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Τροπολογία 620
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Ενεργειακή ασφάλεια Ενεργειακή ασφάλεια και εσωτερική 
αγορά ενέργειας

Or. en

Τροπολογία 621
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει τη σημασία χάραξης 
στρατηγικής για την ενέργεια η οποία θα 
επικεντρώνεται στην ενίσχυση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής και βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, στις 
κοινωνικές πτυχές και την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, αφενός μέσω μέτρων όπως η
διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού, των 
προμηθευτών και των πηγών και αφετέρου 
μέσω της αυξημένης ανάπτυξης των ΑΠΕ·

19. υπογραμμίζει τη σημασία χάραξης 
στρατηγικής για την ενέργεια η οποία θα 
επικεντρώνεται στην ενίσχυση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής και βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, στις 
κοινωνικές πτυχές και την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, αφενός μέσω μέτρων όπως η 
διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού, των 
προμηθευτών και των πηγών και αφετέρου 
μέσω της αυξημένης ανάπτυξης των ΑΠΕ, 
επωφελούμενη από τα πλεονεκτήματα 
της εξοικονόμησης ενέργειας και την 
ανάπτυξη ευφυών υποδομών·

Or. en
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Τροπολογία 622
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει τη σημασία χάραξης 
στρατηγικής για την ενέργεια η οποία θα 
επικεντρώνεται στην ενίσχυση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής και βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, στις 
κοινωνικές πτυχές και την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, αφενός μέσω μέτρων όπως η 
διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού, των 
προμηθευτών και των πηγών και αφετέρου 
μέσω της αυξημένης ανάπτυξης των ΑΠΕ·

19. υπογραμμίζει τη σημασία χάραξης 
στρατηγικής για την ενέργεια η οποία θα 
επικεντρώνεται στην ενίσχυση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής και βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, στις 
κοινωνικές πτυχές και την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, αφενός μέσω μέτρων όπως η 
διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού, των 
προμηθευτών και των πηγών και η 
εξεύρεση και εκμετάλλευση εγχώριων 
πηγών ενέργειας και αφετέρου μέσω της 
αυξημένης ανάπτυξης των ΑΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 623
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει τη σημασία χάραξης 
στρατηγικής για την ενέργεια η οποία θα 
επικεντρώνεται στην ενίσχυση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής και βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, στις 
κοινωνικές πτυχές και την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, αφενός μέσω μέτρων όπως η 
διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού, των 
προμηθευτών και των πηγών και αφετέρου 

19. τονίζει ότι η ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού αποτελεί 
σημαντική προϋπόθεση για τους 
ευρωπαίους πολίτες και για τις 
επιχειρήσεις· υπογραμμίζει τη σημασία 
χάραξης στρατηγικής για την ενέργεια η 
οποία θα επικεντρώνεται στην ενίσχυση 
της ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής και βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, στις 
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μέσω της αυξημένης ανάπτυξης των ΑΠΕ· κοινωνικές πτυχές και την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, αφενός μέσω μέτρων όπως η 
διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού, των 
προμηθευτών και των πηγών και αφετέρου 
μέσω της αυξημένης ανάπτυξης των ΑΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 624
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει τη σημασία χάραξης 
στρατηγικής για την ενέργεια η οποία θα 
επικεντρώνεται στην ενίσχυση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής και βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, στις 
κοινωνικές πτυχές και την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, αφενός μέσω μέτρων όπως η 
διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού, των 
προμηθευτών και των πηγών και αφετέρου 
μέσω της αυξημένης ανάπτυξης των ΑΠΕ·

19. υπογραμμίζει τη σημασία χάραξης 
στρατηγικής για την ενέργεια η οποία θα 
επικεντρώνεται στην ενίσχυση της 
ενεργειακής ασφάλειας για όλους τους 
Ευρωπαίους, με οικονομικά προσιτές 
τιμές ενέργειας, και της οικονομικής και 
βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας στην 
ΕΕ, στη δημιουργία θέσεων εργασίας 
υψηλής ποιότητας, στις κοινωνικές πτυχές 
και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, 
αφενός μέσω μέτρων όπως η 
διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού, των 
προμηθευτών και των πηγών και αφετέρου 
μέσω της αυξημένης ανάπτυξης των ΑΠΕ·

Or. de

Τροπολογία 625
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει τη σημασία χάραξης 
στρατηγικής για την ενέργεια η οποία θα 
επικεντρώνεται στην ενίσχυση της 

19. υπογραμμίζει τη σημασία χάραξης 
στρατηγικής για την ενέργεια η οποία θα 
επικεντρώνεται στην ενίσχυση της 
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ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής και βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, στις 
κοινωνικές πτυχές και την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, αφενός μέσω μέτρων όπως η 
διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού, των 
προμηθευτών και των πηγών και αφετέρου 
μέσω της αυξημένης ανάπτυξης των ΑΠΕ·

ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής και βιομηχανικής ανάπτυξης
στην ΕΕ, στην ανθεκτικότητα σε 
περίπτωση παγκόσμιας ενεργειακής 
κρίσης, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, 
στις κοινωνικές πτυχές και την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα, αφενός 
μέσω μέτρων όπως η διαφοροποίηση των 
οδών εφοδιασμού, των προμηθευτών και 
των πηγών και αφετέρου μέσω της 
αυξημένης ανάπτυξης των ΑΠΕ και της 
εφαρμογής των δυνατοτήτων ενεργειακής 
εξοικονόμησης της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 626
Konrad Szymański, Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει τη σημασία χάραξης 
στρατηγικής για την ενέργεια η οποία θα 
επικεντρώνεται στην ενίσχυση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής και βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, στις 
κοινωνικές πτυχές και την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, αφενός μέσω μέτρων όπως η 
διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού, των 
προμηθευτών και των πηγών και αφετέρου 
μέσω της αυξημένης ανάπτυξης των ΑΠΕ·

19. υπογραμμίζει τη σημασία χάραξης 
στρατηγικής για την ενέργεια η οποία θα 
επικεντρώνεται στην ενίσχυση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής και βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, στις 
κοινωνικές πτυχές και την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, αφενός μέσω μέτρων όπως η 
διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού, των 
προμηθευτών και των πηγών και αφετέρου 
μέσω της χρήσης ιδίων πόρων 
(συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης 
ανάπτυξης των ΑΠΕ)·

Or. en

Τροπολογία 627
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει τη σημασία χάραξης 
στρατηγικής για την ενέργεια η οποία θα 
επικεντρώνεται στην ενίσχυση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής και βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, στις 
κοινωνικές πτυχές και την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, αφενός μέσω μέτρων όπως η 
διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού, των 
προμηθευτών και των πηγών και αφετέρου 
μέσω της αυξημένης ανάπτυξης των ΑΠΕ·

19. υπογραμμίζει τη σημασία χάραξης 
στρατηγικής για την ενέργεια η οποία θα 
επικεντρώνεται στην ενίσχυση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής και βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, στις 
κοινωνικές πτυχές και την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, αφενός μέσω μέτρων όπως η 
διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού, των 
προμηθευτών και των πηγών και αφετέρου 
μέσω της αυξημένης ανάπτυξης των ΑΠΕ
και της οικονομικά αποδοτικής 
εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της 
βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 628
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει τη σημασία χάραξης 
στρατηγικής για την ενέργεια η οποία θα 
επικεντρώνεται στην ενίσχυση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής και βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, στις 
κοινωνικές πτυχές και την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, αφενός μέσω μέτρων όπως 
η διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού, 
των προμηθευτών και των πηγών και 
αφετέρου μέσω της αυξημένης ανάπτυξης 
των ΑΠΕ·

19. υπογραμμίζει τη σημασία χάραξης 
στρατηγικής για την ενέργεια η οποία θα 
επικεντρώνεται στην ενίσχυση της 
ενεργειακής ασφάλειας, της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της 
οικονομικής και βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας 
σε περίπτωση παγκόσμιας ενεργειακής 
κρίσης, στη δημιουργία θέσεων εργασίας
και στις κοινωνικές πτυχές στην ΕΕ, μέσω 
διαφόρων πολιτικών και μέτρων όπως η 
διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού, των 
προμηθευτών και των πηγών και μέσω της 
αυξημένης εφαρμογής των δυνατοτήτων 
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ενεργειακής εξοικονόμησης της ΕΕ, της 
ανάπτυξης των ΑΠΕ και των ευφυών 
ενεργειακών υποδομών·

Or. en

Τροπολογία 629
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει τη σημασία χάραξης 
στρατηγικής για την ενέργεια η οποία θα 
επικεντρώνεται στην ενίσχυση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής και βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, στις 
κοινωνικές πτυχές και την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, αφενός μέσω μέτρων όπως η 
διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού, των 
προμηθευτών και των πηγών και αφετέρου 
μέσω της αυξημένης ανάπτυξης των ΑΠΕ·

19. υπογραμμίζει τη σημασία χάραξης 
στρατηγικής για την ενέργεια η οποία θα 
επικεντρώνεται στην ενίσχυση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής και βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, στις 
κοινωνικές πτυχές και την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, αφενός μέσω μέτρων όπως η 
διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού, των 
προμηθευτών και των πηγών και αφετέρου 
μέσω της αυξημένης ανάπτυξης των ΑΠΕ
παράλληλα με την αύξηση της 
σταθερότητας και της ικανότητας 
διανομής του φορτίου βάσης·

Or. en

Τροπολογία 630
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει τη σημασία χάραξης 
στρατηγικής για την ενέργεια η οποία θα 
επικεντρώνεται στην ενίσχυση της 

19. υπογραμμίζει τη σημασία χάραξης 
στρατηγικής για την ενέργεια η οποία θα 
επικεντρώνεται στην ενίσχυση της 
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ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής και βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, στις 
κοινωνικές πτυχές και την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, αφενός μέσω μέτρων όπως η 
διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού, των 
προμηθευτών και των πηγών και αφετέρου 
μέσω της αυξημένης ανάπτυξης των ΑΠΕ·

ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής και βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, στις 
κοινωνικές πτυχές και την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, αφενός μέσω μέτρων όπως η 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και 
της εξοικονόμησης ενέργειας, η 
διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού, των 
προμηθευτών και των πηγών, η 
δημιουργία μιας πραγματικά
διασυνδεδεμένης ευρωπαϊκής αγοράς 
ενέργειας και αφετέρου μέσω της 
αυξημένης ανάπτυξης των ΑΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 631
Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει τη σημασία χάραξης 
στρατηγικής για την ενέργεια η οποία θα 
επικεντρώνεται στην ενίσχυση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής και βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, στις 
κοινωνικές πτυχές και την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, αφενός μέσω μέτρων όπως η 
διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού, των 
προμηθευτών και των πηγών και αφετέρου 
μέσω της αυξημένης ανάπτυξης των ΑΠΕ·

19. υπογραμμίζει τη σημασία χάραξης 
στρατηγικής για την ενέργεια η οποία θα 
επικεντρώνεται στην ενίσχυση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής και βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, στις 
κοινωνικές πτυχές και την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, αφενός μέσω μέτρων όπως η 
διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού, των 
προμηθευτών και των πηγών και αφετέρου 
μέσω της αυξημένης ανάπτυξης των ΑΠΕ
και της παροχής ενεργειακά 
αποτελεσματικών υπηρεσιών και 
τεχνικών τόσο από πλευράς προσφοράς 
όσο και από πλευράς ζήτησης·

Or. en
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Τροπολογία 632
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει τη σημασία χάραξης 
στρατηγικής για την ενέργεια η οποία θα 
επικεντρώνεται στην ενίσχυση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής και βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, στις 
κοινωνικές πτυχές και την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, αφενός μέσω μέτρων όπως η 
διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού, των 
προμηθευτών και των πηγών και αφετέρου 
μέσω της αυξημένης ανάπτυξης των ΑΠΕ·

19. υπογραμμίζει τη σημασία χάραξης
στρατηγικής για την ενέργεια η οποία θα 
επικεντρώνεται στην ενίσχυση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής και βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, στις 
κοινωνικές πτυχές και την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, αφενός μέσω μέτρων όπως η 
διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού, των 
προμηθευτών και των πηγών και αφετέρου 
μέσω της ανάπτυξης των ΑΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 633
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει τη σημασία χάραξης 
στρατηγικής για την ενέργεια η οποία θα 
επικεντρώνεται στην ενίσχυση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής και βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, στις 
κοινωνικές πτυχές και την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, αφενός μέσω μέτρων όπως η 
διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού, των 
προμηθευτών και των πηγών και αφετέρου 
μέσω της αυξημένης ανάπτυξης των ΑΠΕ·

19. υπογραμμίζει τη σημασία χάραξης 
στρατηγικής για την ενέργεια η οποία θα 
επικεντρώνεται στην ενίσχυση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής και βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, στις 
κοινωνικές πτυχές και την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, αφενός μέσω μέτρων όπως η 
πλήρης αξιοποίηση του διαθέσιμου 
δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας, η 
διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού, των 
προμηθευτών και των πηγών και αφετέρου 
μέσω της αυξημένης ανάπτυξης των ΑΠΕ·
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Or. es

Τροπολογία 634
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει τη σημασία χάραξης 
στρατηγικής για την ενέργεια η οποία θα 
επικεντρώνεται στην ενίσχυση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής και βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, στις 
κοινωνικές πτυχές και την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, αφενός μέσω μέτρων όπως η 
διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού, 
των προμηθευτών και των πηγών και 
αφετέρου μέσω της αυξημένης 
ανάπτυξης των ΑΠΕ·

19. υπογραμμίζει τη σημασία χάραξης ενός 
πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια με 
χρονικό ορίζοντα το έτος 2030, το οποίο
θα επικεντρώνεται στην ενίσχυση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής και βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, στις 
κοινωνικές πτυχές και την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, μέσω μέτρων όπως η 
αυξημένη ανάπτυξη των ΑΠΕ, οι μεγάλης 
κλίμακας επενδύσεις στην ενεργειακή 
απόδοση και η διαφοροποίηση των οδών 
εφοδιασμού, των προμηθευτών και των 
πηγών·

Or. en

Τροπολογία 635
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει τη σημασία χάραξης 
στρατηγικής για την ενέργεια η οποία θα 
επικεντρώνεται στην ενίσχυση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής και βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ, στη 

19. υπογραμμίζει τη σημασία χάραξης 
στρατηγικής για την ενέργεια η οποία θα 
επικεντρώνεται στην ενίσχυση της 
ενεργειακής ασφάλειας, της οικονομικής 
και βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας της 
ΕΕ, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στις 
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δημιουργία θέσεων εργασίας, στις 
κοινωνικές πτυχές και την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, αφενός μέσω μέτρων όπως η 
διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού, των 
προμηθευτών και των πηγών και αφετέρου 
μέσω της αυξημένης ανάπτυξης των 
ΑΠΕ·

κοινωνικές πτυχές και την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, μέσω μέτρων όπως η 
διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού, των 
προμηθευτών και των πηγών, η προώθηση 
της ενεργειακής απόδοσης και η 
αυξημένη ανάπτυξη των ΑΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 636
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί 
η ενεργειακή ασφάλεια και ενεργειακή 
αυτάρκεια της ΕΕ, που επιτυγχάνεται 
πρωτίστως με την προώθηση της 
εξοικονόμησης ενέργειας και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες, 
σε συνδυασμό με άλλες εναλλακτικές 
πηγές ενέργειας, μειώνουν την εξάρτηση 
από τις εισαγωγές· σημειώνει το 
αναδυόμενο ενδιαφέρον σχετικά με την 
έρευνα για κοιτάσματα πετρελαίου και 
φυσικού αερίου στη Μεσόγειο και τον 
Εύξεινο Πόντο· πιστεύει ότι, στο πλαίσιο 
της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της 
θαλάσσιας γεώτρησης πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, πρέπει να δοθεί έμφαση 
στους ενδεχόμενους κινδύνους και στην 
οριοθέτηση των αποκλειστικών 
οικονομικών ζωνών (EEZ) των 
ενδιαφερόμενων κρατών μελών και των 
σχετικών τρίτων χωρών, σύμφωνα με τη 
Σύμβαση UNCLOS, την οποία έχουν 
προσυπογράψει όλα τα κράτη μέλη και η 
ΕΕ καθαυτή·

Or. en
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Τροπολογία 637
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. επισημαίνει ότι οι υποδομές και η 
διαχείριση του δικτύου καθώς και οι 
κανόνες της αγοράς είναι σήμερα 
προσαρμοσμένοι στις ανάγκες και τις 
δυνατότητες των σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση 
πυρηνικής ενέργειας και ορυκτών 
καυσίμων με αποτέλεσμα να 
δημιουργείται ανταγωνιστικό 
μειονέκτημα για τις νέες τεχνολογίες, 
όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 
ζητεί να διαμορφωθεί ένα περισσότερο 
ευέλικτο σύστημα ενεργειακού 
εφοδιασμού και να προσαρμοστεί το 
αυξανόμενο ποσοστό των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας ούτως ώστε να 
διασφαλισθεί η μεγαλύτερη δυνατή 
οικονομική αποδοτικότητα και ασφάλεια 
του ενεργειακού εφοδιασμού·

Or. de

Τροπολογία 638
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. επικροτεί την πρόσφατη έγκριση του 
κανονισμού 347/2013 με τον οποίο 
καθορίζονται οι κατευθυντήριες γραμμές 
για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές 
υποδομές που διευκολύνουν την 
κατασκευή διασυνοριακών υποδομών 
μεταφοράς ενέργειας σε ολόκληρη την ΕΕ 
παρέχοντας κανονιστική και οικονομική 
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στήριξη μέσω της παροχής κινήτρων, της 
θέσπισης ταχύτερων και διαφανών 
διαδικασιών αδειοδότησης και κανόνων 
για τον διασυνοριακό επιμερισμό του 
κόστους και βελτιώνοντας τον τρόπο 
προσέλκυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσον αφορά τη δημόσια και ιδιωτική 
χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 639
Anne Delvaux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια του 
εφοδιασμού είναι ιδιαίτερα επισφαλής 
όταν οι εισαγωγές προέρχονται από λίγες 
διαφορετικές χώρες· τονίζει ότι μια μικρή 
διαφοροποίηση στις πηγές ενέργειας 
μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα 
εξωτερικών σχέσεων στην ΕΕ, ιδίως όταν 
οι εισαγωγές εξαρτώνται από πολιτικά 
ασταθή ή μη δημοκρατικά καθεστώτα·

Or. en

Τροπολογία 640
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. επικροτεί την έγκριση του 
κανονισμού σχετικά με τη διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» που κρίνεται 
καίριας σημασίας για να καλυφθούν οι 
μαζικές επενδύσεις σε ευρωπαϊκές 



AM\1009827EL.doc 15/94 PE523.089v01-00

EL

υποδομές ενέργειας, οι οποίες κρίνονται 
απαραίτητες για την ολοκλήρωση της 
ενιαίας αγοράς· υπογραμμίζει ότι ο νέος 
αυτός μηχανισμός χρηματοδότησης θα 
μεγιστοποιήσει τη χρήση των 
χρηματοδοτικών μέσων και θα 
δημιουργήσει μόχλευση, 
χρησιμοποιώντας τη δημόσια 
χρηματοδότηση με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο και 
προσελκύοντας παράλληλα ιδιωτικές 
επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 641
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι, με την επίτευξη της 
ασφάλειας του εφοδιασμού, τα κράτη 
μέλη πρέπει να είναι σε θέση να 
επωφεληθούν από το σύνολο των 
εγχώριων ενεργειακών τους πόρων σε 
συνάφεια με πολιτικές που εγγυώνται την 
ασφαλή και βιώσιμη εξερεύνηση, εξόρυξη 
και χρήση των πόρων αυτών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 642
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι, με την επίτευξη της 20. τονίζει ότι, με την επίτευξη της 
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ασφάλειας του εφοδιασμού, τα κράτη μέλη 
πρέπει να είναι σε θέση να επωφεληθούν 
από το σύνολο των εγχώριων ενεργειακών 
τους πόρων σε συνάφεια με πολιτικές που 
εγγυώνται την ασφαλή και βιώσιμη 
εξερεύνηση, εξόρυξη και χρήση των 
πόρων αυτών·

ασφάλειας του εφοδιασμού, τα κράτη μέλη 
διαθέτουν τη δυνατότητα επιλογής του 
εθνικού ενεργειακού τους μείγματος και 
μπορούν να επωφεληθούν από το σύνολο 
των εγχώριων ενεργειακών τους πόρων σε 
συνάφεια με τη βούληση των πολιτών και 
με πολιτικές που εγγυώνται την ασφαλή 
και βιώσιμη εξερεύνηση, εξόρυξη και 
χρήση των πόρων αυτών·

Or. fr

Τροπολογία 643
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι, με την επίτευξη της 
ασφάλειας του εφοδιασμού, τα κράτη μέλη 
πρέπει να είναι σε θέση να επωφεληθούν 
από το σύνολο των εγχώριων ενεργειακών 
τους πόρων σε συνάφεια με πολιτικές που 
εγγυώνται την ασφαλή και βιώσιμη 
εξερεύνηση, εξόρυξη και χρήση των 
πόρων αυτών·

20. τονίζει ότι, με την επίτευξη της 
ασφάλειας του εφοδιασμού, τα κράτη μέλη 
πρέπει να είναι σε θέση να επωφεληθούν 
από το σύνολο των βιώσιμων πηγών 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 644
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι, με την επίτευξη της 
ασφάλειας του εφοδιασμού, τα κράτη 
μέλη πρέπει να είναι σε θέση να 
επωφεληθούν από το σύνολο των 

20. συνιστά στα κράτη μέλη, με την 
επίτευξη της ασφάλειας του εφοδιασμού,  
να δώσουν προτεραιότητα σε πολιτικές 
που εγγυώνται την ασφαλή και βιώσιμη 
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εγχώριων ενεργειακών τους πόρων σε 
συνάφεια με πολιτικές που εγγυώνται την 
ασφαλή και βιώσιμη εξερεύνηση, εξόρυξη 
και χρήση των πόρων αυτών·

εξερεύνηση, εξόρυξη και χρήση των 
εγχώριων ενεργειακών πόρων τους, 
τηρώντας τους κανόνες που διέπουν τις 
εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

Or. pt

Τροπολογία 645
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι, με την επίτευξη της 
ασφάλειας του εφοδιασμού, τα κράτη 
μέλη πρέπει να είναι σε θέση να 
επωφεληθούν από το σύνολο των 
εγχώριων ενεργειακών τους πόρων σε 
συνάφεια με πολιτικές που εγγυώνται την 
ασφαλή και βιώσιμη εξερεύνηση, εξόρυξη 
και χρήση των πόρων αυτών·

20. τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει 
πλήρως τις δυνατότητες όλων των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που 
διαθέτουν τα κράτη μέλη της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 646
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι, με την επίτευξη της 
ασφάλειας του εφοδιασμού, τα κράτη μέλη 
πρέπει να είναι σε θέση να επωφεληθούν 
από το σύνολο των εγχώριων ενεργειακών 
τους πόρων σε συνάφεια με πολιτικές που 
εγγυώνται την ασφαλή και βιώσιμη 
εξερεύνηση, εξόρυξη και χρήση των 
πόρων αυτών·

20. τονίζει ότι, με την επίτευξη της 
ασφάλειας του εφοδιασμού, τα κράτη μέλη 
πρέπει να είναι σε θέση να επωφεληθούν 
από το σύνολο των εγχώριων ενεργειακών 
τους πόρων σε συνάφεια με πολιτικές που 
εγγυώνται την ασφαλή και βιώσιμη 
εξερεύνηση, εξόρυξη και χρήση των 
πόρων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις 
βλαβερές επιπτώσεις της υδραυλικής 
ρωγμάτωσης στη δημόσια υγεία και το 
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περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 647
Konrad Szymański, Herbert Reul, Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι, με την επίτευξη της 
ασφάλειας του εφοδιασμού, τα κράτη μέλη 
πρέπει να είναι σε θέση να επωφεληθούν 
από το σύνολο των εγχώριων ενεργειακών 
τους πόρων σε συνάφεια με πολιτικές που 
εγγυώνται την ασφαλή και βιώσιμη 
εξερεύνηση, εξόρυξη και χρήση των 
πόρων αυτών·

20. τονίζει ότι, με την επίτευξη της 
ασφάλειας του εφοδιασμού, τα κράτη μέλη 
πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξουν 
ελεύθερα το ενεργειακό τους μείγμα και 
να επωφεληθούν από το σύνολο των 
εγχώριων ενεργειακών τους πόρων 
(συμπεριλαμβανομένων των μη 
συμβατικών υδρογονανθράκων όπως το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο) σε συνάφεια 
με πολιτικές που εγγυώνται την ασφαλή 
και βιώσιμη εξερεύνηση, εξόρυξη, 
κατασκευή και χρήση των πόρων αυτών
καθώς και των σχετικών προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 648
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι, με την επίτευξη της 
ασφάλειας του εφοδιασμού, τα κράτη μέλη 
πρέπει να είναι σε θέση να επωφεληθούν 
από το σύνολο των εγχώριων ενεργειακών 
τους πόρων σε συνάφεια με πολιτικές που 
εγγυώνται την ασφαλή και βιώσιμη 
εξερεύνηση, εξόρυξη και χρήση των 

20. τονίζει ότι, με την επίτευξη της 
ασφάλειας του εφοδιασμού, τα κράτη μέλη 
πρέπει να είναι σε θέση να επωφεληθούν 
από το σύνολο των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση·
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πόρων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 649
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι, με την επίτευξη της 
ασφάλειας του εφοδιασμού, τα κράτη μέλη 
πρέπει να είναι σε θέση να επωφεληθούν 
από το σύνολο των εγχώριων ενεργειακών
τους πόρων σε συνάφεια με πολιτικές που 
εγγυώνται την ασφαλή και βιώσιμη 
εξερεύνηση, εξόρυξη και χρήση των 
πόρων αυτών·

20. τονίζει ότι, με την επίτευξη της 
ασφάλειας του εφοδιασμού, τα κράτη μέλη 
πρέπει να είναι σε θέση να επωφεληθούν 
από τους εγχώριους ενεργειακούς τους
πόρους σε συνάφεια με πολιτικές που 
εγγυώνται την ασφαλή και βιώσιμη 
εξερεύνηση, εξόρυξη και χρήση των 
πόρων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτοί είναι συμβατοί με τους 
μακροπρόθεσμους στόχους της Ευρώπης 
που αφορούν την αλλαγή του κλίματος·

Or. en

Τροπολογία 650
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι, με την επίτευξη της 
ασφάλειας του εφοδιασμού, τα κράτη μέλη 
πρέπει να είναι σε θέση να επωφεληθούν 
από το σύνολο των εγχώριων ενεργειακών 
τους πόρων σε συνάφεια με πολιτικές που 
εγγυώνται την ασφαλή και βιώσιμη 
εξερεύνηση, εξόρυξη και χρήση των 
πόρων αυτών·

20. τονίζει ότι, με την επίτευξη της 
ασφάλειας του εφοδιασμού, τα κράτη μέλη
πρέπει να είναι σε θέση να επωφεληθούν 
από το σύνολο των εγχώριων ενεργειακών 
τους πόρων σε συνάφεια με πολιτικές που 
εγγυώνται την ασφαλή και βιώσιμη 
εξερεύνηση, εξόρυξη και χρήση των 
πόρων αυτών· σε αυτό το πλαίσιο, 
υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία 
της έρευνας για κοιτάσματα πετρελαίου 
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και φυσικού αερίου, ειδικότερα στην 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, και 
συνεπώς την ανάγκη οριοθέτησης των 
αποκλειστικών οικονομικών ζωνών στην 
περιοχή αυτή σύμφωνα με τη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας (UNCLOS)·

Or. el

Τροπολογία 651
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι, με την επίτευξη της 
ασφάλειας του εφοδιασμού, τα κράτη μέλη 
πρέπει να είναι σε θέση να επωφεληθούν 
από το σύνολο των εγχώριων ενεργειακών 
τους πόρων σε συνάφεια με πολιτικές που 
εγγυώνται την ασφαλή και βιώσιμη 
εξερεύνηση, εξόρυξη και χρήση των 
πόρων αυτών·

20. τονίζει ότι, με την επίτευξη της 
ασφάλειας του εφοδιασμού, τα κράτη μέλη 
πρέπει να είναι σε θέση να επωφεληθούν 
από το σύνολο των εγχώριων ενεργειακών 
τους πόρων σε συνάφεια με πολιτικές που 
εγγυώνται την ασφαλή και βιώσιμη 
εξερεύνηση, εξόρυξη και χρήση των 
πόρων αυτών· θεωρεί ότι, για τον σκοπό 
αυτό, τα κράτη μέλη και η ΕΕ πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν 
πολιτικές στήριξης που εξασφαλίζουν τον 
εφοδιασμό από εγχώριες πηγές ενέργειας·

Or. es

Τροπολογία 652
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι, με την επίτευξη της 
ασφάλειας του εφοδιασμού, τα κράτη μέλη 
πρέπει να είναι σε θέση να επωφεληθούν 

20. τονίζει ότι, με την επίτευξη της 
ασφάλειας του εφοδιασμού και της 
επακόλουθης αυτό-βιωσιμότητας, τα 
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από το σύνολο των εγχώριων ενεργειακών 
τους πόρων σε συνάφεια με πολιτικές που 
εγγυώνται την ασφαλή και βιώσιμη 
εξερεύνηση, εξόρυξη και χρήση των 
πόρων αυτών·

κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να 
επωφεληθούν από το σύνολο των 
εγχώριων ενεργειακών τους πόρων σε 
συνάφεια με πολιτικές που εγγυώνται την 
ασφαλή και βιώσιμη εξερεύνηση, εξόρυξη 
και χρήση των πόρων αυτών· 
υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία 
της έρευνας για κοιτάσματα πετρελαίου 
και φυσικού αερίου στην ανατολική 
Μεσόγειο που αναμένεται να στηρίξουν 
την ενεργειακή αυτάρκεια της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 653
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι, με την επίτευξη της 
ασφάλειας του εφοδιασμού, τα κράτη 
μέλη πρέπει να είναι σε θέση να 
επωφεληθούν από το σύνολο των 
εγχώριων ενεργειακών τους πόρων σε 
συνάφεια με πολιτικές που εγγυώνται την 
ασφαλή και βιώσιμη εξερεύνηση, εξόρυξη 
και χρήση των πόρων αυτών·

20. τονίζει ότι η επίτευξη της ασφάλειας 
του εφοδιασμού πρέπει να αντιμετωπιστεί 
μέσω της αυξημένης ανάπτυξης των 
ΑΠΕ και της ενεργειακής απόδοσης, 
καθώς και μέσω της ολοκλήρωσης της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας, οι οποίες 
αποτελούν ασφαλείς επιλογές και ότι η
εξερεύνηση, η εξόρυξη και η χρήση των 
εγχώριων ενεργειακών πόρων πρέπει να 
σέβεται τις πολιτικές που εγγυώνται τη 
χρήση ασφαλών, βιώσιμων και 
περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 654
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. επισημαίνει ότι η εκμετάλλευση 
τυχόν εγχώριων πηγών ενέργειας στην 
περίπτωση των διασυνοριακών περιοχών 
πρέπει να πραγματοποιείται έπειτα από 
επαρκή εξέταση και παροχή 
διασφαλίσεων σχετικά με τις δυνητικά 
αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να 
προκύψουν στα εδάφη ενός γειτονικού 
κράτους·

Or. en

Τροπολογία 655
Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Alejo Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Romana Jordan, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. ζητεί από την Επιτροπή να 
προχωρήσει στην τρίτη επισκόπηση της 
ενεργειακής στρατηγικής και, με βάση 
αυτά τα επικαιροποιημένα δεδομένα, να 
στηρίξει τις μελλοντικές ευρωπαϊκές 
δεσμεύσεις για το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 656
Νίκη Τζαβέλα, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, όσον αφορά την εσωτερική αγορά 
φυσικού αερίου, να επανεξετάσουν όλες 
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τις συμβάσεις για το φυσικό αέριο που 
βασίζονται σε παρωχημένους 
μηχανισμούς καθορισμού των τιμών –και 
ειδικότερα στην αρχή της 
αναπροσαρμογής βάσει της αξίας του 
πετρελαίου– που επιβάλλουν υψηλές τιμές 
στους καταναλωτές και παροτρύνει την 
Επιτροπή να διερευνήσει τις δυνατότητες 
αναδιαπραγμάτευσης των εν λόγω 
συμβάσεων, όχι μόνον στο πλαίσιο της 
παράτασής τους· τονίζει την ανάγκη 
ανάπτυξης και στήριξης όλων των 
προϊόντων και μηχανισμών που έχουν ως 
στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων 
εμπορίας του φυσικού αερίου 
βραχυπρόθεσμα· υπογραμμίζει ότι τα 
ανωτέρω μέτρα έχουν καίρια σημασία για 
τη διασφάλιση της πραγματικής 
ανταγωνιστικότητας στις τιμές 
εφοδιασμού με φυσικό αέριο σε όλους 
τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά 
φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 657
Νίκη Τζαβέλα, Tadeusz Cymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. τονίζει ότι η ανάπτυξη εγχώριων 
πηγών ενέργειας θα οδηγήσει στην 
εμφάνιση νέων εμπορικών κόμβων στην 
ΕΕ και νέων αγορών άμεσης διανομής 
φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, 
κάτι που παρουσιάζει μια πραγματική 
ευκαιρία για την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
ώστε να καθορίζουν τις ενεργειακές τους 
τιμές, μεταξύ άλλων σε περιφερειακό και 
σε τοπικό επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 658
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. ζητεί από την Επιτροπή, όταν 
εισηγείται νομοθεσία σχετικά με το 
ζήτημα της υδραυλικής ρωγμάτωσης, να 
περιλαμβάνει μια υποχρεωτική εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) για 
αμφότερες την έρευνα και την εξόρυξη 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου· τονίζει, 
επιπροσθέτως, ότι δεν υπάρχουν επαρκή 
στοιχεία όσον αφορά τις χημικές ουσίες 
που χρησιμοποιούνται κατά τη 
διαδικασία της υδραυλικής ρωγμάτωσης· 
ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή, 
όταν υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις 
αυτού του είδους, να διασφαλίζει τη 
διαφάνεια των δεδομένων όσον αφορά τις 
εν λόγω χημικές ουσίες, προκειμένου η 
δημόσια υγεία και η προστασία του 
περιβάλλοντος να διασφαλίζονται στον 
μέγιστο δυνατό βαθμό·

Or. en

Τροπολογία 659
Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. τονίζει ότι, καθώς η ΕΕ επιδιώκει τον 
στόχο της που αφορά την ενεργειακή 
ασφάλεια, η έμφαση πρέπει να 
μετατοπιστεί προς ένα μοντέλο 
ενεργειακής αλληλεξάρτησης μεταξύ των 
κρατών μελών, εξασφαλίζοντας την ταχεία 

21. τονίζει ότι, καθώς η ΕΕ επιδιώκει τον 
στόχο της που αφορά την ενεργειακή
ασφάλεια, η έμφαση πρέπει να 
μετατοπιστεί προς ένα μοντέλο 
ενεργειακής αλληλεξάρτησης μεταξύ των 
κρατών μελών, εξασφαλίζοντας την ταχεία 
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ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας της ΕΕ· πιστεύει επίσης ότι η 
ολοκλήρωση των υπερδικτυακών 
υποδομών της ΕΕ, με τη σύνδεση βορρά, 
νότου, ανατολής και δύσης, θα επιτρέψει 
στην ΕΕ να χρησιμοποιήσει με τον 
βέλτιστο τρόπο τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα του κάθε κράτους μέλους, 
ζητεί δε περαιτέρω στήριξη για την 
αποκεντρωμένη και μικρής κλίμακας 
παραγωγή ενέργειας και για έξυπνες 
ενεργειακές υποδομές σε όλα τα κράτη 
μέλη· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη 
για καλό συντονισμό μεταξύ των 
πολιτικών των κρατών μελών και για κοινή 
δράση, αλληλεγγύη και διαφάνεια 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις στο 
πλαίσιο της εθνικής ενεργειακής πολιτικής 
μπορούν να επηρεάσουν άλλα κράτη μέλη· 
υποστηρίζει ότι θα ήταν σκόπιμο να 
καθορισθεί εάν και με ποιον τρόπο θα 
μπορούσαν να αξιοποιηθούν η εμπειρία 
και οι εγκαταστάσεις του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (ACER) κατά την εκτέλεση των 
παραπάνω καθηκόντων·

ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας της ΕΕ· πιστεύει επίσης ότι η 
ολοκλήρωση των υπερδικτυακών 
υποδομών της ΕΕ, με τη σύνδεση βορρά, 
νότου, ανατολής και δύσης, θα επιτρέψει 
στην ΕΕ να χρησιμοποιήσει με τον 
βέλτιστο τρόπο τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα του κάθε κράτους μέλους 
και τονίζει ότι κρίνεται απαραίτητο να 
δημιουργηθούν ενεργειακές διασυνδέσεις 
μεταξύ όλων των κρατών μελών· ζητεί δε 
περαιτέρω στήριξη για την αποκεντρωμένη 
και μικρής κλίμακας παραγωγή ενέργειας 
και για έξυπνες ενεργειακές υποδομές σε 
όλα τα κράτη μέλη· τονίζει, ως εκ τούτου, 
την ανάγκη για καλό συντονισμό μεταξύ 
των πολιτικών των κρατών μελών και για 
κοινή δράση, αλληλεγγύη και διαφάνεια 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις στο 
πλαίσιο της εθνικής ενεργειακής πολιτικής 
μπορούν να επηρεάσουν άλλα κράτη μέλη· 
υποστηρίζει ότι θα ήταν σκόπιμο να 
καθορισθεί εάν και με ποιον τρόπο θα 
μπορούσαν να αξιοποιηθούν η εμπειρία 
και οι εγκαταστάσεις του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (ACER) κατά την εκτέλεση των 
παραπάνω καθηκόντων·

Or. en

Τροπολογία 660
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. τονίζει ότι, καθώς η ΕΕ επιδιώκει τον 
στόχο της που αφορά την ενεργειακή 
ασφάλεια, η έμφαση πρέπει να 
μετατοπιστεί προς ένα μοντέλο 
ενεργειακής αλληλεξάρτησης μεταξύ των 
κρατών μελών, εξασφαλίζοντας την ταχεία 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 

21. τονίζει ότι, καθώς η ΕΕ επιδιώκει τον 
στόχο της που αφορά την ενεργειακή 
ασφάλεια, η έμφαση πρέπει να 
μετατοπιστεί προς ένα μοντέλο 
ενεργειακής αλληλεξάρτησης μεταξύ των 
κρατών μελών, εξασφαλίζοντας την ταχεία 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
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ενέργειας της ΕΕ· πιστεύει επίσης ότι η 
ολοκλήρωση των υπερδικτυακών 
υποδομών της ΕΕ, με τη σύνδεση βορρά, 
νότου, ανατολής και δύσης, θα επιτρέψει 
στην ΕΕ να χρησιμοποιήσει με τον 
βέλτιστο τρόπο τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα του κάθε κράτους μέλους, 
ζητεί δε περαιτέρω στήριξη για την 
αποκεντρωμένη και μικρής κλίμακας 
παραγωγή ενέργειας και για έξυπνες 
ενεργειακές υποδομές σε όλα τα κράτη 
μέλη· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη 
για καλό συντονισμό μεταξύ των 
πολιτικών των κρατών μελών και για κοινή 
δράση, αλληλεγγύη και διαφάνεια 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις στο 
πλαίσιο της εθνικής ενεργειακής πολιτικής 
μπορούν να επηρεάσουν άλλα κράτη μέλη· 
υποστηρίζει ότι θα ήταν σκόπιμο να 
καθορισθεί εάν και με ποιον τρόπο θα 
μπορούσαν να αξιοποιηθούν η εμπειρία 
και οι εγκαταστάσεις του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (ACER) κατά την εκτέλεση των 
παραπάνω καθηκόντων·

ενέργειας της ΕΕ· τονίζει ότι, ως εκ 
τούτου, απαιτείται η επέκταση των 
ενεργειακών υποδομών σε όλα τα επίπεδα 
του δικτύου, η αναβάθμιση των 
υποδομών ΤΠ, η ενισχυμένη προώθηση 
της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και η 
ταχεία τυποποίηση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο· πιστεύει επίσης ότι η 
ολοκλήρωση των υπερδικτυακών 
υποδομών της ΕΕ, με τη σύνδεση βορρά, 
νότου, ανατολής και δύσης, θα επιτρέψει 
στην ΕΕ να χρησιμοποιήσει με τον 
βέλτιστο τρόπο τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα του κάθε κράτους μέλους, 
ζητεί δε περαιτέρω στήριξη για την 
αποκεντρωμένη και μικρής κλίμακας 
παραγωγή ενέργειας με μεγαλύτερη 
συμμετοχή των φορέων εκμετάλλευσης 
του δικτύου διανομής και για έξυπνες 
ενεργειακές υποδομές σε όλα τα κράτη 
μέλη· υπογραμμίζει ότι κατά την 
επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των 
ενεργειακών υποδομών πρέπει να 
διασφαλισθεί η μεγαλύτερη συνεργασία 
των φορέων εκμετάλλευσης των δικτύων 
διανομής, καθώς και η ισχυρή, διαφανής, 
συντονισμένη και έγκαιρη συμμετοχή του 
συνόλου των ενδιαφερόμενων μερών·
τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη για καλό 
συντονισμό μεταξύ των πολιτικών των 
κρατών μελών και για κοινή δράση, 
αλληλεγγύη και διαφάνεια λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι αποφάσεις στο πλαίσιο της 
εθνικής ενεργειακής πολιτικής μπορούν να 
επηρεάσουν άλλα κράτη μέλη· υποστηρίζει 
ότι θα ήταν σκόπιμο να καθορισθεί εάν και 
με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να 
αξιοποιηθούν η εμπειρία και οι 
εγκαταστάσεις του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (ACER) κατά την εκτέλεση των 
παραπάνω καθηκόντων·

Or. de
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21. τονίζει ότι, καθώς η ΕΕ επιδιώκει τον 
στόχο της που αφορά την ενεργειακή 
ασφάλεια, η έμφαση πρέπει να 
μετατοπιστεί προς ένα μοντέλο 
ενεργειακής αλληλεξάρτησης μεταξύ των 
κρατών μελών, εξασφαλίζοντας την ταχεία 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας της ΕΕ· πιστεύει επίσης ότι η 
ολοκλήρωση των υπερδικτυακών 
υποδομών της ΕΕ, με τη σύνδεση βορρά, 
νότου, ανατολής και δύσης, θα επιτρέψει 
στην ΕΕ να χρησιμοποιήσει με τον 
βέλτιστο τρόπο τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα του κάθε κράτους μέλους, 
ζητεί δε περαιτέρω στήριξη για την 
αποκεντρωμένη και μικρής κλίμακας 
παραγωγή ενέργειας και για έξυπνες 
ενεργειακές υποδομές σε όλα τα κράτη 
μέλη· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη 
για καλό συντονισμό μεταξύ των 
πολιτικών των κρατών μελών και για κοινή 
δράση, αλληλεγγύη και διαφάνεια 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις στο 
πλαίσιο της εθνικής ενεργειακής πολιτικής 
μπορούν να επηρεάσουν άλλα κράτη μέλη· 
υποστηρίζει ότι θα ήταν σκόπιμο να 
καθορισθεί εάν και με ποιον τρόπο θα 
μπορούσαν να αξιοποιηθούν η εμπειρία 
και οι εγκαταστάσεις του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών
Ενέργειας (ACER) κατά την εκτέλεση των 
παραπάνω καθηκόντων·

21. τονίζει ότι, καθώς η ΕΕ επιδιώκει τον 
στόχο της που αφορά την ενεργειακή 
ασφάλεια, η έμφαση πρέπει να 
μετατοπιστεί προς ένα μοντέλο 
ενεργειακής αλληλεξάρτησης μεταξύ των 
κρατών μελών, εξασφαλίζοντας την ταχεία 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας της ΕΕ· πιστεύει επίσης ότι η 
ολοκλήρωση των υπερδικτυακών 
υποδομών και των υποδομών φυσικού 
αερίου της ΕΕ, με τη σύνδεση βορρά, 
νότου, ανατολής και δύσης, θα επιτρέψει 
στην ΕΕ να χρησιμοποιήσει με τον 
βέλτιστο τρόπο τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα του κάθε κράτους μέλους, 
ζητεί δε περαιτέρω στήριξη για την 
αποκεντρωμένη και μικρής κλίμακας 
παραγωγή ενέργειας και για έξυπνες 
ενεργειακές υποδομές σε όλα τα κράτη 
μέλη· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη
για καλό συντονισμό μεταξύ των 
πολιτικών των κρατών μελών και για κοινή 
δράση, αλληλεγγύη και διαφάνεια 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις στο 
πλαίσιο της εθνικής ενεργειακής πολιτικής 
μπορούν να επηρεάσουν άλλα κράτη μέλη· 
υποστηρίζει ότι θα ήταν σκόπιμο να 
καθορισθεί εάν και με ποιον τρόπο θα 
μπορούσαν να αξιοποιηθούν η εμπειρία 
και οι εγκαταστάσεις του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (ACER) κατά την εκτέλεση των 
παραπάνω καθηκόντων·

Or. en
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21. τονίζει ότι, καθώς η ΕΕ επιδιώκει τον 
στόχο της που αφορά την ενεργειακή 
ασφάλεια, η έμφαση πρέπει να 
μετατοπιστεί προς ένα μοντέλο 
ενεργειακής αλληλεξάρτησης μεταξύ των 
κρατών μελών, εξασφαλίζοντας την ταχεία 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας της ΕΕ· πιστεύει επίσης ότι η 
ολοκλήρωση των υπερδικτυακών 
υποδομών της ΕΕ, με τη σύνδεση βορρά, 
νότου, ανατολής και δύσης, θα επιτρέψει 
στην ΕΕ να χρησιμοποιήσει με τον 
βέλτιστο τρόπο τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα του κάθε κράτους μέλους, 
ζητεί δε περαιτέρω στήριξη για την 
αποκεντρωμένη και μικρής κλίμακας 
παραγωγή ενέργειας και για έξυπνες 
ενεργειακές υποδομές σε όλα τα κράτη 
μέλη· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη 
για καλό συντονισμό μεταξύ των 
πολιτικών των κρατών μελών και για κοινή 
δράση, αλληλεγγύη και διαφάνεια 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις στο 
πλαίσιο της εθνικής ενεργειακής πολιτικής 
μπορούν να επηρεάσουν άλλα κράτη μέλη· 
υποστηρίζει ότι θα ήταν σκόπιμο να 
καθορισθεί εάν και με ποιον τρόπο θα 
μπορούσαν να αξιοποιηθούν η εμπειρία 
και οι εγκαταστάσεις του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (ACER) κατά την εκτέλεση των 
παραπάνω καθηκόντων·

21. τονίζει ότι, καθώς η ΕΕ επιδιώκει τον 
στόχο της που αφορά την ενεργειακή 
ασφάλεια, η έμφαση πρέπει να 
μετατοπιστεί προς ένα μοντέλο 
ενεργειακής αλληλεξάρτησης μεταξύ των 
κρατών μελών, εξασφαλίζοντας την ταχεία 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας της ΕΕ· πιστεύει επίσης ότι η 
ολοκλήρωση των υπερδικτυακών 
υποδομών της ΕΕ, με τη σύνδεση βορρά, 
νότου, ανατολής και δύσης, θα επιτρέψει 
στην ΕΕ να χρησιμοποιήσει με τον 
βέλτιστο τρόπο τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα του κάθε κράτους μέλους, 
ζητεί δε περαιτέρω στήριξη για την 
αποκεντρωμένη και μικρής κλίμακας 
παραγωγή ενέργειας και για έξυπνες 
ενεργειακές υποδομές σε όλα τα κράτη 
μέλη με αποτελεσματικό και βιώσιμο 
τρόπο· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη 
για καλό συντονισμό μεταξύ των 
πολιτικών των κρατών μελών και για κοινή 
δράση, αλληλεγγύη και διαφάνεια 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις στο 
πλαίσιο της εθνικής ενεργειακής πολιτικής 
μπορούν να επηρεάσουν άλλα κράτη μέλη· 
υποστηρίζει ότι θα ήταν σκόπιμο να 
καθορισθεί εάν και με ποιον τρόπο θα 
μπορούσαν να αξιοποιηθούν η εμπειρία 
και οι εγκαταστάσεις του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (ACER) κατά την εκτέλεση των 
παραπάνω καθηκόντων·

Or. en

Τροπολογία 663
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, 
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21. τονίζει ότι, καθώς η ΕΕ επιδιώκει τον 
στόχο της που αφορά την ενεργειακή 
ασφάλεια, η έμφαση πρέπει να 
μετατοπιστεί προς ένα μοντέλο 
ενεργειακής αλληλεξάρτησης μεταξύ των 
κρατών μελών, εξασφαλίζοντας την ταχεία 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας της ΕΕ· πιστεύει επίσης ότι η 
ολοκλήρωση των υπερδικτυακών 
υποδομών της ΕΕ, με τη σύνδεση βορρά, 
νότου, ανατολής και δύσης, θα επιτρέψει 
στην ΕΕ να χρησιμοποιήσει με τον 
βέλτιστο τρόπο τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα του κάθε κράτους μέλους,
ζητεί δε περαιτέρω στήριξη για την 
αποκεντρωμένη και μικρής κλίμακας 
παραγωγή ενέργειας και για έξυπνες 
ενεργειακές υποδομές σε όλα τα κράτη 
μέλη· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη 
για καλό συντονισμό μεταξύ των 
πολιτικών των κρατών μελών και για κοινή 
δράση, αλληλεγγύη και διαφάνεια 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις στο 
πλαίσιο της εθνικής ενεργειακής πολιτικής 
μπορούν να επηρεάσουν άλλα κράτη μέλη· 
υποστηρίζει ότι θα ήταν σκόπιμο να 
καθορισθεί εάν και με ποιον τρόπο θα 
μπορούσαν να αξιοποιηθούν η εμπειρία 
και οι εγκαταστάσεις του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (ACER) κατά την εκτέλεση των 
παραπάνω καθηκόντων·

21. τονίζει ότι, καθώς η ΕΕ επιδιώκει τον 
στόχο της που αφορά την ενεργειακή 
ασφάλεια, η έμφαση πρέπει να 
μετατοπιστεί προς ένα μοντέλο 
ενεργειακής αλληλεξάρτησης μεταξύ των 
κρατών μελών, εξασφαλίζοντας την ταχεία 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας της ΕΕ· πιστεύει επίσης ότι η 
ολοκλήρωση των υπερδικτυακών 
υποδομών της ΕΕ, με τη σύνδεση βορρά, 
νότου, ανατολής και δύσης, θα επιτρέψει 
στην ΕΕ να χρησιμοποιήσει με τον 
βέλτιστο τρόπο τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα του κάθε κράτους μέλους· 
υπογραμμίζει τις μεγάλες δυνατότητες 
της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας της 
Βόρειας Θάλασσας· τονίζει τη σημασία 
της οικονομικά αποδοτικής αξιοποίησης 
των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στη 
Βόρεια Θάλασσα με τη συνδρομή του 
υπεράκτιου δικτύου της Βορείου 
Θάλασσας· αναγνωρίζει εν προκειμένω τη 
σημασία της Πρωτοβουλίας των 
παράκτιων χωρών της Βόρειας 
Θάλασσας για το Υπεράκτιο Σύστημα και 
ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να της δώσουν μεγαλύτερη 
σημασία και στήριξη· ζητεί δε περαιτέρω 
στήριξη για την αποκεντρωμένη και μικρής 
κλίμακας παραγωγή ενέργειας και για 
έξυπνες ενεργειακές υποδομές σε όλα τα 
κράτη μέλη· τονίζει, ως εκ τούτου, την 
ανάγκη για καλό συντονισμό μεταξύ των 
πολιτικών των κρατών μελών και για κοινή 
δράση, αλληλεγγύη και διαφάνεια 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις στο 
πλαίσιο της εθνικής ενεργειακής πολιτικής 
μπορούν να επηρεάσουν άλλα κράτη μέλη· 
υποστηρίζει ότι θα ήταν σκόπιμο να 
καθορισθεί εάν και με ποιον τρόπο θα 
μπορούσαν να αξιοποιηθούν η εμπειρία 
και οι εγκαταστάσεις του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
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21. τονίζει ότι, καθώς η ΕΕ επιδιώκει τον 
στόχο της που αφορά την ενεργειακή 
ασφάλεια, η έμφαση πρέπει να 
μετατοπιστεί προς ένα μοντέλο 
ενεργειακής αλληλεξάρτησης μεταξύ των 
κρατών μελών, εξασφαλίζοντας την ταχεία
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας της ΕΕ· πιστεύει επίσης ότι η 
ολοκλήρωση των υπερδικτυακών 
υποδομών της ΕΕ, με τη σύνδεση βορρά, 
νότου, ανατολής και δύσης, θα επιτρέψει 
στην ΕΕ να χρησιμοποιήσει με τον 
βέλτιστο τρόπο τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα του κάθε κράτους μέλους, 
ζητεί δε περαιτέρω στήριξη για την 
αποκεντρωμένη και μικρής κλίμακας 
παραγωγή ενέργειας και για έξυπνες 
ενεργειακές υποδομές σε όλα τα κράτη 
μέλη· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη 
για καλό συντονισμό μεταξύ των 
πολιτικών των κρατών μελών και για κοινή 
δράση, αλληλεγγύη και διαφάνεια 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις στο 
πλαίσιο της εθνικής ενεργειακής 
πολιτικής μπορούν να επηρεάσουν άλλα 
κράτη μέλη· υποστηρίζει ότι θα ήταν 
σκόπιμο να καθορισθεί εάν και με ποιον 
τρόπο θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν η 
εμπειρία και οι εγκαταστάσεις του 
Οργανισμού Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) 
κατά την εκτέλεση των παραπάνω 

21. τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να επιδιώξει
τον στόχο της που αφορά την ενεργειακή 
ασφάλεια, εξασφαλίζοντας την ταχεία 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας της ΕΕ· πιστεύει επίσης ότι η 
ολοκλήρωση των υπερδικτυακών 
υποδομών της ΕΕ, με τη σύνδεση βορρά, 
νότου, ανατολής και δύσης, θα επιτρέψει 
στην ΕΕ να χρησιμοποιήσει με τον 
βέλτιστο τρόπο τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα του κάθε κράτους μέλους 
και τονίζει την ανάγκη για ενίσχυση του 
συντονισμού μεταξύ των πολιτικών των 
κρατών μελών και για κοινή δράση, 
αλληλεγγύη και διαφάνεια·
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21. τονίζει ότι, καθώς η ΕΕ επιδιώκει τον 
στόχο της που αφορά την ενεργειακή 
ασφάλεια, η έμφαση πρέπει να 
μετατοπιστεί προς ένα μοντέλο
ενεργειακής αλληλεξάρτησης μεταξύ των 
κρατών μελών, εξασφαλίζοντας την ταχεία 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας της ΕΕ· πιστεύει επίσης ότι η 
ολοκλήρωση των υπερδικτυακών 
υποδομών της ΕΕ, με τη σύνδεση βορρά, 
νότου, ανατολής και δύσης, θα επιτρέψει 
στην ΕΕ να χρησιμοποιήσει με τον 
βέλτιστο τρόπο τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα του κάθε κράτους μέλους, 
ζητεί δε περαιτέρω στήριξη για την 
αποκεντρωμένη και μικρής κλίμακας 
παραγωγή ενέργειας και για έξυπνες 
ενεργειακές υποδομές σε όλα τα κράτη 
μέλη· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη 
για καλό συντονισμό μεταξύ των 
πολιτικών των κρατών μελών και για κοινή 
δράση, αλληλεγγύη και διαφάνεια 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις στο 
πλαίσιο της εθνικής ενεργειακής πολιτικής 
μπορούν να επηρεάσουν άλλα κράτη μέλη· 
υποστηρίζει ότι θα ήταν σκόπιμο να 
καθορισθεί εάν και με ποιον τρόπο θα 
μπορούσαν να αξιοποιηθούν η εμπειρία 
και οι εγκαταστάσεις του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (ACER) κατά την εκτέλεση των 
παραπάνω καθηκόντων·

21. τονίζει ότι, καθώς η ΕΕ επιδιώκει τους
στόχους της που αφορούν την ενεργειακή 
ασφάλεια, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα
στην ανάπτυξη ενός μοντέλου ενεργειακής 
αλληλεξάρτησης μεταξύ των κρατών 
μελών, εξασφαλίζοντας την ταχεία 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας της ΕΕ· πιστεύει επίσης ότι η 
ολοκλήρωση των υπερδικτυακών 
υποδομών της ΕΕ, με τη σύνδεση βορρά, 
νότου, ανατολής και δύσης, θα επιτρέψει 
στην ΕΕ να χρησιμοποιήσει με τον 
βέλτιστο τρόπο τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα του κάθε κράτους μέλους, 
ζητεί δε περαιτέρω στήριξη για την 
αποκεντρωμένη και μικρής κλίμακας 
παραγωγή ενέργειας και για έξυπνες 
ενεργειακές υποδομές σε όλα τα κράτη 
μέλη· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη 
για καλό συντονισμό μεταξύ των 
πολιτικών των κρατών μελών και για κοινή 
δράση, αλληλεγγύη και διαφάνεια καθώς
οι αποφάσεις στο πλαίσιο της εθνικής 
ενεργειακής πολιτικής μπορούν να 
επηρεάσουν άλλα κράτη μέλη· υποστηρίζει 
ότι θα ήταν σκόπιμο να καθορισθεί εάν και 
με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να 
αξιοποιηθούν η εμπειρία και οι 
εγκαταστάσεις του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (ACER) κατά την εκτέλεση των 
παραπάνω καθηκόντων·

Or. en
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. τονίζει ότι, καθώς η ΕΕ επιδιώκει τον 
στόχο της που αφορά την ενεργειακή 
ασφάλεια, η έμφαση πρέπει να 
μετατοπιστεί προς ένα μοντέλο 
ενεργειακής αλληλεξάρτησης μεταξύ των 
κρατών μελών, εξασφαλίζοντας την ταχεία 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας της ΕΕ· πιστεύει επίσης ότι η 
ολοκλήρωση των υπερδικτυακών
υποδομών της ΕΕ, με τη σύνδεση βορρά, 
νότου, ανατολής και δύσης, θα επιτρέψει 
στην ΕΕ να χρησιμοποιήσει με τον 
βέλτιστο τρόπο τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα του κάθε κράτους μέλους, 
ζητεί δε περαιτέρω στήριξη για την 
αποκεντρωμένη και μικρής κλίμακας 
παραγωγή ενέργειας και για έξυπνες 
ενεργειακές υποδομές σε όλα τα κράτη 
μέλη· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη 
για καλό συντονισμό μεταξύ των 
πολιτικών των κρατών μελών και για
κοινή δράση, αλληλεγγύη και διαφάνεια 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις στο 
πλαίσιο της εθνικής ενεργειακής πολιτικής 
μπορούν να επηρεάσουν άλλα κράτη μέλη· 
υποστηρίζει ότι θα ήταν σκόπιμο να 
καθορισθεί εάν και με ποιον τρόπο θα 
μπορούσαν να αξιοποιηθούν η εμπειρία 
και οι εγκαταστάσεις του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (ACER) κατά την εκτέλεση των 
παραπάνω καθηκόντων·

21. τονίζει ότι, καθώς η ΕΕ επιδιώκει τον 
στόχο της που αφορά τη θέσπιση ενός 
πλαισίου για τη βιώσιμη ενέργεια, η 
έμφαση πρέπει να μετατοπιστεί προς ένα 
μοντέλο συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
μελών, εξασφαλίζοντας την ταχεία 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας της ΕΕ· πιστεύει επίσης ότι η 
ολοκλήρωση των υποδομών της ΕΕ, με τη 
σύνδεση βορρά, νότου, ανατολής και 
δύσης, θα επιτρέψει στην ΕΕ να 
χρησιμοποιήσει με τον βέλτιστο τρόπο τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα του κάθε 
κράτους μέλους, ζητεί δε περαιτέρω 
στήριξη για την αποκεντρωμένη, μικρής 
κλίμακας και κοινοτική παραγωγή 
ενέργειας και για έξυπνες ενεργειακές 
υποδομές σε επίπεδο διανομής, καθώς και 
για τη δημιουργία προγραμμάτων 
αποθήκευσης και ανταπόκρισης στη 
ζήτηση με σκοπό την εξισορρόπηση του 
εφοδιασμού και της ζήτησης σε όλα τα 
κράτη μέλη· τονίζει, ως εκ τούτου, την 
ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη της 
μακροπεριφερειακής ισχύος των αγορών 
στην ΕΕ, όπως της αγοράς Nord Pool και 
της αγοράς της Κεντροδυτικής Ευρώπης, 
που ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των 
γειτονικών χωρών όσον αφορά την 
ανταλλαγή ενέργειας, την ανάπτυξη 
υποδομών, την εξισορρόπηση του 
εφοδιασμού και της ζήτησης καθώς και 
την αποθήκευση· ζητεί να υπάρξει 
αυξημένος συντονισμός μεταξύ των 
πολιτικών των κρατών μελών, να 
αναληφθεί κοινή δράση και να υπάρξει
αλληλεγγύη και διαφάνεια λαμβάνοντας 
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υπόψη ότι οι αποφάσεις στο πλαίσιο της 
εθνικής ενεργειακής πολιτικής μπορούν να 
επηρεάσουν άλλα κράτη μέλη· υποστηρίζει 
ότι θα ήταν σκόπιμο να καθορισθεί εάν και 
με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να 
αξιοποιηθούν η εμπειρία και οι 
εγκαταστάσεις του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (ACER) κατά την εκτέλεση των 
παραπάνω καθηκόντων·

Or. en

Τροπολογία 667
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. τονίζει ότι, καθώς η ΕΕ επιδιώκει τον 
στόχο της που αφορά την ενεργειακή 
ασφάλεια, η έμφαση πρέπει να 
μετατοπιστεί προς ένα μοντέλο 
ενεργειακής αλληλεξάρτησης μεταξύ των 
κρατών μελών, εξασφαλίζοντας την ταχεία 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας της ΕΕ· πιστεύει επίσης ότι η 
ολοκλήρωση των υπερδικτυακών 
υποδομών της ΕΕ, με τη σύνδεση βορρά, 
νότου, ανατολής και δύσης, θα επιτρέψει 
στην ΕΕ να χρησιμοποιήσει με τον 
βέλτιστο τρόπο τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα του κάθε κράτους μέλους, 
ζητεί δε περαιτέρω στήριξη για την 
αποκεντρωμένη και μικρής κλίμακας 
παραγωγή ενέργειας και για έξυπνες 
ενεργειακές υποδομές σε όλα τα κράτη 
μέλη· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη 
για καλό συντονισμό μεταξύ των 
πολιτικών των κρατών μελών και για 
κοινή δράση, αλληλεγγύη και διαφάνεια 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις στο 
πλαίσιο της εθνικής ενεργειακής 

21. τονίζει ότι, καθώς η ΕΕ επιδιώκει τον 
στόχο της που αφορά την ενεργειακή 
ασφάλεια, η έμφαση πρέπει να 
μετατοπιστεί προς ένα μοντέλο 
ενεργειακής αλληλεξάρτησης μεταξύ των 
κρατών μελών, εξασφαλίζοντας την ταχεία 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης 
ειδικότερα της κατασκευής 
διασυνδέσεων και της εξάλειψης των 
διασυνοριακών εμποδίων· πιστεύει επίσης 
ότι η ολοκλήρωση των υπερδικτυακών 
υποδομών της ΕΕ, με τη σύνδεση βορρά, 
νότου, ανατολής και δύσης, θα επιτρέψει 
στην ΕΕ να χρησιμοποιήσει με τον 
βέλτιστο τρόπο τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα του κάθε κράτους μέλους, 
ζητεί δε περαιτέρω στήριξη για την 
αποκεντρωμένη και μικρής κλίμακας 
παραγωγή ενέργειας και για έξυπνες 
ενεργειακές υποδομές σε όλα τα κράτη 
μέλη·
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πολιτικής μπορούν να επηρεάσουν άλλα 
κράτη μέλη· υποστηρίζει ότι θα ήταν 
σκόπιμο να καθορισθεί εάν και με ποιον 
τρόπο θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν η 
εμπειρία και οι εγκαταστάσεις του 
Οργανισμού Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) 
κατά την εκτέλεση των παραπάνω 
καθηκόντων·

Or. en

Τροπολογία 668
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 
διατηρήσει ένα υψηλό πολιτικό προφίλ 
όσον αφορά την παραχώρηση 
δικαιωμάτων εκμετάλλευσης για 
γεωτρήσεις και την οριοθέτηση των 
αποκλειστικών οικονομικών ζωνών και 
ότι σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη πρέπει να επιδιώξει να 
εμποδίσει τυχόν διεθνείς διαφωνίες· 
αναγνωρίζει ότι η προστασία των 
θαλάσσιων συνόρων της Ευρώπης 
αποτελεί πρόκληση για την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι η ενέργεια 
πρέπει να χρησιμοποιείται ως κινητήρια 
δύναμη για ειρήνη, περιβαλλοντική 
ακεραιότητα, συνεργασία και 
σταθερότητα·

Or. en

Τροπολογία 669
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. υπογραμμίζει την ανάγκη συνέχισης 
του διαχωρισμού και της απορύθμισης 
των ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας 
προκειμένου να διασφαλιστεί ο 
ανταγωνισμός και ο εφοδιασμός με 
ηλεκτρική ενέργεια στις χαμηλότερες 
δυνατές τιμές·

Or. en

Τροπολογία 670
Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. τονίζει ότι μια δραστήρια δασοκομία 
που θα διασφαλίζει μεγαλύτερη ανάπτυξη 
και απορρόφηση του διοξειδίου του 
άνθρακα αποτελεί σημαντική και 
οικονομικά αποδοτική συνεισφορά στην 
επίτευξη των στόχων της κλιματικής 
πολιτικής. Επισημαίνει ότι με κάθε 
επιπλέον κυβικό μέτρο δάσους που 
παράγεται μέσω ενεργητικής πολιτικής 
εξασφαλίζεται απορρόφηση περίπου 1,3 
τόνων διοξειδίου του άνθρακα, ποσότητα 
που αντιστοιχεί στις εκπομπές 
αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης κατά τη 
διάνυση 10.000 χιλιομέτρων.  Καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν κίνητρα υπέρ της ενεργού 
συνεισφοράς των ιδιοκτητών δασικών 
εκτάσεων στην αποτελεσματικότερη 
επίτευξη των κλιματικών στόχων, για 
παράδειγμα λαμβάνοντας μέτρα σε 
περιφερειακό επίπεδο υπέρ της βιώσιμης 
δασικής παραγωγής και της δέσμευσης 
διοξειδίου του άνθρακα·
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Or. sv

Τροπολογία 671
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, 
Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. υπενθυμίζει τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2002 στα 
οποία τίθεται ως μη δεσμευτικός στόχος 
η επίτευξη, έως το 2005, ενός επιπέδου 
διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας της 
τάξεως του 10% της εγκατεστημένης 
παραγωγικής ικανότητας σε εθνικό 
επίπεδο· τονίζει, ωστόσο, ότι τα 
περισσότερα κράτη μέλη δεν έχουν 
επιτύχει αυτόν τον στόχο· πιστεύει ότι η 
ενισχυμένη διασύνδεση θα διευκολύνει το 
διασυνοριακό εμπόριο και θα αυξήσει τη 
δυνατότητα εξισορρόπησης της ΕΕ με 
αποτέλεσμα την πιο οικονομικά 
αποδοτική ένταξη των ΑΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 672
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. ζητεί από την Επιτροπή να 
συμπεριληφθεί στους στόχους της για το 
πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το 
κλίμα και την ενέργεια με χρονικό 
ορίζοντα το έτος 2030 ένας δεσμευτικός 
στόχος ή μια δέσμη στόχων σχετικά με 
τις υποδομές διασύνδεσης της 
ηλεκτρικής ενέργειας που θα βασίζεται 
στην ανάλυση των συγκριτικών 
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πλεονεκτημάτων κάθε κράτους μέλους 
στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, ώστε να ολοκληρωθούν οι 
υπερδικτυακές υποδομές της ΕΕ που 
συνδέουν βορρά, νότο, ανατολή και δύση·

Or. en

Τροπολογία 673
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies, 
Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21γ. επισημαίνει τη σημασία της 
ευθυγράμμισης του ρυθμού των 
επενδύσεων σε υποδομές ενέργειας με τις 
επενδύσεις σε ΑΠΕ και άλλες πηγές 
ενέργειας· τονίζει τον καίριο ρόλο της 
μεταφοράς ενέργειας στο πλαίσιο για το 
2030·

Or. en

Τροπολογία 674
Fiona Hall, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies, Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21δ. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή στήριξη 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 
διευκόλυνση της κατασκευής 
διασυνοριακών υποδομών μεταφοράς 
ενέργειας σε ολόκληρη την ΕΕ· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διευκολύνουν τις διασυνοριακές 
επενδύσεις αυτού του είδους μέσω 
πολιτικής και οικονομικής στήριξης, 
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καθώς και μέσω συζητήσεων σχετικά με 
την παροχή κινήτρων και το ρυθμιστικό 
καθεστώς· επισημαίνει την ανάγκη 
στήριξης των συνεκτικών και 
αποτελεσματικών καθεστώτων 
αδειοδότησης για επενδύσεις σε υποδομές 
σε ολόκληρη την Ευρώπη· 

Or. en

Τροπολογία 675
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας παραμένει ένα από τα κύρια 
εμπόδια στην ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς· υπογραμμίζει τη σημασία της 
εξάλειψης των εναπομενόντων 
κωλυμάτων των υποδομών και των 
περιπτώσεων ανεπάρκειας της αγοράς, 
καθώς και τη σημασία της διασφάλισης 
ότι δεν θα δημιουργηθούν νέα εμπόδια 
στην ολοκλήρωση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 676
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας παραμένει ένα από τα κύρια 

διαγράφεται
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εμπόδια στην ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς· υπογραμμίζει τη σημασία της 
εξάλειψης των εναπομενόντων 
κωλυμάτων των υποδομών και των 
περιπτώσεων ανεπάρκειας της αγοράς, 
καθώς και τη σημασία της διασφάλισης 
ότι δεν θα δημιουργηθούν νέα εμπόδια 
στην ολοκλήρωση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 677
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας παραμένει ένα από τα κύρια 
εμπόδια στην ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς· υπογραμμίζει τη σημασία της 
εξάλειψης των εναπομενόντων κωλυμάτων 
των υποδομών και των περιπτώσεων 
ανεπάρκειας της αγοράς, καθώς και τη 
σημασία της διασφάλισης ότι δεν θα 
δημιουργηθούν νέα εμπόδια στην 
ολοκλήρωση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

22. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας παραμένει ένα από τα κύρια 
εμπόδια στην ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς· υπογραμμίζει τη σημασία της 
εξάλειψης των εναπομενόντων κωλυμάτων 
των υποδομών και των περιπτώσεων 
ανεπάρκειας ή κατάχρησης της αγοράς, 
καθώς και τη σημασία της διασφάλισης ότι 
δεν θα δημιουργηθούν νέα εμπόδια στην 
ολοκλήρωση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 678
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της 22. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της 
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νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας παραμένει ένα από τα κύρια 
εμπόδια στην ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς· υπογραμμίζει τη σημασία της 
εξάλειψης των εναπομενόντων κωλυμάτων 
των υποδομών και των περιπτώσεων 
ανεπάρκειας της αγοράς, καθώς και τη 
σημασία της διασφάλισης ότι δεν θα 
δημιουργηθούν νέα εμπόδια στην 
ολοκλήρωση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας παραμένει ένα από τα κύρια 
εμπόδια στην ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς· υπογραμμίζει τη σημασία της 
εξάλειψης των εναπομενόντων κωλυμάτων 
των υποδομών και των περιπτώσεων 
ανεπάρκειας της αγοράς, καθώς και τη 
σημασία της διασφάλισης ότι δεν θα 
δημιουργηθούν νέα εμπόδια στην 
ολοκλήρωση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου· ζητεί από 
τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν άμεσα την 
τρίτη δέσμη νομοθετικών μέτρων για την 
εσωτερική αγορά και να άρουν τυχόν 
υφιστάμενες στρεβλώσεις της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 679
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας παραμένει ένα από τα κύρια 
εμπόδια στην ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς· υπογραμμίζει τη σημασία της 
εξάλειψης των εναπομενόντων κωλυμάτων 
των υποδομών και των περιπτώσεων 
ανεπάρκειας της αγοράς, καθώς και τη 
σημασία της διασφάλισης ότι δεν θα 
δημιουργηθούν νέα εμπόδια στην 
ολοκλήρωση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

22. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας παραμένει ένα από τα κύρια 
εμπόδια στην ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς· υπογραμμίζει τη σημασία της 
εξάλειψης των εναπομενόντων κωλυμάτων 
των υποδομών και των περιπτώσεων 
ανεπάρκειας της αγοράς, καθώς και τη 
σημασία της διασφάλισης ότι δεν θα 
δημιουργηθούν νέα εμπόδια στην 
ολοκλήρωση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου· ζητεί να 
διασφαλισθεί η μεταφορά της ισχύουσας 
ενεργειακής νομοθεσίας της ΕΕ στα 
εθνικά δίκαια μέσω συνεπών ενεργειών 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ με σκοπό την 
υλοποίηση μιας πλήρως ολοκληρωμένης, 
ανταγωνιστικής και φιλικής προς τον 
καταναλωτή εσωτερικής αγοράς 
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ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 680
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας παραμένει ένα από τα κύρια 
εμπόδια στην ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς· υπογραμμίζει τη σημασία της 
εξάλειψης των εναπομενόντων 
κωλυμάτων των υποδομών και των 
περιπτώσεων ανεπάρκειας της αγοράς, 
καθώς και τη σημασία της διασφάλισης 
ότι δεν θα δημιουργηθούν νέα εμπόδια 
στην ολοκλήρωση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

22. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας παραμένει ένα από τα κύρια 
εμπόδια στην ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 681
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας παραμένει ένα από τα κύρια 
εμπόδια στην ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς· υπογραμμίζει τη σημασία της 
εξάλειψης των εναπομενόντων κωλυμάτων 
των υποδομών και των περιπτώσεων 
ανεπάρκειας της αγοράς, καθώς και τη 

22. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας παραμένει ένα από τα κύρια 
εμπόδια στην ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς· υπογραμμίζει τη σημασία της 
εξάλειψης των εναπομενόντων κωλυμάτων 
των υποδομών και των περιπτώσεων 
ανεπάρκειας της αγοράς, καθώς και τη 
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σημασία της διασφάλισης ότι δεν θα 
δημιουργηθούν νέα εμπόδια στην 
ολοκλήρωση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

σημασία της διασφάλισης ότι δεν θα 
δημιουργηθούν νέα εμπόδια στην 
ολοκλήρωση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου· τονίζει ότι 
η κατάργηση της ρύθμισης των τελικών 
τιμών προς τον πελάτη σε ολόκληρη την 
ΕΕ είναι απαραίτητη για την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 682
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας παραμένει ένα από τα κύρια 
εμπόδια στην ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς· υπογραμμίζει τη σημασία της 
εξάλειψης των εναπομενόντων κωλυμάτων 
των υποδομών και των περιπτώσεων 
ανεπάρκειας της αγοράς, καθώς και τη 
σημασία της διασφάλισης ότι δεν θα 
δημιουργηθούν νέα εμπόδια στην 
ολοκλήρωση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

22. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας παραμένει ένα από τα κύρια 
εμπόδια στην ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς· υπογραμμίζει τη σημασία της 
εξάλειψης των εναπομενόντων κωλυμάτων 
των υποδομών και των περιπτώσεων 
ανεπάρκειας της αγοράς, καθώς και τη 
σημασία της διασφάλισης ότι δεν θα 
δημιουργηθούν νέα εμπόδια στην 
ολοκλήρωση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου· 
υπογραμμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης 
των διαρθρωτικών στρεβλώσεων της 
αγοράς, όπως π.χ. οι συνεχιζόμενες 
επιδοτήσεις των ορυκτών καυσίμων και 
της πυρηνικής ενέργειας και η έλλειψη 
διαφάνειας στην αγορά, που δεν 
συμβάλλουν στο να καταστεί το 
ενεργειακό μας μείγμα πιο βιώσιμο· καλεί 
την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές 
της προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εφαρμογή της τρίτης δέσμης μέτρων για 
την ενέργεια·

Or. en
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Τροπολογία 683
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας παραμένει ένα από τα κύρια 
εμπόδια στην ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς· υπογραμμίζει τη σημασία της 
εξάλειψης των εναπομενόντων κωλυμάτων 
των υποδομών και των περιπτώσεων 
ανεπάρκειας της αγοράς, καθώς και τη 
σημασία της διασφάλισης ότι δεν θα 
δημιουργηθούν νέα εμπόδια στην 
ολοκλήρωση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

22. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας και οι στρεβλώσεις της αγοράς, 
όπως π.χ. οι επιδοτήσεις των ορυκτών 
καυσίμων, παραμένουν τα κύρια εμπόδια 
στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς· 
υπογραμμίζει τη σημασία της εξάλειψης 
των εναπομενόντων «κωλυμάτων» των 
υποδομών και των περιπτώσεων 
ανεπάρκειας της αγοράς, καθώς και την 
αποφυγή δημιουργίας νέων εμποδίων
στην ολοκλήρωση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, όπως π.χ. η 
λανθασμένη σχεδίαση της δυναμικότητας 
της αγοράς που εισάγει διακρίσεις έναντι 
ορισμένων εξισορροπητικών πόρων·
επιμένει ότι στο μέλλον κάθε μορφή 
ευελιξίας στο σύστημα παραγωγής 
ενέργειας –είτε πρόκειται για εθνικό είτε 
για ευρωπαϊκό σύστημα– ή όσον αφορά 
τη διασύνδεση/ανταπόκριση στη ζήτηση, 
πρέπει να επιβραβεύεται με διαφανή και 
δίκαιο τρόπο· ζητεί από την Επιτροπή, 
στις προτάσεις της για το 2030, να λάβει 
υπόψη τον σχεδιασμό της αγοράς 
προκειμένου να βελτιώσει το εμπόριο 
ηλεκτρικής ενέργειας και να 
δημιουργήσει διαφανείς αγορές 
εξισορρόπησης και παροχής υπηρεσιών 
στήριξης δικτύου·

Or. en

Τροπολογία 684
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Karl-Heinz 
Florenz
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας παραμένει ένα από τα κύρια 
εμπόδια στην ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς· υπογραμμίζει τη σημασία της 
εξάλειψης των εναπομενόντων κωλυμάτων 
των υποδομών και των περιπτώσεων 
ανεπάρκειας της αγοράς, καθώς και τη 
σημασία της διασφάλισης ότι δεν θα 
δημιουργηθούν νέα εμπόδια στην 
ολοκλήρωση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

22. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
υλοποιήσουν και να εφαρμόσουν πλήρως 
και έγκαιρα τη νομοθεσία για την 
εσωτερική αγορά ενέργειας, ώστε να 
άρουν όλα τα εναπομείναντα εμπόδια 
στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς· 
υπογραμμίζει τη σημασία της εξάλειψης 
των εναπομενόντων κωλυμάτων των 
υποδομών και των περιπτώσεων 
ανεπάρκειας της αγοράς, καθώς και τη 
σημασία τη διασφάλισης ότι δεν θα 
δημιουργηθούν νέα εμπόδια στην 
ολοκλήρωση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 685
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. αναγνωρίζει ότι το μελλοντικό 
ευρωπαϊκό δίκτυο ενέργειας πρέπει να 
είναι σε θέση να ανταποκρίνεται έγκαιρα 
σε αλλαγές και στη διαφορετική 
παραγωγή ενέργειας που προέρχεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· τονίζει τη 
σημασία των ευέλικτων δικτύων και τις 
μεταβλητές δυνατότητες παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 686
Fiona Hall, Kent Johansson, Corinne Lepage
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. υπενθυμίζει ότι ένα πιο 
αποκεντροποιημένο ενεργειακό σύστημα 
που θα βασίζεται, σε κάποιο βαθμό, στην 
αρχή της συμπαραγωγής ενέργειας 
μπορεί να βοηθήσει στον μετριασμό των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα 
δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου 
του τρόπου λειτουργίας των συστημάτων 
συμπαραγωγής, ο οποίος στηρίζεται στη 
ζήτηση·

Or. en

Τροπολογία 687
Anne Delvaux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. επισημαίνει ότι η στήριξη της ΕΕ 
κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να 
διευκολυνθεί η κατασκευή 
διασυνοριακών υποδομών μεταφοράς 
ενέργειας· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διευκολύνουν και να 
συντονίσουν με ορθότερο τρόπο τις εν 
λόγω επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 688
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές 
ενέργειας –ιδιώτες, ΜΜΕ και βιομηχανία–
βρίσκονται στο επίκεντρο της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας και θα πρέπει να 
επωφελούνται από χαμηλότερες τιμές 
ενέργειας, να προστατεύονται δεόντως και 
να ενημερώνονται επακριβώς με την 
εξασφάλιση της εύκολης πρόσβασης σε 
πληροφορίες· για τον σκοπό αυτόν, καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
επιτύχουν επειγόντως την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς, την ασφάλεια του
εφοδιασμού και τη διασύνδεση των 
δικτύων όπως ορίζει το άρθρο 194 της 
ΣΛΕΕ·

23. τονίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές 
ενέργειας –ιδιώτες, ΜΜΕ και βιομηχανία–
βρίσκονται στο επίκεντρο της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας και θα πρέπει να 
επωφελούνται από χαμηλότερες και 
διαφανείς τιμές ενέργειας, να 
προστατεύονται δεόντως και να 
ενημερώνονται επακριβώς με την 
εξασφάλιση της εύκολης πρόσβασης σε 
πληροφορίες· για τον σκοπό αυτόν, καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
επιτύχουν επειγόντως την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς, την ασφάλεια του 
εφοδιασμού και τη διασύνδεση των 
δικτύων όπως ορίζει το άρθρο 194 της 
ΣΛΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 689
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές 
ενέργειας –ιδιώτες, ΜΜΕ και βιομηχανία–
βρίσκονται στο επίκεντρο της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας και θα πρέπει να 
επωφελούνται από χαμηλότερες τιμές 
ενέργειας, να προστατεύονται δεόντως και 
να ενημερώνονται επακριβώς με την 
εξασφάλιση της εύκολης πρόσβασης σε 
πληροφορίες· για τον σκοπό αυτόν, καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
επιτύχουν επειγόντως την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς, την ασφάλεια του 
εφοδιασμού και τη διασύνδεση των 
δικτύων όπως ορίζει το άρθρο 194 της 
ΣΛΕΕ·

23. τονίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές 
ενέργειας –ιδιώτες, ΜΜΕ και βιομηχανία–
βρίσκονται στο επίκεντρο της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας και θα πρέπει να 
επωφελούνται από χαμηλότερες τιμές 
ενέργειας, να προστατεύονται δεόντως και 
να ενημερώνονται επακριβώς με την 
εξασφάλιση της εύκολης πρόσβασης σε 
πληροφορίες· για τον σκοπό αυτόν, καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
επιτύχουν επειγόντως την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς, τη δημιουργία ενός 
μηχανισμού προστασίας κατά της 
ενεργειακής πενίας, και την ασφάλεια του 
εφοδιασμού και τη διασύνδεση των 
δικτύων όπως ορίζει το άρθρο 194 της 
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ΣΛΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 690
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές 
ενέργειας –ιδιώτες, ΜΜΕ και βιομηχανία–
βρίσκονται στο επίκεντρο της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας και θα πρέπει να 
επωφελούνται από χαμηλότερες τιμές 
ενέργειας, να προστατεύονται δεόντως και 
να ενημερώνονται επακριβώς με την 
εξασφάλιση της εύκολης πρόσβασης σε 
πληροφορίες· για τον σκοπό αυτόν, καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
επιτύχουν επειγόντως την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς, την ασφάλεια του 
εφοδιασμού και τη διασύνδεση των 
δικτύων όπως ορίζει το άρθρο 194 της 
ΣΛΕΕ·

23. τονίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές 
ενέργειας –ιδιώτες, ΜΜΕ και βιομηχανία–
βρίσκονται στο επίκεντρο της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας και θα πρέπει να 
επωφελούνται από χαμηλότερες τιμές 
ενέργειας, να προστατεύονται δεόντως και 
να ενημερώνονται επακριβώς καθώς και 
να λαμβάνουν σχετικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες με την εξασφάλιση της εύκολης 
και διαφανούς πρόσβασης σε 
πληροφορίες· επισημαίνει τη σημασία της 
ολοένα μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης 
στον τομέα ενέργειας προκειμένου να 
προαχθεί η υπεύθυνη συμπεριφορά στο 
πλαίσιο της ενεργειακής κατανάλωσης·
για τον σκοπό αυτόν, καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να επιτύχουν 
επειγόντως την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς, την ασφάλεια του 
εφοδιασμού και τη διασύνδεση των 
δικτύων όπως ορίζει το άρθρο 194 της 
ΣΛΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 691
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές 
ενέργειας –ιδιώτες, ΜΜΕ και βιομηχανία–
βρίσκονται στο επίκεντρο της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας και θα πρέπει να 
επωφελούνται από χαμηλότερες τιμές 
ενέργειας, να προστατεύονται δεόντως και 
να ενημερώνονται επακριβώς με την 
εξασφάλιση της εύκολης πρόσβασης σε 
πληροφορίες· για τον σκοπό αυτόν, καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
επιτύχουν επειγόντως την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς, την ασφάλεια του 
εφοδιασμού και τη διασύνδεση των 
δικτύων όπως ορίζει το άρθρο 194 της 
ΣΛΕΕ·

23. τονίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές 
ενέργειας –ιδιώτες και ειδικότερα οι πιο 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ΜΜΕ και 
βιομηχανία– πρέπει να προστατεύονται 
δεόντως και να ενημερώνονται επακριβώς 
με την εξασφάλιση της εύκολης 
πρόσβασης σε πληροφορίες, ενώ 
παράλληλα, η έκθεσή τους στην αύξηση 
και στην ολοένα και μεγαλύτερη αστάθεια 
των τιμών ενέργειας πρέπει να καταστεί 
διαχειρίσιμη· για τον σκοπό αυτόν, καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
επιτύχουν επειγόντως την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς, την ασφάλεια του 
εφοδιασμού και τη διασύνδεση των 
δικτύων όπως ορίζει το άρθρο 194 της 
ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 692
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές 
ενέργειας –ιδιώτες, ΜΜΕ και βιομηχανία–
βρίσκονται στο επίκεντρο της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας και θα πρέπει να 
επωφελούνται από χαμηλότερες τιμές 
ενέργειας, να προστατεύονται δεόντως
και να ενημερώνονται επακριβώς με την 
εξασφάλιση της εύκολης πρόσβασης σε 
πληροφορίες· για τον σκοπό αυτόν, καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
επιτύχουν επειγόντως την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς, την ασφάλεια του 
εφοδιασμού και τη διασύνδεση των 
δικτύων όπως ορίζει το άρθρο 194 της 

23. τονίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές 
ενέργειας –ιδιώτες, ΜΜΕ και βιομηχανία–
βρίσκονται στο επίκεντρο της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας και θα πρέπει να 
επωφελούνται από διαφανείς τιμές 
ενέργειας και να ενημερώνονται 
επακριβώς με την εξασφάλιση της εύκολης 
πρόσβασης σε πληροφορίες και με τη 
διευκόλυνση της δημιουργίας και της 
διαχείρισης ιδίων πρωτοβουλιών των 
πολιτών, ακόμη και μέσω συνεταιρισμών· 
για τον σκοπό αυτόν, καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να επιτύχουν 
επειγόντως την ολοκλήρωση της 
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ΣΛΕΕ· εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 693
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές 
ενέργειας –ιδιώτες, ΜΜΕ και βιομηχανία–
βρίσκονται στο επίκεντρο της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας και θα πρέπει να 
επωφελούνται από χαμηλότερες τιμές 
ενέργειας, να προστατεύονται δεόντως 
και να ενημερώνονται επακριβώς με την 
εξασφάλιση της εύκολης πρόσβασης σε 
πληροφορίες· για τον σκοπό αυτόν, καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
επιτύχουν επειγόντως την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς, την ασφάλεια του 
εφοδιασμού και τη διασύνδεση των 
δικτύων όπως ορίζει το άρθρο 194 της 
ΣΛΕΕ·

23. τονίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές 
ενέργειας –ιδιώτες, ΜΜΕ και βιομηχανία–
βρίσκονται στο επίκεντρο της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας και θα πρέπει να 
επωφελούνται από χαμηλότερο ενεργειακό 
κόστος χάρη στην αυξανόμενη ενεργειακή 
απόδοση και, μακροπρόθεσμα, στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και 
από την εύκολη πρόσβαση σε 
πληροφορίες· για τον σκοπό αυτόν, καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
επιτύχουν επειγόντως την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς, την ασφάλεια του 
εφοδιασμού και τη διασύνδεση των 
δικτύων όπως ορίζει το άρθρο 194 της 
ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 694
Anne Delvaux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές 
ενέργειας –ιδιώτες, ΜΜΕ και βιομηχανία–
βρίσκονται στο επίκεντρο της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας και θα πρέπει να 
επωφελούνται από χαμηλότερες τιμές 

23. τονίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές 
ενέργειας –ιδιώτες, ΜΜΕ και βιομηχανία–
βρίσκονται στο επίκεντρο της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας και θα πρέπει να 
επωφελούνται από όσο το δυνατόν 
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ενέργειας, να προστατεύονται δεόντως και 
να ενημερώνονται επακριβώς με την 
εξασφάλιση της εύκολης πρόσβασης σε 
πληροφορίες· για τον σκοπό αυτόν, καλεί
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
επιτύχουν επειγόντως την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς, την ασφάλεια του 
εφοδιασμού και τη διασύνδεση των 
δικτύων όπως ορίζει το άρθρο 194 της 
ΣΛΕΕ·

χαμηλότερο κόστος και διαφανείς τιμές 
ενέργειας, να προστατεύονται δεόντως και 
να ενημερώνονται επακριβώς έχοντας 
εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες· για τον 
σκοπό αυτόν, ζητεί από την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να επιτύχουν επειγόντως 
την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, 
την ασφάλεια του εφοδιασμού και τη 
διασύνδεση των δικτύων όπως ορίζει το 
άρθρο 194 της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 695
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές 
ενέργειας –ιδιώτες, ΜΜΕ και βιομηχανία–
βρίσκονται στο επίκεντρο της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας και θα πρέπει να 
επωφελούνται από χαμηλότερες τιμές 
ενέργειας, να προστατεύονται δεόντως και 
να ενημερώνονται επακριβώς με την 
εξασφάλιση της εύκολης πρόσβασης σε 
πληροφορίες· για τον σκοπό αυτόν, καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
επιτύχουν επειγόντως την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς, την ασφάλεια του 
εφοδιασμού και τη διασύνδεση των 
δικτύων όπως ορίζει το άρθρο 194 της 
ΣΛΕΕ·

23. τονίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές 
ενέργειας –ιδιώτες, ΜΜΕ και βιομηχανία–
βρίσκονται στο επίκεντρο της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας και θα πρέπει να 
προστατεύονται δεόντως και να 
ενημερώνονται επακριβώς με την 
εξασφάλιση της εύκολης πρόσβασης σε 
πληροφορίες· επισημαίνει ότι η έκθεσή 
τους σε κινδύνους που οφείλονται στην 
αύξηση και στην ολοένα και μεγαλύτερη 
αστάθεια των τιμών ενέργειας μπορεί να 
προκαλέσει κοινωνικοοικονομικές 
δυσκολίες και πρέπει να καταστεί 
διαχειρίσιμη· για τον σκοπό αυτόν, καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
επιτύχουν επειγόντως την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς, την ασφάλεια του 
εφοδιασμού και τη διασύνδεση των 
δικτύων όπως ορίζει το άρθρο 194 της 
ΣΛΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 696
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές 
ενέργειας –ιδιώτες, ΜΜΕ και βιομηχανία–
βρίσκονται στο επίκεντρο της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας και θα πρέπει να 
επωφελούνται από χαμηλότερες τιμές 
ενέργειας, να προστατεύονται δεόντως και 
να ενημερώνονται επακριβώς με την 
εξασφάλιση της εύκολης πρόσβασης σε 
πληροφορίες· για τον σκοπό αυτόν, καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
επιτύχουν επειγόντως την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς, την ασφάλεια του 
εφοδιασμού και τη διασύνδεση των 
δικτύων όπως ορίζει το άρθρο 194 της 
ΣΛΕΕ·

23. τονίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές 
ενέργειας –ιδιώτες, ΜΜΕ και βιομηχανία–
βρίσκονται στο επίκεντρο της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας και θα πρέπει να 
επωφελούνται από χαμηλότερες τιμές 
ενέργειας, να προστατεύονται δεόντως και 
να ενημερώνονται επακριβώς με την 
εξασφάλιση της εύκολης πρόσβασης σε 
πληροφορίες· αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία 
για την προστασία των ευάλωτων 
ενεργειακών καταναλωτών, και ιδίως σε 
κράτη μέλη στα οποία είναι ιδιαίτερα 
έντονες οι επιπτώσεις της οικονομικής 
κρίσης· για τον σκοπό αυτόν, καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιτύχουν 
επειγόντως την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς, την ασφάλεια του 
εφοδιασμού και τη διασύνδεση των 
δικτύων όπως ορίζει το άρθρο 194 της 
ΣΛΕΕ·

Or. el

Τροπολογία 697
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Linda McAvan, Judith A. Merkies, Dan 
Jørgensen, Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές 
ενέργειας –ιδιώτες, ΜΜΕ και βιομηχανία–
βρίσκονται στο επίκεντρο της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας και θα πρέπει να 
επωφελούνται από χαμηλότερες τιμές 

23. τονίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές 
ενέργειας –ιδιώτες, ΜΜΕ και βιομηχανία–
βρίσκονται στο επίκεντρο της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας και θα πρέπει να 
επωφελούνται από χαμηλότερες τιμές 
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ενέργειας, να προστατεύονται δεόντως και 
να ενημερώνονται επακριβώς με την 
εξασφάλιση της εύκολης πρόσβασης σε 
πληροφορίες· για τον σκοπό αυτόν, καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
επιτύχουν επειγόντως την ολοκλήρωση 
της εσωτερικής αγοράς, την ασφάλεια 
του εφοδιασμού και τη διασύνδεση των 
δικτύων όπως ορίζει το άρθρο 194 της 
ΣΛΕΕ·

ενέργειας, να προστατεύονται δεόντως και 
να ενημερώνονται επακριβώς με την 
εξασφάλιση της εύκολης πρόσβασης σε 
πληροφορίες· για τον σκοπό αυτόν, καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην 
ενεργειακή φτώχεια και να προτείνουν 
μια συγκεκριμένη στρατηγική που να 
περιλαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπισή 
της, να διασφαλίζει τη διάδοση βέλτιστων 
πρακτικών και τη χρήση στατιστικών και 
δεικτών και να δίνει έναν πανευρωπαϊκό 
ορισμό για την ενεργειακή φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία 698
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. ζητεί έναν ασφαλή, σταθερό και 
οικονομικά προσιτό ευρωπαϊκό 
ενεργειακό εφοδιασμό για όλους τους 
Ευρωπαίους· συμπληρώνει ότι η 
ενεργειακή ένδεια πρέπει να 
καταπολεμηθεί μέσω αποτελεσματικών 
στρατηγικών· επισημαίνει ότι στον εν 
λόγω τομέα θα βοηθούσε η ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
κρατών μελών της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 699
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. υπογραμμίζει ότι οι υψηλές 
ευρωπαϊκές τιμές ενέργειας δεν οδηγούν 
σε χαμηλότερες παγκόσμιες εκπομπές, 
αλλά σε επιδείνωση της ανταγωνιστικής 
θέσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· 
τονίζει την ανάγκη εξεύρεσης ενός 
τρόπου μείωσης των τιμών ενέργειας 
παράλληλα με τη μείωση των 
παγκόσμιων εκπομπών· τονίζει ότι η 
πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή 
ενέργεια για όλους πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα για την ΕΕ και να γίνεται 
αντιληπτή ως μέρος των στόχων 
πολιτικής για τη βιωσιμότητα, την 
ασφάλεια του εφοδιασμού και την 
ανταγωνιστικότητα·

Or. en

Τροπολογία 700
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. τονίζει ότι η ΕΕ χρειάζεται μια 
συνεκτική πολιτική για τον οικονομικά 
προσιτό χαρακτήρα της ενέργειας 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι η 
αναβάθμιση των αγορών και των 
υποδομών ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
των πολιτών και ότι απαιτείται διαφάνεια 
και λογοδοσία όσον αφορά τις επενδύσεις 
που πραγματοποιούνται· υπογραμμίζει ότι 
η αξιοποίηση του κόστους της πολιτικής 
για την ενέργεια πρέπει να γίνεται με τον 
πλέον δίκαιο τρόπο· υπενθυμίζει ότι 
πρέπει να προωθείται η δέσμευση των 
καταναλωτών, ενώ στις εκτιμήσεις 
αντικτύπου της ΕΕ όσον αφορά τη 
διανομή και στις εθνικές πολιτικές πρέπει 
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να γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ 
των διαφόρων ομάδων καταναλωτών, 
ώστε οι πρωτοβουλίες να σχεδιάζονται με 
στόχο την απόλυτη επιτυχία·

Or. en

Τροπολογία 701
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην ενεργειακή φτώχεια· 
επιμένει ότι η ενέργεια πρέπει να είναι 
προσιτή σε όλους και ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη, καθώς και 
τις τοπικές αρχές και τα αρμόδια 
κοινωνικά όργανα, να συνεργαστούν για 
την αναζήτηση λύσεων, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως η 
ένδεια ηλεκτρικής ενέργειας και 
θέρμανσης, με ιδιαίτερη έμφαση στα 
χαμηλά εισοδήματα, τα ευάλωτα 
νοικοκυριά που πλήττονται εντονότερα 
από τις υψηλές τιμές της ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 702
Linda McAvan, Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, 
Andrés Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies, Patrizia Toia, 
Dan Jørgensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. επισημαίνει ότι η ενέργεια αποτελεί 
απαραίτητη υπηρεσία, η οποία διέπεται 
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από το Πρωτόκολλο αριθ. 26 για τις 
Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που 
προσαρτάται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας και απαιτεί υψηλό επίπεδο 
προσιτότητας· τονίζει ότι το πλαίσιο για 
το 2030 πρέπει να περιλαμβάνει την αρχή 
της οικονομικής προσιτότητας και να 
αποφεύγει την εισαγωγή διακρίσεων 
έναντι ευάλωτων καταναλωτών, ιδίως 
εκείνων με χαμηλό εισόδημα· ζητεί, ως εκ 
τούτου, από την Επιτροπή να δώσει 
μεγαλύτερη προτεραιότητα στην 
κοινωνικο-οικονομική διάσταση της 
βιωσιμότητας και να θεσπίσει μέτρα για 
την αντιμετώπιση του διανεμητικού 
αντικτύπου των πολιτικών της·

Or. en

Τροπολογία 703
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, πρέπει να υπάρχει επαρκής 
ικανότητα ανταπόκρισης στη ζήτηση σε 
περιόδους αιχμής και σε περιόδους 
(πολιτικών ή τεχνολογικών) δυσχερειών, 
ενώ η εν λόγω πλεονάζουσα ή εφεδρική 
ικανότητα πρέπει να διασφαλίζεται και να 
διατηρείται· επισημαίνει την ανάγκη για 
αποθήκευση και μεγαλύτερη ευελιξία του 
δικτύου ως απάντηση στη διακοπή 
ορισμένων ΑΠΕ·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 704
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
πρέπει να υπάρχει επαρκής ικανότητα 
ανταπόκρισης στη ζήτηση σε περιόδους 
αιχμής και σε περιόδους (πολιτικών ή 
τεχνολογικών) δυσχερειών, ενώ η εν λόγω 
πλεονάζουσα ή εφεδρική ικανότητα πρέπει 
να διασφαλίζεται και να διατηρείται· 
επισημαίνει την ανάγκη για αποθήκευση 
και μεγαλύτερη ευελιξία του δικτύου ως 
απάντηση στη διακοπή ορισμένων ΑΠΕ·

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
πρέπει να υπάρχει επαρκής ευέλικτη 
ικανότητα ανταπόκρισης στη ζήτηση σε 
περιόδους αιχμής και σε περιόδους 
(πολιτικών ή τεχνολογικών) δυσχερειών, 
ενώ η εν λόγω πλεονάζουσα ή εφεδρική 
ικανότητα ή διαχείριση της ζήτησης
πρέπει να διασφαλίζεται και να 
διατηρείται· επισημαίνει την ανάγκη για 
αποθήκευση και μεγαλύτερη ευελιξία του 
δικτύου ως απάντηση στη διακοπή 
ορισμένων ΑΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 705
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
πρέπει να υπάρχει επαρκής ικανότητα 
ανταπόκρισης στη ζήτηση σε περιόδους 
αιχμής και σε περιόδους (πολιτικών ή 
τεχνολογικών) δυσχερειών, ενώ η εν λόγω 
πλεονάζουσα ή εφεδρική ικανότητα πρέπει 
να διασφαλίζεται και να διατηρείται· 
επισημαίνει την ανάγκη για αποθήκευση 
και μεγαλύτερη ευελιξία του δικτύου ως 
απάντηση στη διακοπή ορισμένων ΑΠΕ·

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
πρέπει να υπάρχει επαρκής ικανότητα 
ανταπόκρισης στη ζήτηση σε περιόδους 
αιχμής και σε περιόδους (πολιτικών ή 
τεχνολογικών) δυσχερειών, ενώ η εν λόγω 
ικανότητα πρέπει να διασφαλίζεται ή να 
διατηρείται μέσω διασυνδεδεμένων, 
αποτελεσματικών, διαφανών, τεχνολογικά 
ουδέτερων και αμερόληπτων μηχανισμών 
ικανότητας· επισημαίνει την ανάγκη για 
αποθήκευση και μεγαλύτερη ευελιξία του 
δικτύου ως απάντηση στη διακοπή 
ορισμένων ΑΠΕ·
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Or. fr

Τροπολογία 706
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
πρέπει να υπάρχει επαρκής ικανότητα 
ανταπόκρισης στη ζήτηση σε περιόδους 
αιχμής και σε περιόδους (πολιτικών ή 
τεχνολογικών) δυσχερειών, ενώ η εν λόγω 
πλεονάζουσα ή εφεδρική ικανότητα 
πρέπει να διασφαλίζεται και να 
διατηρείται· επισημαίνει την ανάγκη για 
αποθήκευση και μεγαλύτερη ευελιξία του 
δικτύου ως απάντηση στη διακοπή 
ορισμένων ΑΠΕ·

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
πρέπει να υπάρχει επαρκής ικανότητα 
ανταπόκρισης στη ζήτηση σε περιόδους 
αιχμής και σε περιόδους (πολιτικών ή 
τεχνολογικών) δυσχερειών· τονίζει την 
ανάγκη για ανεξαρτησία από τρίτες χώρες 
και για εξασφάλιση του κατάλληλου 
ύψους εφεδρικής ικανότητας, καθώς και 
για τη λήψη μέτρων σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση, τη διαχείριση από 
πλευράς ζήτησης, τη διασύνδεση και τα 
ευφυή δίκτυα διανομής και την 
αποθήκευση·

Or. en

Τροπολογία 707
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
πρέπει να υπάρχει επαρκής ικανότητα 
ανταπόκρισης στη ζήτηση σε περιόδους 
αιχμής και σε περιόδους (πολιτικών ή 
τεχνολογικών) δυσχερειών, ενώ η εν λόγω 
πλεονάζουσα ή εφεδρική ικανότητα πρέπει 
να διασφαλίζεται και να διατηρείται· 
επισημαίνει την ανάγκη για αποθήκευση 
και μεγαλύτερη ευελιξία του δικτύου ως 
απάντηση στη διακοπή ορισμένων ΑΠΕ·

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
πρέπει να υπάρχει επαρκής ικανότητα 
ανταπόκρισης στη ζήτηση σε περιόδους 
αιχμής καθώς και σε περιόδους (πολιτικών
ή τεχνολογικών) δυσχερειών, ενώ η εν 
λόγω πλεονάζουσα και εφεδρική 
ικανότητα πρέπει να διασφαλίζεται και να 
διατηρείται· επισημαίνει την ανάγκη για 
αποθήκευση της ενέργειας και, όπου 
απαιτείται, για εφεδρική ικανότητα 
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παραγωγής, καθώς και για μεγαλύτερη 
ευελιξία και δυναμική του δικτύου ως 
απάντηση στη διακοπή ορισμένων ΑΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 708
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
πρέπει να υπάρχει επαρκής ικανότητα 
ανταπόκρισης στη ζήτηση σε περιόδους 
αιχμής και σε περιόδους (πολιτικών ή 
τεχνολογικών) δυσχερειών, ενώ η εν λόγω 
πλεονάζουσα ή εφεδρική ικανότητα πρέπει 
να διασφαλίζεται και να διατηρείται· 
επισημαίνει την ανάγκη για αποθήκευση 
και μεγαλύτερη ευελιξία του δικτύου ως 
απάντηση στη διακοπή ορισμένων ΑΠΕ·

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
πρέπει να υπάρχει επαρκής ικανότητα 
ανταπόκρισης στη ζήτηση σε περιόδους 
αιχμής και σε περιόδους (πολιτικών ή 
τεχνολογικών) δυσχερειών, ενώ η εν λόγω 
πλεονάζουσα ή εφεδρική ικανότητα πρέπει 
να διασφαλίζεται και να διατηρείται· 
συμπληρώνει ότι πρέπει καταρχάς να 
χρησιμοποιηθούν όλες οι εναλλακτικές 
δυνατότητες, όπως οι επενδύσεις στις 
υποδομές ή η ενισχυμένη συνεργασία 
κατά την προώθηση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, για τη ασφάλεια του 
ευρωπαϊκού ενεργειακού εφοδιασμού·
επισημαίνει την ανάγκη για αποθήκευση 
και μεγαλύτερη ευελιξία του δικτύου ως 
απάντηση στη διακοπή ορισμένων ΑΠΕ· 
τονίζει ότι αυξάνεται ολοένα η απαίτηση 
για ένα σταθερό πολιτικό πλαίσιο για την 
οικονομική διασφάλιση των εν λόγω 
ικανοτήτων· ζητεί έναν σχεδιασμό της 
αγοράς ενέργειας προσανατολισμένο 
στους μακροπρόθεσμους στόχους της 
πολιτικής της Ένωσης για την ενέργεια 
και το κλίμα, ο οποίος θα επιτρέπει την 
ολοκλήρωση των τεχνολογιών στον τομέα 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με 
στόχο την εμπορική τους εκμετάλλευση 
στην εσωτερική αγορά ενέργειας·

Or. de
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Τροπολογία 709
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
πρέπει να υπάρχει επαρκής ικανότητα 
ανταπόκρισης στη ζήτηση σε περιόδους 
αιχμής και σε περιόδους (πολιτικών ή 
τεχνολογικών) δυσχερειών, ενώ η εν λόγω 
πλεονάζουσα ή εφεδρική ικανότητα πρέπει 
να διασφαλίζεται και να διατηρείται· 
επισημαίνει την ανάγκη για αποθήκευση 
και μεγαλύτερη ευελιξία του δικτύου ως 
απάντηση στη διακοπή ορισμένων ΑΠΕ·

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
πρέπει να υπάρχει επαρκής ικανότητα 
ανταπόκρισης στη ζήτηση σε περιόδους 
αιχμής και σε περιόδους (πολιτικών ή 
τεχνολογικών) δυσχερειών, ενώ η εν λόγω 
πλεονάζουσα ή εφεδρική ικανότητα πρέπει 
να διασφαλίζεται και να διατηρείται· 
επισημαίνει την ανάγκη για αποθήκευση, 
εφεδρικές πηγές ενέργειας που μπορούν 
να κινητοποιηθούν άμεσα και μεγαλύτερη 
ευελιξία του δικτύου ως απάντηση στη 
διακοπή ορισμένων ΑΠΕ·

Or. fi

Τροπολογία 710
Konrad Szymański, Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
πρέπει να υπάρχει επαρκής ικανότητα 
ανταπόκρισης στη ζήτηση σε περιόδους 
αιχμής και σε περιόδους (πολιτικών ή 
τεχνολογικών) δυσχερειών, ενώ η εν λόγω 
πλεονάζουσα ή εφεδρική ικανότητα πρέπει 
να διασφαλίζεται και να διατηρείται· 
επισημαίνει την ανάγκη για αποθήκευση 
και μεγαλύτερη ευελιξία του δικτύου ως 
απάντηση στη διακοπή ορισμένων ΑΠΕ·

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού, πρέπει να υπάρχει επαρκής 
ικανότητα ανταπόκρισης στη ζήτηση σε 
περιόδους αιχμής και σε περιόδους 
(πολιτικών ή τεχνολογικών) δυσχερειών, 
ενώ η εν λόγω πλεονάζουσα ή εφεδρική 
ικανότητα πρέπει να διασφαλίζεται και να 
διατηρείται με οικονομικά 
αποτελεσματικό τρόπο· επισημαίνει την 
ανάγκη για αποθήκευση, για ευέλικτα 
εφεδρικά καύσιμα (όπως το φυσικό 
αέριο) και μεγαλύτερη ευελιξία του 
δικτύου ως απάντηση στη διακοπή 
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ορισμένων ΑΠΕ (και ειδικότερα της 
ηλιακής και αιολικής ενέργειας)·

Or. en

Τροπολογία 711
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
πρέπει να υπάρχει επαρκής ικανότητα 
ανταπόκρισης στη ζήτηση σε περιόδους 
αιχμής και σε περιόδους (πολιτικών ή 
τεχνολογικών) δυσχερειών, ενώ η εν λόγω 
πλεονάζουσα ή εφεδρική ικανότητα πρέπει 
να διασφαλίζεται και να διατηρείται· 
επισημαίνει την ανάγκη για αποθήκευση 
και μεγαλύτερη ευελιξία του δικτύου ως 
απάντηση στη διακοπή ορισμένων ΑΠΕ·

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
πρέπει να υπάρχει επαρκής ικανότητα 
ανταπόκρισης στη ζήτηση σε περιόδους 
αιχμής και σε περιόδους (πολιτικών ή 
τεχνολογικών) δυσχερειών, ενώ η εν λόγω 
πλεονάζουσα ή εφεδρική ικανότητα πρέπει 
να διασφαλίζεται και να διατηρείται, κατά 
προτίμηση μέσω της αξιοποίησης 
εγχώριων πηγών ενέργειας· επισημαίνει 
την ανάγκη για αποθήκευση και 
μεγαλύτερη ευελιξία του δικτύου ως 
απάντηση στη διακοπή ορισμένων ΑΠΕ·

Or. es

Τροπολογία 712
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
πρέπει να υπάρχει επαρκής ικανότητα 
ανταπόκρισης στη ζήτηση σε περιόδους 
αιχμής και σε περιόδους (πολιτικών ή 
τεχνολογικών) δυσχερειών, ενώ η εν λόγω 
πλεονάζουσα ή εφεδρική ικανότητα 

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
πρέπει να υπάρχει επαρκής ικανότητα 
ανταπόκρισης στη ζήτηση σε περιόδους 
αιχμής και σε περιόδους (πολιτικών ή 
τεχνολογικών) δυσχερειών· τονίζει, εν 
προκειμένω, τη σημασία να εξεταστεί η 
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πρέπει να διασφαλίζεται και να 
διατηρείται· επισημαίνει την ανάγκη για 
αποθήκευση και μεγαλύτερη ευελιξία του 
δικτύου ως απάντηση στη διακοπή 
ορισμένων ΑΠΕ·

επάρκεια του συστήματος της εθνικής 
δυναμικότητας παραγωγής ενέργειας 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, 
λαμβάνοντας υπόψη την ευελιξία όλων 
των πόρων που μπορούν ενδεχομένως να 
συμβάλουν στην επάρκεια του 
συστήματος πριν από την αξιολόγηση της 
επάρκειας παραγωγής· ζητεί, εν 
προκειμένω, να καταβληθούν περαιτέρω 
προσπάθειες για την ανάπτυξη και την 
αξιοποίηση πρόσθετων πηγών ευελιξίας, 
όπως τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας 
και ανταπόκριση από την πλευρά της 
ζήτησης·

Or. en

Τροπολογία 713
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, πρέπει να υπάρχει επαρκής 
ικανότητα ανταπόκρισης στη ζήτηση σε 
περιόδους αιχμής και σε περιόδους 
(πολιτικών ή τεχνολογικών) δυσχερειών, 
ενώ η εν λόγω πλεονάζουσα ή εφεδρική 
ικανότητα πρέπει να διασφαλίζεται και να 
διατηρείται· επισημαίνει την ανάγκη για 
αποθήκευση και μεγαλύτερη ευελιξία του 
δικτύου ως απάντηση στη διακοπή 
ορισμένων ΑΠΕ·

24. επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει 
επαρκής ευέλικτη ικανότητα ανταπόκρισης 
στη ζήτηση σε περιόδους αιχμής·
επισημαίνει την ανάγκη για εξεύρεση 
λύσεων από πλευράς ζήτησης, όπως 
μέτρα για την ενεργειακή απόδοση, την
αποθήκευση, προγράμματα ανταπόκρισης 
στη ζήτηση, ενισχυμένη δυνατότητα 
διασύνδεσης σε περιφερειακό επίπεδο, 
καθώς και ευέλικτες ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας σε συνδυασμό με ευφυή δίκτυα 
διανομής·

Or. en

Τροπολογία 714
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
πρέπει να υπάρχει επαρκής ικανότητα 
ανταπόκρισης στη ζήτηση σε περιόδους 
αιχμής και σε περιόδους (πολιτικών ή 
τεχνολογικών) δυσχερειών, ενώ η εν λόγω 
πλεονάζουσα ή εφεδρική ικανότητα πρέπει 
να διασφαλίζεται και να διατηρείται· 
επισημαίνει την ανάγκη για αποθήκευση 
και μεγαλύτερη ευελιξία του δικτύου ως 
απάντηση στη διακοπή ορισμένων ΑΠΕ·

24. επισημαίνει ότι η διασφάλιση της 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 
αποτελεί βασικό στοιχείο της ασφάλειας 
του εφοδιασμού της Ευρώπης· 
επισημαίνει την ανάγκη για αποθήκευση 
και μεγαλύτερη ευελιξία του δικτύου ως 
απάντηση στη διακοπή ορισμένων ΑΠΕ·
επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
πρέπει να υπάρχει επαρκής ικανότητα 
ανταπόκρισης στη ζήτηση σε περιόδους 
αιχμής και σε περιόδους (πολιτικών ή 
τεχνολογικών) δυσχερειών, ενώ η εν λόγω 
πλεονάζουσα ή εφεδρική ικανότητα πρέπει 
να διασφαλίζεται και να διατηρείται· 
επισημαίνει την ανάγκη για αποθήκευση 
και μεγαλύτερη ευελιξία του δικτύου ως 
απάντηση στη διακοπή ορισμένων ΑΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 715
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
πρέπει να υπάρχει επαρκής ικανότητα 
ανταπόκρισης στη ζήτηση σε περιόδους 
αιχμής και σε περιόδους (πολιτικών ή 
τεχνολογικών) δυσχερειών, ενώ η εν λόγω 
πλεονάζουσα ή εφεδρική ικανότητα πρέπει 
να διασφαλίζεται και να διατηρείται· 
επισημαίνει την ανάγκη για αποθήκευση 
και μεγαλύτερη ευελιξία του δικτύου ως 
απάντηση στη διακοπή ορισμένων ΑΠΕ·

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
πρέπει να υπάρχει επαρκής ικανότητα 
ανταπόκρισης στη ζήτηση σε περιόδους 
αιχμής και σε περιόδους (πολιτικών ή 
τεχνολογικών) δυσχερειών, ενώ η εν λόγω 
πλεονάζουσα ή εφεδρική ικανότητα πρέπει 
να διασφαλίζεται και να διατηρείται· 
επισημαίνει την ανάγκη για αποθήκευση 
και μεγαλύτερη ευελιξία του δικτύου ως 
απάντηση στην έντονη διακύμανση των
ΑΠΕ λόγω αύξησης της προσφοράς τους·
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Or. de

Τροπολογία 716
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
πρέπει να υπάρχει επαρκής ικανότητα 
ανταπόκρισης στη ζήτηση σε περιόδους 
αιχμής και σε περιόδους (πολιτικών ή 
τεχνολογικών) δυσχερειών, ενώ η εν λόγω 
πλεονάζουσα ή εφεδρική ικανότητα πρέπει 
να διασφαλίζεται και να διατηρείται· 
επισημαίνει την ανάγκη για αποθήκευση 
και μεγαλύτερη ευελιξία του δικτύου ως 
απάντηση στη διακοπή ορισμένων ΑΠΕ·

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
πρέπει να υπάρχει επαρκής σταθερή 
ικανότητα ανταπόκρισης στη ζήτηση σε 
περιόδους αιχμής και σε περιόδους 
(πολιτικών ή τεχνολογικών) δυσχερειών, 
ενώ η εν λόγω πλεονάζουσα ή εφεδρική 
ικανότητα πρέπει να διασφαλίζεται και να 
διατηρείται· επισημαίνει την ανάγκη για 
αποθήκευση, εφεδρική ικανότητα 
παραγωγής και μεγαλύτερη ευελιξία του 
δικτύου ως απάντηση στη διακοπή 
ορισμένων ΑΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 717
Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
πρέπει να υπάρχει επαρκής ικανότητα 
ανταπόκρισης στη ζήτηση σε περιόδους 
αιχμής και σε περιόδους (πολιτικών ή 
τεχνολογικών) δυσχερειών, ενώ η εν λόγω 
πλεονάζουσα ή εφεδρική ικανότητα πρέπει 
να διασφαλίζεται και να διατηρείται· 
επισημαίνει την ανάγκη για αποθήκευση 

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
πρέπει να υπάρχει επαρκής σταθερή 
ικανότητα ανταπόκρισης στη ζήτηση σε 
περιόδους αιχμής και σε περιόδους 
(πολιτικών ή τεχνολογικών) δυσχερειών, 
ενώ η εν λόγω πλεονάζουσα ή εφεδρική 
ικανότητα πρέπει να διασφαλίζεται και να 
διατηρείται· επισημαίνει την ανάγκη για 



PE523.089v01-00 64/94 AM\1009827EL.doc

EL

και μεγαλύτερη ευελιξία του δικτύου ως 
απάντηση στη διακοπή ορισμένων ΑΠΕ·

αποθήκευση, εφεδρική ικανότητα 
παραγωγής και μεγαλύτερη ευελιξία του 
δικτύου ως απάντηση στη διακοπή 
ορισμένων ΑΠΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, από 
την Επιτροπή να εκπονήσει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη 
χρήση και την ανάπτυξη της ευελιξίας 
όλων των πόρων·

Or. en

Τροπολογία 718
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, 
Chris Davies, Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
πρέπει να υπάρχει επαρκής ικανότητα 
ανταπόκρισης στη ζήτηση σε περιόδους 
αιχμής και σε περιόδους (πολιτικών ή 
τεχνολογικών) δυσχερειών, ενώ η εν λόγω 
πλεονάζουσα ή εφεδρική ικανότητα 
πρέπει να διασφαλίζεται και να 
διατηρείται· επισημαίνει την ανάγκη για 
αποθήκευση και μεγαλύτερη ευελιξία του 
δικτύου ως απάντηση στη διακοπή
ορισμένων ΑΠΕ·

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
πρέπει να υπάρχει επαρκής ευλιξία στην 
εξισορρόπηση σε περιόδους αιχμής και σε 
περίπτωση εμφάνισης (πολιτικών ή 
τεχνολογικών) προβλημάτων, καθώς και 
ότι η ευελιξία μπορεί να παρέχεται 
αποτελεσματικά μέσω του διασυνοριακού 
εμπορίου και της διασύνδεσης, με την πιο 
αποτελεσματική χρήση της υφιστάμενης 
πλεονάζουσας ικανότητας και των 
ευέλικτων μονάδων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και με τη 
διαχείριση από πλευράς ζήτησης·
επισημαίνει την ανάγκη για αποθήκευση 
και μεγαλύτερη ευελιξία του δικτύου ως 
απάντηση στη μεταβλητότητα ορισμένων 
ΑΠΕ και για προσαρμογή της μεταβλητής 
ενέργειας με την ευέλικτη ζήτηση·

Or. en

Τροπολογία 719
Anne Delvaux
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
πρέπει να υπάρχει επαρκής ικανότητα 
ανταπόκρισης στη ζήτηση σε περιόδους 
αιχμής και σε περιόδους (πολιτικών ή 
τεχνολογικών) δυσχερειών, ενώ η εν λόγω 
πλεονάζουσα ή εφεδρική ικανότητα πρέπει 
να διασφαλίζεται και να διατηρείται· 
επισημαίνει την ανάγκη για αποθήκευση 
και μεγαλύτερη ευελιξία του δικτύου ως 
απάντηση στη διακοπή ορισμένων ΑΠΕ·

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
πρέπει να υπάρχει επαρκής ικανότητα 
ανταπόκρισης στη ζήτηση σε περιόδους 
αιχμής καθώς και σε περιόδους πολιτικών 
ή τεχνολογικών προβλημάτων, ενώ η εν 
λόγω πλεονάζουσα και εφεδρική 
ικανότητα πρέπει να διασφαλίζεται και να 
διατηρείται· επισημαίνει την ανάγκη για 
αποθήκευση του δυναμικού της ενέργειας 
και μεγαλύτερη ευελιξία του δικτύου ως 
απάντηση στη διακοπή ορισμένων ΑΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 720
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
πρέπει να υπάρχει επαρκής ικανότητα 
ανταπόκρισης στη ζήτηση σε περιόδους 
αιχμής και σε περιόδους (πολιτικών ή 
τεχνολογικών) δυσχερειών, ενώ η εν λόγω 
πλεονάζουσα ή εφεδρική ικανότητα 
πρέπει να διασφαλίζεται και να 
διατηρείται· επισημαίνει την ανάγκη για
αποθήκευση και μεγαλύτερη ευελιξία του 
δικτύου ως απάντηση στη διακοπή
ορισμένων ΑΠΕ·

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
πρέπει να υπάρχει ευελιξία για την κάλυψη 
της ζήτησης σε ώρες αιχμής και σε 
περιόδους δυσχερειών· επισημαίνει την 
ανάγκη ανάπτυξης τεχνολογιών 
διαχείρισης της ζήτησης, αύξησης της 
ικανότητας διασύνδεσης και της 
ικανότητας αποθήκευσης, καθώς και την 
ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία του 
δικτύου ως απάντηση στη μεταβαλλόμενη
παροχή ορισμένων ΑΠΕ·

Or. es
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Τροπολογία 721
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
πρέπει να υπάρχει επαρκής ικανότητα 
ανταπόκρισης στη ζήτηση σε περιόδους 
αιχμής και σε περιόδους (πολιτικών ή 
τεχνολογικών) δυσχερειών, ενώ η εν λόγω 
πλεονάζουσα ή εφεδρική ικανότητα πρέπει 
να διασφαλίζεται και να διατηρείται· 
επισημαίνει την ανάγκη για αποθήκευση
και μεγαλύτερη ευελιξία του δικτύου ως 
απάντηση στη διακοπή ορισμένων ΑΠΕ·

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
πρέπει να υπάρχει επαρκής ευέλικτη 
ικανότητα ανταπόκρισης στη ζήτηση σε 
περιόδους αιχμής και σε περιόδους 
(πολιτικών, τεχνικών ή οικονομικών) 
δυσχερειών, ενώ η εν λόγω πλεονάζουσα ή 
εφεδρική ικανότητα και η ικανότητα 
αποθήκευσης, καθώς και η διαχείριση 
της ζήτησης πρέπει να διασφαλίζονται
και να διατηρούνται· επισημαίνει την 
ανάγκη για επαρκείς δυνατότητες 
αποθήκευσης και μεγαλύτερη ευελιξία του 
δικτύου ως απάντηση στη διακοπή 
ορισμένων ΑΠΕ· επισημαίνει ότι η 
έρευνα, η ανάπτυξη και η καινοτομία 
στον τομέα της τεχνολογίας και των 
εφαρμογών αποθήκευσης διαδραματίζει 
κεφαλαιώδη ρόλο στη διευκόλυνση της 
επιτυχούς ένταξης στο δίκτυο της 
ηλεκτρικής ενέργειας από διαλείπουσες 
ΑΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 722
Peter Liese, Monika Hohlmeier, Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
πρέπει να υπάρχει επαρκής ικανότητα 
ανταπόκρισης στη ζήτηση σε περιόδους 
αιχμής και σε περιόδους (πολιτικών ή 

24. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
πρέπει να υπάρχει επαρκής ικανότητα 
ανταπόκρισης στη ζήτηση σε περιόδους 
αιχμής και σε περιόδους (πολιτικών ή 
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τεχνολογικών) δυσχερειών, ενώ η εν λόγω 
πλεονάζουσα ή εφεδρική ικανότητα πρέπει 
να διασφαλίζεται και να διατηρείται· 
επισημαίνει την ανάγκη για αποθήκευση 
και μεγαλύτερη ευελιξία του δικτύου ως 
απάντηση στη διακοπή ορισμένων ΑΠΕ·

τεχνολογικών) δυσχερειών, ενώ η εν λόγω 
πλεονάζουσα ή εφεδρική ικανότητα πρέπει 
να διασφαλίζεται και να διατηρείται· 
επισημαίνει την ανάγκη για αποθήκευση 
και μεγαλύτερη ευελιξία του δικτύου ως 
απάντηση στη διακοπή ορισμένων ΑΠΕ
και ζητεί από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις εν 
προκειμένω·

Or. en

Τροπολογία 723
Konrad Szymański, Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. επισημαίνει ότι η φυσική ένταξη των 
υποδομών ενέργειας μεταξύ των κρατών 
μελών της ΕΕ αποτελεί προϋπόθεση για 
την εύρυθμη λειτουργία των αγορών 
ενέργειας· πιστεύει ότι ένα σταθερό 
κανονιστικό καθεστώς που προωθεί τις 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις στις 
υποδομές ενέργειας κρίνεται απαραίτητο 
για την ταχεία υλοποίηση των υποδομών 
και θα ωφελήσει όλους τους φορείς της 
αγοράς με ορίζοντα το έτος 2030 και 
έπειτα·

Or. en

Τροπολογία 724
Νίκη Τζαβέλα, Bogusław Sonik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. υπενθυμίζει τον ενεργειακό χάρτη 
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πορείας της Επιτροπής στον οποίο 
αναφέρεται ότι «το φυσικό αέριο θα 
διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο για τη 
μεταμόρφωση του ενεργειακού 
συστήματος» και αναγνωρίζει, εν 
προκειμένω, τη δυνατότητα του φυσικού 
αερίου να παρέχει μεταβλητότητα και 
ευελιξία στο σύστημα ενεργειακού 
εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 725
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. παρατηρεί ότι ορισμένα κράτη μέλη, τα 
οποία αποτελούν ενεργειακές νησίδες, 
είναι ακόμη εντελώς απομονωμένα από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας και συνεχίζουν να 
πληρώνουν ακριβότερα την ενέργεια, κάτι 
που επηρεάζει δυσμενώς την 
ανταγωνιστικότητά τους· επισημαίνει ότι 
χωρίς σημαντικές επενδύσεις στις 
υποδομές, η δέσμευση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, ότι έως το 2015 κανένα
κράτος μέλος δεν θα πρέπει να παραμείνει 
απομονωμένο από τα δίκτυα της ΕΕ, δεν 
είναι δυνατόν να εκπληρωθεί όσον αφορά 
αυτά τα κράτη μέλη· τάσσεται, εν 
προκειμένω, υπέρ της ταχείας 
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας·

25. παρατηρεί ότι ορισμένα κράτη μέλη, 
τα οποία αποτελούν ενεργειακές νησίδες, 
είναι ακόμη εντελώς απομονωμένα από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας, εξαρτώνται από 
χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ για τον 
ενεργειακό εφοδιασμό τους και 
συνεχίζουν να πληρώνουν ακριβότερα την 
ενέργεια, κάτι που επηρεάζει δυσμενώς την 
ανταγωνιστικότητά τους και τα καθιστά 
ευάλωτα σε άσκηση πολιτικών και 
οικονομικών πιέσεων από το εξωτερικό· 
επισημαίνει ότι χωρίς σημαντικές 
επενδύσεις στις υποδομές, η δέσμευση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ότι έως το 2015 
κανένα κράτος μέλος δεν θα πρέπει να 
παραμείνει απομονωμένο από τα δίκτυα 
της ΕΕ, δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθεί 
όσον αφορά αυτά τα κράτη μέλη· 
τάσσεται, εν προκειμένω, υπέρ της ταχείας 
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας·

Or. bg
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Τροπολογία 726
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. παρατηρεί ότι ορισμένα κράτη μέλη, τα 
οποία αποτελούν ενεργειακές νησίδες, 
είναι ακόμη εντελώς απομονωμένα από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας και συνεχίζουν να 
πληρώνουν ακριβότερα την ενέργεια, κάτι 
που επηρεάζει δυσμενώς την 
ανταγωνιστικότητά τους· επισημαίνει ότι 
χωρίς σημαντικές επενδύσεις στις 
υποδομές, η δέσμευση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, ότι έως το 2015 κανένα 
κράτος μέλος δεν θα πρέπει να παραμείνει 
απομονωμένο από τα δίκτυα της ΕΕ, δεν 
είναι δυνατόν να εκπληρωθεί όσον αφορά 
αυτά τα κράτη μέλη· τάσσεται, εν 
προκειμένω, υπέρ της ταχείας 
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας·

25. παρατηρεί ότι ορισμένα κράτη μέλη, τα 
οποία αποτελούν ενεργειακές νησίδες, 
είναι ακόμη εντελώς απομονωμένα από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας και εξακολουθούν 
να εξαρτώνται από έναν και μόνο 
προμηθευτή, συνεχίζουν να πληρώνουν 
σημαντικά ακριβότερα την ενέργεια, κάτι 
που επηρεάζει δυσμενώς την 
ανταγωνιστικότητά τους και επιβαρύνει 
σημαντικά τους καταναλωτές, ειδικότερα 
τους πιο ευάλωτους· επισημαίνει ότι χωρίς 
σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές, η 
δέσμευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
ότι έως το 2015 κανένα κράτος μέλος δεν 
θα πρέπει να παραμείνει απομονωμένο από 
τα δίκτυα της ΕΕ, μετά βίας μπορεί να 
εκπληρωθεί όσον αφορά αυτά τα κράτη 
μέλη· τάσσεται, εν προκειμένω, υπέρ της 
ταχείας εφαρμογής του καταλόγου έργων 
κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) που 
εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2013· 
επισημαίνει ότι οι υποδομές πρέπει να 
συμπληρώνονται με την πλήρη εφαρμογή 
της τρίτης δέσμης μέτρων για την 
ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 727
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. παρατηρεί ότι ορισμένα κράτη μέλη, τα 25. παρατηρεί ότι ορισμένα κράτη μέλη, τα 
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οποία αποτελούν ενεργειακές νησίδες, 
είναι ακόμη εντελώς απομονωμένα από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας και συνεχίζουν να 
πληρώνουν ακριβότερα την ενέργεια, κάτι 
που επηρεάζει δυσμενώς την 
ανταγωνιστικότητά τους· επισημαίνει ότι 
χωρίς σημαντικές επενδύσεις στις 
υποδομές, η δέσμευση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, ότι έως το 2015 κανένα 
κράτος μέλος δεν θα πρέπει να παραμείνει 
απομονωμένο από τα δίκτυα της ΕΕ, δεν 
είναι δυνατόν να εκπληρωθεί όσον αφορά 
αυτά τα κράτη μέλη· τάσσεται, εν 
προκειμένω, υπέρ της ταχείας 
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας·

οποία αποτελούν ενεργειακές νησίδες, 
είναι ακόμη εντελώς απομονωμένα από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας και συνεχίζουν να 
πληρώνουν ακριβότερα την ενέργεια, κάτι 
που επηρεάζει δυσμενώς την 
ανταγωνιστικότητά τους· επισημαίνει ότι 
χωρίς σημαντικές επενδύσεις στις 
υποδομές, η δέσμευση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, ότι έως το 2015 κανένα 
κράτος μέλος δεν θα πρέπει να παραμείνει 
απομονωμένο από τα δίκτυα της ΕΕ, δεν 
είναι δυνατόν να εκπληρωθεί· τάσσεται, εν 
προκειμένω, υπέρ της ταχείας 
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας·

Or. pt

Τροπολογία 728
Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. παρατηρεί ότι ορισμένα κράτη μέλη, τα 
οποία αποτελούν ενεργειακές νησίδες, 
είναι ακόμη εντελώς απομονωμένα από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας και συνεχίζουν να 
πληρώνουν ακριβότερα την ενέργεια, κάτι 
που επηρεάζει δυσμενώς την 
ανταγωνιστικότητά τους· επισημαίνει ότι 
χωρίς σημαντικές επενδύσεις στις 
υποδομές, η δέσμευση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, ότι έως το 2015 κανένα 
κράτος μέλος δεν θα πρέπει να παραμείνει 
απομονωμένο από τα δίκτυα της ΕΕ, δεν 
είναι δυνατόν να εκπληρωθεί όσον αφορά 
αυτά τα κράτη μέλη· τάσσεται, εν 
προκειμένω, υπέρ της ταχείας 
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας·

25. παρατηρεί ότι ορισμένα κράτη μέλη, τα 
οποία αποτελούν ενεργειακές νησίδες, 
είναι ακόμη εντελώς απομονωμένα από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας και συνεχίζουν να 
πληρώνουν ακριβότερα την ενέργεια, κάτι 
που επηρεάζει δυσμενώς την 
ανταγωνιστικότητά τους· επισημαίνει ότι 
χωρίς σημαντικές επενδύσεις στις 
υποδομές, η δέσμευση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, ότι έως το 2015 κανένα 
κράτος μέλος δεν θα πρέπει να παραμείνει 
απομονωμένο από τα δίκτυα της ΕΕ, δεν 
είναι δυνατόν να εκπληρωθεί· τάσσεται, εν 
προκειμένω, υπέρ της ταχείας 
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας έως τα τέλη του 2014·
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Or. en

Τροπολογία 729
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. παρατηρεί ότι ορισμένα κράτη μέλη, τα 
οποία αποτελούν ενεργειακές νησίδες, 
είναι ακόμη εντελώς απομονωμένα από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας και συνεχίζουν να 
πληρώνουν ακριβότερα την ενέργεια, κάτι 
που επηρεάζει δυσμενώς την 
ανταγωνιστικότητά τους· επισημαίνει ότι 
χωρίς σημαντικές επενδύσεις στις 
υποδομές, η δέσμευση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, ότι έως το 2015 κανένα 
κράτος μέλος δεν θα πρέπει να παραμείνει 
απομονωμένο από τα δίκτυα της ΕΕ, δεν 
είναι δυνατόν να εκπληρωθεί όσον αφορά 
αυτά τα κράτη μέλη· τάσσεται, εν 
προκειμένω, υπέρ της ταχείας 
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας·

25. παρατηρεί ότι ορισμένα κράτη μέλη, τα 
οποία αποτελούν ενεργειακές νησίδες, 
είναι ακόμη εντελώς απομονωμένα από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας και συνεχίζουν να 
πληρώνουν ακριβότερα την ενέργεια, κάτι 
που επηρεάζει δυσμενώς την 
ανταγωνιστικότητά τους· επισημαίνει ότι 
χωρίς σημαντικές επενδύσεις στις 
υποδομές, η δέσμευση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, ότι έως το 2015 κανένα 
κράτος μέλος δεν θα πρέπει να παραμείνει 
απομονωμένο από τα δίκτυα της ΕΕ, δεν 
είναι δυνατόν να εκπληρωθεί όσον αφορά 
αυτά τα κράτη μέλη· τάσσεται, εν 
προκειμένω, υπέρ της ταχείας 
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας και επικροτεί τον κατάλογο των 
έργων κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) όπως 
παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 730
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. παρατηρεί ότι ορισμένα κράτη μέλη, τα 
οποία αποτελούν ενεργειακές νησίδες, 

25. παρατηρεί ότι ορισμένα κράτη μέλη, τα 
οποία αποτελούν ενεργειακές νησίδες, 
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είναι ακόμη εντελώς απομονωμένα από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας και συνεχίζουν να 
πληρώνουν ακριβότερα την ενέργεια, κάτι 
που επηρεάζει δυσμενώς την 
ανταγωνιστικότητά τους· επισημαίνει ότι 
χωρίς σημαντικές επενδύσεις στις 
υποδομές, η δέσμευση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, ότι έως το 2015 κανένα 
κράτος μέλος δεν θα πρέπει να παραμείνει 
απομονωμένο από τα δίκτυα της ΕΕ, δεν 
είναι δυνατόν να εκπληρωθεί όσον αφορά 
αυτά τα κράτη μέλη· τάσσεται, εν 
προκειμένω, υπέρ της ταχείας 
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας·

είναι ακόμη εντελώς απομονωμένα από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας και συνεχίζουν να 
πληρώνουν ακριβότερα την ενέργεια, κάτι 
που επηρεάζει δυσμενώς την οικονομική 
και κοινωνική τους ανάπτυξη· επισημαίνει 
ότι χωρίς σημαντικές επενδύσεις στις 
υποδομές, η δέσμευση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, ότι έως το 2015 κανένα 
κράτος μέλος δεν θα πρέπει να παραμείνει 
απομονωμένο από τα δίκτυα της ΕΕ, δεν 
είναι δυνατόν να εκπληρωθεί όσον αφορά 
αυτά τα κράτη μέλη· τάσσεται, εν 
προκειμένω, υπέρ της ταχείας 
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 731
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. παρατηρεί ότι ορισμένα κράτη μέλη, τα 
οποία αποτελούν ενεργειακές νησίδες, 
είναι ακόμη εντελώς απομονωμένα από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας και συνεχίζουν να 
πληρώνουν ακριβότερα την ενέργεια, κάτι 
που επηρεάζει δυσμενώς την 
ανταγωνιστικότητά τους· επισημαίνει ότι 
χωρίς σημαντικές επενδύσεις στις 
υποδομές, η δέσμευση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, ότι έως το 2015 κανένα 
κράτος μέλος δεν θα πρέπει να παραμείνει 
απομονωμένο από τα δίκτυα της ΕΕ, δεν 
είναι δυνατόν να εκπληρωθεί όσον αφορά 
αυτά τα κράτη μέλη· τάσσεται, εν 
προκειμένω, υπέρ της ταχείας 
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς 

25. παρατηρεί ότι ορισμένα κράτη μέλη, τα 
οποία αποτελούν ενεργειακές νησίδες ή 
δεν είναι επαρκώς ενσωματωμένα στην 
ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας, 
είναι ακόμη σε μεγάλο βαθμό
απομονωμένα από τα ευρωπαϊκά δίκτυα 
φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας 
και συνεχίζουν να πληρώνουν ακριβότερα 
την ενέργεια, κάτι που επηρεάζει δυσμενώς 
την ανταγωνιστικότητά τους· επισημαίνει 
ότι χωρίς σημαντικές επενδύσεις στις 
υποδομές, η δέσμευση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, ότι έως το 2015 κανένα 
κράτος μέλος δεν θα πρέπει να παραμείνει 
απομονωμένο από τα δίκτυα της ΕΕ, δεν 
είναι δυνατόν να εκπληρωθεί όσον αφορά 
αυτά τα κράτη μέλη· τάσσεται, εν 
προκειμένω, υπέρ της ταχείας 
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ενέργειας· ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 732
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. παρατηρεί ότι ορισμένα κράτη μέλη, τα 
οποία αποτελούν ενεργειακές νησίδες, 
είναι ακόμη εντελώς απομονωμένα από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας και συνεχίζουν να 
πληρώνουν ακριβότερα την ενέργεια, κάτι 
που επηρεάζει δυσμενώς την 
ανταγωνιστικότητά τους· επισημαίνει ότι
χωρίς σημαντικές επενδύσεις στις 
υποδομές, η δέσμευση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, ότι έως το 2015 κανένα 
κράτος μέλος δεν θα πρέπει να παραμείνει 
απομονωμένο από τα δίκτυα της ΕΕ, δεν 
είναι δυνατόν να εκπληρωθεί όσον αφορά 
αυτά τα κράτη μέλη· τάσσεται, εν 
προκειμένω, υπέρ της ταχείας 
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας·

25. παρατηρεί ότι ορισμένα κράτη μέλη, τα 
οποία αποτελούν ενεργειακές νησίδες, 
είναι ακόμη εντελώς απομονωμένα από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας και συνεχίζουν να 
πληρώνουν ακριβότερα την ενέργεια, κάτι 
που επηρεάζει δυσμενώς την 
ανταγωνιστικότητά τους· επισημαίνει ότι 
χωρίς σημαντικές επενδύσεις στις 
υποδομές, η δέσμευση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, ότι έως το 2015 κανένα 
κράτος μέλος δεν θα πρέπει να παραμείνει 
απομονωμένο από τα δίκτυα της ΕΕ, δεν 
είναι δυνατόν να εκπληρωθεί όσον αφορά 
αυτά τα κράτη μέλη· τάσσεται, εν 
προκειμένω, υπέρ της ταχείας 
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας και δίνει προτεραιότητα στον 
στόχο της επίτευξης ενός επιπέδου 
διασύνδεσης της τάξεως τουλάχιστον του 
10% της εγκατεστημένης παραγωγικής 
ικανότητας, που συμφωνήθηκε κατά τη 
σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον 
Μάιο·

Or. en

Τροπολογία 733
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. παρατηρεί ότι ορισμένα κράτη μέλη, 
τα οποία αποτελούν ενεργειακές νησίδες, 
είναι ακόμη εντελώς απομονωμένα από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας και συνεχίζουν να 
πληρώνουν ακριβότερα την ενέργεια, κάτι 
που επηρεάζει δυσμενώς την 
ανταγωνιστικότητά τους· επισημαίνει ότι 
χωρίς σημαντικές επενδύσεις στις 
υποδομές, η δέσμευση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, ότι έως το 2015 κανένα 
κράτος μέλος δεν θα πρέπει να παραμείνει 
απομονωμένο από τα δίκτυα της ΕΕ, δεν 
είναι δυνατόν να εκπληρωθεί όσον αφορά 
αυτά τα κράτη μέλη· τάσσεται, εν 
προκειμένω, υπέρ της ταχείας 
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας·

25. παρατηρεί ότι ορισμένα κράτη μέλη, 
καθώς και ορισμένες νησιωτικές και 
απομακρυσμένες περιοχές, που αποτελούν 
ενεργειακές νησίδες, είναι ακόμη εντελώς 
απομονωμένες από τα ευρωπαϊκά δίκτυα 
φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας 
και συνεχίζουν να πληρώνουν ακριβότερα 
την ενέργεια, κάτι που επηρεάζει δυσμενώς 
την ανταγωνιστικότητά τους· επισημαίνει 
ότι χωρίς σημαντικές επενδύσεις στις 
υποδομές και στη διασύνδεση αυτών των 
κρατών μελών και περιοχών με τα 
ενεργειακά δίκτυα της ηπειρωτικής 
Ευρώπης, η δέσμευση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, ότι έως το 2015 κανένα 
κράτος μέλος δεν θα πρέπει να παραμείνει 
απομονωμένο από τα δίκτυα της ΕΕ, δεν 
είναι δυνατόν να εκπληρωθεί· τάσσεται, εν 
προκειμένω, υπέρ της ταχείας 
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας·

Or. el

Τροπολογία 734
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. παρατηρεί ότι ορισμένα κράτη μέλη, τα 
οποία αποτελούν ενεργειακές νησίδες, 
είναι ακόμη εντελώς απομονωμένα από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας και συνεχίζουν να 
πληρώνουν ακριβότερα την ενέργεια, κάτι 
που επηρεάζει δυσμενώς την 
ανταγωνιστικότητά τους· επισημαίνει ότι 
χωρίς σημαντικές επενδύσεις στις 
υποδομές, η δέσμευση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, ότι έως το 2015 κανένα 

25. παρατηρεί ότι ορισμένα κράτη μέλη, τα 
οποία αποτελούν ενεργειακές νησίδες, 
είναι ακόμη εντελώς απομονωμένα από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας και συνεχίζουν να 
πληρώνουν ακριβότερα την ενέργεια, κάτι 
που επηρεάζει δυσμενώς την 
ανταγωνιστικότητά τους· θεωρεί ότι τα εν 
λόγω κράτη μέλη μπορούν να 
επωφεληθούν ιδιαίτερα από τα μέτρα για 
την ενεργειακή απόδοση και την 
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κράτος μέλος δεν θα πρέπει να παραμείνει 
απομονωμένο από τα δίκτυα της ΕΕ, δεν 
είναι δυνατόν να εκπληρωθεί όσον αφορά 
αυτά τα κράτη μέλη· τάσσεται, εν 
προκειμένω, υπέρ της ταχείας 
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας·

ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας· επισημαίνει ότι χωρίς 
σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές, η 
δέσμευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
ότι έως το 2015 κανένα κράτος μέλος δεν 
θα πρέπει να παραμείνει απομονωμένο από 
τα δίκτυα της ΕΕ, δεν είναι δυνατόν να 
εκπληρωθεί·

Or. en

Τροπολογία 735
Konrad Szymański, Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. υπογραμμίζει τις σημαντικές 
δυνατότητες της αστικής θέρμανσης και 
ψύξης στην αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης μέσω της ανακύκλωσης της 
θερμότητας από ηλεκτρική ενέργεια που 
παράγεται σε σταθμούς συνδυασμένης 
παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, 
σε σταθμούς αποτέφρωσης αποβλήτων 
και μέσω βιομηχανικών διαδικασιών 
παραγωγής ενέργειας, η οποία 
διαφορετικά θα αποτελούσε ανώφελη 
σπατάλη· επιπροσθέτως, αποτελεί μια 
ολοκληρωμένη λύση για τις αστικές 
περιοχές που θα επιτρέψει στην ΕΕ να 
εξαρτάται σε μικρότερο βαθμό από τις 
εισαγωγές ενέργειας και να διατηρεί το 
κόστος της θέρμανσης και της ψύξης σε 
οικονομικά προσιτό επίπεδο για τους 
πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 736
Νίκη Τζαβέλα
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ολοκλήρωσης του Νότιου Διαδρόμου 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου· επικροτεί, 
εν προκειμένω, την απόφαση υπέρ της 
δημιουργίας του αγωγού της Αδριατικής 
(TAP) ως την πιο οικονομικά αποδοτική 
και ευέλικτη επιλογή· τονίζει τη σημασία 
της ένταξης των γραμμών διασύνδεσης 
Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB) και Ελλάδας-
Ιταλίας (IGI) καθώς και άλλων συναφών 
υποδομών στην ευρωπαϊκή εσωτερική 
αγορά ενέργειας, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η ροή του φυσικού αερίου 
από τις αγορές της Νότιας Ευρώπης προς 
τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 737
Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. αναγνωρίζει ότι η επέκταση των 
κανόνων της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας στη Νοτιοανατολική και 
Ανατολική Ευρώπη κρίνεται απαραίτητη 
για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ και, 
ως εκ τούτου, ζητεί από τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή να παράσχουν πολιτική 
και χρηματοδοτική στήριξη στην 
Ενεργειακή Κοινότητα·

Or. en
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Τροπολογία 738
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ζητεί από την Επιτροπή να 
διερευνήσει τις δυνατότητες 
αποθήκευσης ενέργειας στην ΕΕ και τις 
διάφορες πιθανές τεχνολογίες στον τομέα 
αυτόν·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 739
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει 
τις δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας 
στην ΕΕ και τις διάφορες πιθανές 
τεχνολογίες στον τομέα αυτόν·

26. ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει 
τις δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας 
στην ΕΕ και τις διάφορες πιθανές 
τεχνολογίες στον τομέα αυτόν και να 
καταρτίσει πρόγραμμα χρηματοδότησης 
έρευνας σχετικά με την αποθήκευση 
ενέργειας·

Or. bg

Τροπολογία 740
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει 
τις δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας 
στην ΕΕ και τις διάφορες πιθανές 
τεχνολογίες στον τομέα αυτόν·

26. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει 
προτάσεις για τη θέσπιση ενός 
κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου για 
την ανάπτυξη και τις αμοιβές για λύσεις 
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σχετικά με την αποθήκευση ενέργειας, 
καθώς και για σχετικά προγράμματα 
Ε&Α·

Or. en

Τροπολογία 741
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει 
τις δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας 
στην ΕΕ και τις διάφορες πιθανές 
τεχνολογίες στον τομέα αυτόν·

26. ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει 
τις δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας 
στην ΕΕ και τις διάφορες πιθανές 
τεχνολογίες στον τομέα αυτόν· ζητεί 
επιπλέον από την Επιτροπή να εντείνει 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και 
πληροφοριών με τις ΗΠΑ και τον 
Καναδά σχετικά με την τεχνολογία 
δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 
του άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 742
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει 
τις δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας 
στην ΕΕ και τις διάφορες πιθανές 
τεχνολογίες στον τομέα αυτόν·

26. ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει 
τις δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας 
στην ΕΕ για την καλύτερη δυνατή 
ενσωμάτωση των ΑΠΕ τόσο ως προς την 
αποθήκευσή τους όσο και ως προς την 
εξισορρόπηση των διακυμάνσεων του 
δικτύου, και τις διάφορες πιθανές 
τεχνολογίες στον τομέα αυτόν·
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Or. de

Τροπολογία 743
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει 
τις δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας 
στην ΕΕ και τις διάφορες πιθανές 
τεχνολογίες στον τομέα αυτόν·

26. ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει 
τις δυνατότητες και τις διάφορες πιθανές 
τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας στην 
ΕΕ· τονίζει τον σημαντικό ρόλο που 
μπορούν να διαδραματίσουν τα 
ηλεκτρικά οχήματα στην αποθήκευση της 
πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και στην 
εξισορρόπηση των ενεργειακών δικτύων 
σε περιόδους κατά τις οποίες η 
κατανάλωση κορυφώνεται ή είναι πολύ 
χαμηλή·

Or. en

Τροπολογία 744
Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει 
τις δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας 
στην ΕΕ και τις διάφορες πιθανές 
τεχνολογίες στον τομέα αυτόν·

26. ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει 
τις δυνατότητες και τις διάφορες πιθανές 
τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας στην 
ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη θέρμανση και 
την ηλεκτρική ενέργεια, με σκοπό να 
ακολουθήσει μια πιο ολοκληρωμένη 
προσέγγιση σχετικά με τον ενεργειακό 
εφοδιασμό και τη ζήτηση·

Or. en
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Τροπολογία 745
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει 
τις δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας 
στην ΕΕ και τις διάφορες πιθανές 
τεχνολογίες στον τομέα αυτόν·

26. ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει 
τις δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας 
στην ΕΕ και τις διάφορες πιθανές 
τεχνολογίες στον τομέα αυτόν, 
τουλάχιστον όσον αφορά την ηλεκτρική 
ενέργεια και την αποθήκευση θερμότητας 
στην ΕΕ, με σκοπό τη στήριξη μιας πιο 
ολοκληρωμένης προσέγγισης της 
προσφοράς και της ζήτησης ενέργειας·

Or. es

Τροπολογία 746
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει 
τις δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας 
στην ΕΕ και τις διάφορες πιθανές 
τεχνολογίες στον τομέα αυτόν·

26. ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει 
τις δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας 
στην ΕΕ, εστιάζοντας κατά 
προτεραιότητα στις τεχνολογίες που 
καθιστούν δυνατή τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των εγχώριων πηγών 
ενέργειας, και τις διάφορες πιθανές 
τεχνολογίες στον τομέα αυτόν·

Or. es

Τροπολογία 747
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και 
η κατασκευή νέων, έξυπνων και 
ευέλικτων υποδομών για την παραγωγή, 
μεταφορά, διανομή και αποθήκευση 
ενέργειας είναι απαραίτητα για μια 
σταθερή, ικανοποιητικά ολοκληρωμένη 
και καλά συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, 
τονίζει δε ότι οι επενδύσεις μεγάλης 
κλίμακας θα πρέπει να συμβαδίζουν με 
τις επενδύσεις σε περιφερειακά ή ακόμη 
και τοπικά δίκτυα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 748
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και η 
κατασκευή νέων, έξυπνων και ευέλικτων 
υποδομών για την παραγωγή, μεταφορά, 
διανομή και αποθήκευση ενέργειας είναι 
απαραίτητα για μια σταθερή, 
ικανοποιητικά ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, τονίζει δε 
ότι οι επενδύσεις μεγάλης κλίμακας θα 
πρέπει να συμβαδίζουν με τις επενδύσεις 
σε περιφερειακά ή ακόμη και τοπικά 
δίκτυα·

27. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και η 
κατασκευή νέων, έξυπνων και ευέλικτων 
υποδομών σε όλα τα επίπεδα του δικτύου
για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και 
αποθήκευση ενέργειας είναι απαραίτητα 
για μια σταθερή, ικανοποιητικά 
ολοκληρωμένη και καλά συνδεδεμένη 
αγορά ενέργειας, τονίζει δε ότι οι 
επενδύσεις μεγάλης κλίμακας θα πρέπει να 
συμβαδίζουν με τις επενδύσεις σε 
περιφερειακά ή ακόμη και τοπικά δίκτυα· 
επισημαίνει ότι, μέσω της προσαρμογής 
των υποδομών δικτύου, μπορούν να 
αντιμετωπισθούν οι αυξανόμενες τιμές 
της ενέργειας και η ολοένα μεγαλύτερη 
εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας· 
επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της χρήσης 
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των έξυπνων τεχνολογιών πρέπει να 
λαμβάνονται επίσης υπόψη ζητήματα 
σχετικά με τη νομοθεσία περί προστασίας 
των δεδομένων·

Or. de

Τροπολογία 749
Konrad Szymański, Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και η 
κατασκευή νέων, έξυπνων και ευέλικτων 
υποδομών για την παραγωγή, μεταφορά, 
διανομή και αποθήκευση ενέργειας είναι 
απαραίτητα για μια σταθερή, 
ικανοποιητικά ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, τονίζει δε 
ότι οι επενδύσεις μεγάλης κλίμακας θα 
πρέπει να συμβαδίζουν με τις επενδύσεις 
σε περιφερειακά ή ακόμη και τοπικά 
δίκτυα·

27. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και η 
κατασκευή νέων, έξυπνων και ευέλικτων 
υποδομών για την παραγωγή, μεταφορά, 
διανομή και αποθήκευση ενέργειας είναι 
απαραίτητα για μια σταθερή, 
ικανοποιητικά ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, με 
διαφοροποιημένες πηγές εφοδιασμού, 
τονίζει δε ότι οι επενδύσεις μεγάλης 
κλίμακας θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις 
επενδύσεις σε περιφερειακά ή ακόμη και 
τοπικά δίκτυα· υπογραμμίζει ότι οι 
επενδύσεις σε υποδομές με στόχο την 
επίτευξη στόχων αυτού του είδους πρέπει 
να χαίρουν ευρωπαϊκής στήριξης σε κάθε 
στάδιο της υλοποίησής τους σύμφωνα με 
τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις 
διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές και 
τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»·

Or. en

Τροπολογία 750
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και η 
κατασκευή νέων, έξυπνων και ευέλικτων 
υποδομών για την παραγωγή, μεταφορά, 
διανομή και αποθήκευση ενέργειας είναι 
απαραίτητα για μια σταθερή, 
ικανοποιητικά ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, τονίζει δε 
ότι οι επενδύσεις μεγάλης κλίμακας θα 
πρέπει να συμβαδίζουν με τις επενδύσεις 
σε περιφερειακά ή ακόμη και τοπικά 
δίκτυα·

27. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και η 
κατασκευή νέων, έξυπνων και ευέλικτων 
υποδομών για την παραγωγή, μεταφορά, 
διανομή και αποθήκευση ενέργειας, για 
αμφότερες τη θέρμανση και την 
ηλεκτρική ενέργεια, είναι απαραίτητα για 
μια σταθερή, ικανοποιητικά 
ολοκληρωμένη και καλά συνδεδεμένη 
αγορά ενέργειας, τονίζει δε ότι οι 
επενδύσεις μεγάλης κλίμακας θα πρέπει να 
συμβαδίζουν με τις επενδύσεις σε 
περιφερειακά ή ακόμη και τοπικά δίκτυα·

Or. en

Τροπολογία 751
Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και η 
κατασκευή νέων, έξυπνων και ευέλικτων 
υποδομών για την παραγωγή, μεταφορά, 
διανομή και αποθήκευση ενέργειας είναι 
απαραίτητα για μια σταθερή, 
ικανοποιητικά ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, τονίζει δε 
ότι οι επενδύσεις μεγάλης κλίμακας θα 
πρέπει να συμβαδίζουν με τις επενδύσεις 
σε περιφερειακά ή ακόμη και τοπικά 
δίκτυα·

27. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και η 
κατασκευή νέων, έξυπνων και ευέλικτων 
υποδομών για την παραγωγή, μεταφορά 
(ιδίως διασυνοριακών γραμμών 
διασύνδεσης φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας), διανομή και 
αποθήκευση ενέργειας είναι απαραίτητα 
για μια σταθερή, ικανοποιητικά 
ολοκληρωμένη και καλά συνδεδεμένη 
αγορά ενέργειας, στην οποία 
αποφεύγονται αρνητικές επιπτώσεις, 
όπως απρόβλεπτες ροές ηλεκτρικής 
ενέργειας· τονίζει δε ότι οι επενδύσεις 
μεγάλης κλίμακας θα πρέπει να 
συμβαδίζουν με τις επενδύσεις σε 
περιφερειακά ή ακόμη και τοπικά δίκτυα·

Or. en
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Τροπολογία 752
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και η 
κατασκευή νέων, έξυπνων και ευέλικτων 
υποδομών για την παραγωγή, μεταφορά, 
διανομή και αποθήκευση ενέργειας είναι 
απαραίτητα για μια σταθερή, 
ικανοποιητικά ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, τονίζει δε 
ότι οι επενδύσεις μεγάλης κλίμακας θα 
πρέπει να συμβαδίζουν με τις επενδύσεις 
σε περιφερειακά ή ακόμη και τοπικά 
δίκτυα·

27. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και η 
κατασκευή νέων, έξυπνων και ευέλικτων 
υποδομών για την παραγωγή, μεταφορά, 
διανομή και αποθήκευση ενέργειας είναι 
απαραίτητα για μια σταθερή, 
ικανοποιητικά ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, τονίζει δε 
ότι οι επενδύσεις μεγάλης κλίμακας θα 
πρέπει να συμβαδίζουν με τις επενδύσεις 
σε περιφερειακά ή ακόμη και τοπικά 
δίκτυα· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι 
ο αποκεντρωμένος εφοδιασμός με 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές μειώνει 
την ανάγκη δημιουργίας νέων γραμμών 
μεταφοράς –και συνακόλουθα το 
παρεπόμενο κόστος– δεδομένου ότι οι 
αποκεντρωμένες τεχνολογίες –οι οποίες 
μπορούν να ενσωματωθούν απευθείας σε 
σπίτια, πόλεις και απομακρυσμένες 
περιοχές– είναι πολύ πιο κοντά στον 
τελικό καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 753
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και η 
κατασκευή νέων, έξυπνων και ευέλικτων 

27. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και η 
κατασκευή νέων, έξυπνων και ευέλικτων 
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υποδομών για την παραγωγή, μεταφορά, 
διανομή και αποθήκευση ενέργειας είναι 
απαραίτητα για μια σταθερή, 
ικανοποιητικά ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, τονίζει δε 
ότι οι επενδύσεις μεγάλης κλίμακας θα 
πρέπει να συμβαδίζουν με τις επενδύσεις 
σε περιφερειακά ή ακόμη και τοπικά 
δίκτυα·

υποδομών και έξυπνων δικτύων για την 
παραγωγή, μεταφορά, διανομή και 
αποθήκευση ενέργειας είναι απαραίτητα 
για μια σταθερή, ικανοποιητικά 
ολοκληρωμένη και καλά συνδεδεμένη 
αγορά ενέργειας, τονίζει δε ότι οι 
επενδύσεις μεγάλης κλίμακας θα πρέπει να 
συμβαδίζουν με τις επενδύσεις σε 
περιφερειακά ή ακόμη και τοπικά δίκτυα·

Or. en

Τροπολογία 754
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και η 
κατασκευή νέων, έξυπνων και ευέλικτων 
υποδομών για την παραγωγή, μεταφορά, 
διανομή και αποθήκευση ενέργειας είναι 
απαραίτητα για μια σταθερή, 
ικανοποιητικά ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, τονίζει δε 
ότι οι επενδύσεις μεγάλης κλίμακας θα 
πρέπει να συμβαδίζουν με τις επενδύσεις 
σε περιφερειακά ή ακόμη και τοπικά 
δίκτυα·

27. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και η 
κατασκευή νέων, έξυπνων και ευέλικτων 
υποδομών για την παραγωγή, μεταφορά, 
διανομή και αποθήκευση ενέργειας είναι 
απαραίτητα για μια σταθερή, 
ικανοποιητικά ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, τονίζει δε 
ότι οι επενδύσεις μεγάλης κλίμακας θα 
πρέπει να συμβαδίζουν με τις επενδύσεις 
σε περιφερειακά και τοπικά δίκτυα και 
επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι πρέπει να 
αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο επίπεδο 
διανομής, καθώς η αυξανόμενη 
αποκέντρωση του ενεργειακού 
εφοδιασμού μετατοπίζει το βάρος των 
αναγκών για επενδύσεις από τη μεταφορά 
στη διανομή·

Or. en

Τροπολογία 755
Gaston Franco
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και η 
κατασκευή νέων, έξυπνων και ευέλικτων 
υποδομών για την παραγωγή, μεταφορά, 
διανομή και αποθήκευση ενέργειας είναι 
απαραίτητα για μια σταθερή, 
ικανοποιητικά ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, τονίζει δε 
ότι οι επενδύσεις μεγάλης κλίμακας θα 
πρέπει να συμβαδίζουν με τις επενδύσεις 
σε περιφερειακά ή ακόμη και τοπικά 
δίκτυα·

27. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και η 
κατασκευή νέων, έξυπνων και ευέλικτων 
υποδομών για την παραγωγή, μεταφορά, 
διανομή και αποθήκευση ενέργειας, τόσο 
για τη θέρμανση όσο και για την 
ηλεκτρική ενέργεια, είναι απαραίτητα για 
μια σταθερή, ικανοποιητικά 
ολοκληρωμένη και καλά συνδεδεμένη 
αγορά ενέργειας, τονίζει δε ότι οι 
επενδύσεις μεγάλης κλίμακας θα πρέπει να 
συμβαδίζουν με τις επενδύσεις σε 
περιφερειακά ή ακόμη και τοπικά δίκτυα·

Or. en

Τροπολογία 756
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και η 
κατασκευή νέων, έξυπνων και ευέλικτων 
υποδομών για την παραγωγή, μεταφορά, 
διανομή και αποθήκευση ενέργειας είναι 
απαραίτητα για μια σταθερή, 
ικανοποιητικά ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, τονίζει δε 
ότι οι επενδύσεις μεγάλης κλίμακας θα 
πρέπει να συμβαδίζουν με τις επενδύσεις 
σε περιφερειακά ή ακόμη και τοπικά 
δίκτυα·

27. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και η 
κατασκευή νέων, έξυπνων και ευέλικτων 
υποδομών για την παραγωγή, μεταφορά, 
διανομή και αποθήκευση ενέργειας είναι 
απαραίτητα για μια σταθερή, 
ικανοποιητικά ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, τονίζει δε 
ότι οι επενδύσεις μεγάλης κλίμακας θα 
πρέπει να συμβαδίζουν με τις επενδύσεις 
σε περιφερειακά ή ακόμη και τοπικά 
δίκτυα· επικροτεί, ως εκ τούτου, τη 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», 
η οποία αποσκοπεί στην επίσπευση των 
επενδύσεων στο πεδίο των διευρωπαϊκών 
δικτύων και στη μόχλευση της 
χρηματοδότησης από τον δημόσιο και 
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από τον ιδιωτικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 757
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και η 
κατασκευή νέων, έξυπνων και ευέλικτων 
υποδομών για την παραγωγή, μεταφορά, 
διανομή και αποθήκευση ενέργειας είναι 
απαραίτητα για μια σταθερή, 
ικανοποιητικά ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, τονίζει δε 
ότι οι επενδύσεις μεγάλης κλίμακας θα 
πρέπει να συμβαδίζουν με τις επενδύσεις 
σε περιφερειακά ή ακόμη και τοπικά 
δίκτυα·

27. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και η 
κατασκευή νέων, έξυπνων και ευέλικτων 
υποδομών για την παραγωγή, μεταφορά, 
διανομή και αποθήκευση ενέργειας είναι 
απαραίτητα για μια σταθερή, 
ικανοποιητικά ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, τονίζει δε 
ότι οι επενδύσεις μεγάλης κλίμακας θα 
πρέπει να συμβαδίζουν με τις επενδύσεις 
σε περιφερειακά ή ακόμη και τοπικά 
δίκτυα· θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν την παροχή 
οικονομικής στήριξης στα σχέδια 
επίδειξης των τεχνολογιών που η αγορά 
δεν είναι σε θέση να στηρίξει·

Or. es

Τροπολογία 758
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και η 
κατασκευή νέων, έξυπνων και ευέλικτων 
υποδομών για την παραγωγή, μεταφορά, 
διανομή και αποθήκευση ενέργειας είναι 

27. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και η 
κατασκευή νέων, έξυπνων και ευέλικτων 
υποδομών για την παραγωγή, μεταφορά, 
διανομή και αποθήκευση ενέργειας είναι 
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απαραίτητα για μια σταθερή, 
ικανοποιητικά ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, τονίζει δε 
ότι οι επενδύσεις μεγάλης κλίμακας θα 
πρέπει να συμβαδίζουν με τις επενδύσεις 
σε περιφερειακά ή ακόμη και τοπικά 
δίκτυα·

απαραίτητα για μια σταθερή, 
ικανοποιητικά ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, τονίζει δε 
ότι οι επενδύσεις μεγάλης κλίμακας θα 
πρέπει να συμβαδίζουν με τις επενδύσεις 
σε περιφερειακά ή ακόμη και τοπικά 
δίκτυα· επισημαίνει ότι οι τοπικές και 
περιφερειακές κυβερνήσεις πρέπει να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη 
μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 
έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν 
συγκεκριμένες λύσεις μέσω της 
εκμετάλλευσης της δυνατότητας 
εξοικονόμησης ενέργειας του κτιριακού 
τομέα και του τομέα μεταφορών, καθώς 
και μέσω της άσκησης επιρροής στη 
συμπεριφορά των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 759
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. υπενθυμίζει τη σημαντική 
συνεισφορά του ΥΦΑ και των 
εγκαταστάσεων και στόλων μεταφοράς 
του ΥΦΑ στον ενεργειακό εφοδιασμό της 
ΕΕ και ζητεί ενίσχυση της συνεργασίας 
με τους κύριους προμηθευτές και τους 
σημερινούς και μελλοντικούς 
καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 760
Νίκη Τζαβέλα
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα της 
οικονομικής ανάπτυξης σε διάφορους 
τομείς θαλάσσιας δραστηριότητας, π.χ. 
της αξιοποίησης ενεργειακών 
εγκαταστάσεων ανοικτής θαλάσσης και 
της υποθαλάσσιας εξόρυξης ορυκτών 
καθώς και τη σημασία προσέλκυσης 
επενδύσεων στο πλαίσιο αυτό· τονίζει, 
ωστόσο, ότι κατά την υλοποίηση των εν 
λόγω δράσεων πρέπει να δοθεί η μέγιστη 
προσοχή στην αποφυγή πρόκλησης 
βλαβών στο περιβάλλον· υποστηρίζει εν 
προκειμένω την ανάπτυξη του Θαλάσσιου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και της
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των 
Παράκτιων Ζωνών ως τρόπους με τους 
οποίους επιτυγχάνεται η συνεκτική και 
αποτελεσματική χρήση του θαλάσσιου 
χώρου·

Or. en

Τροπολογία 761
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Jo 
Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. υπενθυμίζει τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2002 στα 
οποία τίθεται ως μη δεσμευτικός στόχος 
η επίτευξη, έως το 2005, ενός επιπέδου 
διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας της 
τάξεως του 10% της εγκατεστημένης 
παραγωγικής ικανότητας σε εθνικό 
επίπεδο· τονίζει, ωστόσο, ότι τα 
περισσότερα κράτη μέλη δεν έχουν 
επιτύχει αυτόν τον στόχο· πιστεύει ότι η 
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ενισχυμένη διασύνδεση θα διευκολύνει το 
διασυνοριακό εμπόριο και θα αυξήσει τη 
δυνατότητα εξισορρόπησης της ΕΕ με 
αποτέλεσμα την πιο οικονομικά 
αποδοτική ένταξη των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 762
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. τονίζει ότι με τη σύνδεση των ΑΠΕ 
στα δίκτυα διανομής σε ποσοστό που 
ξεπερνά το 80% και με την αυξανόμενη 
αποκέντρωση του ενεργειακού 
εφοδιασμού το βάρος των αναγκών για 
επενδύσεις πρέπει να μετατοπιστεί από το 
επίπεδο της μεταφοράς στο επίπεδο της 
διανομής·

Or. en

Τροπολογία 763
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. υπενθυμίζει ότι η πυρηνική ενέργεια 
αποτελεί μία από τις πιο οικονομικά 
αποδοτικές και φιλικές προς το 
περιβάλλον πηγές ενέργειας, ενώ δεν είναι 
τόσο ευάλωτη σε αλλαγές στις τιμές των 
καυσίμων· η πυρηνική ενέργεια, ως εκ 
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τούτου, στο πλαίσιο του ενεργειακού 
μείγματος της ΕΕ, κρίνεται απαραίτητη 
για την επίτευξη μιας κοινωνίας 
απαλλαγμένης από ορυκτά καύσιμα·

Or. en

Τροπολογία 764
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. υπενθυμίζει ότι ο εκσυγχρονισμός 
των υφιστάμενων υποδομών ενέργειας 
δεν αφορά μόνο τις υποδομές παροχής 
ενέργειας αλλά και τις υποδομές ζήτησης 
ενέργειας, περιλαμβανομένης της 
σημαντικής παραμέτρου των 
υφιστάμενων κτιρίων που επί του 
παρόντος αντιστοιχούν στο 40% της 
κατανάλωσης ενέργειας·

Or. es

Τροπολογία 765
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27β. υπενθυμίζει ότι ο εκσυγχρονισμός 
των υφιστάμενων υποδομών ενέργειας 
δεν περιλαμβάνει τις υποδομές μόνο από 
πλευράς ενεργειακού εφοδιασμού, αλλά 
και τις υποδομές από πλευράς 
ενεργειακής ζήτησης, καθώς και έναν 
μεγάλο αριθμό σε υφιστάμενες κτιριακές 
υποδομές που επί του παρόντος 
αντιπροσωπεύει το 40% της ενεργειακής 
κατανάλωσης της ΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 766
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27β. ζητεί, ως εκ τούτου, από την 
Επιτροπή να συμπεριληφθεί στους 
στόχους της για το πλαίσιο για τις 
πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την 
ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 
2030 ένας δεσμευτικός στόχος ή μια 
δέσμη στόχων σχετικά με τις υποδομές 
διασύνδεσης της ηλεκτρικής ενέργειας 
που θα βασίζεται στην ανάλυση των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε 
κράτους μέλους στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να 
ολοκληρωθούν οι υπερδικτυακές 
υποδομές της ΕΕ που συνδέουν βορρά, 
νότο, ανατολή και δύση·

Or. en

Τροπολογία 767
Konrad Szymański, Herbert Reul, Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα) – μετά τον υπότιτλο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. επισημαίνει ότι η ΕΕ έχει τα 
υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα σε 
παγκόσμιο επίπεδο, αντιμετωπίζει 
πρόβλημα με τη γήρανση του πληθυσμού 
και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας σε πολλά 
κράτη μέλη, ενώ η τρέχουσα οικονομική 
ανάπτυξη κυμαίνεται σε χαμηλά ή 
ανύπαρκτα επίπεδα· τονίζει ότι αυτό 
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μπορεί να διορθωθεί μόνο με την αύξηση 
της ανταγωνιστικότητάς της·

Or. en

Τροπολογία 768
Konrad Szymański, Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 β (νέα) – μετά τον υπότιτλο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27β. επισημαίνει επιπλέον ότι, από τη 
στιγμή της θέσπισης της δέσμης μέτρων 
για το 2020, η οικονομική δραστηριότητα 
στην ΕΕ έχει μειωθεί και ότι πολλά από 
τα προϊόντα που αγοράζουν οι πολίτες 
της ΕΕ, τα οποία μπορούν να παραχθούν 
και να μεταφερθούν μόνο με τη χρήση 
ενέργειας παράγοντας εκπομπές CO2, 
εισάγονται στην Ένωση και, συνεπώς, 
μειώνουν εξ ορισμού την 
ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση, 
την ανάπτυξη, την ενδοκοινοτική 
κατανάλωση ενέργειας και οδηγούν στην 
αύξηση της διαρροής άνθρακα, της 
ανεργίας και της αποτελεσματικής 
εξαγωγής των εκπομπών μας σε τρίτες 
χώρες·

Or. en

Τροπολογία 769
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27β. πιστεύει ότι λόγω του 
αποκεντρωμένου και τοπικού χαρακτήρα 
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του ενεργειακού εφοδιασμού από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στον οποίο 
οι πολίτες διαδραματίζουν θεμελιώδη 
ρόλο, πρέπει να δημιουργηθούν ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού για ίδιες 
πρωτοβουλίες κοινοτήτων, ειδικότερα 
μέσω συνεταιρισμών· επιμένει ότι οι 
πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να 
συμμετέχουν σε κάθε στάδιο της 
ενεργειακής αλυσίδας: παραγωγή, 
κατανάλωση και λιανική πώληση·

Or. en


