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Τροπολογία 402
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας θα διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο στην απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της 
ενέργειας·

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο 
στο αειφόρο ενεργειακό σύστημα και, ως 
εκ τούτου, πρέπει να θεωρείται ως ένας 
από τους ακρογωνιαίους λίθους της 
πολιτικής της ΕE για το κλίμα και την 
ενέργεια· επισημαίνει ότι η ενεργειακή 
απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας 
αποτελούν τον πιο οικονομικά αποδοτικό 
τρόπο μείωσης των επαχθών ενεργειακών 
εισαγωγών, αύξησης της 
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, 
μείωσης του ενεργειακού κόστους, 
αύξησης του μεριδίου των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στην τελική 
κατανάλωση ενέργειας, μείωσης των 
επιπτώσεων στην υγεία και δημιουργίας 
τοπικών και σταθερών θέσεων εργασίας, 
ενώ καθιστούν ευκολότερη και λιγότερο 
δαπανηρή την επίτευξη μεγαλύτερης 
μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
σε όλους τους τομείς της οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 403
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 
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ενέργειας θα διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο στην απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της 
ενέργειας·

ενέργειας θα διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο στην απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της 
ενέργειας· συμπληρώνει ότι ο τομέας της 
ενεργειακής απόδοσης διαθέτει 
εξαιρετικά υψηλό δυναμικό που δεν έχει 
αξιοποιηθεί επαρκώς για τη μείωση της 
ευρωπαϊκής κατανάλωσης ενέργειας· 
υπογραμμίζει ότι η προαιρετική 
αυτοδέσμευση των κρατών μελών της ΕΕ 
δεν έχει επιφέρει μέχρι σήμερα 
ικανοποιητικά αποτελέσματα· ως εκ 
τούτου, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να αλλάξει πορεία, θεσπίζοντας έναν 
φιλόδοξο και υποχρεωτικό στόχο για την 
ενεργειακή απόδοση που να καλύπτει 
ολόκληρη την ΕΕ για το 2030 και 
αυξάνοντας τις επενδύσεις στον τομέα 

της ενεργειακής απόδοσης·

Or. de

Τροπολογία 404
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας θα διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο στην απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της 
ενέργειας·

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας θα διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο στην απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της 
ενέργειας· πιστεύει ότι θα ήταν σκόπιμο 
να τεθεί στόχος ενεργειακής απόδοσης, 
που θα οριστεί σε σχέση με την 
ενεργειακή ένταση και θα λαμβάνει 
υπόψη τις δυνατότητες κάθε οικονομικού 
τομέα, καθώς και την οικονομική 
κατάσταση· ο στόχος αυτός δεν πρέπει να 
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αποσκοπεί σε ένα απόλυτο ανώτατο όριο 
κατανάλωσης ενέργειας αλλά στην 
τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της 
βιώσιμης ανάπτυξης· συμφωνεί με την 
Επιτροπή ότι οποιαδήποτε περαιτέρω 
ευρωπαϊκή νομοθετική ενέργεια για την 
ενεργειακή απόδοση πρέπει να συζητηθεί 
στο πλαίσιο της αναθεώρησης της 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση και 
της αποτελεσματικότητας των μέσων 
της.

Or. en

Τροπολογία 405
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας θα διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο στην απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της 
ενέργειας·

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας θα διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο στην απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της 
ενέργειας· υπενθυμίζει ότι η 
αποτελεσματική χρήση της ενέργειας 
αποτελεί βασικό παράγοντα για την 
οικονομική παραγωγικότητα και, ως εκ 
τούτου, είναι ζωτικής σημασίας για την 
οικονομική αποδοτικότητα και 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης· 
υπογραμμίζει ότι τα μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας 
μπορούν να μειώσουν σημαντικά την 
εξάρτηση της Ευρώπης από τα 
εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και, κατά 
συνέπεια, το εμπορικό της έλλειμμα· 
υποστηρίζει ότι οι περικοπές στην 
κατανάλωση ενέργειας μέσω μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης οδηγούν στη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και, ως εκ τούτου, η αύξηση 
της ενεργειακής απόδοσης επιτρέπει 
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μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου χωρίς πρόσθετο 
κόστος·

Or. en

Τροπολογία 406
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας θα διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο στην απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της 
ενέργειας·

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας θα διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο στην απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της 
ενέργειας· επομένως υπογραμμίζει ότι οι 
βελτιώσεις στον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης είναι απαραίτητες για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε τομείς εντός και εκτός 
του συστήματος ΣΕΔΕ της ΕΕ· συνεπώς, 
ζητεί τη θέσπιση δεσμευτικού για την ΕΕ 
στόχου για την ενεργειακή απόδοση η 
οποία θα προκύπτει από την κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας στα κτίρια και 
την ενεργειακή ένταση που θα βασίζεται 
στην αξιολόγηση της πρωτογενούς 
ενέργειας για τη βιομηχανία η οποία θα 
προκύπτει από το αντίστοιχο δυναμικό 
κάθε οικονομικού τομέα·

Or. en

Τροπολογία 407
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας θα διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο στην απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της 
ενέργειας·

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας θα διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο στην απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της 
ενέργειας και ότι η επίτευξη των στόχων 
του 2020 αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την περαιτέρω πρόοδο 
στον συγκεκριμένο τομέα· συνιστά, εν 
προκειμένω, να εντείνουν τα κράτη μέλη 
τις προσπάθειες πλήρους εφαρμογής της 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση και 
να ενσωματωθούν οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης και το θέμα της 
ενεργειακής απόδοσης στα εθνικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 408
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας θα διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο στην απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της 
ενέργειας·

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας θα διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο στην απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της 
ενέργειας· καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν με φιλόδοξο πνεύμα την 
οδηγία για την ενεργειακή απόδοση με 
στόχο την αξιοποίηση στην αγορά 
θερμότητας των δυνατοτήτων 
χρησιμοποίησης των πηγών 
απωλεσθείσας πλεονάζουσας ενέργειας 
και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στις πόλεις και στις 
κοινότητες· 
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Or. fr

Τροπολογία 409
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας θα διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο στην απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της 
ενέργειας·

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας θα διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο στην απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της 
ενέργειας· πιστεύει ότι η πορεία προς μια 
καλύτερη πολιτική ενεργειακής απόδοσης 
πρέπει να αφορά ολόκληρη την αλυσίδα 
προσφοράς και ζήτησης, 
συμπεριλαμβανομένων του 
μετασχηματισμού, της μεταφοράς, της 
διανομής, και του εφοδιασμού, καθώς 
επίσης και της βιομηχανικής και της 
οικιακής κατανάλωσης και της 
κατανάλωσης κτιρίων·

Or. en

Τροπολογία 410
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας θα διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο στην απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της 
ενέργειας·

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας σε τομείς εκτός ΣΕΔΕ θα
βοηθήσει στη διατήρηση των πόρων και 
στη βελτίωση της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας, καθώς και στη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου στην ΕΕ, ενώ δεν πρέπει να 
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περιορίζει την ικανότητα της βιομηχανίας 
για ανάπτυξη και επενδύσεις στην 
Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 411
Anne Delvaux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας θα διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο στην απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της 
ενέργειας·

6. τονίζει ότι η βελτιωμένη ενεργειακή 
απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας θα 
διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην 
απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος
από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, 
καθώς και στη διασφάλιση βιώσιμης 
ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων 
εργασίας·
 υπογραμμίζει τη σημασία ενός 
δεσμευτικού στόχου για την ενεργειακή 
απόδοση προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος της ΕΕ· τονίζει ότι η ενεργειακή 
απόδοση αποτελεί τον οικονομικά 
αποδοτικότερο τρόπο μείωσης των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου·

Or. en

Τροπολογία 412
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας θα διαδραματίσει ουσιαστικό 

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας θα διαδραματίσει ουσιαστικό 
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ρόλο στην απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της 
ενέργειας·

ρόλο στην απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της 
ενέργειας· η ενεργειακή απόδοση πρέπει 
να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για το 
πλαίσιο πολιτικών του 2030, δεδομένου 
ότι, εκτός από τα οικονομικά, κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά οφέλη που 
προκύπτουν από την αποφυγή της 
σπατάλης ενέργειας, συνιστά έναν έξυπνο 
και οικονομικά αποδοτικό τρόπο μείωσης 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

Or. es

Τροπολογία 413
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας θα διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο στην απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της 
ενέργειας·

6. τονίζει ότι η ενεργειακή απόδοση και η 
εξοικονόμηση ενέργειας διαδραματίζουν
ουσιαστικό ρόλο στην απαλλαγή από τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στον
τομέα της ενέργειας· ζητεί ως εκ τούτου 
από την Επιτροπή να εξετάσει τη θέσπιση 
δεσμευτικού στόχου για την 
εξοικονόμηση ενέργειας, προκειμένου οι 
πολιτικές που θα καταρτιστούν με 
χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 να είναι 
συνεκτικές και αλληλοϋποστηριζόμενες·

Or. en

Τροπολογία 414
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης
ενέργειας θα διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο στην απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της 
ενέργειας·

6. τονίζει ότι η αύξηση της απόδοσης της 
αλυσίδας των διαδικασιών ενεργειακής 
μετατροπής, συμπεριλαμβανομένης της 
πρωτογενούς ενέργειας από ορυκτές 
πηγές, και η μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας θα διαδραματίσουν ουσιαστικό 
ρόλο στη μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της 
ενέργειας· 

Or. pl

Τροπολογία 415
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας θα διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο στην απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της 
ενέργειας·

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας θα διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο στην απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της 
ενέργειας και μπορεί να συμβάλει 
μακροπρόθεσμα στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 416
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
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απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας θα διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο στην απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της 
ενέργειας·

απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας θα διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο στην απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της 
ενέργειας, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη 
και οικονομικότερη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

Or. en

Τροπολογία 417
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας θα διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο στην απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της 
ενέργειας·

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας θα διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο στον περιορισμό των εκπομπών 
αερίου του θερμοκηπίου·

Or. fr

Τροπολογία 418
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας θα διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο στην απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της 
ενέργειας·

6. τονίζει ότι ένας δεσμευτικός στόχος για
την ενεργειακή απόδοση και την 
εξοικονόμηση ενέργειας θα διαδραματίσει 
ουσιαστικό ρόλο στην ενεργειακή 
ασφάλεια και στην απαλλαγή από τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στον 
τομέα της ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 419
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας θα διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο στην απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της 
ενέργειας·

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας θα διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο στη μείωση εκπομπών στον τομέα 
της ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 420
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας θα διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο στην απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της 
ενέργειας·

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας θα διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο στην απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της 
ενέργειας και πρέπει να της δοθεί 
προτεραιότητα·

Or. en

Τροπολογία 421
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας θα διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο στην απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της 
ενέργειας·

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας θα διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο στην απαλλαγή της οικονομίας 
ολόκληρης της ΕΕ από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 422
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας θα διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο στην απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της 
ενέργειας·

6. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης, της ενεργειακής έντασης και 
της εξοικονόμησης ενέργειας θα 
διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην 
απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα στον τομέα της ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 423
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει 
την εξέλιξη της εξοικονόμησης ενέργειας 
στην ΕΕ· επικροτεί την επικείμενη 
αναθεώρηση της οδηγίας για τη 
ενεργειακή απόδοση το 2014, καθώς θα
διατυπωθούν ρητά βέλτιστοι τρόποι 
ενεργειακής απόδοσης μετά το 2020· 
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υποδέχεται με ικανοποίηση την έρευνα 
που διεξήγαγε για τον σκοπό αυτόν το 
Ίδρυμα Fraunhofer ISI για λογαριασμό 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος της 
Γερμανίας· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με 
το συμπέρασμα αυτής της έρευνας, η 
Ευρώπη μπορεί, με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο και με την υφιστάμενη 
τεχνολογία, να μειώσει μέχρι το 2030 την 
κατανάλωση ενέργειας κατά 40% έναντι 
των επιπέδων του 2005· υπογραμμίζει 
ιδίως τη διαπίστωση ότι το μεγαλύτερο 
δυναμικό ενεργειακής απόδοσης 
συνεχίζουν να έχουν τα κτίρια (61%) και 
οι μεταφορές (41%) που δεν υπάγονται 
στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 424
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. αναγνωρίζει ότι οι ισχύουσες 
πολιτικές δεν θα βοηθήσουν την ΕΕ στην 
επίτευξη του στόχου της ενεργειακής 
απόδοσης που έχει θέσει για το 2020· 
υπενθυμίζει τις υποσχέσεις της 
Επιτροπής για θέσπιση δεσμευτικών 
στόχων για την ενεργειακή απόδοση με 
χρονικό ορίζοντα το 2020 και πρόσθετων 
μέτρων στα κράτη μέλη, εάν και όταν το 
σύνολο των στόχων τους δεν συμπίπτει με 
το 20% του στόχου της ΕΕ· υπενθυμίζει 
ότι οι στόχοι του 2030 πρέπει να είναι 
διατυπωμένοι ως ορόσημα για την 
επίτευξη υψηλότερων στόχων το 2050, 
ώστε να συνυπολογιστούν για τους 
μακρόχρονιους επενδυτικούς κύκλους· 
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ζητεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
ορίσει τους δεσμευτικούς στόχους ως 
προς την ενεργειακή απόδοση για το 2020 
και το 2030 καθιστώντας τους 
ακρογωνιαίους λίθους της βιώσιμης 
πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 425
Anne Delvaux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. πιστεύει ότι η πορεία προς μια 
καλύτερη πολιτική ενεργειακής απόδοσης 
πρέπει να αφορά ολόκληρη την αλυσίδα 
προσφοράς και ζήτησης, 
συμπεριλαμβανομένων του 
μετασχηματισμού, της μεταφοράς, της 
διανομής, και του εφοδιασμού, καθώς 
επίσης και της βιομηχανικής και της 
οικιακής κατανάλωσης και της 
κατανάλωσης κτιρίων·

Or. en

Τροπολογία 426
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει το ισχυρό δυναμικό των 
τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης 
διοξειδίου του άνθρακα για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και σημειώνει ότι παραδόξως υπάρχει 
σοβαρή έλλειψη δημόσιων και ιδιωτικών 
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επενδύσεων στον εν λόγω τομέα·

Or. fr

Τροπολογία 427
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή 
απόδοση, αν εφαρμοστεί ορθά, αποτελεί 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο για την 
επίτευξη από πλευράς ΕΕ των 
μακροπρόθεσμων στόχων όσον αφορά τις 
ενεργειακές εξοικονομήσεις, την 
κλιματική αλλαγή και την οικονομική και 
ενεργειακή ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 428
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. ζητεί από την Επιτροπή τη βελτίωση 
των προβλέψεων σχετικά με την ενέργεια 
υπό το πρίσμα συγκεκριμένων μη 
οικονομικών παραγόντων που θα 
βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση και 
θα ευνοήσουν την εξοικονόμηση 
ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 429
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν τα μέτρα που 
περιλαμβάνονται στην οδηγία 2010/31/ΕΕ 
για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 
(ΟΕΑΚ)·

Or. ro

Τροπολογία 430
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 9 της 
οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων· τα κράτη μέλη 
πρέπει να μεριμνήσουν ώστε, έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2020 όλα τα νέα κτίρια να 
αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική 
κατανάλωση ενέργειας και μετά τις 31 
Δεκεμβρίου 2018 τα νέα κτίρια που 
στεγάζουν δημόσιες αρχές ή είναι 
ιδιοκτησίας τους να αποτελούν κτίρια με 
σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας· 
τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να
καταρτίσουν εθνικά σχέδια αύξησης του 
αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική 
κατανάλωση ενέργειας·
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Or. ro

Τροπολογία 431
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. τονίζει ότι με έναν ενιαίο στόχο για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που θα επιτευχθεί κυρίως 
μέσω του ΣΕΔΕ δεν θα αξιοποιηθούν οι 
μεγάλες δυνατότητες ενεργειακής 
απόδοσης των τομέων εκτός ΣΕΔΕ, ενώ 
θα έχει ως αποτέλεσμα το μεγαλύτερο 
μέρος των προσπαθειών απαλλαγής από 
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
μέχρι το 2030 να πραγματοποιηθεί μέσω 
των τομέων που υπάγονται στο ΣΕΔΕ με 
κόστος υψηλότερο απ' ό, τι είναι 
απαραίτητο· επισημαίνει ότι πολλά από 
τα εμπόδια για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης δεν είναι 
οικονομικής φύσεως και δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν από το ΣΕΔΕ στο 
πλαίσιο προσέγγισης που βασίζεται σε 
έναν ενιαίο στόχο για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου·

Or. en

Τροπολογία 432
Anne Delvaux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. ζητεί από τα κράτη μέλη έγκαιρη και 
πλήρη εφαρμογή της οδηγίας για την 
ενεργειακή απόδοση·
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Or. en

Τροπολογία 433
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6γ. επισημαίνει ότι η ΕΕ έχει ανάγκη από 
ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για το 
2030 που θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις 
και τη μακροπρόθεσμη απαλλαγή από τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στους 
τομείς εκτός ΣΕΔΕ, οι οποίοι είναι 
υπεύθυνοι για το 60% των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ· τονίζει ότι 
οι τομείς που δεν υπάγονται στο ΣΕΔΕ 
μπορούν να διευκολύνουν ουσιαστικά την 
προσπάθεια απαλλαγής από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα σε άλλους τομείς 
της οικονομίας της ΕΕ, επιτρέποντας 
παράλληλα τη θέσπιση πιο φιλόδοξου 
στόχου για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου χωρίς πρόσθετο 
κόστος· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να θέσουν στόχο για την ενεργειακή 
απόδοση σε τομείς εκτός ΣΕΔΕ, 
παράλληλα με το στόχο για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου· 
επισημαίνει ότι αυτό δεν θα επηρεάσει το 
ανώτατο όριο του ΣΕΔΕ και θα 
διασφαλίσει ότι το δομημένο περιβάλλον 
(κατοικίες και εμπορικά κτίρια) και ο 
τομέας των μεταφορών θα επωμισθούν 
το μεγαλύτερο βάρος της μείωσης των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου·

Or. en

Τροπολογία 434
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6δ. υπογραμμίζει ότι η μακροπρόθεσμη 
στρατηγική της ΕΕ στον τομέα της 
ενέργειας, πρέπει να θεωρεί ως κεντρικό 
σημείο τη μείωση της χρήσης ενέργειας 
στα κτίρια, δεδομένου ότι η ανακαίνιση 
των υφιστάμενων κτιρίων έχει τεράστιες 
οικονομικά αποδοτικές δυνατότητες 
ενεργειακής εξοικονόμησης· 
υπογραμμίζει ότι πρέπει να επιταχυνθεί ο 
παρών ρυθμός και η ποιότητα 
ανακαίνισης κτιρίων, προκειμένου να έχει 
τη δυνατότητα η ΕΕ να μειώσει την 
κατανάλωση ενέργειας του υπάρχοντος 
κτιριακού δυναμικού κατά 80% έως το 
2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2010·

Or. en

Τροπολογία 435
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6ε. επισημαίνει ότι ένας τομεακός στόχος 
για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 
θα οδηγούσε στην αναγκαία μετατροπή 
του κτιριακού δυναμικού, διασφαλίζοντας 
εν τέλει την αξιοποίηση του τεράστιου 
ενεργειακού πόρου που αντιπροσωπεύει. 
αναγνωρίζει ότι τα περισσότερα από τα 
εμπόδια σε αυτόν τον τομέα είναι 
νομικής, διοικητικής και οικονομικής 
φύσεως, και όχι τεχνολογικής, και ότι η 
μεταστροφή της αγοράς απαιτεί χρόνο 
και θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό 
από τους μακροπρόθεσμους στόχους που 
θα συνοδεύονται από τους ενδιάμεσους 
στόχους για το 2020, το 2030 και το 2040 
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προκειμένου το σύνολο του κτιριακού 
δυναμικού να φτάσει σε σχεδόν μηδενικά 
επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας μέχρι το 
2050·

Or. en

Τροπολογία 436
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω μεθόδους και εργαλεία για τον 
υπολογισμό και την παρακολούθηση της 
προόδου τα οποία θα συμβάλλουν στην 
εκπόνηση πιο συνεκτικής προσέγγισης 
της ΕΕ ως προς την ενεργειακή απόδοση· 
πιστεύει ότι οι βιομηχανίες της ΕΕ πρέπει 
να βοηθηθούν περισσότερο για την 
περαιτέρω μείωση της ενεργειακής τους 
έντασης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 437
Herbert Reul, Werner Langen, Markus Pieper, Paul Rübig, Holger Krahmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω μεθόδους και εργαλεία για τον 
υπολογισμό και την παρακολούθηση της 
προόδου τα οποία θα συμβάλλουν στην 
εκπόνηση πιο συνεκτικής προσέγγισης της 
ΕΕ ως προς την ενεργειακή απόδοση· 
πιστεύει ότι οι βιομηχανίες της ΕΕ πρέπει 
να βοηθηθούν περισσότερο για την 

7. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω μεθόδους και εργαλεία για τον 
υπολογισμό και την παρακολούθηση της 
προόδου τα οποία θα συμβάλλουν στην 
εκπόνηση πιο συνεκτικής προσέγγισης της 
ΕΕ ως προς την ενεργειακή απόδοση· στο 
πλαίσιο αυτό η ενεργειακή απόδοση 
πρέπει να εκφράζεται με τη μορφή 
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περαιτέρω μείωση της ενεργειακής τους 
έντασης·

εισροής ενέργειας ανά μονάδα του ΑΕΠ 
(ενεργειακή ένταση)· επισημαίνει ότι η 
ενεργειακή ένταση εμφανίζει εδώ και 
δεκαετίες πτωτικές τάσεις σε σχέση με 
την οικονομική απόδοση, ακόμα και 
χωρίς τη λήψη πολιτικών μέτρων·
πιστεύει ότι οι βιομηχανίες της ΕΕ πρέπει 
να βοηθηθούν περισσότερο για την 
περαιτέρω μείωση της ενεργειακής τους 
έντασης·

Or. de

Τροπολογία 438
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω μεθόδους και εργαλεία για τον 
υπολογισμό και την παρακολούθηση της 
προόδου τα οποία θα συμβάλλουν στην 
εκπόνηση πιο συνεκτικής προσέγγισης της 
ΕΕ ως προς την ενεργειακή απόδοση· 
πιστεύει ότι οι βιομηχανίες της ΕΕ πρέπει 
να βοηθηθούν περισσότερο για την 
περαιτέρω μείωση της ενεργειακής τους 
έντασης·

7. έχει σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τη 
μεθοδολογία υπολογισμού και 
παρακολούθησης της προόδου της 
ενεργειακής απόδοσης, που συνέβαλε 
μόνο στην καθιέρωση ενδεικτικών 
στόχων στο πλαίσιο της οδηγίας για την 
ενεργειακή απόδοση· ως εκ τούτου, ζητεί 
από την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω 
μεθόδους και εργαλεία για τον υπολογισμό 
και την παρακολούθηση της προόδου τα 
οποία θα συμβάλλουν στην εκπόνηση πιο 
συνεκτικής προσέγγισης της ΕΕ ως προς 
την ενεργειακή απόδοση· πιστεύει ότι οι 
βιομηχανίες της ΕΕ πρέπει να βοηθηθούν 
περισσότερο για την περαιτέρω μείωση της 
ενεργειακής τους έντασης·

Or. en

Τροπολογία 439
Bas Eickhout, Claude Turmes
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω μεθόδους και εργαλεία για τον 
υπολογισμό και την παρακολούθηση της 
προόδου τα οποία θα συμβάλλουν στην 
εκπόνηση πιο συνεκτικής προσέγγισης της 
ΕΕ ως προς την ενεργειακή απόδοση· 
πιστεύει ότι οι βιομηχανίες της ΕΕ πρέπει 
να βοηθηθούν περισσότερο για την 
περαιτέρω μείωση της ενεργειακής τους 
έντασης·

7. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω μεθόδους και εργαλεία για τον 
υπολογισμό και την παρακολούθηση της 
προόδου τα οποία θα συμβάλλουν στην 
εκπόνηση πιο συνεκτικής προσέγγισης της 
ΕΕ ως προς την ενεργειακή απόδοση· ζητεί 
από την Επιτροπή την βελτίωση των 
προβλέψεων σχετικά με την ενέργεια υπό 
το πρίσμα συγκεκριμένων μη 
οικονομικών παραγόντων που θα 
βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση και 
θα ευνοήσουν την εξοικονόμηση 
ενέργειας· πιστεύει ότι όλοι οι τομείς της 
οικονομίας της ΕΕ πρέπει να βοηθηθούν 
περισσότερο για την περαιτέρω μείωση της 
ενεργειακής τους κατανάλωσης·

Or. en

Τροπολογία 440
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω μεθόδους και εργαλεία για τον 
υπολογισμό και την παρακολούθηση της 
προόδου τα οποία θα συμβάλλουν στην 
εκπόνηση πιο συνεκτικής προσέγγισης της 
ΕΕ ως προς την ενεργειακή απόδοση·
πιστεύει ότι οι βιομηχανίες της ΕΕ πρέπει 
να βοηθηθούν περισσότερο για την 
περαιτέρω μείωση της ενεργειακής τους
έντασης·

7. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω μεθόδους και εργαλεία για τον 
υπολογισμό και τη συνεκτίμηση της 
προόδου τα οποία θα συμβάλλουν στην 
εκπόνηση πιο συνεκτικής προσέγγισης της 
ΕΕ ως προς την ενεργειακή απόδοση· 
πιστεύει ότι είναι σημαντική η διατήρηση 
της ισορροπίας μεταξύ της ενεργειακής 
έντασης και της ανταγωνιστικότητας για 
την οικονομία και τη βιομηχανία της 
Ευρώπης·
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Or. bg

Τροπολογία 441
Νίκη Τζαβέλα, Tadeusz Cymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω μεθόδους και εργαλεία για τον 
υπολογισμό και την παρακολούθηση της 
προόδου τα οποία θα συμβάλλουν στην 
εκπόνηση πιο συνεκτικής προσέγγισης της 
ΕΕ ως προς την ενεργειακή απόδοση· 
πιστεύει ότι οι βιομηχανίες της ΕΕ πρέπει 
να βοηθηθούν περισσότερο για την 
περαιτέρω μείωση της ενεργειακής τους 
έντασης·

7. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω μεθόδους και εργαλεία για τον 
υπολογισμό και την παρακολούθηση της 
προόδου τα οποία θα συμβάλλουν στην 
εκπόνηση πιο συνεκτικής προσέγγισης της 
ΕΕ ως προς την ενεργειακή απόδοση· 
πιστεύει ότι οι βιομηχανίες της ΕΕ πρέπει 
να βοηθηθούν περισσότερο για την 
περαιτέρω μείωση της ενεργειακής τους 
έντασης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 
το κόστος παραγωγής και τον κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 442
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω μεθόδους και εργαλεία για τον 
υπολογισμό και την παρακολούθηση της 
προόδου τα οποία θα συμβάλλουν στην 
εκπόνηση πιο συνεκτικής προσέγγισης της 
ΕΕ ως προς την ενεργειακή απόδοση· 
πιστεύει ότι οι βιομηχανίες της ΕΕ πρέπει 
να βοηθηθούν περισσότερο για την 
περαιτέρω μείωση της ενεργειακής τους 
έντασης·

7. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω μεθόδους και εργαλεία για τον 
υπολογισμό και την παρακολούθηση της 
προόδου τα οποία θα συμβάλλουν στην 
εκπόνηση πιο συνεκτικής προσέγγισης της 
ΕΕ ως προς την ενεργειακή απόδοση·
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Or. en

Τροπολογία 443
Anne Delvaux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω μεθόδους και εργαλεία για τον 
υπολογισμό και την παρακολούθηση της 
προόδου τα οποία θα συμβάλλουν στην 
εκπόνηση πιο συνεκτικής προσέγγισης της 
ΕΕ ως προς την ενεργειακή απόδοση· 
πιστεύει ότι οι βιομηχανίες της ΕΕ πρέπει 
να βοηθηθούν περισσότερο για την 
περαιτέρω μείωση της ενεργειακής τους 
έντασης·

7. ζητεί από την Επιτροπή να εργαστεί για 
την ανάπτυξη περαιτέρω μεθόδων και 
εργαλείων για τον υπολογισμό και την 
παρακολούθηση της προόδου που θα 
συμβάλλουν στο σχεδιασμό πιο 
συνεκτικής και διαφανούς προσέγγισης 
της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση· 
πιστεύει επίσης ότι οι βιομηχανίες της ΕΕ 
πρέπει να βοηθηθούν περισσότερο για την 
περαιτέρω μείωση της ενεργειακής τους 
έντασης και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητάς τους·

Or. en

Τροπολογία 444
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω μεθόδους και εργαλεία για τον 
υπολογισμό και την παρακολούθηση της 
προόδου τα οποία θα συμβάλλουν στην 
εκπόνηση πιο συνεκτικής προσέγγισης της 
ΕΕ ως προς την ενεργειακή απόδοση· 
πιστεύει ότι οι βιομηχανίες της ΕΕ πρέπει 
να βοηθηθούν περισσότερο για την 
περαιτέρω μείωση της ενεργειακής τους 
έντασης·

7. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω μεθόδους και εργαλεία για τον 
υπολογισμό και την παρακολούθηση της 
προόδου τα οποία θα συμβάλλουν στην 
εκπόνηση πιο συνεκτικής προσέγγισης της 
ΕΕ ως προς την ενεργειακή απόδοση· 
πιστεύει ότι η ενεργειακή απόδοση μπορεί 
επίσης να αποτελέσει σημαντικό 
κινητήριο μοχλό για τις επιστήμες των 
υλικών και ότι οι βιομηχανίες της ΕΕ 
πρέπει να βοηθηθούν περισσότερο για την 
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περαιτέρω μείωση της ενεργειακής τους 
έντασης·

Or. en

Τροπολογία 445
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω μεθόδους και εργαλεία για τον 
υπολογισμό και την παρακολούθηση της 
προόδου τα οποία θα συμβάλλουν στην 
εκπόνηση πιο συνεκτικής προσέγγισης της 
ΕΕ ως προς την ενεργειακή απόδοση· 
πιστεύει ότι οι βιομηχανίες της ΕΕ πρέπει 
να βοηθηθούν περισσότερο για την 
περαιτέρω μείωση της ενεργειακής τους 
έντασης·

7. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω μεθόδους και εργαλεία για τον 
υπολογισμό και την παρακολούθηση της 
προόδου τα οποία θα συμβάλλουν στην 
εκπόνηση πιο συνεκτικής και διαφανούς 
προσέγγισης της ΕΕ ως προς την 
ενεργειακή απόδοση· πιστεύει ότι οι 
βιομηχανίες της ΕΕ πρέπει να βοηθηθούν 
περισσότερο για την περαιτέρω μείωση της 
ενεργειακής τους έντασης, ιδίως μέσω της 
εξασφάλισης απόδοσης και της 
παραγωγής θερμότητας και ενέργειας για 
ιδία χρήση·

Or. es

Τροπολογία 446
Fiona Hall, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω μεθόδους και εργαλεία για τον 
υπολογισμό και την παρακολούθηση της 
προόδου τα οποία θα συμβάλλουν στην 
εκπόνηση πιο συνεκτικής προσέγγισης της 
ΕΕ ως προς την ενεργειακή απόδοση· 
πιστεύει ότι οι βιομηχανίες της ΕΕ πρέπει 

7. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω μεθόδους και εργαλεία για τον 
υπολογισμό και την παρακολούθηση της 
προόδου τα οποία θα συμβάλλουν στην 
εκπόνηση πιο συνεκτικής προσέγγισης της 
ΕΕ ως προς την ενεργειακή απόδοση· 
πιστεύει ότι οι βιομηχανίες της ΕΕ πρέπει 
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να βοηθηθούν περισσότερο για την 
περαιτέρω μείωση της ενεργειακής τους 
έντασης·

να βοηθηθούν περισσότερο για την 
περαιτέρω μείωση της ενεργειακής τους 
έντασης, ιδίως μέσω της ίδιας παραγωγής 
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 447
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω μεθόδους και εργαλεία για τον 
υπολογισμό και την παρακολούθηση της 
προόδου τα οποία θα συμβάλλουν στην 
εκπόνηση πιο συνεκτικής προσέγγισης της 
ΕΕ ως προς την ενεργειακή απόδοση· 
πιστεύει ότι οι βιομηχανίες της ΕΕ πρέπει 
να βοηθηθούν περισσότερο για την 
περαιτέρω μείωση της ενεργειακής τους 
έντασης·

7. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω μεθόδους και εργαλεία για τον 
υπολογισμό και την παρακολούθηση της 
προόδου τα οποία θα συμβάλλουν στην 
εκπόνηση πιο συνεκτικής προσέγγισης της 
ΕΕ ως προς την ενεργειακή απόδοση· 
πιστεύει ότι οι βιομηχανίες της ΕΕ πρέπει 
να βοηθηθούν περισσότερο για την 
περαιτέρω μείωση της ενεργειακής τους 
έντασης, μέσω της οποίας θα βελτιώσουν 
επίσης τη συνολική τους 
ανταγωνιστικότητα·

Or. en

Τροπολογία 448
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω μεθόδους και εργαλεία για τον 
υπολογισμό και την παρακολούθηση της 
προόδου τα οποία θα συμβάλλουν στην 
εκπόνηση πιο συνεκτικής προσέγγισης της 
ΕΕ ως προς την ενεργειακή απόδοση· 

7. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει 
αποτελεσματικές και διαφανείς μεθόδους 
και εργαλεία για τον υπολογισμό και την 
παρακολούθηση της προόδου τα οποία θα 
συμβάλλουν στην εκπόνηση πιο 
συνεκτικής προσέγγισης της ΕΕ ως προς 
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πιστεύει ότι οι βιομηχανίες της ΕΕ πρέπει 
να βοηθηθούν περισσότερο για την 
περαιτέρω μείωση της ενεργειακής τους 
έντασης·

την ενεργειακή απόδοση· πιστεύει ότι οι 
βιομηχανίες της ΕΕ πρέπει να βοηθηθούν 
περισσότερο για την περαιτέρω μείωση της 
ενεργειακής τους έντασης·

Or. fr

Τροπολογία 449
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναπτύξει ένα συνεκτικό πλαίσιο 
ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής που 
θα ενσωματώνει πλήρως τον τομέα της 
θέρμανσης και της ψύξης στο 
μετασχηματισμό του ευρωπαϊκού 
ενεργειακού συστήματος· καλεί επίσης 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να
στηρίξουν την ανάπτυξη υποδομών 
τοπικής θέρμανσης και ψύξης και 
ευχερέστερα διαθέσιμων λύσεων 
ανανεώσιμης θέρμανσης και ψύξης που, 
σε συνδυασμό με τα μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης, μπορούν να αυξήσουν την 
ασφάλεια του εφοδιασμού μέσω της 
μείωσης της χρήσης πρωτογενούς 
ενέργειας και των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, διατηρώντας παράλληλα το 
ενεργειακό κόστος σε προσιτά για τους 
ευρωπαίους πολίτες και επιχειρήσεις 
επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 450
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
ενσωματώσει πλήρως τον τομέα της 
θέρμανσης και της ψύξης στο 
μετασχηματισμό του ευρωπαϊκού 
ενεργειακού συστήματος· καλεί επίσης 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
στηρίξουν την ανάπτυξη υποδομών 
τοπικής θέρμανσης και ψύξης και 
ευχερέστερα διαθέσιμων λύσεων 
ανανεώσιμης θέρμανσης και ψύξης. 
Πιστεύει ότι, σε συνδυασμό με τα μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης, οι υποδομές 
τοπικής θέρμανσης και ψύξης μπορούν 
να αυξήσουν την ασφάλεια του 
εφοδιασμού μέσω της μείωσης της 
χρήσης πρωτογενούς ενέργειας και των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, 
διατηρώντας παράλληλα το κόστος της 
ενέργειας σε προσιτά για τους 
ευρωπαίους πολίτες και επιχειρήσεις 
επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 451
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. επισημαίνει ότι τα προγράμματα 
έρευνας και καινοτομίας διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή και 
κλιματική πολιτική, όχι μόνο όσον αφορά 
την ανάπτυξη και επίδειξη νέων 
τεχνολογιών, αλλά και την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας των υφισταμένων 
τεχνολογιών που θα μπορούσαν να 
μειώσουν το κόστος μείωσης των 
εκπομπών άνθρακα. Επιπλέον, τα 
προγράμματα αυτά θα προωθήσουν 
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δράσεις για τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας που θα επιφέρει μείωση των 
λογαριασμών ενέργειας που πληρώνουν οι 
καταναλωτές και αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας.

Or. en

Τροπολογία 452
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. επισημαίνει επίσης ότι παρόλο που η 
ενεργειακή απόδοση και η εξοικονόμηση 
ενέργειας έχουν ήδη νομοθετηθεί μέσω 
της πρόσφατα εκδοθείσας οδηγίας, τα 
πρώτα αποτελέσματα δεν εμφανίστηκαν 
τόσο γρήγορα όσο είχε αρχικά 
προβλεφθεί, γεγονός που αποδεικνύει ότι 
η εφαρμογή και η επίτευξη των στόχων 
της οδηγίας δεν είναι εύκολη υπόθεση·

Or. en

Τροπολογία 453
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
οποιαδήποτε περαιτέρω ευρωπαϊκή 
νομοθετική ενέργεια για την ενεργειακή 
απόδοση πρέπει να συζητηθεί στο 
πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας 
για την ενεργειακή απόδοση και της 
αποτελεσματικότητας των μέσων της·
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Or. en

Τροπολογία 454
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) 
της ΕΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να 
εκπληρώσει με τον καλύτερο τρόπο την 
κύρια λειτουργία του, δηλαδή τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά 
στην οικονομική ύφεση και στην 
οικονομική ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι ο 
κύριος στόχος του ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι η 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και όχι η παροχή επαρκών 
κινήτρων στους επενδυτές για επενδύσεις 
σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα, δεδομένου ότι η παροχή 
κινήτρων πρέπει να θεωρείται μόνο ως 
δευτερεύων στόχος και όχι ως βάση 
αξιολόγησης για το εάν το σύστημα 
λειτουργεί όπως θα έπρεπε·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 455
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσει με 
τον καλύτερο τρόπο την κύρια λειτουργία 
του, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, και να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην 
οικονομική ύφεση και στην οικονομική 
ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι ο κύριος στόχος 
του ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι η μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και όχι 
η παροχή επαρκών κινήτρων στους 
επενδυτές για επενδύσεις σε τεχνολογίες 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, δεδομένου 
ότι η παροχή κινήτρων πρέπει να θεωρείται 
μόνο ως δευτερεύων στόχος και όχι ως 
βάση αξιολόγησης για το εάν το σύστημα 
λειτουργεί όπως θα έπρεπε·

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσει με 
τον καλύτερο τρόπο την κύρια λειτουργία 
του, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, και να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις 
οικονομικές μεταβολές· υπενθυμίζει ότι ο 
κύριος στόχος του ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι η 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και όχι η παροχή επαρκών 
κινήτρων στους επενδυτές για επενδύσεις 
σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα, δεδομένου ότι η παροχή 
κινήτρων πρέπει να θεωρείται μόνο ως 
δευτερεύων στόχος και όχι ως βάση 
αξιολόγησης για το εάν το σύστημα 
λειτουργεί όπως θα έπρεπε·

Or. bg

Τροπολογία 456
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσει με 
τον καλύτερο τρόπο την κύρια λειτουργία 
του, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, και να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην 
οικονομική ύφεση και στην οικονομική 

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσει με 
τον καλύτερο τρόπο την κύρια λειτουργία 
του, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, και να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην 
οικονομική ύφεση και στην οικονομική 
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ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι ο κύριος στόχος 
του ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι η μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και όχι 
η παροχή επαρκών κινήτρων στους 
επενδυτές για επενδύσεις σε τεχνολογίες 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, δεδομένου 
ότι η παροχή κινήτρων πρέπει να 
θεωρείται μόνο ως δευτερεύων στόχος 
και όχι ως βάση αξιολόγησης για το εάν 
το σύστημα λειτουργεί όπως θα έπρεπε·

ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι ο κύριος στόχος 
του ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι η μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η 
διασφάλιση της προβλεψιμότητας και 
των μηνυμάτων που αποστέλλονται μέσω 
των τιμών, στοιχεία απαραίτητα για τον 
προσανατολισμό των επενδύσεων σε 
αυτήν την κατεύθυνση·

Or. fr

Τροπολογία 457
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσει με 
τον καλύτερο τρόπο την κύρια λειτουργία 
του, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, και να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην 
οικονομική ύφεση και στην οικονομική 
ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι ο κύριος 
στόχος του ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι η μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και όχι η παροχή επαρκών κινήτρων 
στους επενδυτές για επενδύσεις σε 
τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
δεδομένου ότι η παροχή κινήτρων πρέπει 
να θεωρείται μόνο ως δευτερεύων στόχος 
και όχι ως βάση αξιολόγησης για το εάν 
το σύστημα λειτουργεί όπως θα έπρεπε·

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσει με 
τον καλύτερο τρόπο την κύρια λειτουργία 
του, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, και να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην 
οικονομική ύφεση·

Or. en
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Τροπολογία 458
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσει με 
τον καλύτερο τρόπο την κύρια λειτουργία 
του, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, και να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην 
οικονομική ύφεση και στην οικονομική 
ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι ο κύριος στόχος 
του ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι η μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και όχι 
η παροχή επαρκών κινήτρων στους 
επενδυτές για επενδύσεις σε τεχνολογίες 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, δεδομένου 
ότι η παροχή κινήτρων πρέπει να θεωρείται 
μόνο ως δευτερεύων στόχος και όχι ως 
βάση αξιολόγησης για το εάν το σύστημα 
λειτουργεί όπως θα έπρεπε·

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ έχει 
αποδείξει ότι εκπληρώνει την κύρια 
λειτουργία του, δηλαδή τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με 
οικονομικώς αποτελεσματικό τρόπο, και 
ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην 
οικονομική ύφεση και στην οικονομική 
ανάπτυξη· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι θεωρείται πηγή εσόδων για 
τις κυβερνήσεις· υπενθυμίζει ότι ο κύριος 
στόχος του ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι η μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και όχι η παροχή επαρκών κινήτρων στους 
επενδυτές για επενδύσεις σε τεχνολογίες 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, δεδομένου 
ότι η παροχή κινήτρων πρέπει να θεωρείται 
μόνο ως δευτερεύων στόχος και όχι ως 
βάση αξιολόγησης για το εάν το σύστημα 
λειτουργεί όπως θα έπρεπε·

Or. en

Τροπολογία 459
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
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αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσει με 
τον καλύτερο τρόπο την κύρια λειτουργία 
του, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, και να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην 
οικονομική ύφεση και στην οικονομική 
ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι ο κύριος 
στόχος του ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι η μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και όχι η παροχή επαρκών κινήτρων 
στους επενδυτές για επενδύσεις σε 
τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
δεδομένου ότι η παροχή κινήτρων πρέπει 
να θεωρείται μόνο ως δευτερεύων στόχος 
και όχι ως βάση αξιολόγησης για το εάν 
το σύστημα λειτουργεί όπως θα έπρεπε·

αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσει με 
τον καλύτερο τρόπο την κύρια λειτουργία 
του, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, και να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην 
οικονομική ύφεση και στην οικονομική 
ανάπτυξη·

Or. pt

Τροπολογία 460
Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) 
της ΕΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να 
εκπληρώσει με τον καλύτερο τρόπο την 
κύρια λειτουργία του, δηλαδή τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά 
στην οικονομική ύφεση και στην 
οικονομική ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι ο 
κύριος στόχος του ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι η 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και όχι η παροχή επαρκών 
κινήτρων στους επενδυτές για επενδύσεις 
σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα, δεδομένου ότι η παροχή 

8. υπενθυμίζει ότι ο κύριος στόχος του 
ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι η μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και όχι 
η παροχή επαρκών κινήτρων στους 
επενδυτές για επενδύσεις σε τεχνολογίες 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, δεδομένου 
ότι η παροχή κινήτρων πρέπει να θεωρείται 
μόνο ως δευτερεύων στόχος και όχι ως 
βάση αξιολόγησης για το εάν το σύστημα 
λειτουργεί όπως θα έπρεπε·
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κινήτρων πρέπει να θεωρείται μόνο ως 
δευτερεύων στόχος και όχι ως βάση 
αξιολόγησης για το εάν το σύστημα 
λειτουργεί όπως θα έπρεπε·

Or. de

Τροπολογία 461
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσει με 
τον καλύτερο τρόπο την κύρια λειτουργία 
του, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, και να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην 
οικονομική ύφεση και στην οικονομική 
ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι ο κύριος στόχος 
του ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι η μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και όχι 
η παροχή επαρκών κινήτρων στους 
επενδυτές για επενδύσεις σε τεχνολογίες 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, δεδομένου 
ότι η παροχή κινήτρων πρέπει να θεωρείται 
μόνο ως δευτερεύων στόχος και όχι ως 
βάση αξιολόγησης για το εάν το σύστημα 
λειτουργεί όπως θα έπρεπε·

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θα 
πρέπει να είναι το κύριο μέσο μείωσης
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
και θα πρέπει να ανταποκρίνεται
αποτελεσματικά στην οικονομική ύφεση 
και στην οικονομική ανάπτυξη· 
υπενθυμίζει ότι ο κύριος στόχος του ΣΕΔΕ 
της ΕΕ είναι η μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και όχι η παροχή 
επαρκών κινήτρων στους επενδυτές για 
επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα, δεδομένου ότι η 
παροχή κινήτρων πρέπει να θεωρείται 
μόνο ως δευτερεύων στόχος και όχι ως 
βάση αξιολόγησης για το εάν το σύστημα 
λειτουργεί όπως θα έπρεπε·

Or. en

Τροπολογία 462
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσει με 
τον καλύτερο τρόπο την κύρια λειτουργία 
του, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, και να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην 
οικονομική ύφεση και στην οικονομική 
ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι ο κύριος στόχος 
του ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι η μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και όχι 
η παροχή επαρκών κινήτρων στους 
επενδυτές για επενδύσεις σε τεχνολογίες 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, δεδομένου 
ότι η παροχή κινήτρων πρέπει να θεωρείται 
μόνο ως δευτερεύων στόχος και όχι ως 
βάση αξιολόγησης για το εάν το σύστημα 
λειτουργεί όπως θα έπρεπε·

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσει με 
τον καλύτερο τρόπο την κύρια λειτουργία 
του, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, και να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην 
οικονομική ύφεση και στην οικονομική 
ανάπτυξη ή να οριστεί ένα υποκατάστατο 
του ΣΕΔΕ με εναλλακτικά μέτρα· 
υπενθυμίζει ότι ο κύριος στόχος του ΣΕΔΕ 
της ΕΕ είναι η μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και όχι η παροχή 
επαρκών κινήτρων στους επενδυτές για 
επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα, δεδομένου ότι η 
παροχή κινήτρων πρέπει να θεωρείται 
μόνο ως δευτερεύων στόχος και όχι ως 
βάση αξιολόγησης για το εάν το σύστημα 
λειτουργεί όπως θα έπρεπε·

Or. de

Τροπολογία 463
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) 
της ΕΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να 
εκπληρώσει με τον καλύτερο τρόπο την 
κύρια λειτουργία του, δηλαδή τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 

8. υπενθυμίζει ότι ο κύριος στόχος του 
ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι η μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
καθώς και η παροχή επαρκών κινήτρων 
στους επενδυτές για επενδύσεις σε 
τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
στο εσωτερικό της χώρας·
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και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά 
στην οικονομική ύφεση και στην 
οικονομική ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι ο 
κύριος στόχος του ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι η 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και όχι η παροχή επαρκών 
κινήτρων στους επενδυτές για επενδύσεις 
σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα, δεδομένου ότι η παροχή 
κινήτρων πρέπει να θεωρείται μόνο ως 
δευτερεύων στόχος και όχι ως βάση 
αξιολόγησης για το εάν το σύστημα 
λειτουργεί όπως θα έπρεπε·

Or. en

Τροπολογία 464
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσει με 
τον καλύτερο τρόπο την κύρια λειτουργία 
του, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, και να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην 
οικονομική ύφεση και στην οικονομική 
ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι ο κύριος στόχος 
του ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι η μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και όχι 
η παροχή επαρκών κινήτρων στους 
επενδυτές για επενδύσεις σε τεχνολογίες 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, δεδομένου 
ότι η παροχή κινήτρων πρέπει να 
θεωρείται μόνο ως δευτερεύων στόχος 
και όχι ως βάση αξιολόγησης για το εάν το 
σύστημα λειτουργεί όπως θα έπρεπε·

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσει 
καλύτερα την κύρια λειτουργία του, 
δηλαδή τη μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, κατά τρόπο που να 
λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία της 
αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της 
γεωργίας και της ενεργής διαχείρισης των 
δασών και να ανταποκριθεί 
αποτελεσματικά στην οικονομική ύφεση 
και στην οικονομική ανάπτυξη· 
υπενθυμίζει ότι ο κύριος στόχος ενός
δίκαιου ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι η μείωση των 
εκπομπών ορισμένων αερίων του 
θερμοκηπίου, κυρίως του CO2, και όχι 
μόνον η παροχή επαρκών κινήτρων στους 
επενδυτές για επενδύσεις σε τεχνολογίες 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, και ότι το 
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σύστημα πρέπει να θεωρείται ως μια 
σταδιακή και εξελικτική μέθοδος που 
οδηγεί σε μια αποτελεσματική οικονομία 
με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και όχι ως
οικονομικό εργαλείο που οδηγεί σε 
αποψίλωση των δασών και σε μείωση του 
δυναμικού παραγωγής τροφίμων·

Or. pl

Τροπολογία 465
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσει με 
τον καλύτερο τρόπο την κύρια λειτουργία 
του, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, και να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην 
οικονομική ύφεση και στην οικονομική 
ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι ο κύριος στόχος 
του ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι η μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και όχι 
η παροχή επαρκών κινήτρων στους 
επενδυτές για επενδύσεις σε τεχνολογίες 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, δεδομένου 
ότι η παροχή κινήτρων πρέπει να θεωρείται 
μόνο ως δευτερεύων στόχος και όχι ως 
βάση αξιολόγησης για το εάν το σύστημα 
λειτουργεί όπως θα έπρεπε·

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσει με 
τον καλύτερο τρόπο την κύρια λειτουργία 
του, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, και να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην 
οικονομική ύφεση και στην οικονομική 
ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι ο κύριος στόχος 
του ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι η μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και όχι 
η παροχή επαρκών κινήτρων στους 
επενδυτές για επενδύσεις σε τεχνολογίες 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, δεδομένου 
ότι η παροχή κινήτρων πρέπει να θεωρείται 
μόνο ως δευτερεύων στόχος και όχι ως 
βάση αξιολόγησης για το εάν το σύστημα 
λειτουργεί όπως θα έπρεπε· υπογραμμίζει 
με έμφαση ότι λόγω των διαφορετικών 
επιπτώσεων του ΣΕΔΕ στην παραγωγική 
βιομηχανία και στην ενεργειακή 
οικονομία καθώς και για σκοπούς 
μείωσης της διαρροής άνθρακα, οι εν 
λόγω τομείς απαιτούν διαφορετική 
μελλοντική μεταχείριση από το ΣΕΔΕ· 
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ζητεί να διερευνηθεί εάν ένα τέτοιο 
σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί 
ενδεχομένως μόνο σε επιχειρήσεις 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. de

(Ένα κεντρικό πρόβλημα του ΣΕΔΕ είναι η διαφορετική επιβάρυνση στην παραγωγική 
βιομηχανία αφενός και στην ενεργειακή οικονομία αφετέρου (βλέπε την αμφιλεγόμενη 
συζήτηση που διεξήχθη για την αναβολή της δημοπράτησης των δικαιωμάτων εκπομπής 
διοξειδίου του άνθρακα («backloading»)). Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επιλυθεί με μια χωριστή 
μεταχείριση (όπως η διαφορετική διαδρομή μείωσης). Τα κράτη μέλη προς το παρόν δεν 
υποχρεούνται να αφιερώνουν τα έσοδα του ΣΕΔΕ σε μέτρα σχετικά με την ενέργεια, το κλίμα 
και το περιβάλλον. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να διορθωθεί ώστε να μειωθούν οι πολλαπλές 
επιβαρύνσεις για τη βιομηχανία και να ενισχυθεί η έρευνα, η ανάπτυξη και η καινοτομία στον 
τομέα των χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών.)

Τροπολογία 466
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσει με 
τον καλύτερο τρόπο την κύρια λειτουργία 
του, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, και να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην 
οικονομική ύφεση και στην οικονομική 
ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι ο κύριος 
στόχος του ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι η μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και όχι η παροχή επαρκών κινήτρων 
στους επενδυτές για επενδύσεις σε 
τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
δεδομένου ότι η παροχή κινήτρων πρέπει 
να θεωρείται μόνο ως δευτερεύων στόχος 
και όχι ως βάση αξιολόγησης για το εάν 
το σύστημα λειτουργεί όπως θα έπρεπε·

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσει με 
τον καλύτερο τρόπο την κύρια λειτουργία 
του, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο· επισημαίνει ότι η 
τρέχουσα χαμηλή τιμή του άνθρακα 
μπορεί να επιφέρει οικονομικά μη 
αποδοτική αύξηση της χρήσης άνθρακα 
και, ως εκ τούτου, εγκλωβισμό των 
επενδύσεων στον ενεργειακό εφοδιασμό 
με υψηλές εκπομπές για τις επόμενες 
δεκαετίες·
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Or. en

Τροπολογία 467
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσει με 
τον καλύτερο τρόπο την κύρια λειτουργία 
του, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, και να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην 
οικονομική ύφεση και στην οικονομική 
ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι ο κύριος στόχος 
του ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι η μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και όχι 
η παροχή επαρκών κινήτρων στους 
επενδυτές για επενδύσεις σε τεχνολογίες 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, δεδομένου 
ότι η παροχή κινήτρων πρέπει να θεωρείται 
μόνο ως δευτερεύων στόχος και όχι ως 
βάση αξιολόγησης για το εάν το σύστημα 
λειτουργεί όπως θα έπρεπε·

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θα 
πρέπει να είναι το κύριο μέσο μείωσης
των εκπομπών από τη βιομηχανία και της 
ενέργειας με οικονομικά αποδοτικό 
τρόπο, και να ανταποκριθεί 
αποτελεσματικά στην οικονομική ύφεση 
και στην οικονομική ανάπτυξη· 
υπενθυμίζει ότι ο κύριος στόχος του ΣΕΔΕ 
της ΕΕ είναι η μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και όχι η παροχή 
επαρκών κινήτρων στους επενδυτές για 
επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών, δεδομένου ότι η παροχή 
κινήτρων πρέπει να θεωρείται μόνο ως 
δευτερεύων στόχος και όχι ως βάση 
αξιολόγησης για το εάν το σύστημα 
λειτουργεί όπως θα έπρεπε·

Or. en

Τροπολογία 468
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 
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ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θα
πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσει με 
τον καλύτερο τρόπο την κύρια λειτουργία 
του, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, και να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην 
οικονομική ύφεση και στην οικονομική 
ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι ο κύριος στόχος 
του ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι η μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και όχι 
η παροχή επαρκών κινήτρων στους 
επενδυτές για επενδύσεις σε τεχνολογίες 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, δεδομένου 
ότι η παροχή κινήτρων πρέπει να θεωρείται 
μόνο ως δευτερεύων στόχος και όχι ως 
βάση αξιολόγησης για το εάν το σύστημα 
λειτουργεί όπως θα έπρεπε·

ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ 
πρέπει να είναι το κύριο μέσο μείωσης
των εκπομπών από τη βιομηχανία και της 
ενέργειας με οικονομικά αποδοτικό 
τρόπο, και πρέπει να είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην 
οικονομική ύφεση και στην οικονομική 
ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι ο κύριος στόχος 
του ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι η μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και όχι 
η παροχή επαρκών κινήτρων στους 
επενδυτές για επενδύσεις σε τεχνολογίες 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, δεδομένου 
ότι η παροχή κινήτρων πρέπει να θεωρείται 
μόνο ως δευτερεύων στόχος και όχι ως 
βάση αξιολόγησης για το εάν το σύστημα 
λειτουργεί όπως θα έπρεπε·

Or. en

Τροπολογία 469
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσει με 
τον καλύτερο τρόπο την κύρια λειτουργία 
του, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, και να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην 
οικονομική ύφεση και στην οικονομική 
ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι ο κύριος στόχος 
του ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι η μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και όχι 
η παροχή επαρκών κινήτρων στους 

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσει με 
τον καλύτερο τρόπο την κύρια λειτουργία 
του, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, και να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην 
οικονομική ύφεση και στην οικονομική 
ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι ο κύριος στόχος 
του ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι η μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και όχι 
η παροχή επαρκών κινήτρων στους 
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επενδυτές για επενδύσεις σε τεχνολογίες 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, δεδομένου 
ότι η παροχή κινήτρων πρέπει να θεωρείται 
μόνο ως δευτερεύων στόχος και όχι ως 
βάση αξιολόγησης για το εάν το σύστημα 
λειτουργεί όπως θα έπρεπε·

επενδυτές για επενδύσεις σε τεχνολογίες 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, δεδομένου 
ότι η παροχή κινήτρων πρέπει να θεωρείται 
μόνο ως δευτερεύων στόχος και όχι ως 
βάση αξιολόγησης για το εάν το σύστημα 
λειτουργεί όπως θα έπρεπε· θεωρεί ότι δεν 
είναι σκόπιμη η μεταρρύθμιση του ΣΕΕ 
για την περίοδο 2013-2020 και 
υπογραμμίζει ότι στους τομείς που 
υπόκεινται στο ΣΕΕ έχει συντελεστεί 
σημαντική πρόοδος όσον αφορά την 
επίτευξη των στόχων τους για μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
έως το 2020 κατά 21% σε σχέση με το 
2005· υπενθυμίζει τέλος ότι τα μέτρα για 
την αύξηση της τιμής του διοξειδίου του 
άνθρακα βραχυπρόθεσμα έχουν πολύ 
μικρό αντίκτυπο στη μείωση των 
εκπομπών αεριών του θερμοκηπίου και 
ότι συνιστούν απειλή για την ανάπτυξη 
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 470
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσει με 
τον καλύτερο τρόπο την κύρια λειτουργία 
του, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, και να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην 
οικονομική ύφεση και στην οικονομική 
ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι ο κύριος 
στόχος του ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι η μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσει μία 
από τις κύριες λειτουργίες του, δηλαδή τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, και να ανταποκριθεί 
αποτελεσματικά στις οικονομικές 
διακυμάνσεις· υπενθυμίζει ότι οι κύριοι 
στόχοι του ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι η μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και η παροχή επαρκών κινήτρων στους 
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και όχι η παροχή επαρκών κινήτρων στους 
επενδυτές για επενδύσεις σε τεχνολογίες 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, δεδομένου 
ότι η παροχή κινήτρων πρέπει να 
θεωρείται μόνο ως δευτερεύων στόχος 
και όχι ως βάση αξιολόγησης για το εάν 
το σύστημα λειτουργεί όπως θα έπρεπε·

επενδυτές για επενδύσεις σε τεχνολογίες 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα· επισημαίνει 
ότι ένα σημαντικό πλεόνασμα 
δικαιωμάτων εκπομπών στο πλαίσιο του 
ΣΕΔΕ της ΕΕ οδηγεί σε πολύ χαμηλότερη 
τιμή του άνθρακα απ’ ό, τι αρχικά 
αναμενόταν· ζητεί επείγουσα 
διαρθρωτική μεταρρύθμιση του ΣΕΔΕ, η 
οποία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του 
2014, ώστε να αντιμετωπιστούν η 
υφιστάμενη πλεονάζουσα προσφορά 
δικαιωμάτων και η ακαμψία του 
μηχανισμού·

Or. en

Τροπολογία 471
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσει με 
τον καλύτερο τρόπο την κύρια λειτουργία 
του, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, και να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην 
οικονομική ύφεση και στην οικονομική 
ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι ο κύριος στόχος 
του ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι η μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και όχι 
η παροχή επαρκών κινήτρων στους 
επενδυτές για επενδύσεις σε τεχνολογίες 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, δεδομένου 
ότι η παροχή κινήτρων πρέπει να 
θεωρείται μόνο ως δευτερεύων στόχος 
και όχι ως βάση αξιολόγησης για το εάν 
το σύστημα λειτουργεί όπως θα έπρεπε·

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσει με 
τον καλύτερο τρόπο την κύρια λειτουργία 
του, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, και να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην 
οικονομική ύφεση και στην οικονομική 
ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι ενώ ο κύριος 
στόχος του ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι η μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
οφείλει επίσης να εκπέμπει κατάλληλα 
μηνύματα στην αγορά και να παρέχει 
κίνητρα για επενδύσεις σε τεχνολογίες 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όπως 
αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 8 της 
οδηγίας 2009/29 σχετικά με το ΣΕΔΕ·
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Or. en

Τροπολογία 472
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσει με 
τον καλύτερο τρόπο την κύρια λειτουργία 
του, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, και να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην 
οικονομική ύφεση και στην οικονομική 
ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι ο κύριος στόχος 
του ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι η μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και όχι 
η παροχή επαρκών κινήτρων στους 
επενδυτές για επενδύσεις σε τεχνολογίες 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, δεδομένου 
ότι η παροχή κινήτρων πρέπει να 
θεωρείται μόνο ως δευτερεύων στόχος 
και όχι ως βάση αξιολόγησης για το εάν 
το σύστημα λειτουργεί όπως θα έπρεπε·

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσει με 
τον καλύτερο τρόπο την κύρια λειτουργία 
του, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά τρόπο 
αποδοτικό από πλευράς κόστους και 
οικονομικώς αποτελεσματικό, στα 
επίπεδα μείωσης που θεωρούνται 
απαραίτητα από επιστημονικής άποψης 
για την αποφυγή της επικίνδυνης αλλαγής 
του κλίματος· υπενθυμίζει ότι ο κύριος 
στόχος του ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι η μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και η προώθηση των τεχνολογιών που 
προάγουν τη μετάβαση σε μια φιλική 
προς το κλίμα οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 473
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 8. υπενθυμίζει ότι, ως ένας από τους 
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ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσει με 
τον καλύτερο τρόπο την κύρια λειτουργία 
του, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, και να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην 
οικονομική ύφεση και στην οικονομική 
ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι ο κύριος στόχος 
του ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι η μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και όχι 
η παροχή επαρκών κινήτρων στους 
επενδυτές για επενδύσεις σε τεχνολογίες 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, δεδομένου 
ότι η παροχή κινήτρων πρέπει να 
θεωρείται μόνο ως δευτερεύων στόχος 
και όχι ως βάση αξιολόγησης για το εάν 
το σύστημα λειτουργεί όπως θα έπρεπε·

ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θα 
πρέπει να εκπληρώσει με τον καλύτερο 
τρόπο την κύρια λειτουργία του, δηλαδή τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, και να ανταποκριθεί 
αποτελεσματικά στην οικονομική ύφεση 
και στην οικονομική ανάπτυξη· 
υπενθυμίζει ότι ο κύριος στόχος του ΣΕΔΕ 
της ΕΕ είναι η μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου· θεωρεί ότι το 
ΣΕΔΕ πρέπει να συμπληρωθεί από έναν 
δεσμευτικό στόχο για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας με σκοπό την κατανομή 
των επενδύσεων και την παροχή της 
απαιτούμενης ασφάλειας για την επίτευξη 
των στόχων που αφορούν την απαλλαγή 
της ΕΕ από τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα έως το 2050·

Or. es

Τροπολογία 474
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι, ως ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσει με 
τον καλύτερο τρόπο την κύρια λειτουργία 
του, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, και να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην 
οικονομική ύφεση και στην οικονομική 
ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι ο κύριος 
στόχος του ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι η μείωση 

8. επισημαίνει ότι το σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) της ΕΕ είναι προς το 
παρόν το κύριο μέσο μείωσης των 
βιομηχανικών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και προώθησης των 
επενδύσεων σε τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα· επισημαίνει, ως εκ 
τούτου, ότι είναι αναγκαία η διαρθρωτική 
βελτίωση του ΣΕΔΕ προκειμένου να 
ενισχυθεί η δυνατότητα του συστήματος 
να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην 
οικονομική ύφεση και στην οικονομική 
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των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και όχι η παροχή επαρκών κινήτρων 
στους επενδυτές για επενδύσεις σε 
τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
δεδομένου ότι η παροχή κινήτρων πρέπει 
να θεωρείται μόνο ως δευτερεύων στόχος 
και όχι ως βάση αξιολόγησης για το εάν 
το σύστημα λειτουργεί όπως θα έπρεπε·

ανάπτυξη και να αποκατασταθεί η 
επενδυτική ασφάλεια χάρη στην ύπαρξη 
μακροπρόθεσμα προβλέψιμου και 
αξιόπιστου συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 475
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για τη διαρθρωτική 
μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου το συντομότερο δυνατό·

Or. en

Τροπολογία 476
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί την Επιτροπή σε σχέση με την 
ταχεία ενσωμάτωση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, να υποβάλει επίσης 
προτάσεις για μια εσωτερική αγορά-
πυρήνα με κράτη μέλη που επιδιώκουν να 
ενταχθούν και τα οποία επιθυμούν να 
συνεργαστούν σύντομα στο πλαίσιο της 
κοινής παραγωγής, διανομής και χρήσης 
ηλεκτρικής ενέργειας·



AM\1009740EL.doc 49/124 PE523.079v01-00

EL

Or. de

Τροπολογία 477
Konrad Szymański, Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. αναγνωρίζει ότι στην περίπτωση που 
το ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι πράγματι ρευστή 
αγορά και αναμένεται να λειτουργεί κατά 
τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους 
και οικονομικώς αποτελεσματικό, το 
κόστος των δικαιωμάτων εκπομπών δεν 
μπορεί να προβλεφθεί καθώς η τιμή 
πρέπει να καθοριστεί από τις δυνάμεις 
προσφοράς και ζήτησης της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 478
Herbert Reul, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. επικροτεί την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
και τη βέλτιστη χρήση κρατικών 
παρεμβάσεων· συμφωνεί με την 
Επιτροπή ότι η ευρωπαϊκή διάσταση 
μπορεί να συμβάλει στη μείωση ή 
αναίρεση της ανάγκης κρατικών 
παρεμβάσεων σε περιφερειακό, εθνικό ή 
τοπικό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να 
συνεχίσει τις ενέργειές της για τη μείωση 
των κρατικών παρεμβάσεων στην 
εσωτερική αγορά ενέργειας·
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Or. de

Τροπολογία 479
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. υπογραμμίζει την ανάγκη εις βάθος 
μεταρρύθμισης του ΣΕΔΕ η οποία πρέπει 
να περιλαμβάνει:
1) μηχανισμό ρύθμισης της προσφοράς 
προκειμένου να διασφαλιστεί αντίδραση 
στο σκέλος του εφοδιασμού σε περίπτωση 
πτώσης της ζήτησης και αντιστρόφως·
2) ευθυγράμμιση του γραμμικού 
συντελεστή μείωσης με το στόχο για το 
2030 που ορίζεται στην παρούσα έκθεση, 
ώστε να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου το 2050 
κατά 80-95% σε σύγκριση με τα επίπεδα 
του 1990, με οικονομικά αποδοτικό 
τρόπο·
3) αναθεώρηση των διατάξεων για τη 
διαρροή άνθρακα προκειμένου να 
διασφαλιστούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού για όλες τις ηλεκτροβόρες 
βιομηχανίες που επηρεάζονται από τις 
έμμεσες δαπάνες του ΣΕΔΕ της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 480
Fiona Hall, Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι το 
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Κοινοβούλιο έχει ήδη ζητήσει πρόταση 
της νομοθεσίας προκειμένου να 
τροποποιηθεί το συντομότερο δυνατόν η 
απαίτηση ετήσιας γραμμικής μείωσης 
της τάξεως του 1,74 %, κατά τρόπο ώστε 
να εκπληρώνονται οι απαιτήσεις του 
στόχου μείωσης CO2 για το 2050·

Or. en

Τροπολογία 481
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. επισημαίνει, ωστόσο, ότι το ΣΕΔΕ 
δεν λειτουργεί προς το παρόν όπως θα 
έπρεπε και, λόγω της πλεονάζουσας 
προσφοράς σχεδόν δύο δισεκατομμυρίων 
δικαιωμάτων εκπομπής στο πλαίσιο του 
ΣΕΔΕ στις αρχές του 2013, οδηγεί την 
τιμή του άνθρακα σε επίπεδα τόσο 
χαμηλά που δεν ενθαρρύνεται 
εξοικονόμηση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και επενδύσεις σε βιώσιμες 
τεχνολογίες· τονίζει ότι στο άμεσο μέλλον 
η πλεονάζουσα προσφορά δικαιωμάτων, 
ο πλειστηριασμός των οποίων καθυστερεί 
επί του παρόντος, πρέπει να ακυρωθεί 
οριστικά· πιστεύει ωστόσο ότι 
μακροπρόθεσμα θα απαιτηθούν 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη 
μείωση των εκπομπών και την τόνωση 
της βιώσιμης ανάπτυξης, και ότι πρέπει 
να εξεταστούν από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη μέτρα όπως φόρος διοξειδίου 
του άνθρακα ή μέγιστο επιτρεπόμενο 
επίπεδο εκπεμπόμενου CO2 ανά kWh·

Or. en
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Τροπολογία 482
Paul Rübig, Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. υπογραμμίζει ότι η πολιτική για το 
κλίμα πρέπει να προστατέψει σε κάθε 
περίπτωση επαρκώς τη βιομηχανία που 
εκτίθεται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα· 
ζητεί δωρεάν χορήγηση πιστοποιητικών 
στο 100 τοις εκατό, χωρίς περαιτέρω 
μειώσεις, για τα λειτουργικά συστήματα 
τα οποία εκτίθενται πολύ έντονα σε 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα και παράγουν 
«αποδοτικά» διοξείδιο του άνθρακα 
(«κριτήριο αξιολόγησης»)·

Or. de

Τροπολογία 483
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι η 
πλεονάζουσα προσφορά δικαιωμάτων 
εκπομπής στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ ανήλθε 
σε σχεδόν δύο δισεκατομμύρια στις αρχές 
του 2013 και, ως εκ τούτου, καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει μόνιμα 
διαρθρωτικά μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης της άμεσης και 
μόνιμης ακύρωσης των δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 484
Sabine Wils
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. σημειώνει ότι θα πρέπει να 
απαγορευθεί άμεσα η χρήση διεθνών 
αντισταθμίσεων από σαφώς επιζήμιους 
τύπους έργων στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της 
ΕΕ και του ΑΕΠ. Αυτοί οι τύποι έργων 
περιλαμβάνουν έργα βιομηχανικών 
αερίων, έργα ηλεκτροπαραγωγής μεγάλης 
κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων των 
έργων παραγωγής ενέργειας με άνθρακα 
και όλων των έργων JI track 1.
υποστηρίζει ότι θα πρέπει να θεσπιστεί 
αξιολόγηση «αποφυγής πρόκλησης 
βλάβης» που θα αναστέλλει έργα 
αντιστάθμισης σε περίπτωση που 
υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 485
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. παρατηρεί με μεγάλη ανησυχία ότι η 
πλεονάζουσα προσφορά αδειών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ανήλθε 
σε σχεδόν δύο δισεκατομμύρια 
δικαιώματα στις αρχές του 2013, 
διπλάσιος του αντίστοιχου αριθμού στις 
αρχές του 2012, και ότι η αύξηση αυτή 
οφείλεται ιδίως στη χρήση ρεκόρ των 
διεθνών αντισταθμίσεων· επισημαίνει ότι 
η χρήση διεθνών αντισταθμίσεων έχει 
υπονομεύσει τους στόχους της ΕΕ για το 
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κλίμα και δυσχεράνει τις εγχώριες 
προσπάθειες μείωσης των εκπομπών· 
τονίζει ότι οι διεθνείς αντισταθμίσεις δεν 
πρέπει να είναι επιλέξιμες μετά το 2020·

Or. en

Τροπολογία 486
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. επισημαίνει ότι οι πολιτικές για την 
αλλαγή του κλίματος δεν μπορούν να 
βασίζονται αποκλειστικά σε μηχανισμούς 
που στηρίζονται στην αγορά και 
υπενθυμίζει ότι η μακροπρόθεσμη 
διαρθρωτική μεταρρύθμιση του ΣΕΔΕ 
της ΕΕ, ως ένας εκ των υφιστάμενων 
μηχανισμών μείωσης των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου, είναι σημαντική 
ώστε να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις του 
στόχου μείωσης CO2 για το 2050· 
επισημαίνει ότι ο υφιστάμενος γραμμικός 
συντελεστής μείωσης θέτει επί του 
παρόντος την ΕΕ σε πορεία μείωσης του 
ανώτατου ορίου του ΣΕΔΕ σε μόλις 70%, 
που δεν συμβαδίζει με τον 
μακροπρόθεσμο στόχο μείωσης κατά 80 
έως 95% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 
1990·

Or. en

Τροπολογία 487
Paul Rübig, Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. επισημαίνει ότι για ενεργειοβόρους 
τομείς όπως για παράδειγμα η 
χαλυβουργία, η τιμή του διοξειδίου του 
άνθρακα δεν παρέχει κανενός είδους 
κίνητρα για αντίστοιχες επενδύσεις εντός 
της ΕΕ και κατά συνέπεια, αντί της 
τιμολόγησης του διοξειδίου του άνθρακα, 
θα ήταν περισσότερο σκόπιμα τα μέσα 
και οι ρυθμίσεις που προσανατολίζονται 
στην τεχνολογία· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να διατεθούν στο μέλλον τα 
έσοδα από τη δημοπρασία του ΣΕΔΕ στο 
100 τοις εκατό για επενδύσεις της 
βιομηχανίας σε τεχνολογίες χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και στην 
αποκατάσταση έμμεσων εξόδων όσον 
αφορά το διοξείδιο του άνθρακα·

Or. de

Τροπολογία 488
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η τρέχουσα χαμηλή τιμή του 
άνθρακα μπορεί να οδηγήσει σε 
οικονομική αναποτελεσματικότητα, όπως 
εγκλωβισμό σε κεφαλαιακό εξοπλισμό 
υψηλής έντασης ανθρακούχων εκπομπών 
και αύξηση της χρήσης του άνθρακα 
εντός της ΕΕ· προκειμένου να διατηρηθεί 
η ομαλή λειτουργία της αγοράς άνθρακα, 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
επειγόντως πρόταση για διαρθρωτικά 
μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της 
ακύρωσης τουλάχιστον 1,4 εκατ. 
δικαιωμάτων και της τροποποίησης της 
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ετήσιας γραμμικής μείωσης της τάξεως 
του 1,74 % σε 2,5% ώστε να 
εκπληρωθούν οι απαιτήσεις του στόχου 
του 2050·

Or. en

Τροπολογία 489
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι η ΕΕ χρειάζεται ένα 
συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για το 2030 
που θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις και τη 
μακροπρόθεσμη απαλλαγή από τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στους 
τομείς εκτός ΣΕΔΕ· ως εκ τούτου, καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
επανεξετάσουν τους στόχους εκτός
ΣΕΔΕ, διατηρώντας παράλληλα την 
ευελιξία των κρατών μελών να 
καθορίζουν τον δικό τους τρόπο όσον 
αφορά την εκπλήρωση των οικείων 
στόχων επιμερισμού προσπαθειών·

διαγράφεται

(Η τροπολογία αυτή έχει μεταφερθεί στη νέα 
παράγραφο 6γ).

Or. en

Τροπολογία 490
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι η ΕΕ χρειάζεται ένα 
συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για το 2030 
που θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις και τη 

9. επισημαίνει ότι η ΕΕ χρειάζεται ένα 
συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για το 2030 
που θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις και τη 
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μακροπρόθεσμη απαλλαγή από τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στους 
τομείς εκτός ΣΕΔΕ· ως εκ τούτου, καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
επανεξετάσουν τους στόχους εκτός 
ΣΕΔΕ, διατηρώντας παράλληλα την 
ευελιξία των κρατών μελών να 
καθορίζουν τον δικό τους τρόπο όσον 
αφορά την εκπλήρωση των οικείων 
στόχων επιμερισμού προσπαθειών·

μακροπρόθεσμη απαλλαγή από τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στους 
τομείς εκτός ΣΕΔΕ·

Or. en

Τροπολογία 491
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι η ΕΕ χρειάζεται ένα 
συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για το 2030 
που θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις και τη 
μακροπρόθεσμη απαλλαγή από τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στους 
τομείς εκτός ΣΕΔΕ· ως εκ τούτου, καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
επανεξετάσουν τους στόχους εκτός ΣΕΔΕ, 
διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία των 
κρατών μελών να καθορίζουν τον δικό 
τους τρόπο όσον αφορά την εκπλήρωση 
των οικείων στόχων επιμερισμού 
προσπαθειών·

9. επισημαίνει ότι η ΕΕ χρειάζεται ένα 
συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για το 2030 
που θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις και τη 
μακροπρόθεσμη απαλλαγή από τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στους 
τομείς εκτός ΣΕΔΕ· ως εκ τούτου, καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
επανεξετάσουν τους στόχους εκτός ΣΕΔΕ
και να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής 
του συστήματος ώστε να καλύπτεται το 
σύνολο της αγοράς θερμότητας, 
διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία των 
κρατών μελών να καθορίζουν τον δικό 
τους τρόπο όσον αφορά την εκπλήρωση 
των οικείων στόχων επιμερισμού 
προσπαθειών·

Or. en

Τροπολογία 492
Edite Estrela
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι η ΕΕ χρειάζεται ένα 
συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για το 2030 
που θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις και τη 
μακροπρόθεσμη απαλλαγή από τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στους 
τομείς εκτός ΣΕΔΕ· ως εκ τούτου, καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
επανεξετάσουν τους στόχους εκτός ΣΕΔΕ, 
διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία των 
κρατών μελών να καθορίζουν τον δικό 
τους τρόπο όσον αφορά την εκπλήρωση 
των οικείων στόχων επιμερισμού 
προσπαθειών·

9. επισημαίνει ότι η ΕΕ χρειάζεται ένα 
συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για το 2030 
που θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις και τη 
μακροπρόθεσμη απαλλαγή από τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στους 
τομείς εκτός ΣΕΔΕ· ως εκ τούτου, καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ορίσουν φιλόδοξους στόχους εκτός ΣΕΔΕ, 
διασφαλίζοντας την αποτελεσματική 
μείωση των αερίων θερμοκηπίου στην 
Ευρώπη και διατηρώντας παράλληλα την 
ευελιξία των κρατών μελών να καθορίζουν 
τον δικό τους τρόπο όσον αφορά την 
εκπλήρωση των οικείων στόχων 
επιμερισμού προσπαθειών·

Or. pt

Τροπολογία 493
Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι η ΕΕ χρειάζεται ένα 
συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για το 2030 
που θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις και τη
μακροπρόθεσμη απαλλαγή από τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στους 
τομείς εκτός ΣΕΔΕ· ως εκ τούτου, καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
επανεξετάσουν τους στόχους εκτός ΣΕΔΕ, 
διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία των 
κρατών μελών να καθορίζουν τον δικό 
τους τρόπο όσον αφορά την εκπλήρωση 
των οικείων στόχων επιμερισμού 
προσπαθειών·

9. επισημαίνει ότι η ΕΕ χρειάζεται ένα 
συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για το 2030 
που θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις στη
μακροπρόθεσμη απαλλαγή από τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα· ως εκ 
τούτου, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επανεξετάσουν τους στόχους 
εκτός ΣΕΔΕ και να λάβουν υπόψη τις 
σχετικές επιδόσεις που έχουν ήδη 
επιτευχθεί, διατηρώντας παράλληλα την 
ευελιξία των κρατών μελών να καθορίζουν 
τον δικό τους τρόπο όσον αφορά την 
εκπλήρωση των οικείων στόχων 
επιμερισμού προσπαθειών·
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Or. de

Τροπολογία 494
Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι η ΕΕ χρειάζεται ένα 
συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για το 2030 
που θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις και τη 
μακροπρόθεσμη απαλλαγή από τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στους 
τομείς εκτός ΣΕΔΕ· ως εκ τούτου, καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
επανεξετάσουν τους στόχους εκτός ΣΕΔΕ, 
διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία των 
κρατών μελών να καθορίζουν τον δικό 
τους τρόπο όσον αφορά την εκπλήρωση 
των οικείων στόχων επιμερισμού 
προσπαθειών·

9. επισημαίνει ότι η ΕΕ χρειάζεται ένα 
συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για το 2030 
που θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις και τη 
μακροπρόθεσμη απαλλαγή από τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στους 
τομείς εκτός ΣΕΔΕ μέχρι το 2050· ως εκ 
τούτου, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επανεξετάσουν τους στόχους 
εκτός ΣΕΔΕ, διατηρώντας παράλληλα την 
ευελιξία των κρατών μελών να καθορίζουν 
τον δικό τους τρόπο όσον αφορά την 
εκπλήρωση των οικείων στόχων 
επιμερισμού προσπαθειών· αναγνωρίζει 
ότι οι στόχοι αυτοί για τους τομείς εκτός 
ΣΕΔΕ θα πρέπει να βασίζονται στην 
αξιολόγηση, από τη βάση προς την 
κορυφή, του δυναμικού εξοικονόμησης 
ενέργειας κάθε τομέα·

Or. en

Τροπολογία 495
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι η ΕΕ χρειάζεται ένα 
συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για το 2030 
που θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις και τη 
μακροπρόθεσμη απαλλαγή από τις 

9. επισημαίνει ότι η ΕΕ χρειάζεται ένα 
συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για το 2030 
που θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις και τη 
μακροπρόθεσμη απαλλαγή από τις 
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εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στους 
τομείς εκτός ΣΕΔΕ· ως εκ τούτου, καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
επανεξετάσουν τους στόχους εκτός 
ΣΕΔΕ, διατηρώντας παράλληλα την 
ευελιξία των κρατών μελών να καθορίζουν 
τον δικό τους τρόπο όσον αφορά την 
εκπλήρωση των οικείων στόχων 
επιμερισμού προσπαθειών·

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στους 
τομείς εκτός ΣΕΔΕ· επισημαίνει ότι οι 
τομείς που υπάγονται στην απόφαση για 
τον επιμερισμό των προσπαθειών είναι 
υπεύθυνοι για το περίπου 60% των 
εκπομπών της ΕΕ· ως εκ τούτου, καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
τηρήσουν την απόφαση για τον 
επιμερισμό των προσπαθειών στο πλαίσιο 
για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 
συμπεριλαμβανομένων των φιλόδοξων 
στόχων επιμερισμού των προσπαθειών 
που διατηρούν την ευελιξία των κρατών 
μελών να καθορίζουν τον δικό τους τρόπο 
όσον αφορά την εκπλήρωση των οικείων 
στόχων·

Or. en

Τροπολογία 496
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Teresa 
Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez, Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι η ΕΕ χρειάζεται ένα 
συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για το 2030 
που θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις και τη 
μακροπρόθεσμη απαλλαγή από τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στους 
τομείς εκτός ΣΕΔΕ· ως εκ τούτου, καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να
επανεξετάσουν τους στόχους εκτός ΣΕΔΕ, 
διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία των 
κρατών μελών να καθορίζουν τον δικό 
τους τρόπο όσον αφορά την εκπλήρωση 
των οικείων στόχων επιμερισμού 
προσπαθειών·

9. επισημαίνει ότι η ΕΕ χρειάζεται ένα 
συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για το 2030 
που θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις και τη 
μακροπρόθεσμη απαλλαγή από τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στους 
τομείς εκτός ΣΕΔΕ· ως εκ τούτου, καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να
ενισχύσουν τους στόχους εκτός ΣΕΔΕ, 
διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία των 
κρατών μελών να καθορίζουν τον δικό 
τους τρόπο όσον αφορά την εκπλήρωση 
των οικείων στόχων επιμερισμού 
προσπαθειών·

Or. en
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Τροπολογία 497
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι η ΕΕ χρειάζεται ένα 
συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για το 2030 
που θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις και τη 
μακροπρόθεσμη απαλλαγή από τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στους 
τομείς εκτός ΣΕΔΕ· ως εκ τούτου, καλεί
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
επανεξετάσουν τους στόχους εκτός ΣΕΔΕ, 
διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία των 
κρατών μελών να καθορίζουν τον δικό 
τους τρόπο όσον αφορά την εκπλήρωση
των οικείων στόχων επιμερισμού 
προσπαθειών·

9. επισημαίνει ότι η ΕΕ χρειάζεται ένα 
συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για το 2030 
που θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις και τη 
μακροπρόθεσμη απαλλαγή από τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στους 
τομείς εκτός ΣΕΔΕ· υπογραμμίζει το 
σημαντικό ανεκμετάλλευτο δυναμικό 
ενεργειακής απόδοσης σε συγκεκριμένους 
τομείς, όπως ο κτιριακός τομέας ή ο 
τομέας των μεταφορών· ως εκ τούτου, 
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να επανεξετάσουν τους στόχους εκτός 
ΣΕΔΕ, διατηρώντας παράλληλα την 
ευελιξία των κρατών μελών να καθορίζουν 
τον τρόπο όσον αφορά την επίτευξη των 
οικείων στόχων επιμερισμού προσπαθειών·

Or. en

Τροπολογία 498
Peter Liese, Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπογραμμίζει ότι τα προσδοκώμενα 
από τους στόχους για τους τομείς εκτός 
ΣΕΔΕ (επιμερισμός των προσπαθειών) 
είναι λιγότερα σε σύγκριση με αυτών για 
τους τομείς που υπάγονται στο ΣΕΔΕ και 
ότι άκρως αμφιλεγόμενα πιστωτικά 
μόρια, για παράδειγμα, βιομηχανικών 
αερίων εξακολουθούν να επιτρέπονται 
στον επιμερισμό των προσπαθειών ενώ 
δεν επιτρέπονται στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ.



PE523.079v01-00 62/124 AM\1009740EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 499
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
προσεκτικά την αποτελεσματικότητα των 
υφιστάμενων και μελλοντικών μέσων για 
τους τομείς εκτός ΣΕΔΕ, βασιζόμενη 
στην αρχή ότι τα μέσα αυτά πρέπει να 
είναι τεχνολογικά ουδέτερα, 
προτείνοντας, κατά περίπτωση, 
προσθήκες ή προσαρμογές·

Or. en

Τροπολογία 500
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
το ενδεχόμενο εισαγωγής πρόσθετου 
στόχου απαλλαγής από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στα καύσιμα για 
τις μεταφορές στο πλαίσιο της πολιτικής 
της για το 2030·

Or. en

Τροπολογία 501
Seán Kelly
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. τονίζει ότι τα κτίρια ευθύνονται για το 
40% της κατανάλωσης ενέργειας στην 
Ευρώπη και για το ένα τρίτο των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και ότι ο 
στόχος ανακαίνισης των κτιρίων δεν θα 
συμβάλλει μόνο στην εξοικονόμηση 
ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών, 
αλλά και στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο· 
υπογραμμίζει ότι πρέπει να επιταχυνθεί ο 
ρυθμός και η ποιότητα ανακαίνισης 
κτιρίων τόσο από ποιοτικής όσο και από 
ποσοτικής άποψης, προκειμένου να 
μπορέσει η ΕΕ να μειώσει μέχρι το 2050 
την κατανάλωση ενέργειας του 
υπάρχοντος κτιριακού δυναμικού κατά 
80% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2010·
αναγνωρίζει ότι τα περισσότερα από τα 
εμπόδια σε αυτόν τον τομέα είναι ιδίως 
νομικής, διοικητικής και οικονομικής 
φύσεως και όχι τόσο τεχνολογικής 
φύσεως· κατανοεί ότι η εξάλειψη αυτών 
των εμποδίων απαιτεί ευθυγράμμιση 
όλων των φορέων στον ίδιο στόχο, να 
επιτύχει η συντριπτική πλειονότητα του 
κτιριακού δυναμικού σχεδόν μηδενικά 
επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας μέχρι το 
2050·

Or. en

Τροπολογία 502
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον 
διάλογο και τη συνεργασία με τον Διεθνή 
Ναυτιλιακό Οργανισμό ώστε να 
εξασφαλιστεί η άμεση και πλήρης ένταξη 
του ναυτιλιακού τομέα στις δεσμεύσεις 
για μείωση των εκπομπών CO2· Σε 
περίπτωση που δεν επιτευχθεί διεθνής 
συμφωνία σχετικά με παγκόσμια μέτρα 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου στις εκπομπές της διεθνούς
ναυτιλίας πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 
2015, ζητεί από την Επιτροπή να 
προτείνει, μέσω της συνήθους 
νομοθετικής διαδικασίας, στόχους 
μείωσης των εκπομπών για τη διεθνή 
ναυτιλία και μέτρα που στηρίζονται στην 
αγορά για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου στον ναυτιλιακό 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 503
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επισημαίνει τη σημασία της πλήρους 
μέτρησης του άνθρακα στο πλαίσιο της 
οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων, 
στη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των 
καυσίμων για τις μεταφορές· τονίζει ότι η 
οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων 
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στην προώθηση των αειφόρων 
βιοκαυσίμων στο πλαίσιο για το 2030 για 
το κλίμα και την ενέργεια·
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Or. en

Τροπολογία 504
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. θεωρεί ότι το πλαίσιο για το κλίμα για 
το 2030 πρέπει να λάβει υπόψη τις 
τομεακές διαφορές καθώς και την 
τεχνική και οικονομική εφικτότητα· 
τονίζει ότι οι πολιτικές για το κλίμα και 
την ενέργεια δεν θα πρέπει να επιφέρουν 
πρόσθετες δαπάνες στις πλέον
αποδοτικές βιομηχανίες έως ότου 
κατοχυρωθούν παγκοσμίως ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 505
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Bendt Bendtsen, Ivo Belet, Lambert van 
Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπογραμμίζει ότι οι επιπτώσεις του 
μεθανίου (CH4) στην υπερθέρμανση του 
πλανήτη δεν έχουν επαρκώς εκτιμηθεί 
δεδομένου ότι το δυναμικό θέρμανσης 
του πλανήτη (GWP) είναι 80 φορές 
υψηλότερο από το CO2 σε περίοδο 15 
ετών και 49 φορές υψηλότερο σε περίοδο 
40 ετών· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
καλύτερα τις επιπτώσεις του μεθανίου, σε 
περίπτωση που άπτονται των πολιτικών 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, να αξιολογήσει τις 
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δυνατότητες και να προτείνει σχέδιο για 
τη μείωση των εκπομπών CH4, 
προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες 
καταστάσεις ορισμένων τομέων και 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 506
Anne Delvaux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. καλεί την Επιτροπή να καθορίσει ένα 
σύνολο δεικτών για την αξιολόγηση της 
προόδου συγκεκριμένων τομέων εκτός 
ΣΕΔΕ, ιδίως όσον αφορά την αειφόρο 
απόδοση των κτιρίων·

Or. en

Τροπολογία 507
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt, 
Judith A. Merkies, Andrés Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
συγκεκριμένο πλαίσιο για τις μεταφορές, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων, 
καθώς ο τομέας των μεταφορών 
ευθύνεται για το ένα τέταρτο περίπου των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και της 
κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ, γεγονός 
που τον καθιστά τον δεύτερο σε μέγεθος 
τομέα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, 
μετά τον τομέα της παραγωγής ενέργειας·
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Or. en

Τροπολογία 508
Peter Liese, Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
υποβάλει το συντομότερο δυνατόν 
πρόταση για την απαγόρευση των 
πιστωτικών μορίων που δεν 
χρησιμοποιούνται πλέον στον επιμερισμό 
των προσπαθειών στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ 
και καλεί τα κράτη μέλη να δεσμευθούν 
άμεσα ότι θα ακολουθήσουν την ίδια 
γραμμή που έχουν οι ίδιες επιβάλει στη 
βιομηχανία·

Or. en

Τροπολογία 509
Peter Liese, Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9γ. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει 
ένα πιο φιλόδοξο πλαίσιο για τους τομείς 
εκτός ΣΕΔΕ (επιμερισμός των 
προσπαθειών)·

Or. en

Τροπολογία 510
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί σημαντικό τον ρόλο της 
συμπαραγωγής στην αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης στο μέλλον·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 511
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί σημαντικό τον ρόλο της 
συμπαραγωγής στην αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης στο μέλλον·

10. θεωρεί σημαντικό τον ρόλο της 
συμπαραγωγής στην αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης σήμερα και στο 
μέλλον όσον αφορά την αποτελεσματική 
χρήση των πρωτογενών πηγών ενέργειας·

Or. pl

Τροπολογία 512
Konrad Szymański, Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί σημαντικό τον ρόλο της 
συμπαραγωγής στην αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης στο μέλλον·

10. θεωρεί σημαντικό τον ρόλο της 
συμπαραγωγής, της τηλεθέρμανσης και 
της τηλεψύξης στην αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης και τη βελτίωση 
της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα 
σε τοπικό επίπεδο στο μέλλον·

Or. en
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Τροπολογία 513
Riikka Pakarinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί σημαντικό τον ρόλο της 
συμπαραγωγής στην αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης στο μέλλον·

10. θεωρεί σημαντικό τον ρόλο της 
συμπαραγωγής και της τηλεθέρμανσης 
στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
στο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 514
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί σημαντικό τον ρόλο της
συμπαραγωγής στην αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης στο μέλλον·

10. θεωρεί σημαντικό τον ρόλο όλων των 
τύπων συμπαραγωγής στην αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης και στην 
αξιοπιστία λειτουργίας των ενεργειακών 
δικτύων στο μέλλον, διευκολύνοντας 
παράλληλα τη σταδιακή ενσωμάτωση 
περισσότερων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (τόσο στη ηλεκτροπαραγωγή 
όσο και στην παραγωγή θερμότητας)·

Or. en

Τροπολογία 515
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί σημαντικό τον ρόλο της 
συμπαραγωγής στην αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης στο μέλλον·

10. θεωρεί σημαντικό τον ρόλο της 
συμπαραγωγής και της τηλεθέρμανσης 
στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
στο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 516
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί σημαντικό τον ρόλο της 
συμπαραγωγής στην αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης στο μέλλον·

10. θεωρεί σημαντικό τον ρόλο της 
συμπαραγωγής και της αποδοτικής
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης στην 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στο 
μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 517
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. επικροτεί την πρόθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταρτίσει 
έναν κατάλογο των κρατικών 
επιδοτήσεων για διάφορους πόρους 
ενέργειας στην ΕΕ ώστε να εξασφαλίσει 
τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και έναν 
θεμιτό ανταγωνισμό στον τομέα της 
ενέργειας·



AM\1009740EL.doc 71/124 PE523.079v01-00

EL

Or. de

Τροπολογία 518
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. σημειώνει ότι, καθώς η ΤΠΕ είναι 
σημαντικός καταναλωτής ηλεκτρικής 
ενέργειας με κέντρα δεδομένων στην ΕΕ 
που καταναλώνουν το 1,5% της 
συνολικής ενέργειας και λόγω του ότι οι 
καταναλωτές καθίστανται ολοένα και 
περισσότερο ενήμεροι για το αποτύπωμα 
άνθρακα της ΤΠ και των υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους που 
χρησιμοποιούν, η ΤΠΕ διαθέτει μεγάλη 
ικανότητα εξοικονόμησης ενέργειας και 
μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για 
την ενεργειακή αποδοτικότητα και την 
προώθηση των ΑΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 519
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. επισημαίνει ότι σχεδόν το ήμισυ της 
τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ 
χρησιμοποιείται για λόγους θέρμανσης 
και ψύξης, τονίζει το σημαντικό 
αντίκτυπο των δράσεων σε αυτούς τους 
τομείς και υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενσωμάτωσης του τομέα της θέρμανσης 
και της ψύξης (στο ΣΕΔΕ και εκτός 
ΣΕΔΕ) στο πλαίσιο της πολιτικής για το 
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2030· εκφράζει την πεποίθηση ότι ο 
συνδυασμός των μέτρων ενεργειακής 
απόδοσης και της ανάπτυξης τοπικών 
υποδομών θέρμανσης και ψύξης από 
ανανεώσιμες πηγές θα ενισχύσει την 
ασφάλεια του εφοδιασμού και θα μειώσει 
τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και το 
ενεργειακό κόστος για τους πολίτες και τη 
βιομηχανία·

Or. en

Τροπολογία 520
Anne Delvaux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. θεωρεί ότι η δέσμευση και 
αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα 
(CCS) θα μπορούσε να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, ιδίως 
στις ενεργοβόρες βιομηχανίες·

Or. en

Τροπολογία 521
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Judith A. 
Merkies, Teresa Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez, Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. θεωρεί σημαντικό τον ρόλο των 
προηγμένων βιοκαυσίμων στη μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στον 
τομέα των μεταφορών, καθώς ενισχύουν 
παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια και 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την 
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δημιουργία θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 522
Konrad Szymański, Herbert Reul, Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -11 β (νέα) – μετά τον υπότιτλο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-11β. θεωρεί ότι οι στόχοι της ΕΕ για το 
κλίμα, ανεξάρτητα από τη νομιμότητά 
τους, δεν πρέπει να επηρεάσουν την 
ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια του 
εφοδιασμού της ΕΕ· ως εκ τούτου 
απαιτεί, για κάθε νέο μέσο πολιτικής που 
σχετίζεται με αυτούς τους στόχους για το 
κλίμα, να διεξάγεται υποχρεωτική και 
διεξοδική αξιολόγηση μακροοικονομικών 
επιπτώσεων όσον αφορά την επίδρασή 
του στην ανταγωνιστικότητα και την 
ασφάλεια του εφοδιασμού της ΕΕ και 
των επιμέρους κρατών μελών· φρονεί ότι 
το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο πρέπει να 
υπαχθεί σε τέτοια αξιολόγηση·

Or. en

Τροπολογία 523
Konrad Szymański, Herbert Reul, Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -11 α (νέα) – μετά τον υπότιτλο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-11α. καλεί την ΕΕ να εξετάσει την πλήρη 
ενσωμάτωση του τομέα θέρμανσης και 
ψύξης στην πορεία προς ένα ενεργειακό 
σύστημα χαμηλών εκπομπών· 
επισημαίνει ότι ο τομέας αυτός 
αντιπροσωπεύει σήμερα περίπου το 45% 
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της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας 
στην Ευρώπη, και ότι απαιτείται 
καλύτερη κατανόηση του σημαντικού 
ρόλου που διαδραματίζουν η θέρμανση 
και ψύξη στην πορεία προς ενεργειακά 
συστήματα χαμηλών εκπομπών· 
συνεπώς, καλεί την Επιτροπή να 
συγκεντρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία 
που αντικατοπτρίζουν τόσο τις πηγές και 
τις χρήσεις της θέρμανσης και της 
ψύξης, όσο και τη διανομή θερμότητας 
στις διάφορες ομάδες τελικών 
καταναλωτών (π.χ. κατοικίες, 
βιομηχανία, τριτογενής τομέας)·

Or. en

Τροπολογία 524
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- 11α. καλεί την Επιτροπή να περιορίσει 
ενεργά τα ποσοστά κόστους ενέργειας τα 
οποία δημιουργούνται λόγω της 
κατεύθυνσης του πολιτικού πλαισίου για 
την ενέργεια και το κλίμα, καθώς και 
λόγω της διαμόρφωσης των κεντρικών 
μέσων του· υπογραμμίζει ότι προς τούτο 
απαιτείται κυρίως μεταρρύθμιση του 
ΣΕΔΕ καθώς και η προώθηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σύμφωνα 
με αποδοτικότερες από πλευράς κόστους 
αρχές·

Or. de

(Το κόστος ενέργειας καθορίζεται εν μέρει με γεωγραφικά, αλλά εν μέρει και με πολιτικά 
κριτήρια. Το εν λόγω «πολιτικό κόστος ενέργειας» (που προκύπτει από το ΣΕΔΕ, την 
προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τον ενεργειακό φόρο) πρέπει να περιοριστεί ενεργά 
από την Επιτροπή.)
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Τροπολογία 525
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από τα κράτη μέλη καλύτερη 
συνεργασία και αλληλεπίδραση σε επίπεδο 
ΕΕ με στόχο τη μεγαλύτερη συνέπεια των 
εθνικών μέτρων·

11. ζητεί από τα κράτη μέλη καλύτερη 
συνεργασία και αλληλεπίδραση σε επίπεδο 
ΕΕ με στόχο τη μεγαλύτερη συνέπεια των 
εθνικών μέτρων και την ενθάρρυνση των 
εταιρειών να παρέχουν πιο οικολογικά 
προϊόντα και υπηρεσίες, συνεχίζοντας 
ενεργά την εφαρμογή της πολιτικής 
οικολογικών δημόσιων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 526
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από τα κράτη μέλη καλύτερη 
συνεργασία και αλληλεπίδραση σε επίπεδο 
ΕΕ με στόχο τη μεγαλύτερη συνέπεια των 
εθνικών μέτρων·

11. ζητεί από τα κράτη μέλη καλύτερη 
συνεργασία και αλληλεπίδραση σε επίπεδο 
ΕΕ με στόχο τη μεγαλύτερη συνέπεια των 
εθνικών μέτρων· σε αυτό το πλαίσιο, 
κρίνεται απόλυτα σκόπιμη η δημιουργία 
στον τομέα της ενέργειας ενός 
μηχανισμού παρόμοιου με εκείνον που 
υπάρχει ήδη στον οικονομικό και 
δημοσιονομικό τομέα, δηλαδή το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο (λαμβάνοντας 
υπόψη τις παρατηρήσεις του 
Κοινοβουλίου για τις απαιτούμενες 
βελτιώσεις όσον αφορά το τελευταίο, και 
ιδίως τον εκδημοκρατισμό του), ο οποίος 
θα συνδυάζει την εθνική κυριαρχία όσον 
αφορά το μείγμα με την αυξανόμενη 
αλληλεξάρτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. fr
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Τροπολογία 527
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από τα κράτη μέλη καλύτερη 
συνεργασία και αλληλεπίδραση σε επίπεδο 
ΕΕ με στόχο τη μεγαλύτερη συνέπεια των 
εθνικών μέτρων·

11. ζητεί από τα κράτη μέλη καλύτερη 
συνεργασία και αλληλεπίδραση σε επίπεδο 
ΕΕ με στόχο τη μεγαλύτερη συνέπεια των 
εθνικών μέτρων, ιδίως μέσω της 
επιδίωξης της πραγματικής σύγκλισης 
όσον αφορά τη φορολογία στον τομέα της 
ενέργειας·

Or. fr

Τροπολογία 528
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από τα κράτη μέλη καλύτερη 
συνεργασία και αλληλεπίδραση σε 
επίπεδο ΕΕ με στόχο τη μεγαλύτερη 
συνέπεια των εθνικών μέτρων·

11. τονίζει τη σημασία κοινής 
ενεργειακής πολιτικής στην ΕΕ για την 
αντιμετώπιση των πολυάριθμων 
προκλήσεων στους τομείς του κλίματος 
και της ενέργειας και τη δημιουργία 
διαφανούς αγοράς ενέργειας στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 529
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από τα κράτη μέλη καλύτερη 
συνεργασία και αλληλεπίδραση σε επίπεδο 
ΕΕ με στόχο τη μεγαλύτερη συνέπεια των 
εθνικών μέτρων·

11. ζητεί από τα κράτη μέλη καλύτερη 
συνεργασία και αλληλεπίδραση σε επίπεδο 
ΕΕ με στόχο τη μεγαλύτερη συνέπεια των 
εθνικών μέτρων· πιστεύει ότι το πλαίσιο 
για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 
πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένα 
υποχρεωτικά στοιχεία που θα επιβάλλουν 
στα κράτη μέλη να διαβουλεύονται με τις 
γειτονικές τους χώρες σε περίπτωση που 
προτίθενται να προβούν σε σημαντικές 
αλλαγές στον ενεργειακό εφοδιασμό τους·

Or. en

Τροπολογία 530
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από τα κράτη μέλη καλύτερη 
συνεργασία και αλληλεπίδραση σε επίπεδο 
ΕΕ με στόχο τη μεγαλύτερη συνέπεια των 
εθνικών μέτρων·

11. ζητεί από τα κράτη μέλη καλύτερη 
συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών σε επίπεδο ΕΕ με στόχο τη 
μεγαλύτερη συνέπεια των εθνικών μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 531
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από τα κράτη μέλη καλύτερη 
συνεργασία και αλληλεπίδραση σε επίπεδο 
ΕΕ με στόχο τη μεγαλύτερη συνέπεια των 

11. ζητεί από τα κράτη μέλη καλύτερη 
συνεργασία και αλληλεπίδραση σε επίπεδο 
ΕΕ με στόχο τη μεγαλύτερη 
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εθνικών μέτρων· αποτελεσματικότητα και συνέπεια των 
εθνικών μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 532
Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από τα κράτη μέλη καλύτερη 
συνεργασία και αλληλεπίδραση σε 
επίπεδο ΕΕ με στόχο τη μεγαλύτερη 
συνέπεια των εθνικών μέτρων·

11. τονίζει την ανάγκη για καλό 
συντονισμό μεταξύ των πολιτικών των 
κρατών μελών και για κοινές 
πρωτοβουλίες, συνεργασία και διαφάνεια 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις στο 
πλαίσιο της εθνικής ενεργειακής 
πολιτικής μπορούν να επηρεάσουν άλλα 
κράτη μέλη· υποστηρίζει ότι η Επιτροπή 
πρέπει να εξετάσει τους τρόπους με τους 
οποίους ο Οργανισμός Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας (ACER) 
μπορεί να διευκολύνει την ανάπτυξη 
τέτοιων κοινών προσεγγίσεων·

Or. en

Τροπολογία 533
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Karl-Heinz 
Florenz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από τα κράτη μέλη καλύτερη 
συνεργασία και αλληλεπίδραση σε επίπεδο 
ΕΕ με στόχο τη μεγαλύτερη συνέπεια των 
εθνικών μέτρων·

11. ζητεί από τα κράτη μέλη καλύτερη 
συνεργασία και αλληλεπίδραση σε επίπεδο 
ΕΕ με στόχο τη μεγαλύτερη συνέπεια των 
εθνικών μέτρων· πιστεύει ότι το πλαίσιο 
για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 
πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένα 
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υποχρεωτικά στοιχεία που θα επιβάλλουν 
στα κράτη μέλη να διαβουλεύονται με τις 
γειτονικές τους χώρες σε περίπτωση που 
προτίθενται να προβούν σε σημαντικές 
αλλαγές στον ενεργειακό εφοδιασμό τους· 
προτρέπει την Επιτροπή να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες για το συντονισμό 
των δράσεων των κρατών μελών ως προς 
τον καθορισμό των ενεργειακών τους 
πολιτικών με διασυνοριακές επιπτώσεις·

Or. en

Τροπολογία 534
Konrad Szymański, Herbert Reul, Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. επισημαίνει ότι στο πλαίσιο για το 
2020, πολλαπλές κανονιστικές ρυθμίσεις 
για τον ίδιο στόχο έχουν οδηγήσει σε 
συγκεχυμένα μηνύματα προς τους 
επενδυτές, υπερβολική πολυπλοκότητα 
και κανονιστική επιβάρυνση για τη 
βιομηχανία, υπονομεύοντας τις 
προσπάθειες να καταστεί ολοκληρωμένη 
και ανταγωνιστική η ενεργειακή αγορά 
της ΕΕ· ζητεί να ληφθούν μέτρα τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο 
προκειμένου να μετριαστούν οι 
επιπτώσεις αυτές και να περιοριστεί η 
συρρίκνωση των διαθέσιμων 
εισοδημάτων των πολιτών της ΕΕ και η 
μείωση της παγκόσμιας 
ανταγωνιστικότητας των βιομηχανιών·

Or. en

Τροπολογία 535
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. θεωρεί ότι η μελλοντική ευρωπαϊκή 
πολιτική για την ενέργεια και το κλίμα 
πρέπει να μειώσει την κανονιστική 
ποικιλομορφία και πολυπλοκότητα, και 
ότι πρέπει να έχει διαρκώς ως στόχο τη 
διαμόρφωση ενός συνεπούς και 
αποτελεσματικού ευρωπαϊκού πλαισίου, 
το οποίο θα παρέχει στα κράτη μέλη 
ευελιξία και ελευθερίες εντός του εν λόγω 
συμφωνημένου πλαισίου και θα 
προσφέρει στη βιομηχανία σταθερότητα 
και σαφήνεια για επενδυτικές αποφάσεις· 
καλεί τα κράτη μέλη να τηρήσουν το 
ευρωπαϊκό πλαίσιο·

Or. de

Τροπολογία 536
Anne Delvaux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. πιστεύει ότι, κατά την υλοποίηση 
της ενιαίας αγοράς ενέργειας, η ΕΕ 
πρέπει να αποτελέσει το βασικό επίπεδο 
συζήτησης και συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών για την αντιμετώπιση των
ενεργειακών θεμάτων σε κλίμακα ΕΕ και 
την αποφυγή των κινδύνων 
κατακερματισμού της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 537
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει ότι ένα σαφές, συνεκτικό 
και συνεπές πλαίσιο σε επίπεδο πολιτικής 
και κανονισμών είναι βασικός παράγοντας 
που θα συμβάλει στην τόνωση των 
αναγκαίων επενδύσεων στις αναμφιβόλως 
θετικές τεχνολογίες όπως ορίζονται στον 
ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050, 
κατά οικονομικά αποδοτικό και βιώσιμο 
τρόπο·

12. υπενθυμίζει ότι ένα σαφές, συνεκτικό 
και συνεπές πλαίσιο σε επίπεδο πολιτικής 
και κανονισμών είναι βασικός παράγοντας 
που θα συμβάλει στην τόνωση των 
αναγκαίων επενδύσεων στις αναμφιβόλως 
θετικές τεχνολογίες όπως ορίζονται στον 
ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050, 
κατά οικονομικά αποδοτικό και βιώσιμο 
τρόπο· επισημαίνει τα στοιχεία της 
έρευνας που διεξήγαγε το Ίδρυμα 
Fraunhofer ISI σύμφωνα με τα οποία η 
αξιοποίηση των οικονομικά αποδοτικών 
δυνατοτήτων ενεργειακής εξοικονόμησης 
(40%) της Ευρώπης θα επιφέρει μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 
τουλάχιστον 50% μέχρι το 2030 και 
αύξηση στο 35% του μεριδίου των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 
ενεργειακό μίγμα·

Or. en

Τροπολογία 538
Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει ότι ένα σαφές, συνεκτικό 
και συνεπές πλαίσιο σε επίπεδο πολιτικής 
και κανονισμών είναι βασικός παράγοντας 
που θα συμβάλει στην τόνωση των 
αναγκαίων επενδύσεων στις αναμφιβόλως 
θετικές τεχνολογίες όπως ορίζονται στον 
ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050, 
κατά οικονομικά αποδοτικό και βιώσιμο 
τρόπο·

12. υπενθυμίζει ότι ένα σαφές, συνεκτικό 
και συνεπές πλαίσιο σε επίπεδο πολιτικής 
και κανονισμών είναι βασικός παράγοντας 
που θα συμβάλει στην τόνωση των 
αναγκαίων επενδύσεων στις αναμφιβόλως 
θετικές τεχνολογίες όπως ορίζονται στον 
ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050, 
κατά οικονομικά αποδοτικό και βιώσιμο 
τρόπο· επισημαίνει τα στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι η αξιοποίηση του 40% 
των οικονομικά αποδοτικών 
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δυνατοτήτων ενεργειακής εξοικονόμησης 
της Ευρώπης θα μπορούσε να επιφέρει 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 50% 
μέχρι το 2030 και αύξηση στο 35% του 
μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα·

Or. en

Τροπολογία 539
Anne Delvaux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει ότι ένα σαφές, συνεκτικό 
και συνεπές πλαίσιο σε επίπεδο πολιτικής 
και κανονισμών είναι βασικός παράγοντας 
που θα συμβάλει στην τόνωση των 
αναγκαίων επενδύσεων στις αναμφιβόλως 
θετικές τεχνολογίες όπως ορίζονται στον 
ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050, 
κατά οικονομικά αποδοτικό και βιώσιμο 
τρόπο·

12. υπενθυμίζει ότι ένα σαφές, συνεκτικό 
και συνεπές πλαίσιο σε επίπεδο πολιτικής 
και κανονισμών, που θα βασίζεται σε 
ολιστική προσέγγιση, θα συμβάλει 
καθοριστικά στην τόνωση των αναγκαίων 
επενδύσεων στις αναμφιβόλως θετικές 
επιλογές όπως ορίζονται στον ενεργειακό 
χάρτη πορείας για το 2050, κατά 
οικονομικά αποτελεσματικό και βιώσιμο 
τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 540
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει ότι ένα σαφές, συνεκτικό 
και συνεπές πλαίσιο σε επίπεδο πολιτικής 
και κανονισμών είναι βασικός παράγοντας 
που θα συμβάλει στην τόνωση των 

12. υπενθυμίζει ότι ένα σαφές, συνεκτικό 
και συνεπές πλαίσιο σε επίπεδο πολιτικής 
και κανονισμών είναι βασικός παράγοντας 
που θα συμβάλει στην τόνωση των 
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αναγκαίων επενδύσεων στις αναμφιβόλως 
θετικές τεχνολογίες όπως ορίζονται στον 
ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050, 
κατά οικονομικά αποδοτικό και βιώσιμο 
τρόπο·

αναγκαίων επενδύσεων στις αναμφιβόλως 
θετικές επιλογές (ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, απόδοση, ευφυή δίκτυα) όπως 
ορίζονται στον ενεργειακό χάρτη πορείας 
για το 2050, κατά οικονομικά αποδοτικό 
και βιώσιμο τρόπο· επισημαίνει ότι οι 
αποκλίσεις μεταξύ των στόχων για το 
2020 συνέβαλαν στη διαμόρφωση της 
τρέχουσας χαμηλής τιμής του άνθρακα 
και στην εξαιρετικά χαμηλή απόδοση των 
μέτρων ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 541
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Linda McAvan, Dan Jørgensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει ότι ένα σαφές, συνεκτικό 
και συνεπές πλαίσιο σε επίπεδο πολιτικής 
και κανονισμών είναι βασικός παράγοντας 
που θα συμβάλει στην τόνωση των 
αναγκαίων επενδύσεων στις αναμφιβόλως 
θετικές τεχνολογίες όπως ορίζονται στον 
ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050, 
κατά οικονομικά αποδοτικό και βιώσιμο 
τρόπο·

12. υπενθυμίζει ότι ένα σαφές, συνεκτικό 
και συνεπές πλαίσιο σε επίπεδο πολιτικής 
και κανονισμών, που θα βασίζεται σε 
τρεις δεσμευτικούς πρωταρχικούς 
στόχους, είναι βασικός παράγοντας που θα 
συμβάλει στην τόνωση των αναγκαίων 
επενδύσεων στις αναμφιβόλως θετικές 
επιλογές (ενεργειακή απόδοση, 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έξυπνες 
υποδομές) όπως ορίζονται στον 
ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050, 
κατά οικονομικά αποδοτικό και βιώσιμο 
τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 542
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. τονίζει ότι για μακροπρόθεσμες 
πράσινες επενδύσεις είναι σημαντικό να 
δοθεί στη βιομηχανία μεσοπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη κανονιστική βεβαιότητα 
και ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, φιλόδοξους 
και δεσμευτικούς στόχους για τις 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 
ενεργειακή απόδοση·

Or. en

Τροπολογία 543
Konrad Szymański, Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. πιστεύει ότι ένα συνεκτικό πλαίσιο 
σε επίπεδο πολιτικής και κανονισμών δεν 
πρέπει να αποθαρρύνει τη μετάβαση από 
την ηλεκτροπαραγωγή με καύση υψηλών 
εκπομπών άνθρακα στην 
ηλεκτροπαραγωγή με τη χρήση φυσικού 
αερίου·

Or. en

Τροπολογία 544
Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. υπογραμμίζει ότι η CCS είναι 
συμπληρωματική της ανάπτυξης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά τη 
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μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών· 
επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
αναγνωρίσει το ρόλο που διαδραματίζει η 
CCS στον χάρτη πορείας για χαμηλές 
ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050 και 
στον ενεργειακό χάρτη πορείας για το 
2050· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενσωματώσουν σαφώς την CCS 
στις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και 
την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 
2030·

Or. en

Τροπολογία 545
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. τονίζει ότι η πλέον συνεκτική 
προσέγγιση μετά το 2020 είναι να οριστεί 
ένα στόχος για όλη την ΕΕ για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για 
το 2030 λαμβάνοντας υπόψη τις μειώσεις 
των εκπομπών που θα προκύψουν από 
τους στόχους της ΕΕ για την ενεργειακή 
απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας για το 2030· επισημαίνει ότι η 
λεγόμενη «προσέγγιση δέσμης» για τους 
στόχους για την ενεργειακή απόδοση, τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, που 
καθορίζονται σύμφωνα με το υφιστάμενο 
οικονομικώς αποδοτικό δυναμικό, θα 
επιτρέψει στην ΕΕ να επιτύχει τους 
στόχους της για ανταγωνιστικότητα, 
ενεργειακή ασφάλεια και απαλλαγή από 
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα με 
χαμηλότερη τιμή CO2 και μικρότερη 
επιβάρυνση για τη βιομηχανία απ’ ό,τι με 
έναν στόχο μόνο για τη μείωση των 
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εκπομπών αερίων θερμοκηπίου·

Or. en

Τροπολογία 546
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. επισημαίνει ότι μια δέσμη που θα 
καλύπτει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και την ενεργειακή απόδοση θα επιτρέψει 
να επιτευχθούν με χαμηλότερη τιμή CO2
οι στόχοι της ΕΕ για απαλλαγή από τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, 
μειώνοντας, κατά συνέπεια, την 
επιβάρυνση στις ρυπαίνουσες με CO2
βιομηχανίες και επιτρέποντάς τους την 
προσέλκυση νέων πελατών·

Or. en

Τροπολογία 547
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt, 
Teresa Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
πώς μπορεί να διευκολυνθεί η χρήση των 
ενεργειακών και περιβαλλοντικών φόρων 
από τα κράτη μέλη ώστε να μειωθούν οι 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στους 
τομείς εκτός ΣΕΔΕ με οικονομικώς 
αποτελεσματικό τρόπο·

Or. en
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Τροπολογία 548
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. επισημαίνει ότι η Ένωση έχει 
προτείνει διεθνή διαδικασία αξιολόγησης 
των προκαταρκτικών δεσμεύσεων πριν 
από τη σύναψη της συμφωνίας για το 
κλίμα το 2015· ως εκ τούτου, καλεί το 
Συμβούλιο να συμφωνήσει σε μια 
διαδικασία αξιολόγησης με σαφές 
χρονοδιάγραμμα προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αξιολόγηση και η κατά 
περίπτωση βελτίωση του στόχου της 
Ένωσης για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου και άλλων συναφών 
στόχων·

Or. en

Τροπολογία 549
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. τονίζει την ανάγκη ολοκληρωμένης 
εξέτασης των μέσων και των στόχων και 
της συνοχής τους προκειμένου να 
διασφαλιστεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς· τονίζει ότι ο στόχος 
για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
πρέπει να είναι τόσο φιλόδοξος ώστε να 
παρέχει πρόσθετα κίνητρα πέραν αυτών 
που προκύπτουν μέσω των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και της ενεργειακής 
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απόδοσης και να είναι σύμφωνος με τα 
επίπεδα μείωσης που θεωρούνται 
απαραίτητα από επιστημονικής άποψης 
για την αποφυγή της επικίνδυνης αλλαγής 
του κλίματος·

Or. en

Τροπολογία 550
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στόχων 
για το κλίμα και την ενέργεια προκειμένου 
να επιτευχθούν οι πλέον αποτελεσματικές 
πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ, λαμβάνοντας 
υπόψη αφενός τα εθνικά ΑΕγχΠ και 
αφετέρου την ικανότητα κάθε κράτους 
μέλους·

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 551
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στόχων 
για το κλίμα και την ενέργεια προκειμένου 
να επιτευχθούν οι πλέον αποτελεσματικές 
πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ, λαμβάνοντας 
υπόψη αφενός τα εθνικά ΑΕγχΠ και 
αφετέρου την ικανότητα κάθε κράτους 
μέλους·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 552
Konrad Szymański, Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στόχων για 
το κλίμα και την ενέργεια προκειμένου να 
επιτευχθούν οι πλέον αποτελεσματικές 
πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ, λαμβάνοντας 
υπόψη αφενός τα εθνικά ΑΕγχΠ και 
αφετέρου την ικανότητα κάθε κράτους 
μέλους·

13. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στόχων για 
το κλίμα και την ενέργεια προκειμένου να 
επιτευχθούν οι πλέον αποτελεσματικές 
πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ, αποφεύγοντας τα 
προβλήματα που έχουν προκύψει μέχρι 
σήμερα με την προσέγγιση τριών στόχων, 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη αφενός τα 
εθνικά ΑΕγχΠ και αφετέρου την ικανότητα 
κάθε κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία 553
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στόχων για 
το κλίμα και την ενέργεια προκειμένου να 
επιτευχθούν οι πλέον αποτελεσματικές 
πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ, λαμβάνοντας 
υπόψη αφενός τα εθνικά ΑΕγχΠ και 
αφετέρου την ικανότητα κάθε κράτους 
μέλους·

13. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στόχων για 
το κλίμα και την ενέργεια προκειμένου να 
επιτευχθούν οι πλέον αποτελεσματικές 
πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ, λαμβάνοντας 
υπόψη αφενός τα εθνικά ΑΕγχΠ και 
αφετέρου την ικανότητα κάθε κράτους 
μέλους· καλεί την Επιτροπή να περιορίσει 
στο εξής τον μεγάλο αριθμό νομοθετικών 
εγγράφων και να θέσει τέλος στην 
αλληλεπικάλυψη των περιβαλλοντικών 
και των ενεργειακών στόχων, οι οποίοι 
ενίοτε είναι αντιφατικοί ως προς τα 
αποτελέσματά τους, καθώς και να προβεί 
στη σύνθεση και στον εξορθολογισμό των 
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υφιστάμενων κανόνων με στόχο την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
της απασχόλησης στην Ευρώπη στο 
πλαίσιο του προγράμματός της REFIT·

Or. fr

Τροπολογία 554
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στόχων για 
το κλίμα και την ενέργεια προκειμένου να 
επιτευχθούν οι πλέον αποτελεσματικές 
πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ, λαμβάνοντας 
υπόψη αφενός τα εθνικά ΑΕγχΠ και 
αφετέρου την ικανότητα κάθε κράτους
μέλους·

13. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στόχων για 
το κλίμα και την ενέργεια προκειμένου να 
επιτευχθούν οι πλέον αποτελεσματικές 
πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ, λαμβάνοντας 
υπόψη αφενός τα εθνικά ΑΕγχΠ και 
αφετέρου την ικανότητα κάθε κράτους 
μέλους· υπενθυμίζει ότι η βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης σε τομείς όπως ο 
κτιριακός τομέας ή ο τομέας των 
μεταφορών, οδηγεί σε σημαντική 
εξοικονόμηση αερίων θερμοκηπίου εκτός 
ΣΕΔΕ και μπορεί συνεπώς να μειώσει, σε 
περίπτωση ενιαίου ενωσιακού στόχου για 
τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, την επιβάρυνση που 
συνεπάγεται η μείωση των εκπομπών η 
οποία απαιτείται μέσω του ΣΕΔΕ της ΕΕ, 
μειώνοντας παράλληλα το κόστος 
απαλλαγής από τις εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα για τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες·

Or. en

Τροπολογία 555
Bendt Bendtsen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στόχων για 
το κλίμα και την ενέργεια προκειμένου να 
επιτευχθούν οι πλέον αποτελεσματικές 
πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ, λαμβάνοντας 
υπόψη αφενός τα εθνικά ΑΕγχΠ και 
αφετέρου την ικανότητα κάθε κράτους 
μέλους·

13. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στόχων για 
το κλίμα και την ενέργεια προκειμένου να 
επιτευχθούν οι πλέον αποτελεσματικές 
πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ, λαμβάνοντας 
υπόψη αφενός τα εθνικά ΑΕγχΠ και
αφετέρου τη δυνητική ικανότητα κάθε 
κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία 556
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στόχων για 
το κλίμα και την ενέργεια προκειμένου να 
επιτευχθούν οι πλέον αποτελεσματικές 
πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ, λαμβάνοντας 
υπόψη αφενός τα εθνικά ΑΕγχΠ και 
αφετέρου την ικανότητα κάθε κράτους 
μέλους·

13. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στόχων για 
το κλίμα και την ενέργεια προκειμένου να 
επιτευχθούν οι πλέον αποτελεσματικές 
πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ, λαμβάνοντας 
υπόψη αφενός τα εθνικά ΑΕγχΠ και 
αφετέρου το δυναμικό κάθε κράτους 
μέλους·

Or. en

Τροπολογία 557
Anne Delvaux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τις 13. ζητεί από την Επιτροπή να 
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αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στόχων για 
το κλίμα και την ενέργεια προκειμένου να 
επιτευχθούν οι πλέον αποτελεσματικές 
πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ, λαμβάνοντας 
υπόψη αφενός τα εθνικά ΑΕγχΠ και 
αφετέρου την ικανότητα κάθε κράτους 
μέλους·

προσδιορίσει και να εξετάσει τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στόχων για 
το κλίμα και την ενέργεια προκειμένου να 
επιτευχθούν οι πλέον αποτελεσματικές 
πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ, λαμβάνοντας 
υπόψη αφενός τα εθνικά ΑΕγχΠ και 
αφετέρου την ικανότητα κάθε κράτους 
μέλους·

Or. en

Τροπολογία 558
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στόχων για 
το κλίμα και την ενέργεια προκειμένου να 
επιτευχθούν οι πλέον αποτελεσματικές 
πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ, λαμβάνοντας 
υπόψη αφενός τα εθνικά ΑΕγχΠ και 
αφετέρου την ικανότητα κάθε κράτους 
μέλους·

13. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στόχων για 
το κλίμα, τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση
προκειμένου να επιτευχθούν οι πλέον 
αποτελεσματικές πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ, 
λαμβάνοντας υπόψη αφενός τα εθνικά 
ΑΕγχΠ και αφετέρου το δυναμικό κάθε 
κράτους μέλους για μειώσεις εκπομπών
με οικονομικώς αποτελεσματικό τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 559
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
προβούν άμεσα σε σταδιακή κατάργηση 
των άμεσων και έμμεσων επιζήμιων για 
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το περιβάλλον επιδοτήσεων σε κοινοτικό 
και εθνικό επίπεδο και να υποβάλουν 
έκθεση προόδου μέσω των εθνικών 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων· καλεί 
την Επιτροπή να καθοδηγεί και να 
παρακολουθεί τη διαδικασία μέσω, 
μεταξύ άλλων, του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου· 

Or. en

Τροπολογία 560
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. επισημαίνει ότι η συζήτηση για τους 
στόχους του 2030 θα πρέπει να βασίζεται 
σε αξιόπιστη οικονομική ανάλυση των 
πιθανών επιπτώσεών τους ανά χώρα και 
ανά τομέα· ζητεί από την Επιτροπή να 
δημοσιεύσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία 
και αναλύσεις σχετικά με το ζήτημα αυτό 
προκειμένου να προσδιοριστεί εάν θα 
προκύψει άνιση επιβάρυνση των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 561
Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει ότι προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αναγκαία συνοχή των 
πολιτικών για το κλίμα και την ενέργεια, 
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οι στόχοι για το 2030 και η ανάπτυξη της 
ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας πρέπει να στοχεύουν στη 
δημιουργία βέλτιστου συστήματος 
ηλεκτροπαραγωγής. Είναι απαραίτητος 
ένας μηχανισμός της αγοράς που θα 
αξιοποιεί τις δυνατότητες που επιτρέπουν 
την αποτελεσματική ενσωμάτωση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 562
Anne Delvaux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει 
την απόδοση και την 
αποτελεσματικότητα από πλευράς 
κόστους της προσέγγισης τριών στόχων 
μέσω συντονισμένων και συνεκτικών 
πολιτικές που θα επωφεληθούν 
πραγματικά από τις υφιστάμενες 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών των 
στόχων·

Or. en

Τροπολογία 563
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. προκειμένου να δημιουργηθούν ίσοι 
όροι ανταγωνισμού για διάφορους τύπους 
παραγωγής ενέργειας, καλεί τα κράτη 
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μέλη και την ΕΕ να προβούν άμεσα σε 
σταδιακή κατάργηση των άμεσων και 
έμμεσων επιδοτήσεων για τα ορυκτά 
καύσιμα και την πυρηνική ενέργεια, που 
είναι επιζήμια για το περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 564
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
βελτιώσουν τη συνεργασία τους 
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η 
απόδοση της επέκτασης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας· στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο ως διαμεσολαβητής για 
τον συντονισμό, την οικονομική στήριξη 
και την κατάρτιση κατάλληλων αναλύσεων 
όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και το δυναμικό των κρατών 
μελών·

14. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
βελτιώσουν τη συνεργασία τους 
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η 
απόδοση της επέκτασης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας· στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο ως διαμεσολαβητής για 
τον συντονισμό, την οικονομική στήριξη 
και την κατάρτιση κατάλληλων αναλύσεων 
όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και το δυναμικό των κρατών 
μελών και για την προστασία των 
συμφερόντων των ευρωπαίων 
καταναλωτών και ενδιαφερόμενων 
μερών·

Or. bg

Τροπολογία 565
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να
βελτιώσουν τη συνεργασία τους 

14. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
βελτιώσουν τη συνεργασία τους 
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προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η 
απόδοση της επέκτασης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας· στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο ως διαμεσολαβητής για 
τον συντονισμό, την οικονομική στήριξη 
και την κατάρτιση κατάλληλων αναλύσεων 
όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και το δυναμικό των κρατών 
μελών·

προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η 
απόδοση της επέκτασης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας· στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο ως διαμεσολαβητής για 
τον συντονισμό, την οικονομική στήριξη 
και την κατάρτιση κατάλληλων αναλύσεων 
όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και το δυναμικό των κρατών 
μελών και ως υπεύθυνος για την 
εφαρμογή μιας περισσότερο 
συγκλίνουσας προσέγγισης όσον αφορά
την πολιτική για τις ΑΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 566
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
βελτιώσουν τη συνεργασία τους 
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η 
απόδοση της επέκτασης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας· στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο ως διαμεσολαβητής για 
τον συντονισμό, την οικονομική στήριξη 
και την κατάρτιση κατάλληλων αναλύσεων 
όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και το δυναμικό των κρατών 
μελών·

14. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
βελτιώσουν τη συνεργασία τους 
προκειμένου να βελτιστοποιηθούν
παράλληλα οι προσπάθειες στους τομείς 
της έρευνας, της ανάπτυξης και της 
καινοτομίας (με πρότυπο τη 
νεοσυσταθείσα γαλλογερμανική 
υπηρεσία) και η απόδοση της επέκτασης 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως 
διαμεσολαβητής για τον συντονισμό, την 
οικονομική στήριξη και την κατάρτιση 
κατάλληλων αναλύσεων όσον αφορά τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το 
δυναμικό των κρατών μελών·

Or. fr
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Τροπολογία 567
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
βελτιώσουν τη συνεργασία τους 
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η 
απόδοση της επέκτασης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας· στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο ως διαμεσολαβητής για 
τον συντονισμό, την οικονομική στήριξη 
και την κατάρτιση κατάλληλων αναλύσεων 
όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και το δυναμικό των κρατών 
μελών·

14. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
βελτιώσουν τη συνεργασία τους 
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η 
απόδοση της επέκτασης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας· στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο ως διαμεσολαβητής για 
τον συντονισμό, την οικονομική στήριξη 
και την κατάρτιση κατάλληλων αναλύσεων 
όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και το δυναμικό κάθε κράτους 
μέλους·

Or. en

Τροπολογία 568
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
βελτιώσουν τη συνεργασία τους 
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η 
απόδοση της επέκτασης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας· στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο ως διαμεσολαβητής για 
τον συντονισμό, την οικονομική στήριξη 
και την κατάρτιση κατάλληλων αναλύσεων 
όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και το δυναμικό των κρατών 
μελών·

14. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
βελτιώσουν τη συνεργασία τους 
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η 
απόδοση της επέκτασης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι, έως σήμερα, δεν έχουν 
αξιοποιηθεί οι μηχανισμοί συνεργασίας 
που θεσπίσθηκαν με την οδηγία 
2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση 
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές· στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
ως διαμεσολαβητής για τον συντονισμό, 



PE523.079v01-00 98/124 AM\1009740EL.doc

EL

την οικονομική στήριξη και την κατάρτιση 
κατάλληλων αναλύσεων όσον αφορά τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το 
δυναμικό των κρατών μελών· σημειώνει 
τις διαπιστώσεις της Επιτροπής, 
σύμφωνα με τις οποίες η καλύτερη χρήση 
των υφιστάμενων δυνατοτήτων 
συνεργασίας θα αποφέρει σημαντικά 
οφέλη, όπως η ενίσχυση του εμπορίου·

Or. en

Τροπολογία 569
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
βελτιώσουν τη συνεργασία τους 
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η 
απόδοση της επέκτασης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας· στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο ως διαμεσολαβητής για 
τον συντονισμό, την οικονομική στήριξη 
και την κατάρτιση κατάλληλων αναλύσεων 
όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και το δυναμικό των κρατών 
μελών·

14. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
βελτιώσουν τη συνεργασία τους 
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η 
απόδοση της επέκτασης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας· στο πλαίσιο αυτό πρέπει 
να αξιοποιηθούν εντατικότερα οι ήδη 
υφιστάμενοι μηχανισμοί συνεργασίας για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· τονίζει 
ότι η διατύπωση ενός υποχρεωτικού 
στόχου για το 2030 που να καλύπτει 
ολόκληρη την Ευρώπη όσον αφορά το 
ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
επί της τελικής ενεργειακής 
κατανάλωσης θα έχει ως αποτέλεσμα την 
αυξημένη συμμετοχή των κρατών μελών
της ΕΕ στους μηχανισμούς συνεργασίας·
στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως 
διαμεσολαβητής για τον συντονισμό, την 
οικονομική στήριξη και την κατάρτιση 
κατάλληλων αναλύσεων όσον αφορά τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το
δυναμικό των κρατών μελών· επισημαίνει 
ότι στο πλαίσιο αυτό μπορεί να 
αποδειχθεί θετική η ανταλλαγή βέλτιστων 
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πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών 
της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 570
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
βελτιώσουν τη συνεργασία τους 
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η 
απόδοση της επέκτασης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας· στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο ως διαμεσολαβητής για 
τον συντονισμό, την οικονομική στήριξη 
και την κατάρτιση κατάλληλων αναλύσεων 
όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και το δυναμικό των κρατών 
μελών·

14. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
βελτιώσουν τη συνεργασία τους 
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η 
απόδοση της επέκτασης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας· στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο ως διαμεσολαβητής για 
τον συντονισμό, την οικονομική στήριξη 
και την κατάρτιση κατάλληλων αναλύσεων 
όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και το δυναμικό των κρατών 
μελών και την εντατικότερη προώθηση 
μιας συνεχούς εναρμόνισης των 
καθεστώτων στήριξης·

Or. de

Τροπολογία 571
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
βελτιώσουν τη συνεργασία τους 
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η 

14. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
βελτιώσουν τη συνεργασία τους 
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η 
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απόδοση της επέκτασης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας· στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο ως διαμεσολαβητής για 
τον συντονισμό, την οικονομική στήριξη 
και την κατάρτιση κατάλληλων αναλύσεων 
όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και το δυναμικό των κρατών 
μελών·

απόδοση της επέκτασης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας· στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο ως διαμεσολαβητής για 
τον συντονισμό, την οικονομική στήριξη 
και την κατάρτιση κατάλληλων αναλύσεων 
όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και το δυναμικό κάθε κράτους 
μέλους·

Or. en

Τροπολογία 572
Tadeusz Cymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
βελτιώσουν τη συνεργασία τους 
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η
απόδοση της επέκτασης των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας· στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο ως διαμεσολαβητής για 
τον συντονισμό, την οικονομική στήριξη 
και την κατάρτιση κατάλληλων αναλύσεων 
όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και το δυναμικό των κρατών 
μελών·

14. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
βελτιώσουν τη συνεργασία τους για την 
απόδοση της επέκτασης των μη 
συμβατικών πηγών ενέργειας· στο πλαίσιο 
αυτό, η Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο ως διαμεσολαβητής για 
τον συντονισμό, την οικονομική στήριξη 
και την κατάρτιση κατάλληλων αναλύσεων 
όσον αφορά τις μη συμβατικές πηγές 
ενέργειας και το δυναμικό των κρατών 
μελών·

Or. pl

Τροπολογία 573
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
βελτιώσουν τη συνεργασία τους 
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η 
απόδοση της επέκτασης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας· στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο ως διαμεσολαβητής για 
τον συντονισμό, την οικονομική στήριξη 
και την κατάρτιση κατάλληλων αναλύσεων 
όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και το δυναμικό των κρατών 
μελών·

14. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
βελτιώσουν τη συνεργασία τους 
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η 
απόδοση της επέκτασης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας· υπογραμμίζει ότι η 
περιφερειακή ολοκλήρωση συμβάλλει 
σημαντικά στην οικονομικά αποδοτική 
ανάπτυξη των ΑΠΕ· στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο ως διαμεσολαβητής για 
τον συντονισμό, την οικονομική στήριξη 
και την κατάρτιση κατάλληλων αναλύσεων 
όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και το αειφόρο δυναμικό των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 574
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
βελτιώσουν τη συνεργασία τους 
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η 
απόδοση της επέκτασης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας· στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο ως διαμεσολαβητής για 
τον συντονισμό, την οικονομική στήριξη 
και την κατάρτιση κατάλληλων αναλύσεων 
όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και το δυναμικό των κρατών 
μελών·

14. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
βελτιώσουν τη συνεργασία τους 
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η 
απόδοση της επέκτασης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, ιδίως της υπεράκτιας 
αιολικής ενέργειας· στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο ως διαμεσολαβητής για 
τον συντονισμό, την οικονομική στήριξη 
και την κατάρτιση κατάλληλων αναλύσεων 
όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και το δυναμικό των κρατών 
μελών·
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Or. en

Τροπολογία 575
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να τηρήσει τη δέσμευσή 
της για μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου μέσω πολιτικών που θα 
αποτρέπουν την ανάπτυξη μη 
συμβατικών ορυκτών καυσίμων υψηλών 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, όπως 
πισσούχες άμμοι·

Or. en

Τροπολογία 576
António Fernando Correia de Campos, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. αναγνωρίζει ότι, παρά την εν εξελίξει 
διαδικασία υλοποίησης των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος για τις ενεργειακές 
υποδομές, διασυνοριακή δυναμικότητα 
διασύνδεσης μικρότερη του στόχου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
Βαρκελώνης του 2002 αποτελεί 
ανασταλτικό παράγοντα στην 
ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην εσωτερική αγορά 
ενέργειας και αιτία της 
αναποτελεσματικότητας του ενεργειακού 
συστήματος και των υψηλότερων τιμών 
της ηλεκτρικής ενέργειας· θεωρεί ότι ένας 
από τους βασικούς στόχους της 
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ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ είναι η 
ώθηση ανταγωνιστικού ενεργειακού 
κόστος στην οικονομία και τους πολίτες 
και, ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να 
θεσπίσει δεσμευτικούς στόχους για την 
ελάχιστη δυναμικότητα διασυνοριακής 
μεταφοράς και σαφές χρονοδιάγραμμα 
για την ανάπτυξή της·

Or. en

Τροπολογία 577
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
ενθαρρύνονται τοπικοί συνεταιρισμοί για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
ομαδικές πρωτοβουλίες για αλλαγή 
προμηθευτή, αυξάνοντας τη συμμετοχή 
των πολιτών, βελτιώνοντας την 
προσβασιμότητα των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και δημιουργώντας 
επενδύσεις χρηματοοικονομικού 
χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 578
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Teresa Riera Madurell, 
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ανάλυση για το πώς μπορούν να 
αναπτυχθούν οι ανανεώσιμες πηγές 

διαγράφεται
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ενέργειας με βιώσιμο τρόπο, 
συνεκτιμώντας τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, τις πτυχές που σχετίζονται με 
την εξάρτηση από τις πρώτες ύλες και 
τον κύκλο ζωής και, κυρίως, πώς 
μπορούν να υποστηριχθούν οι σταθερές 
πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η 
υδροηλεκτρική ενέργεια, η βιομάζα ή η 
γεωθερμική ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 579
Marusya Lyubcheva
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ανάλυση για το πώς μπορούν να 
αναπτυχθούν οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας με βιώσιμο τρόπο, 
συνεκτιμώντας τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, τις πτυχές που σχετίζονται με 
την εξάρτηση από τις πρώτες ύλες και τον 
κύκλο ζωής και, κυρίως, πώς μπορούν να 
υποστηριχθούν οι σταθερές πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η 
υδροηλεκτρική ενέργεια, η βιομάζα ή η 
γεωθερμική ενέργεια·

15. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ανάλυση για το πώς μπορούν να 
αναπτυχθούν βιώσιμες ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, συνεκτιμώντας τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις πτυχές 
που σχετίζονται με την εξάρτηση από τις 
πρώτες ύλες και τον κύκλο ζωής και, 
κυρίως, πώς μπορούν να υποστηριχθούν οι 
σταθερές πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, 
όπως η υδροηλεκτρική ενέργεια, η βιομάζα 
ή η γεωθερμική ενέργεια·

Or. bg

Τροπολογία 580
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ανάλυση για το πώς μπορούν να 
αναπτυχθούν οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας με βιώσιμο τρόπο, 

15. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ανάλυση για το πώς μπορούν να 
αναπτυχθούν οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας με βιώσιμο τρόπο, 
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συνεκτιμώντας τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, τις πτυχές που σχετίζονται με 
την εξάρτηση από τις πρώτες ύλες και τον 
κύκλο ζωής και, κυρίως, πώς μπορούν να 
υποστηριχθούν οι σταθερές πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η 
υδροηλεκτρική ενέργεια, η βιομάζα ή η 
γεωθερμική ενέργεια·

συνεκτιμώντας τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, τις πτυχές που σχετίζονται με 
την εξάρτηση από τις πρώτες ύλες και τον 
κύκλο ζωής και, κυρίως, πώς μπορούν να 
υποστηριχθούν οι μη διαλείπουσες πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η 
υδροηλεκτρική ενέργεια, η βιομάζα ή η 
γεωθερμική ενέργεια·

Or. fr

Τροπολογία 581
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ανάλυση για το πώς μπορούν να 
αναπτυχθούν οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας με βιώσιμο τρόπο, 
συνεκτιμώντας τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, τις πτυχές που σχετίζονται με 
την εξάρτηση από τις πρώτες ύλες και τον 
κύκλο ζωής και, κυρίως, πώς μπορούν να 
υποστηριχθούν οι σταθερές πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η 
υδροηλεκτρική ενέργεια, η βιομάζα ή η 
γεωθερμική ενέργεια·

15. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ανάλυση για το πώς μπορούν να 
αναπτυχθούν οι πηγές ενέργειας με 
βιώσιμο τρόπο, συνεκτιμώντας τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις πτυχές 
που σχετίζονται με την εξάρτηση από τις 
πρώτες ύλες και τον κύκλο ζωής και, 
κυρίως, πώς μπορούν να υποστηριχθούν οι 
σταθερές πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, 
όπως η υδροηλεκτρική ενέργεια, η βιομάζα 
ή η γεωθερμική ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 582
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ανάλυση για το πώς μπορούν να 

15. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ανάλυση για το πώς μπορούν να 
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αναπτυχθούν οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας με βιώσιμο τρόπο, 
συνεκτιμώντας τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, τις πτυχές που σχετίζονται με 
την εξάρτηση από τις πρώτες ύλες και τον 
κύκλο ζωής και, κυρίως, πώς μπορούν να 
υποστηριχθούν οι σταθερές πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η 
υδροηλεκτρική ενέργεια, η βιομάζα ή η 
γεωθερμική ενέργεια·

αναπτυχθούν οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας με βιώσιμο τρόπο, 
συνεκτιμώντας τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, τις πτυχές που σχετίζονται με 
την εξάρτηση από τις πρώτες ύλες και τον 
κύκλο ζωής και, κυρίως, πώς μπορούν να 
υποστηριχθούν οι σταθερές πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η 
υδροηλεκτρική ενέργεια, η βιομάζα ή η 
γεωθερμική ενέργεια· τονίζει ότι για την 
ενισχυμένη χρήση της ενεργειακής 
βιομάζας απαιτείται η κατάρτιση 
κριτηρίων αειφορίας για τη στερεή και 
αέρια βιομάζα·

Or. de

Τροπολογία 583
Martina Anderson, Mikael Gustafsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ανάλυση για το πώς μπορούν να 
αναπτυχθούν οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας με βιώσιμο τρόπο, 
συνεκτιμώντας τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, τις πτυχές που σχετίζονται με 
την εξάρτηση από τις πρώτες ύλες και τον 
κύκλο ζωής και, κυρίως, πώς μπορούν να 
υποστηριχθούν οι σταθερές πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η 
υδροηλεκτρική ενέργεια, η βιομάζα ή η 
γεωθερμική ενέργεια·

15. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ανάλυση για το πώς μπορούν να 
αναπτυχθούν οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας με βιώσιμο τρόπο, 
συνεκτιμώντας τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, τις πτυχές που σχετίζονται με 
την εξάρτηση από τις πρώτες ύλες και τον 
κύκλο ζωής και, κυρίως, πώς μπορούν να 
υποστηριχθούν οι σταθερές πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η 
υδροηλεκτρική ενέργεια, η αειφόρα
βιομάζα ή η γεωθερμική ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 584
Konrad Szymański, Νίκη Τζαβέλα



AM\1009740EL.doc 107/124 PE523.079v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ανάλυση για το πώς μπορούν να 
αναπτυχθούν οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας με βιώσιμο τρόπο, 
συνεκτιμώντας τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, τις πτυχές που σχετίζονται με 
την εξάρτηση από τις πρώτες ύλες και τον 
κύκλο ζωής και, κυρίως, πώς μπορούν να 
υποστηριχθούν οι σταθερές πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η 
υδροηλεκτρική ενέργεια, η βιομάζα ή η 
γεωθερμική ενέργεια·

15. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ανάλυση για το πώς μπορούν να 
αναπτυχθούν οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας με βιώσιμο τρόπο, 
συνεκτιμώντας τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις (π.χ. οπτικές επιπτώσεις σε 
αιολικά πάρκα, εκπομπές θορύβου ή 
παροπλισμός φωτοβολταϊκών 
συλλεκτών), τις πτυχές που σχετίζονται με 
την εξάρτηση από τις πρώτες ύλες που 
είναι απαραίτητες για την κατασκευή
εξοπλισμού για τις ΑΠΕ και σπάνιες στην 
Ευρώπη, και τον κύκλο ζωής και, κυρίως, 
πώς μπορούν να υποστηριχθούν οι 
σταθερές πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, 
όπως η υδροηλεκτρική ενέργεια, η βιομάζα 
ή η γεωθερμική ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 585
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ανάλυση για το πώς μπορούν να 
αναπτυχθούν οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας με βιώσιμο τρόπο, 
συνεκτιμώντας τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, τις πτυχές που σχετίζονται με 
την εξάρτηση από τις πρώτες ύλες και τον 
κύκλο ζωής και, κυρίως, πώς μπορούν να 
υποστηριχθούν οι σταθερές πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η 
υδροηλεκτρική ενέργεια, η βιομάζα ή η 
γεωθερμική ενέργεια·

15. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ανάλυση για το πώς μπορούν να 
αναπτυχθούν οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας με βιώσιμο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο, συνεκτιμώντας τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το συνολικό 
κόστος συστήματος, τις πτυχές που 
σχετίζονται με την εξάρτηση από τις 
πρώτες ύλες και τον κύκλο ζωής και, 
κυρίως, πώς μπορούν να υποστηριχθούν οι 
σταθερές πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, 
όπως η υδροηλεκτρική ενέργεια, η βιομάζα 
ή η γεωθερμική ενέργεια, αποφεύγοντας 
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μακροπρόθεσμες επιδοτήσεις που 
προκαλούν στρεβλώσεις στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 586
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ανάλυση για το πώς μπορούν να 
αναπτυχθούν οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας με βιώσιμο τρόπο, 
συνεκτιμώντας τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, τις πτυχές που σχετίζονται με 
την εξάρτηση από τις πρώτες ύλες και τον 
κύκλο ζωής και, κυρίως, πώς μπορούν να 
υποστηριχθούν οι σταθερές πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η 
υδροηλεκτρική ενέργεια, η βιομάζα ή η 
γεωθερμική ενέργεια·

15. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ανάλυση για το πώς μπορούν να 
αναπτυχθούν οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας με βιώσιμο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο, συνεκτιμώντας τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις πτυχές 
που σχετίζονται με την εξάρτηση από τις 
πρώτες ύλες και τον κύκλο ζωής και, 
κυρίως, πώς μπορούν να υποστηριχθούν οι 
σταθερές πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, 
όπως η υδροηλεκτρική ενέργεια, η βιομάζα 
ή η γεωθερμική ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 587
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ανάλυση για το πώς μπορούν να 
αναπτυχθούν οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας με βιώσιμο τρόπο, 
συνεκτιμώντας τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, τις πτυχές που σχετίζονται με 
την εξάρτηση από τις πρώτες ύλες και τον 

15. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ανάλυση για το πώς μπορούν να 
αναπτυχθούν οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας με βιώσιμο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο, συνεκτιμώντας τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το συνολικό 
κόστος συστήματος, τις πτυχές που 
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κύκλο ζωής και, κυρίως, πώς μπορούν να 
υποστηριχθούν οι σταθερές πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η 
υδροηλεκτρική ενέργεια, η βιομάζα ή η 
γεωθερμική ενέργεια·

σχετίζονται με την εξάρτηση από τις 
πρώτες ύλες και τον κύκλο ζωής και, 
κυρίως, πώς μπορούν να υποστηριχθούν οι 
σταθερές πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, 
όπως η υδροηλεκτρική ενέργεια, η βιομάζα 
ή η γεωθερμική ενέργεια, αποφεύγοντας 
μακροπρόθεσμες επιδοτήσεις που 
προκαλούν στρεβλώσεις στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 588
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ανάλυση για το πώς μπορούν να 
αναπτυχθούν οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας με βιώσιμο τρόπο, 
συνεκτιμώντας τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, τις πτυχές που σχετίζονται με 
την εξάρτηση από τις πρώτες ύλες και τον 
κύκλο ζωής και, κυρίως, πώς μπορούν να 
υποστηριχθούν οι σταθερές πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η 
υδροηλεκτρική ενέργεια, η βιομάζα ή η 
γεωθερμική ενέργεια·

15. υπογραμμίζει την ανάγκη συνεχούς 
ανάλυσης για το πώς μπορούν να 
αναπτυχθούν διαφορετικές πηγές 
ενέργειας με βιώσιμο τρόπο, 
συνεκτιμώντας τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, την εξάρτηση από τις πρώτες 
ύλες και την αποτελεσματική χρήση των 
πόρων τους, καθώς και τις πτυχές που 
σχετίζονται με τον κύκλο ζωής·

Or. en

Τροπολογία 589
Anne Delvaux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ανάλυση για το πώς μπορούν να 

15. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ανάλυση για το πώς μπορούν να 
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αναπτυχθούν οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας με βιώσιμο τρόπο, 
συνεκτιμώντας τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, τις πτυχές που σχετίζονται με 
την εξάρτηση από τις πρώτες ύλες και 
τον κύκλο ζωής και, κυρίως, πώς μπορούν 
να υποστηριχθούν οι σταθερές πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η 
υδροηλεκτρική ενέργεια, η βιομάζα ή η 
γεωθερμική ενέργεια·

αναπτυχθούν οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας με βιώσιμο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο και, κυρίως, πώς 
μπορούν να υποστηριχθούν οι σταθερές 
πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η 
υδροηλεκτρική ενέργεια, η βιομάζα ή η 
γεωθερμική ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 590
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ανάλυση για το πώς μπορούν να 
αναπτυχθούν οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας με βιώσιμο τρόπο, 
συνεκτιμώντας τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, τις πτυχές που σχετίζονται με
την εξάρτηση από τις πρώτες ύλες και 
τον κύκλο ζωής και, κυρίως, πώς 
μπορούν να υποστηριχθούν οι σταθερές 
πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η 
υδροηλεκτρική ενέργεια, η βιομάζα ή η 
γεωθερμική ενέργεια·

15. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ανάλυση για το πώς μπορούν να
ενσωματωθούν στις ευέλικτες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι σταθερές
πηγές ανανεώσιμης ενέργειας όπως η 
υδροηλεκτρική ενέργεια σε ειδικούς 
υδροαντλητικούς σταθμούς ή η 
γεωθερμική ενέργεια, προκειμένου να 
βελτιστοποιηθεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 591
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ανάλυση για το πώς μπορούν να 
αναπτυχθούν οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας με βιώσιμο τρόπο, 
συνεκτιμώντας τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, τις πτυχές που σχετίζονται με 
την εξάρτηση από τις πρώτες ύλες και τον 
κύκλο ζωής και, κυρίως, πώς μπορούν να 
υποστηριχθούν οι σταθερές πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η 
υδροηλεκτρική ενέργεια, η βιομάζα ή η 
γεωθερμική ενέργεια·

15. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ανάλυση για το πώς μπορούν να 
αναπτυχθούν οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας με βιώσιμο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο, συνεκτιμώντας τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το συνολικό 
κόστος συστήματος, τις πτυχές που 
σχετίζονται με την εξάρτηση από τις 
πρώτες ύλες και τον κύκλο ζωής και, 
κυρίως, πώς μπορούν να υποστηριχθούν οι 
πηγές ανανεώσιμης ενέργειας με 
δυνατότητα μεταφοράς, όπως η 
υδροηλεκτρική ενέργεια, η βιομάζα ή η 
γεωθερμική ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 592
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ανάλυση για το πώς μπορούν να 
αναπτυχθούν οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας με βιώσιμο τρόπο, 
συνεκτιμώντας τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, τις πτυχές που σχετίζονται με 
την εξάρτηση από τις πρώτες ύλες και τον 
κύκλο ζωής και, κυρίως, πώς μπορούν να 
υποστηριχθούν οι σταθερές πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η 
υδροηλεκτρική ενέργεια, η βιομάζα ή η 
γεωθερμική ενέργεια·

15. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ανάλυση για το πώς μπορούν να 
αναπτυχθούν οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας με βιώσιμο τρόπο, 
συνεκτιμώντας τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, τις πτυχές που σχετίζονται με 
την εξάρτηση και την πιθανότητα 
έλλειψης πρώτων υλών και τον κύκλο 
ζωής και, κυρίως, πώς μπορούν να 
υποστηριχθούν οι σταθερές πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η 
υδροηλεκτρική ενέργεια, η βιομάζα ή η 
γεωθερμική ενέργεια· προς αυτή την 
κατεύθυνση ζητεί συντονισμένη δράση με 
άλλους πρωτοπόρους στον τομέα της 
τεχνολογίας (ΗΠΑ και Ιαπωνία) 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις, όπως η έλλειψη πρώτων 
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υλών και ιδίως των σπάνιων γαιών, που 
πλήττουν την εξάπλωση των τεχνολογιών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την 
αποθήκευση ενέργειας και τις προηγμένες 
ενεργειακές εφαρμογές·

Or. en

Τροπολογία 593
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
συμπερίληψης των κριτηρίων για τις 
έμμεσες αλλαγές της χρήσης γης (ILUC) 
στην αξιολόγηση της έντασης άνθρακα 
των καυσίμων με βάση τη βιομάζα· 
τονίζει ότι η νομοθεσία της ΕΕ για τα 
βιοκαύσιμα δεν πρέπει να επηρεάζει 
αρνητικά την παραγωγή τροφίμων και τη 
βιοποικιλότητα·

Or. en

Τροπολογία 594
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. υπογραμμίζει τον ρόλο των δικτύων 
θέρμανσης όσον αφορά τη χρήση 
σταθερών και τοπικά διαθέσιμων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η 
βιομάζα (ξύλο, βιομηχανικά κατάλοιπα 
και παραπροϊόντα) και η γεωθερμική 
ενέργεια·
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Or. fr

Τροπολογία 595
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενσωματώσουν το πρόγραμμα
εργασιών για την απόδοση των πόρων όσο 
το δυνατόν πληρέστερα σε όλες τις λοιπές 
πολιτικές·

16. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενσωματώσουν τη βιομηχανική 
πολιτική και τα προγράμματα εργασιών 
για την απόδοση των πόρων όσο το 
δυνατόν πληρέστερα σε όλες τις λοιπές 
πολιτικές·

Or. en

Τροπολογία 596
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενσωματώσουν το πρόγραμμα 
εργασιών για την απόδοση των πόρων όσο 
το δυνατόν πληρέστερα σε όλες τις λοιπές 
πολιτικές·

16. υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο της 
απόδοσης των πόρων στην επίτευξη των
στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την 
ενέργεια· προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενσωματώσουν τους 
στόχους για την απόδοση των πόρων σε 
άλλους βασικούς τομείς πολιτικής και 
στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 597
Anne Delvaux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενσωματώσουν το πρόγραμμα 
εργασιών για την απόδοση των πόρων όσο 
το δυνατόν πληρέστερα σε όλες τις λοιπές 
πολιτικές·

16. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενσωματώσουν το πρόγραμμα 
εργασιών για την απόδοση των πόρων όσο 
το δυνατόν αποτελεσματικότερα σε όλες 
τις λοιπές πολιτικές·

Or. en

Τροπολογία 598
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενσωματώσουν το πρόγραμμα 
εργασιών για την απόδοση των πόρων όσο 
το δυνατόν πληρέστερα σε όλες τις λοιπές 
πολιτικές·

16. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενσωματώσουν το πρόγραμμα 
εργασιών για την απόδοση των πόρων όσο 
το δυνατόν πληρέστερα σε όλες τις λοιπές 
πολιτικές και να προβούν σε σταδιακή 
κατάργηση των επιδοτήσεων που 
οδηγούν σε αναποτελεσματική χρήση των 
πόρων·

Or. en

Τροπολογία 599
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί τους παραγωγούς ηλεκτρικής 
ενέργειας να μειώσουν τις υπερβολικές 
ποσότητες ενέργειας που καταναλώνουν 
για να καλύψουν τις ανάγκες εντός των 
εγκαταστάσεών τους, δηλαδή, κατά τη 
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διάρκεια της παραγωγής ενέργειας για 
τους εξωτερικούς πελάτες·

Or. pl

Τροπολογία 600
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης όσο το δυνατόν πληρέστερα σε 
όλους τους λοιπούς πολιτικούς τομείς·

Or. de

Τροπολογία 601
Anne Delvaux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. υπενθυμίζει ότι η έγκαιρη μεταφορά 
και εφαρμογή των ευρωπαϊκών 
νομοθετικών πράξεων, ιδίως στους 
τομείς του περιβάλλοντος και της 
ενέργειας, αποτελεί δέσμευση και ανάγκη 
προκειμένου να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 602
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν 
υποχρεωτικές απαιτήσεις αειφορίας για 
τη χρήση στερεάς βιομάζας και 
βιοαερίου, γεγονός που θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε αναποτελεσματική χρήση 
της βιομάζας, υπονομεύοντας τους 
στόχους για μια αποδοτική ως προς τους 
πόρους Ευρώπη· προτρέπει την Επιτροπή 
να υποβάλει πρόταση για τα υποχρεωτικά 
κριτήρια αειφορίας που θα διευθετεί την 
ανακρίβεια της υπόθεσης ουδετερότητας 
του άνθρακα σε όλες τις πηγές βιομάζας, 
που θα οδηγούσε δυνητικά σε εξαιρετικά 
αναποτελεσματική χρήση των πόρων 
βιομάζας και σε αρνητικές για την 
ατμόσφαιρα επιπτώσεις στο κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 603
Anne Delvaux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. αναγνωρίζει τη σημασία των 
περιφερειών και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης στα ζητήματα για το 
κλίμα και την ενέργεια· συνιστά στην 
Επιτροπή να στηρίξει και να ενθαρρύνει 
τα κράτη μέλη σε επίπεδο περιφερειών 
και τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδίως μέσω 
της στοχοθετημένης ανάπτυξης 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων στους 
τομείς του κλίματος και της ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 604
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει 
την εξέλιξη της εξοικονόμησης ενέργειας 
στην ΕΕ·

διαγράφεται

(Η τροπολογία αυτή έχει μεταφερθεί στη νέα 
παράγραφο 6α).

Or. en

Τροπολογία 605
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει 
την εξέλιξη της εξοικονόμησης ενέργειας 
στην ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 606
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει 
την εξέλιξη της εξοικονόμησης ενέργειας 
στην ΕΕ·

17. ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει 
την εξέλιξη της εξοικονόμησης ενέργειας 
στην ΕΕ και την πρόοδο στην εφαρμογή 
των οικολογικών πολιτικών προμηθειών 
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στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 607
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει 
την εξέλιξη της εξοικονόμησης ενέργειας 
στην ΕΕ·

17. ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει 
την εξέλιξη της εξοικονόμησης ενέργειας 
στην ΕΕ· και να επιτρέψει την διεύρυνση 
των δεσμεύσεων της ΕΕ για τις εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με τις 
νέες διαπιστώσεις, προκειμένου να 
αποφευχθεί ένας ενιαίος στόχος μείωσης 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για 
το 2030, που θα οδηγούσε την ΕΕ στην 
απώλεια όλων των σημαντικών 
οικονομικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων που θα 
δημιουργούσε αυτή η φιλόδοξη δράση για 
την ενεργειακή απόδοση·

Or. en

Τροπολογία 608
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει 
την εξέλιξη της εξοικονόμησης ενέργειας 
στην ΕΕ·

17. ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει 
την εξέλιξη της εξοικονόμησης ενέργειας 
στην ΕΕ· επιμένει ότι η Επιτροπή δεν θα 
υιοθετήσει προσέγγιση μόνο για τις 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην 
επικείμενη ανακοίνωση της σχετικά με τη 
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δέσμη μέτρων για το κλίμα και την 
ενέργεια για το 2030, χωρίς να λαμβάνει 
υπόψη το οικονομικά αποδοτικό 
δυναμικό της ενεργειακής απόδοσης και 
μη μπορώντας να εξαλείψει τα μη 
οικονομικά εμπόδια που παρεμποδίζουν 
την ανάπτυξη της ενεργειακής απόδοσης· 
τονίζει ότι ένας ενιαίος στόχος μείωσης 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για 
το 2030 δεν θα επιτρέψει στην ΕΕ να 
επωφεληθεί από τα σημαντικά 
οικονομικά, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά οφέλη που θα 
δημιουργήσει αυτή η φιλόδοξη δράση για 
την ενεργειακή απόδοση και τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 609
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει 
την εξέλιξη της εξοικονόμησης ενέργειας
στην ΕΕ·

17. ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει 
την εξέλιξη της ενεργειακής απόδοσης
στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 610
Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει 
την εξέλιξη της εξοικονόμησης ενέργειας 
στην ΕΕ·

17. ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει, 
σε εύθετο χρόνο, την εξέλιξη της 
εξοικονόμησης ενέργειας στην ΕΕ σε 
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σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας 
2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση·

Or. en

Τροπολογία 611
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει 
την εξέλιξη της εξοικονόμησης ενέργειας 
στην ΕΕ·

17. ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει 
την εξέλιξη της εξοικονόμησης ενέργειας 
στην ΕΕ σε συνάρτηση με την εφαρμογή 
της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την 
ενεργειακή απόδοση·

Or. es

Τροπολογία 612
Νίκη Τζαβέλα, Tadeusz Cymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε 
συγκριτική μελέτη όπου θα αναλύεται και 
θα αξιολογείται η πρόοδος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενεργειακή 
απόδοση σε σχέση με άλλες ηπείρους και 
βασικούς ανταγωνιστές· η μελέτη θα 
πρέπει επίσης να διερευνά και να αναλύει 
τους στόχους και τις προσεγγίσεις που 
έχουν υιοθετηθεί από άλλες χώρες και 
ηπείρους·

Or. en

Τροπολογία 613
Bas Eickhout, Claude Turmes
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. επισημαίνει ότι οι ενδεικτικοί στόχοι 
του 2013 για την απόδοση σε εθνικό 
επίπεδο που δημοσιεύθηκαν στο πλαίσιο 
της οδηγίας της ΕΕ για την ενεργειακή 
απόδοση (ΟΕΑ) του 2012 δείχνουν 
σαφώς ότι οι στόχοι αυτοί δεν παρέχουν 
παρά το 20% των επιδιώξεων που είχε 
συμφωνηθεί στην ΕΕ· επιμένει ότι η 
Επιτροπή δεν αναμένεται να προτείνει 
νέα πολιτική και μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένου ενός δεσμευτικού 
στόχου για την ενεργειακή απόδοση για 
το 2020, και ότι θα ενσωματώσει 
δεσμευτικό στόχο για την ενεργειακή 
απόδοση στην επικείμενη ανακοίνωση 
της για το 2030 προκειμένου να 
διασφαλιστεί συνοχή μεταξύ των στόχων·

Or. en

Τροπολογία 614
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. επισημαίνει ότι το ισχύον πλαίσιο 
της ΕΕ στα θέματα της ενέργειας και του 
κλίματος δεν αντικατοπτρίζει τις 
διαφορές στη χρήση ενέργειας μεταξύ 
των πόλεων και των εκτός δικτύου 
αγροτικών περιοχών· επισημαίνει ότι 
ορισμένες ενεργειακές προκλήσεις είναι 
εντονότερες στις αγροτικές περιοχές 
(χαμηλή ενεργειακή απόδοση, προσιτή 
τιμή ενέργειας, υψηλό αποτύπωμα 
άνθρακα στα στέρεα και υγρά καύσιμα 



PE523.079v01-00 122/124 AM\1009740EL.doc

EL

θέρμανσης)·

Or. en

Τροπολογία 615
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. υπογραμμίζει τη σημασία των 
τοπικών και περιφερειακών 
πρωτοβουλιών για το κλίμα και την 
ενέργεια δεδομένου ότι μπορούν να 
συμβάλουν σημαντικά στις εθνικές 
προσπάθειες μετριασμού και στην 
περαιτέρω ανάπτυξη της 
αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας· 
παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να άρουν τα εμπόδια που 
δυσχεραίνουν τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές στο να συμβάλλουν 
στους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και 
την ενέργεια, και να διασφαλίσουν ότι 
υφίσταται το κατάλληλο χρηματοδοτικό 
πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 616
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναλύσουν το δυναμικό των 
υπόλοιπων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
όσον αφορά τη θέρμανση και την ψύξη 
και να εξετάσουν τις συνέργειες μεταξύ 
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της αυξανόμενης αξιοποίησης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 
εφαρμογής των οδηγιών περί ενεργειακής 
απόδοσης και ενεργειακής απόδοσης των 
κτιρίων·

Or. en

Τροπολογία 617
Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει 
αγροτική στρατηγική για την ενέργεια, ως 
μέρος του πλαισίου για το κλίμα και την 
ενέργεια για το 2030, προκειμένου να 
αναλύσει ορισμένες από τις ιδιαίτερες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκτός 
δικτύου καταναλωτές ενέργειας και να 
καταρτίσει μια σειρά από συστάσεις 
πολιτικής προς τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 618
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εκτιμήσουν το αναξιοποίητο 
δυναμικό των ΑΠΕ στον τομέα της 
θέρμανσης και της ψύξης, καθώς και τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ μιας αύξησης 
της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας αφενός και της εφαρμογής της 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση και 
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της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση 
των κτιρίων αφετέρου, καθώς και στις 
δυνατότητες που σχετίζονται με αυτές·

Or. en

Τροπολογία 619
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναπτύξει, ως μέρος του πλαισίου για το 
κλίμα και την ενέργεια για το 2030, 
αγροτική στρατηγική για την ενέργεια 
προκειμένου να αναλύσει ορισμένα από 
τα συγκεκριμένα ζητήματα που 
αντιμετωπίζουν οι εκτός δικτύου 
καταναλωτές ενέργειας και να παράσχει 
ένα σύνολο συστάσεων προς τα κράτη 
μέλη.

Or. en


