει τις επιπτώσεις της κατά 
προτεραιότητα κατανομής των ΑΠΕ στο 
γενικό ενεργειακό κόστος·

5. επικροτεί το γεγονός ότι οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
καθίστανται σταδιακά πιο 
ανταγωνιστικές από πλευράς οικονομίας 
της αγοράς και ζητεί να ενταθεί 
περαιτέρω η εν λόγω ικανότητα· καλεί 
την Επιτροπή να μελετήσει τις επιπτώσεις 
της κατά προτεραιότητα κατανομής των 
ΑΠΕ στο γενικό ενεργειακό κόστος·
τονίζει ότι η ενισχυμένη παραγωγή και 
τροφοδότηση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας συνέβαλε στη μείωση των 
τιμών χονδρικής πώλησης, και 
συμπληρώνει ότι αυτό πρέπει να ωφελεί 
τους καταναλωτές·
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Or. de

Τροπολογία 363
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι ορισμένες ΑΠΕ θα 
πρέπει πλέον να θεωρούνται ώριμες πηγές 
ενέργειας και οι επιδοτήσεις τους θα 
πρέπει, συνεπώς, να καταργηθούν 
σταδιακά κατά χρονική σειρά προκειμένου 
να γίνει ανακατανομή των εν λόγω 
επιδοτήσεων στα προγράμματα έρευνας 
και ανάπτυξης (Ε&Α) και στις ΑΠΕ που 
δεν είναι ακόμη οικονομικά αποδοτικές· 
καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τις 
επιπτώσεις της κατά προτεραιότητα 
κατανομής των ΑΠΕ στο γενικό 
ενεργειακό κόστος·

5. επισημαίνει ότι ορισμένες ΑΠΕ θα 
πρέπει πλέον να θεωρούνται ώριμες πηγές 
ενέργειας και οι επιδοτήσεις τους θα 
πρέπει, συνεπώς, να καταργηθούν 
σταδιακά κατά χρονική σειρά προκειμένου 
να γίνει ανακατανομή των εν λόγω 
επιδοτήσεων στα προγράμματα έρευνας 
και ανάπτυξης (Ε&Α) και στις ΑΠΕ που 
δεν είναι ακόμη οικονομικά αποδοτικές,
ιδίως στις συμπληρωματικές 
γεωθερμικές πηγές που είναι 
εγκατεστημένες σε κτίρια και που επί του 
παρόντος είναι υποτιμημένες· καλεί την 
Επιτροπή να μελετήσει τις επιπτώσεις της 
κατά προτεραιότητα κατανομής των ΑΠΕ 
στο γενικό ενεργειακό κόστος·

Or. pl

Τροπολογία 364
Konrad Szymański, Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι ορισμένες ΑΠΕ θα 
πρέπει πλέον να θεωρούνται ώριμες πηγές 
ενέργειας και οι επιδοτήσεις τους θα 
πρέπει, συνεπώς, να καταργηθούν 
σταδιακά κατά χρονική σειρά
προκειμένου να γίνει ανακατανομή των εν 
λόγω επιδοτήσεων στα προγράμματα 
έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) και στις 
ΑΠΕ που δεν είναι ακόμη οικονομικά 

5. επισημαίνει ότι ορισμένες ΑΠΕ (όπως η 
χερσαία αιολική ενέργεια και η ηλιακή 
ενέργεια) θα πρέπει πλέον να θεωρούνται 
ώριμες πηγές ενέργειας και οι επιδοτήσεις 
τους θα πρέπει, συνεπώς, να καταργηθούν 
σταδιακά προκειμένου να γίνει 
ανακατανομή των εν λόγω επιδοτήσεων 
στα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης 
(Ε&Α) και στις ΑΠΕ και άλλες 
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αποδοτικές· καλεί την Επιτροπή να 
μελετήσει τις επιπτώσεις της κατά 
προτεραιότητα κατανομής των ΑΠΕ στο 
γενικό ενεργειακό κόστος·

τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα που δεν είναι ακόμη 
οικονομικά αποδοτικές· καλεί την 
Επιτροπή να μελετήσει τις επιπτώσεις της 
κατά προτεραιότητα κατανομής των ΑΠΕ 
στο γενικό ενεργειακό κόστος με στόχο τη 
σταδιακή της κατάργηση εφόσον κρίνεται 
ότι αυξάνει το ενεργειακό κόστος·

Or. en

Τροπολογία 365
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι ορισμένες ΑΠΕ θα 
πρέπει πλέον να θεωρούνται ώριμες πηγές 
ενέργειας και οι επιδοτήσεις τους θα 
πρέπει, συνεπώς, να καταργηθούν 
σταδιακά κατά χρονική σειρά προκειμένου 
να γίνει ανακατανομή των εν λόγω 
επιδοτήσεων στα προγράμματα έρευνας 
και ανάπτυξης (Ε&Α) και στις ΑΠΕ που 
δεν είναι ακόμη οικονομικά αποδοτικές· 
καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τις 
επιπτώσεις της κατά προτεραιότητα 
κατανομής των ΑΠΕ στο γενικό 
ενεργειακό κόστος·

5. επισημαίνει ότι ορισμένες ΑΠΕ θα 
πρέπει πλέον να θεωρούνται ώριμες πηγές 
ενέργειας και οι επιδοτήσεις τους θα 
πρέπει, συνεπώς, να καταργηθούν 
σταδιακά κατά χρονική σειρά προκειμένου 
να γίνει ανακατανομή των εν λόγω 
επιδοτήσεων στα προγράμματα έρευνας 
και ανάπτυξης (Ε&Α) και σε άλλες 
ενεργειακές τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα που δεν είναι ακόμη 
οικονομικά αποδοτικές· καλεί την 
Επιτροπή να μελετήσει τις επιπτώσεις της 
κατά προτεραιότητα κατανομής των ΑΠΕ 
στο γενικό ενεργειακό κόστος·

Or. en

Τροπολογία 366
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι ορισμένες ΑΠΕ θα 
πρέπει πλέον να θεωρούνται ώριμες πηγές 
ενέργειας και οι επιδοτήσεις τους θα 
πρέπει, συνεπώς, να καταργηθούν 
σταδιακά κατά χρονική σειρά προκειμένου 
να γίνει ανακατανομή των εν λόγω 
επιδοτήσεων στα προγράμματα έρευνας 
και ανάπτυξης (Ε&Α) και στις ΑΠΕ που 
δεν είναι ακόμη οικονομικά αποδοτικές· 
καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τις 
επιπτώσεις της κατά προτεραιότητα 
κατανομής των ΑΠΕ στο γενικό 
ενεργειακό κόστος·

5. αναγνωρίζει ότι οι επιδοτήσεις για τις 
ενεργειακές πηγές μπορούν να έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στις τιμές της 
ενέργειας. Για να περιοριστούν οι τιμές,
ορισμένες ΑΠΕ θα πρέπει πλέον να 
θεωρούνται ώριμες πηγές ενέργειας και οι 
επιδοτήσεις τους θα πρέπει, συνεπώς, να 
καταργηθούν σταδιακά κατά χρονική 
σειρά, αποφεύγοντας παράλληλα τις 
αναδρομικές αλλαγές, προκειμένου να 
γίνει ανακατανομή των εν λόγω 
επιδοτήσεων στα προγράμματα έρευνας 
και ανάπτυξης (Ε&Α) για τις ΑΠΕ που δεν 
είναι ακόμη οικονομικά αποδοτικές· καλεί 
την Επιτροπή να μελετήσει τις επιπτώσεις 
της κατά προτεραιότητα κατανομής των 
ΑΠΕ στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας και στο γενικό 
ενεργειακό κόστος·

Or. en

Τροπολογία 367
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι ορισμένες ΑΠΕ θα 
πρέπει πλέον να θεωρούνται ώριμες πηγές 
ενέργειας και οι επιδοτήσεις τους θα 
πρέπει, συνεπώς, να καταργηθούν 
σταδιακά κατά χρονική σειρά 
προκειμένου να γίνει ανακατανομή των εν 
λόγω επιδοτήσεων στα προγράμματα 
έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) και στις 
ΑΠΕ που δεν είναι ακόμη οικονομικά 
αποδοτικές· καλεί την Επιτροπή να 
μελετήσει τις επιπτώσεις της κατά 
προτεραιότητα κατανομής των ΑΠΕ στο 

5. επισημαίνει ότι ορισμένες ΑΠΕ 
καθίστανται ανταγωνιστικές ως προς το 
κόστος των συμβατικών πηγών ενέργειας 
αλλά δεν μπορούν ακόμη να τις 
συναγωνιστούν σε στρεβλωμένες αγορές 
και συστήματα που έχουν σχεδιαστεί για 
κεντρικούς σε μεγάλο βαθμό σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής· επισημαίνει ότι οι 
διαρθρωτικές στρεβλώσεις της αγοράς, 
όπως οι επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα 
και την πυρηνική ενέργεια 
(100 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου 
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γενικό ενεργειακό κόστος· ετησίως), οι ρυθμιζόμενες τιμές της 
ενέργειας και η συγκέντρωση της αγοράς, 
εξακολουθούν να κυριαρχούν σε ορισμένα 
κράτη μέλη της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή 
να μελετήσει πώς μπορούν να 
ανασχεδιαστούν οι αμιγώς ενεργειακές 
αγορές κατά τρόπο που να διασφαλίζει 
την απόδοση των μεταβλητών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που έχουν 
ως θετικό αποτέλεσμα τη μείωση των 
τιμών χονδρικής, επηρεάζοντας όμως 
αρνητικά τις αποδόσεις των επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 368
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι ορισμένες ΑΠΕ θα 
πρέπει πλέον να θεωρούνται ώριμες πηγές 
ενέργειας και οι επιδοτήσεις τους θα 
πρέπει, συνεπώς, να καταργηθούν 
σταδιακά κατά χρονική σειρά προκειμένου 
να γίνει ανακατανομή των εν λόγω 
επιδοτήσεων στα προγράμματα έρευνας 
και ανάπτυξης (Ε&Α) και στις ΑΠΕ που 
δεν είναι ακόμη οικονομικά αποδοτικές· 
καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τις 
επιπτώσεις της κατά προτεραιότητα 
κατανομής των ΑΠΕ στο γενικό 
ενεργειακό κόστος·

5. επισημαίνει ότι ορισμένες ΑΠΕ θα 
πρέπει πλέον να θεωρούνται ώριμες πηγές 
ενέργειας και οι επιδοτήσεις τους θα 
πρέπει, συνεπώς, να καταργηθούν 
σταδιακά κατά χρονική σειρά προκειμένου 
να γίνει ανακατανομή των εν λόγω 
επιδοτήσεων σε άλλα προγράμματα 
έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) για 
τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών και στις ΑΠΕ 
που δεν είναι ακόμη οικονομικά 
αποδοτικές· καλεί την Επιτροπή να 
μελετήσει τις επιπτώσεις της κατά 
προτεραιότητα κατανομής των ΑΠΕ στο 
γενικό ενεργειακό κόστος·

Or. en

Τροπολογία 369
Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław 
Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι ορισμένες ΑΠΕ θα 
πρέπει πλέον να θεωρούνται ώριμες πηγές 
ενέργειας και οι επιδοτήσεις τους θα 
πρέπει, συνεπώς, να καταργηθούν 
σταδιακά κατά χρονική σειρά προκειμένου 
να γίνει ανακατανομή των εν λόγω 
επιδοτήσεων στα προγράμματα έρευνας 
και ανάπτυξης (Ε&Α) και στις ΑΠΕ που 
δεν είναι ακόμη οικονομικά αποδοτικές· 
καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τις 
επιπτώσεις της κατά προτεραιότητα 
κατανομής των ΑΠΕ στο γενικό 
ενεργειακό κόστος·

5. επισημαίνει ότι ορισμένες ΑΠΕ θα 
πρέπει πλέον να θεωρούνται ώριμες πηγές 
ενέργειας και οι επιδοτήσεις τους θα 
πρέπει, συνεπώς, να καταργηθούν 
σταδιακά κατά χρονική σειρά προκειμένου 
να γίνει ανακατανομή των εν λόγω 
επιδοτήσεων στα προγράμματα έρευνας 
και ανάπτυξης (Ε&Α) και στις ΑΠΕ που 
δεν είναι ακόμη οικονομικά αποδοτικές· 
καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τις 
επιπτώσεις της κατά προτεραιότητα 
κατανομής των ΑΠΕ στο γενικό 
ενεργειακό κόστος καθώς και στη 
λειτουργία και στην εξοικονόμηση άλλης 
δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής 
φορτίου βάσης·

Or. en

Τροπολογία 370
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι ορισμένες ΑΠΕ θα 
πρέπει πλέον να θεωρούνται ώριμες πηγές
ενέργειας και οι επιδοτήσεις τους θα 
πρέπει, συνεπώς, να καταργηθούν 
σταδιακά κατά χρονική σειρά 
προκειμένου να γίνει ανακατανομή των εν 
λόγω επιδοτήσεων στα προγράμματα 
έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) και στις 
ΑΠΕ που δεν είναι ακόμη οικονομικά 
αποδοτικές· καλεί την Επιτροπή να 
μελετήσει τις επιπτώσεις της κατά 
προτεραιότητα κατανομής των ΑΠΕ στο 
γενικό ενεργειακό κόστος·

5. επισημαίνει ότι ορισμένες ΑΠΕ, όπως η 
χερσαία αιολική ενέργεια και τα ηλιακά 
φωτοβολταϊκά, είναι σχεδόν 
ανταγωνιστικές ως προς το κόστος των 
συμβατικών πηγών ενέργειας, αλλά ότι η 
σταδιακή κατάργηση των μηχανισμών 
στήριξης απαιτεί μεταρρύθμιση του 
σχεδιασμού της αγοράς ενέργειας, 
απλούστευση των εθνικών διοικητικών 
διαδικασιών και των διαδικασιών 
σύνδεσης δικτύου, σταθερές πολιτικές 
και μεγαλύτερη διαφάνεια στις αγορές 
ενέργειας· τονίζει ότι οι φιλόδοξοι 
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μακροπρόθεσμοι στόχοι όσον αφορά τις 
ΑΠΕ, καθώς και τα προγράμματα έρευνας 
και ανάπτυξης (Ε&Α), είναι απαραίτητοι 
για την ελάττωση του κόστους όλων των 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και για την ενίσχυση της 
καινοτομίας, της ανάπτυξης και, κάτι 
πολύ σημαντικό, της εφαρμογής νεότερων 
και λιγότερο ώριμων τεχνολογιών, καθώς 
η μείωση του κόστους και η αύξηση της 
αφομοίωσης στην αγορά των εν λόγω 
τεχνολογιών είναι απαραίτητη για τη 
μακροπρόθεσμη και οικονομικά 
αποδοτική απαλλαγή του συστήματος 
παραγωγής ενέργειας της ΕΕ από τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 371
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι ορισμένες ΑΠΕ θα 
πρέπει πλέον να θεωρούνται ώριμες πηγές
ενέργειας και οι επιδοτήσεις τους θα 
πρέπει, συνεπώς, να καταργηθούν 
σταδιακά κατά χρονική σειρά 
προκειμένου να γίνει ανακατανομή των εν 
λόγω επιδοτήσεων στα προγράμματα 
έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) και στις
ΑΠΕ που δεν είναι ακόμη οικονομικά 
αποδοτικές· καλεί την Επιτροπή να 
μελετήσει τις επιπτώσεις της κατά 
προτεραιότητα κατανομής των ΑΠΕ στο 
γενικό ενεργειακό κόστος·

5. επισημαίνει ότι άπαξ επιτευχθούν ίσοι 
όροι ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας 
και άπαξ οι ΑΠΕ φθάσουν σε ώριμο 
επίπεδο, τα καθεστώτα στήριξης 
μπορούν να καταργηθούν σταδιακά και να 
γίνει ανακατανομή τους στα προγράμματα 
έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) και στη 
χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ που δεν είναι 
ακόμη ώριμες (όπως η δέσμευση αστικής 
αιολικής, κυματικής ή παλιρροϊκής 
ισχύος)· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει 
τις επιπτώσεις των καθεστώτων στήριξης 
όλων των τύπων ενέργειας στο γενικό 
ενεργειακό κόστος·

Or. en
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Τροπολογία 372
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Judith A. 
Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι ορισμένες ΑΠΕ θα 
πρέπει πλέον να θεωρούνται ώριμες πηγές 
ενέργειας και οι επιδοτήσεις τους θα 
πρέπει, συνεπώς, να καταργηθούν 
σταδιακά κατά χρονική σειρά
προκειμένου να γίνει ανακατανομή των εν 
λόγω επιδοτήσεων στα προγράμματα 
έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) και στις 
ΑΠΕ που δεν είναι ακόμη οικονομικά 
αποδοτικές· καλεί την Επιτροπή να 
μελετήσει τις επιπτώσεις της κατά 
προτεραιότητα κατανομής των ΑΠΕ στο 
γενικό ενεργειακό κόστος·

5. επισημαίνει ότι, εφόσον και όταν το 
κόστος της παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές καταστεί 
ανταγωνιστικό στην αγορά, οι επιδοτήσεις 
τους θα πρέπει να καταργηθούν σταδιακά 
κατά χρονική σειρά προκειμένου να γίνει 
ανακατανομή των εν λόγω επιδοτήσεων 
στα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης 
(Ε&Α) και στις τεχνολογίες ΑΠΕ νέας 
γενιάς που δεν είναι ακόμη 
ανταγωνιστικές ως προς το κόστος· στο 
ίδιο πνεύμα, επιβεβαιώνει ότι τα ορυκτά 
καύσιμα αποτελούν ώριμες πηγές 
ενέργειας και οι επιδοτήσεις τους θα 
πρέπει να καταργηθούν σταδιακά το 
συντομότερο δυνατόν·

Or. en

Τροπολογία 373
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Karl-Heinz 
Florenz, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι ορισμένες ΑΠΕ θα 
πρέπει πλέον να θεωρούνται ώριμες πηγές 
ενέργειας και οι επιδοτήσεις τους θα 
πρέπει, συνεπώς, να καταργηθούν 
σταδιακά κατά χρονική σειρά προκειμένου 
να γίνει ανακατανομή των εν λόγω 
επιδοτήσεων στα προγράμματα έρευνας 
και ανάπτυξης (Ε&Α) και στις ΑΠΕ που 
δεν είναι ακόμη οικονομικά αποδοτικές· 

5. επισημαίνει ότι ο μακροπρόθεσμος 
σχεδιασμός ορισμένων εθνικών 
καθεστώτων στήριξης ΑΠΕ έχει οδηγήσει 
σε υπεραποζημίωση και ότι ορισμένες 
τεχνολογίες θα πρέπει πλέον να 
θεωρούνται ώριμες πηγές ενέργειας·
πιστεύει ότι οι επιδοτήσεις τους θα πρέπει, 
συνεπώς, να καταργηθούν σταδιακά κατά 
χρονική σειρά, αποφεύγοντας παράλληλα 
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καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τις 
επιπτώσεις της κατά προτεραιότητα 
κατανομής των ΑΠΕ στο γενικό 
ενεργειακό κόστος·

τις αναδρομικές αλλαγές, προκειμένου να 
γίνει ανακατανομή των εν λόγω 
επιδοτήσεων στα προγράμματα έρευνας 
και ανάπτυξης (Ε&Α) καθώς και στις 
ΑΠΕ που δεν είναι ακόμη οικονομικά 
αποδοτικές· καλεί την Επιτροπή να 
μελετήσει τις επιπτώσεις της κατά 
προτεραιότητα κατανομής των ΑΠΕ στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας και στο γενικό ενεργειακό 
κόστος· ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν όλες τις 
σχετικές πτυχές της ένταξης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
αγορές ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 374
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. εκτιμά ότι ο αντίκτυπος των 
διαφόρων πηγών ενέργειας στο 
περιβάλλον και το κλίμα θα πρέπει να 
υπόκειται σε ολοκληρωμένη 
παρακολούθηση·

Or. bg

Τροπολογία 375
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να υλοποιήσουν 
ένα φιλόδοξο πλαίσιο πολιτικής για τη 
στήριξη της ανάπτυξης των 
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ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλων 
ενεργειακών τεχνολογιών χαμηλών 
εκπομπών CO2 βάσει των εξής: της 
ισχυρής τιμολόγησης του CO2, επαρκώς 
μοντέλων αγοράς και χρηματοδότησης 
για επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών CO2, της εφαρμογής επαρκών 
μέσων για τη διασφάλιση των 
μακροπρόθεσμων επενδύσεων στον τομέα 
της ενέργειας και μιας φιλόδοξης 
ευρωπαϊκής πολιτικής Ε&Α για τον 
ευρωπαϊκό κλάδο της ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 376
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν 
σταδιακά μέχρι το 2020 τις 
περιβαλλοντικώς επιζήμιες επιδοτήσεις, 
και ειδικά τις επιδοτήσεις χρήσης 
ορυκτών καυσίμων, και να στρέψουν τα 
χρήματα αυτά στην παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας·

Or. pt

Τροπολογία 377
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για τη χρηματοδότηση 
δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης 
καθώς και επίδειξης πέραν του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» για όλες 
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τις υποσχόμενες, μη ώριμες τεχνολογίες 
και τεχνικές χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών, βάσει σαφών 
κριτηρίων για ώριμες και μη τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 378
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής 
στο γεγονός ότι το μοναδικό παράδειγμα 
διανομής ενέργειας που βασίζεται σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
μάλλον απίθανο, σήμερα και στο άμεσο 
μέλλον, να εξαπλωθεί σε όλη την ΕΕ, 
λόγω του πολύ διαφορετικού μεγέθους 
του δυναμικού των πόρων αυτής της 
ενέργειας· θεωρεί, ωστόσο, ότι μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε ένα 
περιφερειακό πλαίσιο, μεταξύ άλλων, 
λόγω της αποτελεσματικότητας της 
τοπικής διανομής και κατανάλωσης 
αυτού του είδους ενέργειας·

Or. pl

Τροπολογία 379
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. η ενεργειακή απόδοση πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους του κλιματικού και 
ενεργειακού πλαισίου της ΕΕ λόγω των 
αδιαμφισβήτητων δυνατοτήτων της όσον 
αφορά τη μείωση των επαχθών 
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εισαγωγών ενέργειας, την αύξηση της 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 
της Ευρώπης, τη μείωση του ενεργειακού 
κόστους και τη δημιουργία τοπικών και 
σταθερών θέσεων απασχόλησης, 
διευκολύνοντας την επίτευξη 
μεγαλύτερων μειώσεων των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και 
ελαττώνοντας το κόστος τους·

Or. en

Τροπολογία 380
Konrad Szymański, Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. επισημαίνει ότι όλες οι ΑΠΕ θα 
πρέπει να εντάσσονται στην αγορά υπό 
φυσιολογικές συνθήκες αγοράς μόλις 
αυτό καταστεί πρακτικά δυνατό· πιστεύει 
ότι η επαναφορά των ίσων όρων 
ανταγωνισμού για τις τεχνολογίες/πηγές 
καυσίμων είναι ουσιώδους σημασίας για 
την παροχή προβλεψιμότητας στους 
επενδυτές·

Or. en

Τροπολογία 381
Teresa Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. είναι της άποψης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης έχουν ήδη αποδειχθεί 
αποτελεσματικά στην προώθηση της 
ανάπτυξης και της χρήσης ανανεώσιμων 
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πηγών ενέργειας· εκφράζει τη λύπη του 
για τις αναδρομικές αλλαγές που 
πραγματοποιήθηκαν σε ορισμένα 
καθεστώτα, οι οποίες έβλαψαν την 
εμπιστοσύνη των επενδυτών· θεωρεί 
σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής στην
παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω·

Or. en

Τροπολογία 382
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. τονίζει ότι η φιλόδοξη ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να 
συνδυάζεται με την πυρηνική ενέργεια 
ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια του 
εφοδιασμού και να αποφεύγεται η χρήση 
των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από 
άνθρακα για την αντιστάθμιση των 
διακυμάνσεων στην παραγωγή ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές· η πυρηνική 
ενέργεια διαδραματίζει καίριο λόγο στον 
περιορισμό των εκπομπών CO2 και στη 
μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων· 

Or. en

Τροπολογία 383
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν 
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καταστεί σημαντικά πιο δύσκολες, 
κυρίως λόγω των αναδρομικών αλλαγών 
που εφαρμόστηκαν από ορισμένα κράτη 
μέλη· ζητεί τη θέσπιση ενός σταθερού και 
προβλέψιμου νομικού πλαισίου πολιτικών 
και μέτρων με χρονικό ορίζοντα το έτος 
2030 βάσει ενός φιλόδοξου δεσμευτικού 
στόχου για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, το οποίο θα συμβάλλει 
σημαντικά στη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και στην ελαχιστοποίηση 
της ανασφάλειας, στην ελάττωση των 
επενδυτικών κινδύνων, στη μείωση του 
κόστους του κεφαλαίου και, συνεπώς, του 
επιπέδου απαιτούμενης στήριξης·

Or. en

Τροπολογία 384
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. ζητεί τη σταδιακή κατάργηση έως το 
2030 όλων των ενεργειακών επιδοτήσεων, 
ανεξαρτήτως πηγής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 385
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. σημειώνει ότι ο λογαριασμός 
εξωτερικών ορυκτών καυσίμων της ΕΕ 
θα άγγιζε τα 500 δισεκατομμύρια ευρώ 
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περίπου το 2030· επισημαίνει ότι ο νομικά 
δεσμευτικός στόχος του 45% για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν θα 
μειώσει απλώς τον καθαρό λογαριασμό 
εισαγωγών της ΕΕ για τα ορυκτά 
καύσιμα, αλλά και τις εκπομπές 
ατμοσφαιρικών ρύπων, όπως μεθάνιο, 
μονοξείδιο του άνθρακα, υποξείδια του 
αζώτου, διοξείδιο του θείου και όζον, και 
συνεπώς το έμμεσο κόστος για το 
σύστημα υγείας·

Or. en

Τροπολογία 386
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συμφωνήσουν αμελλητί σε έναν 
φιλόδοξο στόχο, σε επίπεδο ΕΕ, για το 
2030 σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, επιμερισμένο ισομερώς μεταξύ 
των χωρών βάσει των εθνικών τους 
δυνατοτήτων· ο εν λόγω στόχος είναι το 
καλύτερο μέσο για τη μείωση του 
κόστους των τεχνολογιών ΑΠΕ, την 
παροχή μακροπρόθεσμης επενδυτικής 
ασφάλειας και τη μείωση του κόστους 
του κεφαλαίου και των ασφαλίστρων 
κινδύνου για τη βιομηχανία·

Or. en

Τροπολογία 387
Anne Delvaux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει ότι οι επιδοτήσεις για 
τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να 
υπερισχύουν έναντι των επιδοτήσεων για 
τις ΑΠΕ· πιστεύει ότι η σταδιακή 
κατάργηση των επιδοτήσεων για τα 
ορυκτά καύσιμα και τις ώριμες ΑΠΕ θα 
μπορούσε να συμβάλει στη μείωση του 
ενεργειακού κόστους, στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και στη μείωση των 
στρεβλώσεων της αγοράς ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 388
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. σημειώνει ότι οι μακροπρόθεσμοι 
στόχοι παρέχουν πολιτική σταθερότητα 
και ενισχύουν την εμπιστοσύνη των 
επενδυτών, ελαχιστοποιώντας κατά 
αυτόν τον τρόπο τα ασφάλιστρα κινδύνου 
για τους επενδυτές, έναν παράγοντα 
καίριας σημασίας για την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που 
συνιστούν επενδύσεις έντασης κεφαλαίου· 
σημειώνει ότι η απουσία στόχων θα 
οδηγούσε σε σημαντική αύξηση του 
κόστους των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας· η πραγματοποίηση επενδύσεων 
που καθίστανται δυνατές μέσω ενός 
μακροπρόθεσμου στόχου, από την άλλη, 
θα μείωνε το τεχνολογικό κόστος και την 
ανάγκη ειδικής στήριξης·

Or. en
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Τροπολογία 389
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. είναι της άποψης ότι τα καθεστώτα 
στήριξης έχουν ήδη αποδειχθεί 
αποτελεσματικά στην προώθηση της 
ανάπτυξης και της χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας· αναγνωρίζει, ωστόσο, 
ότι υπήρξαν σε ορισμένες περιπτώσεις μη 
αποδοτικά και θα πρέπει να σχεδιασθούν 
καλύτερα· εκφράζει τη λύπη του για τις 
αναδρομικές αλλαγές που 
πραγματοποιήθηκαν σε ορισμένα 
καθεστώτα, οι οποίες έβλαψαν την 
εμπιστοσύνη των επενδυτών· θεωρεί 
σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής στην 
παροχή καθοδήγησης εν προκειμένω·

Or. en

Τροπολογία 390
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. ζητεί τη θέσπιση δεσμευτικού στόχου 
για την εξοικονόμηση ενέργειας, για τον 
υπολογισμό του οποίου θα λαμβάνεται 
υπόψη η αξιολόγηση των δυνατοτήτων 
εξοικονόμησης ενέργειας διάφορων 
τομέων της οικονομίας (κτίρια, 
μεταφορές, κ.λπ.), και τη συνακόλουθη 
θέσπιση υποχρεωτικού συνολικού στόχου 
που θα αντανακλά το σύνολο των εν λόγω 
δυνατοτήτων·

Or. es
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Τροπολογία 391
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Karl-Heinz Florenz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. σημειώνει ότι οι επενδύσεις που 
απαιτούνται για την επίτευξη της 
βιομηχανοποίησης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας επόμενης γενιάς δεν 
πραγματοποιούνται επί του παρόντος 
λόγω της ανασφάλειας σχετικά με τις 
ευρωπαϊκές πολιτικές φιλοδοξίες στον 
τομέα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 392
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. θεωρεί ότι η σταδιακή κατάργηση 
των επιδοτήσεων για τις ώριμες ΑΠΕ θα 
πρέπει να αναγγελθεί εκ των προτέρων 
προς αποφυγή τυχόν επιβλαβών 
επιπτώσεων στον κλάδο· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, χάρτες πορείας σε 
κάθε χώρα, με σαφείς δεσμεύσεις για τη 
σταδιακή κατάργηση των εν λόγω 
επιδοτήσεων·

Or. en

Τροπολογία 393
Konrad Szymański, Νίκη Τζαβέλα
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. θεωρεί, ωστόσο, ότι η σταδιακή 
κατάργηση των επιδοτήσεων για τις 
ώριμες ΑΠΕ θα πρέπει να αναγγελθεί εκ 
των προτέρων προς αποφυγή τυχόν 
επιβλαβών επιπτώσεων στον κλάδο· καλεί 
την Επιτροπή να καταρτίσει, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, χάρτες 
πορείας σε κάθε χώρα, με σαφείς 
δεσμεύσεις για τη σταδιακή κατάργηση 
των εν λόγω επιδοτήσεων·

Or. en

Τροπολογία 394
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. θεωρεί ότι οι μηχανισμοί της αγοράς 
και ο ανταγωνισμός αποτελούν 
απαραίτητες προϋποθέσεις για τη 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές στην Ευρώπη· 
επισημαίνει ότι ο βέλτιστος τρόπος για να 
τονωθεί η βιώσιμη ανάπτυξη της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι 
μέσω της οικοδόμησης μιας ελεύθερης 
και ανοιχτής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 395
Anne Delvaux
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. ζητεί από την Επιτροπή να 
καταρτίσει κατάλογο με όλες τις εθνικές 
και ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και τα 
καθεστώτα στήριξης για τις ΑΠΕ και 
καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν, σε 
συνεργασία με την Επιτροπή, τη 
συνεκτικότητα και τη διαφάνεια σε 
επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 396
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τις 
επιπτώσεις της κατά προτεραιότητα 
κατανομής των ΑΠΕ στη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 397
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5γ. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για τη χρηματοδότηση 
δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης 
αλλά και επίδειξης πέραν του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» για όλες 
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τις υποσχόμενες, μη ώριμες τεχνολογίες 
και τεχνικές χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών, βάσει σαφών 
κριτηρίων για ώριμες και μη τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 398
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5γ. υπενθυμίζει τις επιπτώσεις στην 
εσωτερική αγορά των διαφορετικών 
επιπέδων αποζημίωσης μεταξύ των 
κρατών μελώνγια το έμμεσο κόστος 
άνθρακα· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει ένα πλαίσιο αποζημίωσης που 
εξισώνει τους όρους ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 399
Anne Delvaux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5γ. πιστεύει ότι, για να είναι αποδοτική η 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, απαιτείται βελτίωση της ευελιξίας 
του δικτύου, των υποδομών και της 
μεταφορικής ικανότητας στον τομέα της 
ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 400
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell, Matthias Groote, Linda McAvan, Patrizia Toia, Dan Jørgensen, 
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5γ. επισημαίνει ότι ο χάρτης πορείας της 
Επιτροπής σχετικά με τα χαμηλά επίπεδα 
ανθρακούχων εκπομπών για το 2050 
έδειξε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και η βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης θα μπορούσαν να επιφέρουν 
στην Ένωση ετήσια εξοικονόμηση από 
175 έως 320 δισεκατομμύρια ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 401
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Linda McAvan, Dan 
Jørgensen, Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5δ. υπογραμμίζει τις σημαντικές 
δυνατότητες δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (3 
εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης έως το 
2020) και της ενεργειακής απόδοσης (2 
εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης έως το 
2020)1.
__________________
1 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής: Exploiting the employment 
potential of green growth (Αξιοποίηση 
του δυναμικού απασχόλησης στον τομέα 
της πράσινης ανάπτυξης)
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Or. en


