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Τροπολογία 770
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. πιστεύει ότι μια ανοιχτή και διαφανής 
εσωτερική αγορά, όπου όλες οι εταιρείες 
της ΕΕ και των τρίτων χωρών θα τηρούν 
το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της 
ενέργειας, μπορεί να συμβάλει στην 
ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης 
των προμηθευτών ενέργειας της ΕΕ έναντι 
των εξωτερικών ανταγωνιστών·

28. πιστεύει ότι μια ανοιχτή και διαφανής 
εσωτερική αγορά, όπου όλες οι εταιρείες 
της ΕΕ και των τρίτων χωρών θα τηρούν 
το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της 
ενέργειας, μπορεί να εξασφαλίσει 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους 
προμηθευτές ενέργειας της ΕΕ έναντι των 
παραγωγών ενέργειας από τρίτες χώρες 
και να ενισχύσει τη διαπραγματευτική 
θέση τους·

Or. en

Τροπολογία 771
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. πιστεύει ότι μια ανοιχτή και διαφανής 
εσωτερική αγορά, όπου όλες οι εταιρείες 
της ΕΕ και των τρίτων χωρών θα τηρούν 
το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της 
ενέργειας, μπορεί να συμβάλει στην 
ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης 
των προμηθευτών ενέργειας της ΕΕ έναντι 
των εξωτερικών ανταγωνιστών·

28. πιστεύει ότι μια ανοιχτή και διαφανής 
εσωτερική αγορά, όπου όλες οι εταιρείες 
της ΕΕ και των τρίτων χωρών θα τηρούν 
το κοινοτικό κεκτημένο, ιδίως στον τομέα 
της ενέργειας και του περιβάλλοντος, 
μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της 
διαπραγματευτικής θέσης των 
προμηθευτών ενέργειας της ΕΕ έναντι των 
εξωτερικών ανταγωνιστών·

Or. pt
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Τροπολογία 772
Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. πιστεύει ότι μια ανοιχτή και διαφανής 
εσωτερική αγορά, όπου όλες οι εταιρείες 
της ΕΕ και των τρίτων χωρών θα τηρούν 
το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της 
ενέργειας, μπορεί να συμβάλει στην 
ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης 
των προμηθευτών ενέργειας της ΕΕ έναντι 
των εξωτερικών ανταγωνιστών·

28. πιστεύει ότι μια ανοιχτή και διαφανής 
εσωτερική αγορά, όπου όλες οι εταιρείες 
της ΕΕ και των τρίτων χωρών θα τηρούν 
το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της 
ενέργειας, μπορεί να συμβάλει στην 
ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης 
των προμηθευτών ενέργειας της ΕΕ έναντι 
των εξωτερικών ανταγωνιστών· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για μια 
καλύτερα συντονισμένη εξωτερική 
ενεργειακή πολιτική·

Or. en

Τροπολογία 773
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. πιστεύει ότι μια ανοιχτή και διαφανής 
εσωτερική αγορά, όπου όλες οι εταιρείες 
της ΕΕ και των τρίτων χωρών θα τηρούν 
το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της 
ενέργειας, μπορεί να συμβάλει στην 
ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης 
των προμηθευτών ενέργειας της ΕΕ έναντι 
των εξωτερικών ανταγωνιστών·

28. πιστεύει ότι μια ολοκληρωμένη,
ανοιχτή και διαφανής εσωτερική αγορά, 
όπου όλες οι εταιρείες της ΕΕ και των 
τρίτων χωρών θα τηρούν το κοινοτικό 
κεκτημένο στον τομέα της ενέργειας, 
μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της 
διαπραγματευτικής θέσης των 
προμηθευτών ενέργειας της ΕΕ έναντι των 
εξωτερικών ανταγωνιστών·

Or. de

Τροπολογία 774
Marusya Lyubcheva
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28а. τονίζει την ανάγκη διεξαγωγής 
διαλόγου με τρίτες χώρες σχετικά με την 
εφαρμογή των αρχών της ΕΕ για την 
προστασία του περιβάλλοντος, τη χρήση 
πράσινων τεχνολογιών και την επίτευξη 
ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης·

Or. bg

Τροπολογία 775
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. τονίζει ότι ο καθορισμός 
δεσμευτικών στόχων για τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου, τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 
ενεργειακή απόδοση θα τονώσει την 
υλοποίηση έγκαιρων επενδύσεων σε 
τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, δημιουργώντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο θέσεις εργασίας και 
ανάπτυξη, παρέχοντας ταυτόχρονα στην 
ευρωπαϊκή βιομηχανία ένα διεθνές 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα·

Or. en

Τροπολογία 776
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. εκφράζει την ανησυχία του για το 
ολοένα μεγαλύτερο χάσμα ως προς το 
ενεργειακό κόστος μεταξύ της Ευρώπης 
και των διεθνών ανταγωνιστών της, και 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κάθε 
μελλοντική πρόταση στον τομέα της 
πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα 
ως προς τις επιπτώσεις της στις τιμές της 
ενέργειας και, συνεπώς, στην 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας, ιδίως των βιομηχανιών 
έντασης ενέργειας, προκειμένου να 
αποφευχθούν τυχόν αρνητικές συνέπειες 
στην ανάπτυξη·

Or. de

Τροπολογία 777
Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. επισημαίνει ότι οι παρωχημένοι 
μηχανισμοί τιμολόγησης, ιδίως η 
αναπροσαρμογή των συμβάσεων φυσικού 
αερίου βάσει της αξίας του πετρελαίου, 
εμποδίζουν την αποτελεσματική και 
διαφανή διαμόρφωση των τιμών που 
καθορίζονται από το ισοζύγιο προσφοράς 
και ζήτησης, επιβάλλοντας ως εκ τούτου 
υψηλές τιμές στους καταναλωτές· 
συνεπώς, καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να επανεξετάσουν όλες τις 
συμβάσεις φυσικού αερίου που 
βασίζονται στους εν λόγω παρωχημένους 
μηχανισμούς τιμολόγησης· παροτρύνει
την Επιτροπή να συμβάλει στη 
διερεύνηση των δυνατοτήτων 
επαναδιαπραγμάτευσης των συμβάσεων 
αυτών, όχι μόνον στο πλαίσιο της 
παράτασής τους·
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Or. en

Τροπολογία 778
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. τονίζει ότι, κατά την επόμενη 
δεκαετία, οι ανάγκες για επενδύσεις στον 
τομέα της ενέργειας θα είναι αυξημένες, 
λόγω της επικείμενης αντικατάστασης 
των υφισταμένων σταθμών παραγωγής 
ενέργειας και του εκσυγχρονισμού των 
δικτύων· εμμένει στην άποψή του ότι οι 
καταναλωτές ενέργειας και οι 
φορολογούμενοι δεν μπορούν να 
επιβαρυνθούν με πιθανή αύξηση των 
τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και ότι, 
προκειμένου να μειωθεί το κόστος, η 
εξοικονόμηση ενέργειας και τα μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να 
διαδραματίσουν καίριο ρόλο·

Or. en

Τροπολογία 779
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. υπογραμμίζει ότι η αγορακεντρική 
διαμόρφωση των τιμών στον τομέα της 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της 
εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους, 
η οποία ωστόσο δεν συνδέεται με τη 
διαμόρφωση των τιμών σε αγορές τρίτων 
χωρών, αποτελεί τον καλύτερο τρόπο 
διασφάλισης ανταγωνιστικών τιμών·
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Or. en

Τροπολογία 780
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, 
Linda McAvan, Patrizia Toia, Dan Jørgensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. πιστεύει ακράδαντα ότι η μείωση 
της χρήσης και του κόστους της 
ενέργειας μέσω της υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης, η περαιτέρω ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η 
εφαρμογή έρευνας και καινοτομίας για 
την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών με σκοπό 
την περικοπή των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα αποτελούν απαραίτητες 
συνιστώσες για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και τη 
δημιουργία της πολυπόθητης ανάπτυξης 
υψηλής ποιότητας, καθώς και θέσεων 
εργασίας που δεν θα μπορούν να 
μεταφερθούν εκτός της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 781
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. πιστεύει ότι ένα σαφές πλαίσιο για το 
2030, το οποίο περιλαμβάνει 
δεσμευτικούς στόχους για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 
ενεργειακή απόδοση, θα ωθήσει τις 
ιδιωτικές επενδύσεις μετά το 2020 σε 
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τεχνολογίες με χαμηλά επίπεδα εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, αυξάνοντας τις 
δυνατότητες δημιουργίας θέσεων 
εργασίας σε αυτούς τους τομείς· ως εκ 
τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να δώσει 
μεγαλύτερη έμφαση στις δυνατότητες 
απασχόλησης στον τομέα των χαμηλών 
επιπέδων εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα κάθε κράτους μέλους στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
μέσω, αφενός, της συλλογής 
περισσότερων πληροφοριών για τις 
δεξιότητες στον τομέα των χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα και, αφετέρου, της 
ενίσχυσης των εταιρικών σχέσεων μεταξύ 
των παραγόντων της αγοράς εργασίας σε 
εθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 782
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28β. καλεί την Επιτροπή και ιδίως τη 
ΓΔ Ανταγωνισμού να εισαγάγει κατά την 
αναθεώρηση των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις 
ευνοϊκές συνθήκες για το περιβάλλον 
όσον αφορά τις επενδύσεις ενεργειακής 
απόδοσης, μεταξύ άλλων στον 
βιομηχανικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 783
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Linda McAvan, 
Judith A. Merkies, Patrizia Toia, Dan Jørgensen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28β. θεωρεί ότι ο καθορισμός φιλόδοξων 
στόχων θα παράσχει τα αναγκαία 
κίνητρα για την αναζωογόνηση των 
οικονομιών των κρατών μελών και θα 
συμβάλει στο να τεθεί τέρμα στην 
τρέχουσα οικονομική ύφεση, καθώς η 
ενεργειακή απόδοση και η απόδοση των 
πόρων θα συμβάλουν στη μείωση του 
κόστους παραγωγής για τη βαριά 
βιομηχανία και, κατ' επέκταση, στην 
τόνωση της ανταγωνιστικότητας, θα 
μειωθεί η τρωτότητα στις διακυμάνσεις 
των παγκόσμιων τιμών ενέργειας και θα 
διασφαλιστεί ένα σταθερότερο 
επενδυτικό περιβάλλον, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την ηγετική θέση της 
Ευρώπης στον τομέα της βιώσιμης 
υψηλής τεχνολογίας και το συνακόλουθο 
πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης.

Or. en

Τροπολογία 784
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28β. ζητεί από την Επιτροπή να 
εφαρμόσει το σύνολο των βασικών 
δράσεων για την απασχόληση που έχει 
προτείνει για τη μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών επιπέδων εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, να προωθήσει 
την ευρύτερη χρήση των 
χρηματοδοτικών μέσων που διαθέτει η 
ΕΕ για τα κράτη μέλη, σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο, καθώς και στον 
ιδιωτικό τομέα για έξυπνες επενδύσεις 
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χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, 
παραδείγματος χάρη μέσω της 
συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων για την περαιτέρω ενίσχυση 
της δανειοδοτικής ικανότητάς της στον 
τομέα της αποδοτικότητας των πόρων 
και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 785
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28γ. υπογραμμίζει ότι ο κτιριακός τομέας 
ευθύνεται για το 40% της ακαθάριστης 
κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ και ότι, 
σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό 
Ενέργειας, το 80% του δυναμικού 
ενεργειακής απόδοσης στον κτιριακό 
τομέα, και περισσότερο από το 50% στον 
βιομηχανικό τομέα, παραμένει 
αναξιοποίητο· διαβλέπει, εν προκειμένω, 
σημαντικές δυνατότητες μείωσης των 
λογαριασμών κατανάλωσης ενέργειας, 
καθώς και τη δυνατότητα δημιουργίας 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ που δεν θα 
μπορούν να μεταφερθούν αλλού·

Or. en

Τροπολογία 786
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 29. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
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μελέτη για την ανάλυση νέων και 
οικονομικά αποδοτικών σχεδίων της 
αγοράς, με στόχο αφενός την εξασφάλιση 
λογικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για 
τους καταναλωτές και αφετέρου την 
πρόληψη της διαρροής άνθρακα· ζητεί, ως 
εκ τούτου, από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει το ταχύτερο δυνατόν μια 
επιπρόσθετη εκτίμηση και προτάσεις για 
περαιτέρω δράσεις που θα μπορούσαν να 
αποτρέψουν τον κίνδυνο της διαρροής 
άνθρακα που προκαλείται από τη 
μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής 
εκτός ΕΕ, εστιάζοντας ιδίως σε 
επιπρόσθετα σενάρια σε περίπτωση 
περιορισμένης ή μηδενικής περαιτέρω 
παγκόσμιας δράσης σχετικά με τη μείωση 
των εκπομπών άνθρακα·

μελέτη για την ανάλυση νέων και 
οικονομικά αποδοτικών σχεδίων της 
αγοράς, με στόχο αφενός την εξασφάλιση 
λογικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για 
τους καταναλωτές και αφετέρου την 
πρόληψη της διαρροής άνθρακα· ζητεί, ως 
εκ τούτου, από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει το ταχύτερο δυνατόν μια 
επιπρόσθετη εκτίμηση και προτάσεις για 
περαιτέρω δράσεις που θα μπορούσαν να 
αποτρέψουν τον κίνδυνο της διαρροής 
άνθρακα που προκαλείται από τη 
μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής 
εκτός ΕΕ, όπως για παράδειγμα μέσω της 
δημιουργίας ενός μηχανισμού 
ενσωμάτωσης του άνθρακα στα σύνορα 
της ΕΕ, εστιάζοντας ιδίως σε επιπρόσθετα 
σενάρια σε περίπτωση περιορισμένης ή 
μηδενικής περαιτέρω παγκόσμιας δράσης 
σχετικά με τη μείωση των εκπομπών 
άνθρακα·

Or. fr

Τροπολογία 787
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη για την ανάλυση νέων και 
οικονομικά αποδοτικών σχεδίων της 
αγοράς, με στόχο αφενός την εξασφάλιση 
λογικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για 
τους καταναλωτές και αφετέρου την 
πρόληψη της διαρροής άνθρακα· ζητεί, ως 
εκ τούτου, από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει το ταχύτερο δυνατόν μια 
επιπρόσθετη εκτίμηση και προτάσεις για 
περαιτέρω δράσεις που θα μπορούσαν να 
αποτρέψουν τον κίνδυνο της διαρροής 
άνθρακα που προκαλείται από τη 
μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής 
εκτός ΕΕ, εστιάζοντας ιδίως σε 

29. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη για την ανάλυση νέων και 
οικονομικά αποδοτικών σχεδίων της 
αγοράς, με στόχο αφενός την εξασφάλιση 
λογικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για 
τους καταναλωτές και αφετέρου την 
πρόληψη της διαρροής άνθρακα· ζητεί, ως 
εκ τούτου, από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει το ταχύτερο δυνατόν μια 
επιπρόσθετη εκτίμηση και προτάσεις για 
περαιτέρω δράσεις που θα μπορούσαν να 
αποτρέψουν τον κίνδυνο της διαρροής 
άνθρακα που προκαλείται από τη 
μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής 
εκτός ΕΕ (όπως η σύσταση ενός 
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επιπρόσθετα σενάρια σε περίπτωση 
περιορισμένης ή μηδενικής περαιτέρω 
παγκόσμιας δράσης σχετικά με τη μείωση 
των εκπομπών άνθρακα·

μηχανισμού ενσωμάτωσης του άνθρακα), 
εστιάζοντας ιδίως σε επιπρόσθετα σενάρια 
σε περίπτωση περιορισμένης ή μηδενικής 
περαιτέρω παγκόσμιας δράσης σχετικά με 
τη μείωση των εκπομπών άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 788
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη για την ανάλυση νέων και 
οικονομικά αποδοτικών σχεδίων της 
αγοράς, με στόχο αφενός την εξασφάλιση 
λογικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για 
τους καταναλωτές και αφετέρου την 
πρόληψη της διαρροής άνθρακα· ζητεί, ως 
εκ τούτου, από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει το ταχύτερο δυνατόν μια 
επιπρόσθετη εκτίμηση και προτάσεις για 
περαιτέρω δράσεις που θα μπορούσαν να 
αποτρέψουν τον κίνδυνο της διαρροής 
άνθρακα που προκαλείται από τη 
μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής 
εκτός ΕΕ, εστιάζοντας ιδίως σε 
επιπρόσθετα σενάρια σε περίπτωση 
περιορισμένης ή μηδενικής περαιτέρω 
παγκόσμιας δράσης σχετικά με τη 
μείωση των εκπομπών άνθρακα·

29. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη για την ανάλυση νέων και 
οικονομικά αποδοτικών σχεδίων της 
αγοράς, με στόχο αφενός την εξασφάλιση 
λογικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για 
τους καταναλωτές και αφετέρου την 
πρόληψη της διαρροής άνθρακα· ζητεί, ως 
εκ τούτου, από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει το ταχύτερο δυνατόν μια 
επιπρόσθετη εκτίμηση και προτάσεις για 
περαιτέρω δράσεις που θα μπορούσαν να 
αποτρέψουν τον κίνδυνο της διαρροής 
άνθρακα που προκαλείται από τη 
μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής 
εκτός ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 789
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη για την ανάλυση νέων και 
οικονομικά αποδοτικών σχεδίων της 
αγοράς, με στόχο αφενός την εξασφάλιση 
λογικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για 
τους καταναλωτές και αφετέρου την 
πρόληψη της διαρροής άνθρακα· ζητεί, 
ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει το ταχύτερο δυνατόν μια 
επιπρόσθετη εκτίμηση και προτάσεις για 
περαιτέρω δράσεις που θα μπορούσαν να 
αποτρέψουν τον κίνδυνο της διαρροής 
άνθρακα που προκαλείται από τη 
μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής 
εκτός ΕΕ, εστιάζοντας ιδίως σε 
επιπρόσθετα σενάρια σε περίπτωση 
περιορισμένης ή μηδενικής περαιτέρω 
παγκόσμιας δράσης σχετικά με τη 
μείωση των εκπομπών άνθρακα·

29. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη για την ανάλυση νέων και 
οικονομικά αποδοτικών σχεδίων της 
αγοράς, με στόχο την εξασφάλιση λογικών 
τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για τους 
καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 790
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη για την ανάλυση νέων και 
οικονομικά αποδοτικών σχεδίων της 
αγοράς, με στόχο αφενός την εξασφάλιση 
λογικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για 
τους καταναλωτές και αφετέρου την 
πρόληψη της διαρροής άνθρακα· ζητεί, ως 
εκ τούτου, από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει το ταχύτερο δυνατόν μια 
επιπρόσθετη εκτίμηση και προτάσεις για 
περαιτέρω δράσεις που θα μπορούσαν να 
αποτρέψουν τον κίνδυνο της διαρροής 
άνθρακα που προκαλείται από τη 
μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής 

29. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη για την ανάλυση νέων και 
οικονομικά αποδοτικών σχεδίων της 
αγοράς, με στόχο αφενός την εξασφάλιση 
λογικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για 
τους καταναλωτές και αφετέρου την 
πρόληψη της διαρροής άνθρακα· ζητεί, ως 
εκ τούτου, από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει το ταχύτερο δυνατόν μια 
επιπρόσθετη εκτίμηση και προτάσεις για 
περαιτέρω δράσεις που θα μπορούσαν να 
συμβιβάσουν τους πολιτικούς στόχους 
που σχετίζονται με το κλίμα και το 
περιβάλλον με την ανταγωνιστικότητα 
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εκτός ΕΕ, εστιάζοντας ιδίως σε 
επιπρόσθετα σενάρια σε περίπτωση 
περιορισμένης ή μηδενικής περαιτέρω 
παγκόσμιας δράσης σχετικά με τη μείωση 
των εκπομπών άνθρακα·

της βιομηχανίας και να αποτρέψουν τον 
κίνδυνο της διαρροής άνθρακα που 
προκαλείται από τη μετεγκατάσταση 
μονάδων παραγωγής εκτός ΕΕ, 
εστιάζοντας ιδίως σε επιπρόσθετα σενάρια 
σε περίπτωση περιορισμένης ή μηδενικής 
περαιτέρω παγκόσμιας δράσης σχετικά με 
τη μείωση των εκπομπών άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 791
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη για την ανάλυση νέων και 
οικονομικά αποδοτικών σχεδίων της 
αγοράς, με στόχο αφενός την εξασφάλιση 
λογικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για 
τους καταναλωτές και αφετέρου την 
πρόληψη της διαρροής άνθρακα· ζητεί, ως 
εκ τούτου, από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει το ταχύτερο δυνατόν μια 
επιπρόσθετη εκτίμηση και προτάσεις για 
περαιτέρω δράσεις που θα μπορούσαν να 
αποτρέψουν τον κίνδυνο της διαρροής 
άνθρακα που προκαλείται από τη 
μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής 
εκτός ΕΕ, εστιάζοντας ιδίως σε 
επιπρόσθετα σενάρια σε περίπτωση 
περιορισμένης ή μηδενικής περαιτέρω 
παγκόσμιας δράσης σχετικά με τη μείωση 
των εκπομπών άνθρακα·

29. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη για την ανάλυση νέων και 
οικονομικά αποδοτικών σχεδίων της 
αγοράς, με στόχο αφενός την εξασφάλιση 
λογικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για 
τους καταναλωτές και αφετέρου την 
πρόληψη της διαρροής άνθρακα· ζητεί, ως 
εκ τούτου, από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει το ταχύτερο δυνατόν μια 
επιπρόσθετη εκτίμηση και προτάσεις για 
περαιτέρω δράσεις που θα μπορούσαν να 
αποτρέψουν τον κίνδυνο της διαρροής 
άνθρακα που προκαλείται από τη 
μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής 
εκτός ΕΕ· θεωρεί ότι θα πρέπει να 
εξασφαλίζονται ανταγωνιστικές τιμές για 
την ενέργεια και τις πρώτες ύλες στους 
τομείς διαρροής άνθρακα, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής 
των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών 
(ΒΔΤ)· θεωρεί ότι, όσον αφορά τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος 
της χαλυβουργίας, θα ήταν χρήσιμο να 
προβλέπεται ο διαχωρισμός του 
μεταλλουργικού οπτάνθρακα στο πλαίσιο 
του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου· θεωρεί 
ότι η εκτίμηση θα πρέπει να εστιάζει 
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ιδίως σε επιπρόσθετα σενάρια σε 
περίπτωση περιορισμένης ή μηδενικής 
περαιτέρω παγκόσμιας δράσης σχετικά με 
τη μείωση των εκπομπών άνθρακα·

Or. fi

Τροπολογία 792
Konrad Szymański, Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη για την ανάλυση νέων και 
οικονομικά αποδοτικών σχεδίων της 
αγοράς, με στόχο αφενός την εξασφάλιση 
λογικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για 
τους καταναλωτές και αφετέρου την 
πρόληψη της διαρροής άνθρακα· ζητεί, ως 
εκ τούτου, από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει το ταχύτερο δυνατόν μια 
επιπρόσθετη εκτίμηση και προτάσεις για 
περαιτέρω δράσεις που θα μπορούσαν να 
αποτρέψουν τον κίνδυνο της διαρροής 
άνθρακα που προκαλείται από τη 
μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής 
εκτός ΕΕ, εστιάζοντας ιδίως σε 
επιπρόσθετα σενάρια σε περίπτωση 
περιορισμένης ή μηδενικής περαιτέρω 
παγκόσμιας δράσης σχετικά με τη μείωση 
των εκπομπών άνθρακα·

29. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη για την ανάλυση νέων και 
οικονομικά αποδοτικών σχεδίων της 
αγοράς, με στόχο αφενός την εξασφάλιση 
λογικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για 
τους καταναλωτές στον ιδιωτικό και 
βιομηχανικό τομέα και αφετέρου την 
πρόληψη της διαρροής άνθρακα· ζητεί, ως 
εκ τούτου, από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει το ταχύτερο δυνατόν μια 
επιπρόσθετη εκτίμηση και προτάσεις για 
περαιτέρω δράσεις που θα μπορούσαν να 
αποτρέψουν τον κίνδυνο της διαρροής 
άνθρακα που προκαλείται από τη 
μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής και 
επενδύσεων εκτός ΕΕ, εστιάζοντας ιδίως 
σε επιπρόσθετα σενάρια σε περίπτωση 
περιορισμένης ή μηδενικής περαιτέρω 
παγκόσμιας δράσης σχετικά με τη μείωση 
των εκπομπών άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 793
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη για την ανάλυση νέων και 
οικονομικά αποδοτικών σχεδίων της 
αγοράς, με στόχο αφενός την εξασφάλιση 
λογικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για 
τους καταναλωτές και αφετέρου την 
πρόληψη της διαρροής άνθρακα· ζητεί, ως 
εκ τούτου, από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει το ταχύτερο δυνατόν μια 
επιπρόσθετη εκτίμηση και προτάσεις για 
περαιτέρω δράσεις που θα μπορούσαν να 
αποτρέψουν τον κίνδυνο της διαρροής 
άνθρακα που προκαλείται από τη 
μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής 
εκτός ΕΕ, εστιάζοντας ιδίως σε 
επιπρόσθετα σενάρια σε περίπτωση 
περιορισμένης ή μηδενικής περαιτέρω 
παγκόσμιας δράσης σχετικά με τη 
μείωση των εκπομπών άνθρακα·

29. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη για την ανάλυση νέων και 
οικονομικά αποδοτικών σχεδίων της 
αγοράς ενέργειας, με στόχο αφενός την 
εξασφάλιση λογικών τιμών ηλεκτρικής 
ενέργειας για τους καταναλωτές και 
εσόδων για τους επενδυτές και αφετέρου 
την πρόληψη της διαρροής άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 794
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει
μελέτη για την ανάλυση νέων και 
οικονομικά αποδοτικών σχεδίων της 
αγοράς, με στόχο αφενός την εξασφάλιση 
λογικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για 
τους καταναλωτές και αφετέρου την 
πρόληψη της διαρροής άνθρακα· ζητεί, 
ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει το ταχύτερο δυνατόν μια 
επιπρόσθετη εκτίμηση και προτάσεις για 
περαιτέρω δράσεις που θα μπορούσαν να 
αποτρέψουν τον κίνδυνο της διαρροής 
άνθρακα που προκαλείται από τη 

29. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει
μελέτη για την ανάλυση νέων και 
οικονομικά αποδοτικών σχεδίων της 
αγοράς, με στόχο την ενσωμάτωση 
υψηλών μεριδίων μεταβλητών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω του 
εντοπισμού των σημείων συμφόρησης για 
τις διαφανείς και κοστοστρεφείς λιανικές 
τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου 
να μπορούν οι καταναλωτές να 
επωφεληθούν πλήρως από μια 
απελευθερωμένη αγορά ενέργειας·
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μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής 
εκτός ΕΕ, εστιάζοντας ιδίως σε 
επιπρόσθετα σενάρια σε περίπτωση 
περιορισμένης ή μηδενικής περαιτέρω 
παγκόσμιας δράσης σχετικά με τη 
μείωση των εκπομπών άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 795
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Linda McAvan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη για την ανάλυση νέων και 
οικονομικά αποδοτικών σχεδίων της 
αγοράς, με στόχο αφενός την εξασφάλιση 
λογικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για 
τους καταναλωτές και αφετέρου την 
πρόληψη της διαρροής άνθρακα· ζητεί, ως 
εκ τούτου, από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει το ταχύτερο δυνατόν μια 
επιπρόσθετη εκτίμηση και προτάσεις για 
περαιτέρω δράσεις που θα μπορούσαν να 
αποτρέψουν τον κίνδυνο της διαρροής 
άνθρακα που προκαλείται από τη 
μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής 
εκτός ΕΕ, εστιάζοντας ιδίως σε 
επιπρόσθετα σενάρια σε περίπτωση 
περιορισμένης ή μηδενικής περαιτέρω 
παγκόσμιας δράσης σχετικά με τη μείωση 
των εκπομπών άνθρακα·

29. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη για την ανάλυση νέων και 
οικονομικά αποδοτικών σχεδίων της 
αγοράς, με στόχο αφενός την εξασφάλιση 
οικονομικά προσιτής ενέργειας για τους 
καταναλωτές και τη βιομηχανία, και 
αφετέρου την πρόληψη της διαρροής 
άνθρακα· ζητεί, ως εκ τούτου, από την 
Επιτροπή να παρουσιάσει το ταχύτερο 
δυνατόν μια επιπρόσθετη εκτίμηση και 
προτάσεις για περαιτέρω δράσεις που θα 
μπορούσαν να αποτρέψουν τον κίνδυνο 
της διαρροής άνθρακα που προκαλείται 
από τη μετεγκατάσταση μονάδων 
παραγωγής εκτός ΕΕ, εστιάζοντας ιδίως σε 
επιπρόσθετα σενάρια σε περίπτωση 
περιορισμένης ή μηδενικής περαιτέρω 
παγκόσμιας δράσης σχετικά με τη μείωση 
των εκπομπών άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 796
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη για την ανάλυση νέων και 
οικονομικά αποδοτικών σχεδίων της 
αγοράς, με στόχο αφενός την εξασφάλιση 
λογικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για 
τους καταναλωτές και αφετέρου την 
πρόληψη της διαρροής άνθρακα· ζητεί, 
ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει το ταχύτερο δυνατόν μια 
επιπρόσθετη εκτίμηση και προτάσεις για 
περαιτέρω δράσεις που θα μπορούσαν να 
αποτρέψουν τον κίνδυνο της διαρροής 
άνθρακα που προκαλείται από τη 
μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής 
εκτός ΕΕ, εστιάζοντας ιδίως σε 
επιπρόσθετα σενάρια σε περίπτωση 
περιορισμένης ή μηδενικής περαιτέρω 
παγκόσμιας δράσης σχετικά με τη 
μείωση των εκπομπών άνθρακα·

29. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη για την ανάλυση νέων και 
οικονομικά αποδοτικών σχεδίων της 
αγοράς (συμπεριλαμβανομένης της 
μεγιστοποίησης της εξοικονόμησης 
ενέργειας) για την ενσωμάτωση της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ώστε 
να εντοπιστούν τα υφιστάμενα κωλύματα 
όσον αφορά τη διαφάνεια της 
διαμόρφωσης των τιμών ηλεκτρικής 
ενέργειας και να μπορούν οι καταναλωτές 
να επωφελούνται πλήρως από τα 
πλεονεκτήματα μιας πραγματικά 
απελευθερωμένης ενεργειακής αγοράς·

Or. es

Τροπολογία 797
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη για την ανάλυση νέων και 
οικονομικά αποδοτικών σχεδίων της 
αγοράς, με στόχο αφενός την εξασφάλιση 
λογικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για 
τους καταναλωτές και αφετέρου την 
πρόληψη της διαρροής άνθρακα· ζητεί, ως 
εκ τούτου, από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει το ταχύτερο δυνατόν μια 
επιπρόσθετη εκτίμηση και προτάσεις για 
περαιτέρω δράσεις που θα μπορούσαν να 
αποτρέψουν τον κίνδυνο της διαρροής 
άνθρακα που προκαλείται από τη 

29. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη για την ανάλυση νέων και 
οικονομικά αποδοτικών σχεδίων της 
αγοράς, με στόχο αφενός την εξασφάλιση 
των χαμηλότερων δυνατών τιμών 
ηλεκτρικής ενέργειας για τους 
καταναλωτές και αφετέρου την πρόληψη 
της διαρροής άνθρακα· ζητεί, ως εκ 
τούτου, από την Επιτροπή να παρουσιάσει 
το ταχύτερο δυνατόν μια επιπρόσθετη 
εκτίμηση και προτάσεις για περαιτέρω 
δράσεις που θα μπορούσαν να αποτρέψουν 
τον κίνδυνο της διαρροής άνθρακα, 
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μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής 
εκτός ΕΕ, εστιάζοντας ιδίως σε 
επιπρόσθετα σενάρια σε περίπτωση 
περιορισμένης ή μηδενικής περαιτέρω 
παγκόσμιας δράσης σχετικά με τη 
μείωση των εκπομπών άνθρακα·

κυρίως για τους ηλεκτροβόρους τομείς, ο 
οποίος προκαλείται από τη 
μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής 
εκτός ΕΕ, λαμβανομένου υπόψη του 
διεθνούς πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 798
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη για την ανάλυση του συνολικού 
κόστους συστήματος και των 
επιπτώσεων των διαφόρων πηγών 
ενέργειας, καθώς και του αντικτύπου 
τους στην επάρκεια της παραγωγής σε 
βάθος χρόνου·

Or. en

Τροπολογία 799
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. υποστηρίζει την αποσύνδεση του 
μηχανισμού τιμολόγησης του φυσικού 
αερίου από την τιμή του πετρελαίου και 
την υιοθέτηση πιο ευέλικτων 
εναλλακτικών λύσεων, με παράλληλο 
σεβασμό της ελευθερίας των εμπορικών 
συναλλαγών·

Or. fr
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Τροπολογία 800
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να 
δοθεί προτεραιότητα στην ανάγκη για 
προσιτές τιμές ενέργειας προς όφελος των 
νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και των 
βιομηχανιών· καλεί την Επιτροπή να 
λάβει υπόψη τις ανησυχίες τους κατά τη 
θέσπιση νέων μέτρων στον τομέα της 
ενέργειας και της αλλαγής του κλίματος·

Or. en

Τροπολογία 801
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. επισημαίνει ότι η διαρροή άνθρακα 
δεν αφορά μόνο τις εκπομπές από 
υπάρχουσες εγκαταστάσεις, αλλά 
καλύπτει και τις μελλοντικές επενδυτικές 
αποφάσεις, καθώς οι εταιρείες ενδέχεται 
να αποφεύγουν τις επενδύσεις σε 
εγκαταστάσεις με έδρα στην Ευρώπη· 
στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
αποκλείσει, κατά την επεξεργασία του 
πλαισίου για το 2030, κάθε λύση που 
μπορεί να οδηγήσει σε αυξήσεις των 
τιμών της ενέργειας ή στην 
εντατικοποίηση της διαρροής άνθρακα·

Or. en
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Τροπολογία 802
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. επισημαίνει ότι η δωρεάν κατανομή 
δεν λαμβάνει υπόψη την οικονομική 
λογική της ενσωμάτωσης του κόστους 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
στην τιμή των προϊόντων· επισημαίνει ότι 
σε πρόσφατη μελέτη που εκπονήθηκε για 
λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
δεν διαπιστώθηκε καμία ένδειξη 
διαρροής διοξειδίου του άνθρακα κατά 
τις δύο τελευταίες περιόδους εμπορίας 
του ΣΕΔΕ· τονίζει ότι, για να μετριασθεί 
ο εν δυνάμει μελλοντικός κίνδυνος 
διαρροής άνθρακα, μέρος των εσόδων 
από τους πλειστηριασμούς στο πλαίσιο 
του ΣΕΔΕ θα πρέπει να διατεθεί για 
επενδύσεις έντασης κεφαλαίου σε 
καινοτόμες τεχνολογίες σε ενεργοβόρους 
τομείς ή για την ενθάρρυνση άλλων 
μέσων δημιουργίας θέσεων εργασίας, π.χ. 
για τη μείωση της φορολόγησης της 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 803
Konrad Szymański, Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29β. τονίζει ότι, τόσο για τους ιδιώτες 
όσο και για τους βιομηχανικούς πελάτες, 
οι τιμές της ενέργειας είναι ένα πολύ 
σημαντικό στοιχείο του προϋπολογισμού 
του νοικοκυριού τους και του κόστους 
παραγωγής τους, αντίστοιχα, και ότι, 
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γενικά, οι τιμές της ενέργειας καθορίζουν 
την ανταγωνιστικότητα των οντοτήτων 
της ΕΕ έναντι των ομολόγων τους σε 
άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες ανά τον 
κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 804
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επισημαίνει ότι οι κυριότεροι 
ανταγωνιστές της ΕΕ στην παγκόσμια 
αγορά δίνουν μεγάλη έμφαση στις 
τεχνολογικές εξελίξεις, την καινοτομία και 
τη βελτίωση των βιομηχανικών 
διεργασιών· παρατηρεί επίσης ότι οι 
οικονομίες τους αναπτύσσονται με πολύ 
ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στην ΕΕ· 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην Ε&Α 
και την καινοτομία·

30. επισημαίνει ότι οι κυριότεροι 
ανταγωνιστές της ΕΕ στην παγκόσμια 
αγορά δίνουν μεγάλη έμφαση στις 
τεχνολογικές εξελίξεις, την καινοτομία και 
τη βελτίωση των βιομηχανικών 
διεργασιών· παρατηρεί επίσης ότι οι 
οικονομίες τους αναπτύσσονται με πολύ 
ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στην ΕΕ· 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην Ε&Α 
και την καινοτομία καθώς και στην 
ανάπτυξη επιστημονικών και 
τεχνολογικών συμπράξεων με τους 
διεθνείς εταίρους της·

Or. fr

Τροπολογία 805
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επισημαίνει ότι οι κυριότεροι 
ανταγωνιστές της ΕΕ στην παγκόσμια 
αγορά δίνουν μεγάλη έμφαση στις 
τεχνολογικές εξελίξεις, την καινοτομία και 

30. επισημαίνει ότι οι κυριότεροι 
ανταγωνιστές της ΕΕ στην παγκόσμια 
αγορά δίνουν μεγάλη έμφαση στις 
τεχνολογικές εξελίξεις, την καινοτομία και 
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τη βελτίωση των βιομηχανικών 
διεργασιών· παρατηρεί επίσης ότι οι 
οικονομίες τους αναπτύσσονται με πολύ 
ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στην ΕΕ· 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην Ε&Α 
και την καινοτομία·

τη βελτίωση των βιομηχανικών 
διεργασιών· παρατηρεί επίσης ότι οι 
οικονομίες τους αναπτύσσονται με πολύ 
ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στην ΕΕ· 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην Ε&Α 
και την καινοτομία· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να χαράξει στρατηγική στον 
τομέα της βιομηχανικής πολιτικής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία θα 
καλύπτει όλο το εύρος της έρευνας και 
ανάπτυξης μέχρι και τη χρηματοδότησή 
της·

Or. de

Τροπολογία 806
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επισημαίνει ότι οι κυριότεροι 
ανταγωνιστές της ΕΕ στην παγκόσμια 
αγορά δίνουν μεγάλη έμφαση στις 
τεχνολογικές εξελίξεις, την καινοτομία και 
τη βελτίωση των βιομηχανικών 
διεργασιών· παρατηρεί επίσης ότι οι 
οικονομίες τους αναπτύσσονται με πολύ 
ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στην ΕΕ· 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην Ε&Α 
και την καινοτομία·

30. επισημαίνει ότι οι κυριότεροι 
ανταγωνιστές της ΕΕ στην παγκόσμια 
αγορά δίνουν μεγάλη έμφαση στις 
τεχνολογικές εξελίξεις, την καινοτομία και 
τη βελτίωση των βιομηχανικών 
διεργασιών· παρατηρεί επίσης ότι οι 
οικονομίες τους αναπτύσσονται με πολύ 
ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στην ΕΕ· 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην τιμή 
της ενέργειας, την Ε&Α και την 
καινοτομία·

Or. fi

Τροπολογία 807
Konrad Szymański, Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επισημαίνει ότι οι κυριότεροι 
ανταγωνιστές της ΕΕ στην παγκόσμια 
αγορά δίνουν μεγάλη έμφαση στις 
τεχνολογικές εξελίξεις, την καινοτομία και 
τη βελτίωση των βιομηχανικών 
διεργασιών· παρατηρεί επίσης ότι οι 
οικονομίες τους αναπτύσσονται με πολύ 
ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στην ΕΕ· 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην Ε&Α 
και την καινοτομία·

30. επισημαίνει ότι οι κυριότεροι 
ανταγωνιστές της ΕΕ στην παγκόσμια 
αγορά δίνουν μεγάλη έμφαση στις 
τεχνολογικές εξελίξεις, την καινοτομία και 
τη βελτίωση των βιομηχανικών 
διεργασιών, καθώς και στην αποφυγή 
επιβολής γενικών και επαχθών 
δεσμευτικών στόχων· παρατηρεί επίσης 
ότι οι οικονομίες τους αναπτύσσονται με 
πολύ ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στην ΕΕ· 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην Ε&Α 
και την καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 808
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επισημαίνει ότι οι κυριότεροι 
ανταγωνιστές της ΕΕ στην παγκόσμια 
αγορά δίνουν μεγάλη έμφαση στις 
τεχνολογικές εξελίξεις, την καινοτομία και 
τη βελτίωση των βιομηχανικών 
διεργασιών· παρατηρεί επίσης ότι οι 
οικονομίες τους αναπτύσσονται με πολύ 
ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στην ΕΕ· 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην
Ε&Α και την καινοτομία·

30. επισημαίνει ότι οι κυριότεροι 
ανταγωνιστές της ΕΕ στην παγκόσμια 
αγορά δίνουν μεγάλη έμφαση στις 
τεχνολογικές εξελίξεις, την καινοτομία και 
τη βελτίωση των βιομηχανικών 
διεργασιών· παρατηρεί επίσης ότι οι 
οικονομίες τους αναπτύσσονται με πολύ 
ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στην ΕΕ· 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να στηρίξει την Ε&Α και την 
καινοτομία και να αξιοποιήσει περαιτέρω 
την υπεροχή της στις πράσινες 
τεχνολογίες·

Or. en
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Τροπολογία 809
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επισημαίνει ότι οι κυριότεροι 
ανταγωνιστές της ΕΕ στην παγκόσμια 
αγορά δίνουν μεγάλη έμφαση στις 
τεχνολογικές εξελίξεις, την καινοτομία και 
τη βελτίωση των βιομηχανικών 
διεργασιών· παρατηρεί επίσης ότι οι 
οικονομίες τους αναπτύσσονται με πολύ 
ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στην ΕΕ· 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην Ε&Α 
και την καινοτομία·

30. επισημαίνει ότι οι κυριότεροι
ανταγωνιστές της ΕΕ στην παγκόσμια 
αγορά δίνουν μεγάλη έμφαση στις 
τεχνολογικές εξελίξεις, την καινοτομία και 
τη βελτίωση των βιομηχανικών 
διεργασιών· παρατηρεί επίσης ότι οι 
οικονομίες τους αναπτύσσονται με πολύ 
ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στην ΕΕ· 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην Ε&Α 
και την καινοτομία, και ιδίως στη 
δημιουργία ευρωπαϊκής προστιθέμενης 
αξίας για την ανάπτυξη και την εγχώρια 
παραγωγή τεχνολογιών και προϊόντων για 
ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, καθώς και στον ρυθμό 
με τον οποίο οι σχετικές με την ενέργεια 
έρευνα και καινοτομία μετατρέπονται σε 
πραγματικά προϊόντα και υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 810
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επισημαίνει ότι οι κυριότεροι 
ανταγωνιστές της ΕΕ στην παγκόσμια 
αγορά δίνουν μεγάλη έμφαση στις 
τεχνολογικές εξελίξεις, την καινοτομία και 
τη βελτίωση των βιομηχανικών 
διεργασιών· παρατηρεί επίσης ότι οι 
οικονομίες τους αναπτύσσονται με πολύ 
ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στην ΕΕ· 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ΕΕ θα 

30. επισημαίνει ότι οι κυριότεροι 
ανταγωνιστές της ΕΕ στην παγκόσμια 
αγορά δίνουν μεγάλη έμφαση στις 
τεχνολογικές εξελίξεις, την καινοτομία και 
τη βελτίωση των βιομηχανικών 
διεργασιών· παρατηρεί επίσης ότι οι 
οικονομίες τους αναπτύσσονται με πολύ 
ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στην ΕΕ· 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ΕΕ θα 



AM\1010283EL.doc 27/87 PE523.090v02-00

EL

πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην Ε&Α 
και την καινοτομία·

πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην Ε&Α, 
την καινοτομία και τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας των βιομηχανικών 
διεργασιών· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με 
πρόσφατα στοιχεία, ενώ η ΕΕ διατηρεί 
οριακά την ηγετική θέση της στον 
παγκόσμιο ανταγωνισμό καθαρής 
τεχνολογίας, οι ΗΠΑ και η Κίνα 
καλύπτουν την απόσταση με ταχείς 
ρυθμούς· ως εκ τούτου, καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις επενδύσεις και την υποστήριξη σε 
πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 811
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επισημαίνει ότι οι κυριότεροι 
ανταγωνιστές της ΕΕ στην παγκόσμια 
αγορά δίνουν μεγάλη έμφαση στις 
τεχνολογικές εξελίξεις, την καινοτομία και 
τη βελτίωση των βιομηχανικών 
διεργασιών· παρατηρεί επίσης ότι οι 
οικονομίες τους αναπτύσσονται με πολύ 
ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στην ΕΕ· 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην Ε&Α 
και την καινοτομία·

30. επισημαίνει ότι οι κυριότεροι 
ανταγωνιστές της ΕΕ στην παγκόσμια 
αγορά δίνουν μεγάλη έμφαση στις 
τεχνολογικές εξελίξεις, την καινοτομία και 
τη βελτίωση των βιομηχανικών 
διεργασιών· παρατηρεί επίσης ότι οι 
οικονομίες τους αναπτύσσονται με πολύ 
ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στην ΕΕ· 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην Ε&Α 
και την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 812
Paul Rübig, Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επισημαίνει ότι οι κυριότεροι 
ανταγωνιστές της ΕΕ στην παγκόσμια 
αγορά δίνουν μεγάλη έμφαση στις 
τεχνολογικές εξελίξεις, την καινοτομία και 
τη βελτίωση των βιομηχανικών 
διεργασιών· παρατηρεί επίσης ότι οι 
οικονομίες τους αναπτύσσονται με πολύ 
ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στην ΕΕ· 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην Ε&Α 
και την καινοτομία·

30. επισημαίνει ότι οι κυριότεροι
ανταγωνιστές της ΕΕ στην παγκόσμια 
αγορά δίνουν μεγάλη έμφαση στις 
τεχνολογικές εξελίξεις, την καινοτομία και 
τη βελτίωση των βιομηχανικών 
διεργασιών· παρατηρεί επίσης ότι οι 
οικονομίες τους αναπτύσσονται με πολύ 
ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στην ΕΕ· 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην Ε&Α 
και την καινοτομία· φρονεί ότι, ως εκ 
τούτου, ιδίως τα έσοδα από την εμπορία 
δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου θα πρέπει στο μέλλον να 
προορίζονται για την κάλυψη 
συγκεκριμένων σκοπών σε ποσοστό 100% 
προκειμένου να διευκολυνθούν οι 
επενδύσεις στην καινοτομία στον τομέα 
των χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών 
καθώς και να αποφευχθούν τυχόν 
έμμεσες δαπάνες που σχετίζονται με το 
διοξείδιο του άνθρακα·

Or. de

Τροπολογία 813
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επισημαίνει ότι οι κυριότεροι 
ανταγωνιστές της ΕΕ στην παγκόσμια 
αγορά δίνουν μεγάλη έμφαση στις 
τεχνολογικές εξελίξεις, την καινοτομία και 
τη βελτίωση των βιομηχανικών 
διεργασιών· παρατηρεί επίσης ότι οι 
οικονομίες τους αναπτύσσονται με πολύ 
ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στην ΕΕ· 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην Ε&Α 
και την καινοτομία·

30. επισημαίνει ότι οι κυριότεροι 
ανταγωνιστές της ΕΕ στην παγκόσμια 
αγορά δίνουν μεγάλη έμφαση στις 
τεχνολογικές εξελίξεις, την καινοτομία και 
τη βελτίωση των βιομηχανικών 
διεργασιών· παρατηρεί επίσης ότι οι 
οικονομίες τους αναπτύσσονται με πολύ 
ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στην ΕΕ· 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να στηρίξει κατά προτεραιότητα 
την Ε&Α και την καινοτομία·
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Or. es

Τροπολογία 814
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Teresa 
Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επισημαίνει ότι οι κυριότεροι 
ανταγωνιστές της ΕΕ στην παγκόσμια 
αγορά δίνουν μεγάλη έμφαση στις 
τεχνολογικές εξελίξεις, την καινοτομία και 
τη βελτίωση των βιομηχανικών 
διεργασιών· παρατηρεί επίσης ότι οι 
οικονομίες τους αναπτύσσονται με πολύ 
ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στην ΕΕ·
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην Ε&Α 
και την καινοτομία·

30. επισημαίνει ότι οι κυριότεροι 
ανταγωνιστές της ΕΕ στην παγκόσμια 
αγορά δίνουν μεγάλη έμφαση στις 
τεχνολογικές εξελίξεις, την καινοτομία και 
τη βελτίωση των βιομηχανικών 
διεργασιών· καταλήγει στο συμπέρασμα 
ότι η ΕΕ θα πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα στην Ε&Α και την 
καινοτομία, και ότι ο καθορισμός 
μακροπρόθεσμων στόχων θα παράσχει 
κίνητρα για νέες τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 815
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30а. εφιστά την προσοχή στις επιπτώσεις 
που έχει η οικολογική διάσταση στις τιμές 
των ενεργειακών προϊόντων και 
επισημαίνει ότι οι εν λόγω επιπτώσεις 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη 
σύναψη συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και 
τρίτων χωρών·

Or. bg
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Τροπολογία 816
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. θεωρεί ότι η απαραίτητη καινοτομία 
θα λάβει χώρα μόνο εάν οι ιδιωτικές 
επιχειρήσεις είναι σε θέση να διαθέσουν 
επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους αντί 
να προβαίνουν σε περιττές δαπάνες που 
απορρέουν από την επαχθή νομοθεσία· 
ζητεί να ληφθεί επί της ουσίας υπόψη η 
σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας 
κατά την επίτευξη των μελλοντικών 
στόχων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 817
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Hannu Takkula, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
στηρίξει την ανάπτυξη προηγμένων 
βιοκαυσίμων στον τομέα των μεταφορών 
τα οποία συμβάλλουν στη βελτίωση της 
ποιότητας των καυσίμων, αυξάνοντας 
κατ' αυτόν τον τρόπο τη συνολική 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας χωρίς την ανάγκη πρόσθετων 
επενδύσεων σε νέες υποδομές·

Or. en

Τροπολογία 818
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. αναγνωρίζει ότι ο τομέας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στηρίζει 
άλλους οικονομικούς τομείς στην 
Ευρώπη, όπως είναι οι τομείς της 
μεταλλουργίας, του ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των ΤΠ, των 
κατασκευών, των μεταφορών και των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη 
βιομηχανική πολιτική για την 
αντιμετώπιση των αναγκών του εν λόγω 
ταχέως αναπτυσσόμενου τομέα που 
προσφέρει πολλές θέσεις εργασίας στην 
οικονομία της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια βιομηχανική στρατηγική 
για τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, συμπεριλαμβάνοντας 
ενδιαφερόμενους φορείς σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο, και εστιάζοντας στην 
τεχνολογική καινοτομία, τα σημεία 
συμφόρησης στην αλυσίδα εφοδιασμού 
και τη χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 819
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. παροτρύνει τα κράτη μέλη και τη 
διεθνή κοινότητα να προωθήσουν την 
εκπαίδευση στους τομείς της επιστήμης, 
της τεχνολογίας, της μηχανικής και των
μαθηματικών (ΕΤΜΜ) όσον αφορά τον 
ενεργειακό τομέα και να διατηρήσουν τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι ικανά 
να παράγουν εξειδικευμένο εργατικό 
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δυναμικό, καθώς και την επόμενη γενιά 
επιστημόνων και φορέων καινοτομίας 
που θα συμβάλουν στην επίτευξη του 
στόχου για μια ενεργειακά αυτόνομη και 
βιώσιμη Ευρώπη· στο πλαίσιο αυτό, 
υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας στη γεφύρωση του 
χάσματος μεταξύ έρευνας, εκπαίδευσης 
και εφαρμοσμένης καινοτομίας στον 
ενεργειακό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 820
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη της 
τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2 μπορεί να είναι αναγκαία για την 
οικονομικά αποδοτική επίτευξη των 
στόχων μείωσης εκπομπών CO2 έως το 
2050, ιδίως όσον αφορά τους 
βιομηχανικούς κλάδους υψηλών 
εκπομπών CO2 που αντιμετωπίζουν 
έντονο διεθνή ανταγωνισμό· καλεί την 
Επιτροπή να προβλέψει τα απαραίτητα 
μέτρα για την ανάπτυξη της εν λόγω 
τεχνολογίας με γνώμονα το πραγματικό 
δυναμικό της·

Or. fr

Τροπολογία 821
Ivo Belet, Esther de Lange, Anne Delvaux, Alojz Peterle, Sophie Auconie, Françoise 
Grossetête, Mathieu Grosch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο ενός αναλογικού και 
αμερόληπτου συστήματος 
αντισταθμίσεως του άνθρακα, όπως 
αναφέρεται στην οδηγία 2009/29/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, το 
οποίο, αφενός, θα εσωτερικεύει τους 
αρνητικούς εξωγενείς παράγοντες της 
παραγωγής και των μεταφορών, όπως 
ένα ευρωπαϊκό σύστημα προσαρμογής 
των φόρων που επιβάλλονται στα σύνορα 
(border tax adjustment-BTA), το οποίο 
εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη στα 
εισαγόμενα προϊόντα, και υπολογίζεται με 
βάση το κόστος κύκλου ζωής άνθρακα 
των προϊόντων, και, αφετέρου, θα 
περιλαμβάνει έναν μηχανισμό 
επιστροφών για τις εξαγωγές· τονίζει ότι, 
προκειμένου ένα σύστημα 
αντισταθμίσεως άνθρακα που 
εφαρμόζεται σε εισαγόμενα προϊόντα να 
είναι συμβατό με τους κανόνες του ΠΟΕ, 
θα πρέπει η εγχώρια φορολόγηση του 
άνθρακα να επιβάλλεται σε παρόμοια 
προϊόντα και όχι απευθείας στους 
παραγωγούς ή τους μεταφορείς·
αναγνωρίζει ότι, λόγω της 
πολυπλοκότητάς του στην πράξη, ένα 
σύστημα BTA θα πρέπει να σχεδιαστεί 
προσεκτικά και να εφαρμοστεί σταδιακά, 
σύμφωνα με τις διεθνείς εμπορικές 
συμφωνίες, π.χ. μέσω ενός πιλοτικού 
έργου σε τομείς που πλήττονται 
περισσότερο από εγχώριες 
περιβαλλοντικές εισφορές· θεωρεί ότι ένα 
σύστημα BTA θα ωφελούσε τόσο την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 
της ΕΕ όσο και την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα της διεθνούς παραγωγής 
και μεταφοράς· επισημαίνει ότι τα έσοδα 
από ένα σύστημα BTA θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για τη μείωση των 
φόρων, ιδίως επί της εργασίας, ή/και για 
τη στήριξη της ανάπτυξης βιώσιμων 
τεχνολογιών·



PE523.090v02-00 34/87 AM\1010283EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 822
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. υπογραμμίζει τον κίνδυνο «χαμηλής 
διαρροής άνθρακα στον τομέα των 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα», στην περίπτωση που οι 
επενδύσεις σε τεχνολογία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
εγκαταλείψουν την Ευρώπη λόγω της 
έλλειψης σαφώς ορισμένων φιλοδοξιών 
της ΕΕ για περαιτέρω απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· επισημαίνει 
συναφώς ότι το τρέχον μερίδιο της ΕΕ 
στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για 
τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα που έχουν 
κατατεθεί παγκοσμίως έχει μειωθεί στο 
ένα τρίτο, από το ήμισυ σχεδόν το 1999·

Or. en

Τροπολογία 823
Konrad Szymański, Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30β. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, εάν οι τρέχουσες πολιτικές 
της ΕΕ που επιχειρούν να καταστήσουν 
τις ΑΠΕ κύρια πηγή ενέργειας δεν 
αντικατοπτρίζονται και από άλλους 
σημαντικούς παγκόσμιους παράγοντες, 
τότε οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες θα 
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καταστούν επικίνδυνα μη ανταγωνιστικές 
έναντι των οικονομιών που θα συνεχίσουν 
να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε 
ορυκτά καύσιμα·

Or. en

Τροπολογία 824
Konrad Szymański, Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30γ. θεωρεί επομένως ότι πριν από 
οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση στο 
πλαίσιο του στόχου της ΕΕ για μείωση 
των εκπομπών θα πρέπει να λάβει χώρα 
μια παγκόσμια συμφωνία που θα εγγυάται 
μια δίκαιη κατανομή των ευθυνών 
μεταξύ τόσο των ανεπτυγμένων όσο και 
των αναπτυσσόμενων χωρών, ιδιαίτερα 
πολλών εκ των δεύτερων, δεδομένου ότι 
αναδεικνύονται με ταχείς ρυθμούς σε 
ορισμένους από τους σημαντικότερους 
ρυπαίνοντες σε παγκόσμιο επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 825
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει έναν 
τρόπο μέτρησης της ανταγωνιστικότητας 
μεταξύ της ΕΕ και των κύριων 
ανταγωνιστών της, η οποία θα μπορούσε, 
για παράδειγμα, να βασίζεται σε 
δημοσιονομικές πολιτικές, στην Ε&Α, 
στην καινοτομία, στις βιομηχανικές τιμές 

διαγράφεται
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ενέργειας και σε κανονιστικές 
επιβαρύνσεις·

Or. en

Τροπολογία 826
Bas Eickhout, Claude Turmes

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει έναν 
τρόπο μέτρησης της ανταγωνιστικότητας 
μεταξύ της ΕΕ και των κύριων 
ανταγωνιστών της, η οποία θα μπορούσε, 
για παράδειγμα, να βασίζεται σε 
δημοσιονομικές πολιτικές, στην Ε&Α, 
στην καινοτομία, στις βιομηχανικές τιμές 
ενέργειας και σε κανονιστικές 
επιβαρύνσεις·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 827
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει έναν 
τρόπο μέτρησης της ανταγωνιστικότητας 
μεταξύ της ΕΕ και των κύριων 
ανταγωνιστών της, η οποία θα μπορούσε, 
για παράδειγμα, να βασίζεται σε 
δημοσιονομικές πολιτικές, στην Ε&Α, 
στην καινοτομία, στις βιομηχανικές τιμές 
ενέργειας και σε κανονιστικές 
επιβαρύνσεις·

διαγράφεται



AM\1010283EL.doc 37/87 PE523.090v02-00

EL

Or. en

Τροπολογία 828
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει έναν 
τρόπο μέτρησης της ανταγωνιστικότητας 
μεταξύ της ΕΕ και των κύριων 
ανταγωνιστών της, η οποία θα μπορούσε, 
για παράδειγμα, να βασίζεται σε 
δημοσιονομικές πολιτικές, στην Ε&Α, 
στην καινοτομία, στις βιομηχανικές τιμές 
ενέργειας και σε κανονιστικές 
επιβαρύνσεις·

31. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει έναν 
τρόπο μέτρησης της ανταγωνιστικότητας 
μεταξύ της ΕΕ και των κύριων 
ανταγωνιστών της, η οποία θα μπορούσε, 
για παράδειγμα, να βασίζεται σε 
δημοσιονομικές πολιτικές, στην Ε&Α, 
στην καινοτομία, στις βιομηχανικές τιμές 
ενέργειας και σε κανονιστικές 
επιβαρύνσεις· υπογραμμίζει ότι η πολιτική 
για την ενέργεια και το περιβάλλον δεν 
πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να 
δημιουργεί κανονιστικό φόρτο για τις 
επιχειρήσεις, ο οποίος δεν δικαιολογείται 
από το συμφέρον των καταναλωτών·

Or. fr

Τροπολογία 829
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει έναν 
τρόπο μέτρησης της ανταγωνιστικότητας 
μεταξύ της ΕΕ και των κύριων 
ανταγωνιστών της, η οποία θα μπορούσε, 
για παράδειγμα, να βασίζεται σε 
δημοσιονομικές πολιτικές, στην Ε&Α, 
στην καινοτομία, στις βιομηχανικές τιμές 
ενέργειας και σε κανονιστικές 
επιβαρύνσεις·

31. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει έναν 
τρόπο μέτρησης της ανταγωνιστικότητας 
μεταξύ της ΕΕ και των κύριων 
ανταγωνιστών της, η οποία θα μπορούσε, 
για παράδειγμα, να βασίζεται σε 
δημοσιονομικές πολιτικές, στην Ε&Α, 
στην καινοτομία, στις βιομηχανικές τιμές 
ενέργειας και σε κανονιστικές 
επιβαρύνσεις· τονίζει την ανάγκη 
συνυπολογισμού του εξωτερικού κόστους 



PE523.090v02-00 38/87 AM\1010283EL.doc

EL

της αλλαγής του κλίματος στη νέα αυτή 
μεθοδολογία, συμπεριλαμβανομένου του 
κόστους που σχετίζεται με το περιβάλλον, 
τη δημόσια υγεία και τα οικοσυστήματα 
σε ευρύτερη κλίμακα·

Or. en

Τροπολογία 830
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει έναν 
τρόπο μέτρησης της ανταγωνιστικότητας 
μεταξύ της ΕΕ και των κύριων 
ανταγωνιστών της, η οποία θα μπορούσε, 
για παράδειγμα, να βασίζεται σε 
δημοσιονομικές πολιτικές, στην Ε&Α, 
στην καινοτομία, στις βιομηχανικές τιμές 
ενέργειας και σε κανονιστικές 
επιβαρύνσεις·

31. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει έναν 
τρόπο μέτρησης της ανταγωνιστικότητας 
μεταξύ της ΕΕ και των κύριων 
ανταγωνιστών της, η οποία θα μπορούσε, 
για παράδειγμα, να βασίζεται σε 
δημοσιονομικές πολιτικές, στην Ε&Α, στις 
εξαγωγές τεχνολογίας, σε ερευνητές και 
εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης, στην 
καινοτομία, στις βιομηχανικές τιμές 
ενέργειας και σε κανονιστικές 
επιβαρύνσεις·

Or. en

Τροπολογία 831
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει έναν 
τρόπο μέτρησης της ανταγωνιστικότητας 
μεταξύ της ΕΕ και των κύριων 
ανταγωνιστών της, η οποία θα μπορούσε, 
για παράδειγμα, να βασίζεται σε 
δημοσιονομικές πολιτικές, στην Ε&Α, 

31. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει έναν 
τρόπο μέτρησης της ανταγωνιστικότητας 
μεταξύ της ΕΕ και των κύριων 
ανταγωνιστών της, η οποία θα μπορούσε, 
για παράδειγμα, να βασίζεται σε 
δημοσιονομικές πολιτικές, στα επίπεδα 
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στην καινοτομία, στις βιομηχανικές τιμές 
ενέργειας και σε κανονιστικές 
επιβαρύνσεις·

έρευνας και ανάπτυξης, στις 
βιομηχανικές τιμές ενέργειας, σε 
περιβαλλοντικές και ενεργειακές 
πολιτικές, στα επίπεδα μισθών και 
παραγωγικότητας, σε γεωλογικές 
συνθήκες, σε υποδομές, και σε άλλους 
σχετικούς παράγοντες·

Or. en

Τροπολογία 832
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31а. επισημαίνει τον καίριο λόγο που 
διαδραματίζουν οι ΜΜΕ στην παραγωγή 
οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ, και 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον 
και να ενθαρρύνουν ενεργά τις επενδύσεις 
από τις ΜΜΕ σε τεχνολογίες 
εξοικονόμησης ενέργειας·

Or. bg

Τροπολογία 833
Bogusław Sonik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη, 
κατά τη διαμόρφωση του προτεινόμενου 
πλαισίου πολιτικής για το κλίμα και την 
ενέργεια για το 2030, το γεγονός ότι η 
παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στις ΗΠΑ έχει φέρει επανάσταση στον 
παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό και έχει 
οδηγήσει σε σημαντική μείωση των 
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εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· 
πιστεύει ότι το σχιστολιθικό φυσικό αέριο 
ενδέχεται να αποτελεί ευκαιρία για την 
Ευρώπη καθώς μπορεί να αναπτυχθεί με 
ασφάλεια, κατά τρόπο περιβαλλοντικά 
υπεύθυνο·

Or. en

Τροπολογία 834
Konrad Szymański, Νίκη Τζαβέλα, Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. προτρέπει την Επιτροπή να 
σταθμίσει προσεκτικά τις επιπτώσεις των 
νέων πολιτικών όσον αφορά την 
αναμενόμενη δημιουργία «πράσινων 
θέσεων εργασίας» έναντι της απώλειας 
της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας 
και των υφιστάμενων θέσεων εργασίας σε 
άλλους τομείς, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στη βαριά βιομηχανία και 
αναγνωρίζοντας τις διαφορετικές 
συνθήκες που επικρατούν στα κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 835
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. υπογραμμίζει με έμφαση ότι 
οποιαδήποτε μελλοντική πολιτική της ΕΕ 
πρέπει να αντιμετωπίζει τα συγκριτικά 
ισχυρά και ασθενή σημεία της οικονομίας 
της, ιδίως όσον αφορά τη σύναψη, από 

32. υπογραμμίζει με έμφαση ότι 
οποιαδήποτε μελλοντική πολιτική της ΕΕ 
πρέπει να αντιμετωπίζει τα συγκριτικά 
ισχυρά και ασθενή σημεία της οικονομίας 
της, ιδίως όσον αφορά τη σύναψη, από 
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πλευράς ΕΕ, οποιασδήποτε συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών, ιδίως υπό το 
πρίσμα της προβλεπόμενης συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών με τις ΗΠΑ, όπου 
οι τιμές της ενέργειας έχουν μειωθεί 
σημαντικά, ενώ οι προσπάθειες για 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με 
την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί στην 
ΕΕ·

πλευράς ΕΕ, οποιασδήποτε συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών, ιδίως υπό το 
πρίσμα της προβλεπόμενης συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών με τις ΗΠΑ, όπου 
οι τιμές της ενέργειας έχουν μειωθεί·

Or. en

Τροπολογία 836
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. υπογραμμίζει με έμφαση ότι 
οποιαδήποτε μελλοντική πολιτική της ΕΕ 
πρέπει να αντιμετωπίζει τα συγκριτικά 
ισχυρά και ασθενή σημεία της οικονομίας
της, ιδίως όσον αφορά τη σύναψη, από 
πλευράς ΕΕ, οποιασδήποτε συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών, ιδίως υπό το 
πρίσμα της προβλεπόμενης συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών με τις ΗΠΑ, όπου 
οι τιμές της ενέργειας έχουν μειωθεί 
σημαντικά, ενώ οι προσπάθειες για μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με την πρόοδο 
που έχει ήδη επιτευχθεί στην ΕΕ·

32. υπογραμμίζει με έμφαση ότι 
οποιαδήποτε μελλοντική πολιτική της ΕΕ 
πρέπει να αντιμετωπίζει τα συγκριτικά 
ισχυρά και ασθενή σημεία της οικονομίας 
της, πριν από τη σύναψη, από πλευράς ΕΕ, 
οποιασδήποτε συμφωνίας ελεύθερων 
συναλλαγών, ιδίως υπό το πρίσμα της 
προβλεπόμενης συμφωνίας ελεύθερων 
συναλλαγών με τις ΗΠΑ που τελεί επί του 
παρόντος υπό συζήτηση, όπου οι τιμές της 
ενέργειας έχουν μειωθεί σημαντικά, ενώ οι 
προσπάθειες για μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου δεν είναι στο ίδιο 
επίπεδο με την πρόοδο που έχει ήδη 
επιτευχθεί στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 837
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. υπογραμμίζει με έμφαση ότι 
οποιαδήποτε μελλοντική πολιτική της ΕΕ 
πρέπει να αντιμετωπίζει τα συγκριτικά 
ισχυρά και ασθενή σημεία της οικονομίας 
της, ιδίως όσον αφορά τη σύναψη, από 
πλευράς ΕΕ, οποιασδήποτε συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών, ιδίως υπό το 
πρίσμα της προβλεπόμενης συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών με τις ΗΠΑ, όπου 
οι τιμές της ενέργειας έχουν μειωθεί 
σημαντικά, ενώ οι προσπάθειες για 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με 
την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί στην 
ΕΕ·

32. υπογραμμίζει με έμφαση ότι 
οποιαδήποτε μελλοντική πολιτική της ΕΕ 
πρέπει να αντιμετωπίζει με διαφάνεια τα 
συγκριτικά ισχυρά και ασθενή σημεία της 
οικονομίας της, ιδίως όσον αφορά τη 
σύναψη, από πλευράς ΕΕ, οποιασδήποτε 
συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, ιδίως 
υπό το πρίσμα της προβλεπόμενης 
συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 838
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. υπογραμμίζει με έμφαση ότι 
οποιαδήποτε μελλοντική πολιτική της ΕΕ 
πρέπει να αντιμετωπίζει τα συγκριτικά 
ισχυρά και ασθενή σημεία της οικονομίας 
της, ιδίως όσον αφορά τη σύναψη, από 
πλευράς ΕΕ, οποιασδήποτε συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών, ιδίως υπό το 
πρίσμα της προβλεπόμενης συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών με τις ΗΠΑ, όπου 
οι τιμές της ενέργειας έχουν μειωθεί 
σημαντικά, ενώ οι προσπάθειες για 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με 
την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί στην 
ΕΕ·

32. υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε 
μελλοντική πολιτική της ΕΕ πρέπει να 
αντιμετωπίζει τα συγκριτικά ισχυρά και 
ασθενή σημεία της οικονομίας της, και 
υποστηρίζει, ως εκ τούτου, ένα φιλόδοξο 
και συνεκτικό πλαίσιο για το 2030 που θα 
δώσει ώθηση στις επενδύσεις σε 
καινοτόμες τεχνολογίες και θα παράσχει 
κίνητρα για έρευνα και ανάπτυξη, 
ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ· 

Or. en
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Τροπολογία 839
Anne Delvaux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. υπογραμμίζει με έμφαση ότι 
οποιαδήποτε μελλοντική πολιτική της ΕΕ 
πρέπει να αντιμετωπίζει τα συγκριτικά 
ισχυρά και ασθενή σημεία της οικονομίας 
της, ιδίως όσον αφορά τη σύναψη, από 
πλευράς ΕΕ, οποιασδήποτε συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών, ιδίως υπό το 
πρίσμα της προβλεπόμενης συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών με τις ΗΠΑ, όπου 
οι τιμές της ενέργειας έχουν μειωθεί 
σημαντικά, ενώ οι προσπάθειες για 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με 
την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί στην 
ΕΕ·

32. υπογραμμίζει με έμφαση ότι 
οποιαδήποτε μελλοντική πολιτική της ΕΕ 
πρέπει να αντιμετωπίζει τα συγκριτικά 
ισχυρά και ασθενή σημεία της οικονομίας 
της, ιδίως όσον αφορά τη σύναψη, από 
πλευράς ΕΕ, οποιασδήποτε συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών, λαμβάνοντας 
επίσης υπόψη τα μέτρα που λαμβάνονται 
για μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και τα συνακόλουθα 
οικονομικά οφέλη·

Or. en

Τροπολογία 840
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Teresa Riera Madurell, Andrés Perelló 
Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. υπογραμμίζει με έμφαση ότι 
οποιαδήποτε μελλοντική πολιτική της ΕΕ
πρέπει να αντιμετωπίζει τα συγκριτικά 
ισχυρά και ασθενή σημεία της οικονομίας 
της, ιδίως όσον αφορά τη σύναψη, από 
πλευράς ΕΕ, οποιασδήποτε συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών, ιδίως υπό το 
πρίσμα της προβλεπόμενης συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών με τις ΗΠΑ, όπου 
οι τιμές της ενέργειας έχουν μειωθεί 

32. υπογραμμίζει με έμφαση ότι 
οποιαδήποτε μελλοντική πολιτική της ΕΕ 
πρέπει να αντιμετωπίζει τα συγκριτικά 
ισχυρά και ασθενή σημεία της οικονομίας 
της, ιδίως όσον αφορά τη σύναψη, από 
πλευράς ΕΕ, οποιασδήποτε συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών, ιδίως υπό το 
πρίσμα της προβλεπόμενης συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών με τις ΗΠΑ, όπου 
οι τιμές της ενέργειας έχουν μειωθεί 
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σημαντικά, ενώ οι προσπάθειες για μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με την πρόοδο 
που έχει ήδη επιτευχθεί στην ΕΕ·

σημαντικά, ενώ οι προσπάθειες για μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με την πρόοδο 
που έχει ήδη επιτευχθεί στην ΕΕ, παρόλο 
που η τιμή του άνθρακα στην Καλιφόρνια 
είναι υπερδιπλάσια σε σύγκριση με τη 
τιμή στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 841
Konrad Szymański, Νίκη Τζαβέλα, Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. υπογραμμίζει με έμφαση ότι 
οποιαδήποτε μελλοντική πολιτική της ΕΕ 
πρέπει να αντιμετωπίζει τα συγκριτικά 
ισχυρά και ασθενή σημεία της οικονομίας 
της, ιδίως όσον αφορά τη σύναψη, από 
πλευράς ΕΕ, οποιασδήποτε συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών, ιδίως υπό το 
πρίσμα της προβλεπόμενης συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών με τις ΗΠΑ, όπου 
οι τιμές της ενέργειας έχουν μειωθεί 
σημαντικά, ενώ οι προσπάθειες για 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με 
την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί στην 
ΕΕ·

32. υπογραμμίζει με έμφαση ότι 
οποιαδήποτε μελλοντική πολιτική της ΕΕ 
πρέπει να αντιμετωπίζει τα συγκριτικά 
ισχυρά και ασθενή σημεία της οικονομίας 
της, ιδίως όσον αφορά τη σύναψη, από 
πλευράς ΕΕ, οποιασδήποτε συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών, ιδίως υπό το 
πρίσμα της προβλεπόμενης συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών με τις ΗΠΑ, όπου 
οι τιμές της ενέργειας και οι εκπομπές
CO2 έχουν μειωθεί σημαντικά (λόγω της 
«επανάστασης του σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου»)·

Or. en

Τροπολογία 842
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. υπογραμμίζει ότι η παραγωγή και η 
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αυξημένη χρήση φυσικού αερίου στις 
ΗΠΑ έχουν οδηγήσει σε μια εισροή 
άνθρακα από την αγορά των ΗΠΑ στην 
ευρωπαϊκή αγορά· υπογραμμίζει ότι η 
χαμηλή τιμή ΣΕΔΕ καθιστά επί του 
παρόντος την ηλεκτροπαραγωγή με 
χρήση άνθρακα ανταγωνιστικότερη λύση 
σε σύγκριση με την ηλεκτροπαραγωγή με 
τη χρήση φυσικού αερίου· επισημαίνει ότι 
η μετάβαση από τον άνθρακα στο φυσικό 
αέριο στις ΗΠΑ έχει οδηγήσει σε μείωση 
των εκπομπών CO2 στις ΗΠΑ, οι οποίες 
έχουν σημειώσει πτώση κατά 12% μεταξύ 
2005 και 2012 και βρίσκονται στα 
χαμηλότερα επίπεδά τους από το 1994, 
σύμφωνα με τη Διοικητική υπηρεσία των 
Ηνωμένων Πολιτειών για τις 
πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια 
(Energy Information Administration)·

Or. en

Τροπολογία 843
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. τονίζει την καίρια σημασία των 
επενδύσεων στις αναμφιβόλως θετικές 
επιλογές ενεργειακή απόδοση, 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
ενεργειακές υποδομές για την ενίσχυση 
της οικονομίας, την επίτευξη βιώσιμης 
ανάπτυξης και απασχόλησης και την 
εξασφάλιση σταθερών και οικονομικά 
προσιτών τιμών ενέργειας για τον 
ευρωπαίο καταναλωτή·

Or. de

Τροπολογία 844
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. επισημαίνει με ανησυχία τις 
εκκλήσεις για έναν μηχανισμό 
ενσωμάτωσης του άνθρακα στα σύνορα 
της ΕΕ· ένας τέτοιος μηχανισμός όχι 
μόνο θα παρεμπόδιζε την οικονομική 
ανάπτυξη και την καινοτομία, αλλά θα 
είχε επίσης αρνητικές συνέπειες για την 
κλιματική δράση·

Or. en

Τροπολογία 845
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. πιστεύει ακράδαντα ότι οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνδέονται 
άμεσα με νέους χώρους εργασίας και την 
οικονομική ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά 
τη διατήρηση υψηλής ποιότητας χώρων 
εργασίας στην Ευρώπη· υπογραμμίζει ότι 
ο στόχος για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας έχει τις μεγαλύτερες 
πιθανότητες να δώσει ώθηση στη 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη χώρων 
εργασίας που θα βασίζονται σε υψηλή 
τεχνολογία·

Or. en

Τροπολογία 846
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μια ολοκληρωμένη ανάλυση του 
συνολικού κόστους συστήματος και των 
επιπτώσεων των διαφόρων πηγών 
ενέργειας, καθώς και του αντικτύπου 
τους στην επάρκεια της παραγωγής σε 
βάθος χρόνου·

Or. en

Τροπολογία 847
Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. επισημαίνει ότι η ασφάλεια του 
οικονομικού προγραμματισμού στην ΕΕ 
διακυβεύεται από τις επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος, όπως οι ακραίες 
καιρικές συνθήκες και οι φυσικές 
καταστροφές· εφιστά την προσοχή στο 
γεγονός ότι η οικονομική επιβάρυνση για 
την αντιστάθμιση των κινδύνων 
ενισχύεται λόγω της ολοένα εντονότερης 
αλλαγής του κλίματος· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να προωθήσει 
περαιτέρω την ανάπτυξη της διαχείρισης 
του κινδύνου καταστροφών στην ΕΕ, 
λαμβάνοντας υπόψη τις πτυχές του 
οικονομικού κόστους εξαιτίας των 
φυσικών καταστροφών και των 
οικονομικών επιβαρύνσεων για την 
αντιστάθμιση των κινδύνων·

Or. de
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Τροπολογία 848
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. τονίζει ότι οι αυξήσεις τόσο του 
άμεσου όσο και του έμμεσου κόστους από 
το ΣΕΔΕ της ΕΕ θα πρέπει να 
καλύπτονται πλήρως για τις ενεργοβόρες 
βιομηχανίες έως ότου επιτευχθούν 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού σε παγκόσμιο 
επίπεδο· τούτο δεν πρέπει, ωστόσο, να 
εντείνει τις διαφορές ανταγωνιστικότητας 
μεταξύ των κρατών μελών και θα πρέπει 
ως εκ τούτου να εφαρμοστεί από κάθε 
κράτος μέλος ως ένα σύστημα σε επίπεδο 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 849
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Ivo Belet, 
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. υπογραμμίζει ότι οι τιμές της 
ενέργειας διαφέρουν μεταξύ των 
διαφόρων περιφερειών, σε γεωλογικό, 
πολιτικό και φορολογικό επίπεδο, και ότι 
ο καλύτερος τρόπος για την εξασφάλιση 
χαμηλών τιμών ενέργειας είναι η πλήρης 
αξιοποίηση των εγχώριων και βιώσιμων 
ενεργειακών πόρων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 850
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
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Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32β. επισημαίνει ότι η Ευρώπη είναι μια 
ήπειρος με περιορισμένους πόρους, και 
ότι η ΕΕ εισάγει περίπου το 60% της 
κατανάλωσης φυσικού αερίου, πάνω από 
το 80% της κατανάλωσης πετρελαίου και 
περίπου το 50% του άνθρακα που 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
ενέργειας· επιμένει, εν προκειμένω, στη 
δημιουργία ενός πλαισίου για το 2030, το 
οποίο θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις 
βιώσιμες και ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 851
Anne Delvaux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32γ. ζητεί τη δημιουργία ενός 
Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ενέργειας, 
κύρια αποστολή του οποίου θα είναι να 
αξιολογεί τις τιμές της ενέργειας και τα 
συστατικά στοιχεία τους, και να καθιστά 
τις πληροφορίες αυτές διαφανείς και 
εύκολα διαθέσιμες σε όλους τους τελικούς 
καταναλωτές και επενδυτές· το 
Παρατηρητήριο θα διατυπώνει επίσης 
συστάσεις που θα συνάδουν με τους 
μακροπρόθεσμους στόχους για χαμηλά 
επίπεδα εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε 
εθνικό επίπεδο, προκειμένου να 
αντλούνται οφέλη από τις χαμηλότερες 
δυνατές τιμές της ενέργειας·
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Or. en

Τροπολογία 852
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Kathleen 
Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αναγνώριση των διαφορετικών 
ικανοτήτων των κρατών μελών

Αξιοποίηση του μέγιστου δυναμικού όλων 
των κρατών μελών

Or. en

Τροπολογία 853
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. χαιρετίζει τις παρατηρήσεις της 
Επιτροπής ότι οι στόχοι της ΕΕ για το 
κλίμα και την ενέργεια έχουν διαφορετικές 
επιπτώσεις σε κάθε κράτος μέλος και τους 
πολίτες του, και ότι αυτό δικαιολογεί τις 
εργασίες σε μια πιο δίκαιη βάση 
επιμερισμού των προσπαθειών, 
λαμβάνοντας υπόψη το ΑΕγχΠ της 
χώρας, τα επιτεύγματα όσον αφορά τη 
μείωση των εκπομπών από το 1990, τις 
εκπομπές ανά κάτοικο, τις οικονομικές 
δυνατότητες και το δυναμικό ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και ενεργειακής 
απόδοσης·

33. χαιρετίζει τις παρατηρήσεις της 
Επιτροπής ότι οι στόχοι της ΕΕ για το 
κλίμα και την ενέργεια έχουν διαφορετικές 
επιπτώσεις σε κάθε κράτος μέλος και τους 
πολίτες του, και ότι αυτό δικαιολογεί τις 
εργασίες σε μια πιο δίκαιη βάση 
επιμερισμού των προσπαθειών, 
λαμβάνοντας υπόψη τα επιτεύγματα όσον 
αφορά τη μείωση των εκπομπών από το 
1990, τις οικονομικές δυνατότητες και το 
δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 854
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska, Adam Gierek, Alejo Vidal-Quadras
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. χαιρετίζει τις παρατηρήσεις της 
Επιτροπής ότι οι στόχοι της ΕΕ για το 
κλίμα και την ενέργεια έχουν διαφορετικές 
επιπτώσεις σε κάθε κράτος μέλος και τους 
πολίτες του, και ότι αυτό δικαιολογεί τις 
εργασίες σε μια πιο δίκαιη βάση 
επιμερισμού των προσπαθειών, 
λαμβάνοντας υπόψη το ΑΕγχΠ της χώρας, 
τα επιτεύγματα όσον αφορά τη μείωση των 
εκπομπών από το 1990, τις εκπομπές ανά 
κάτοικο, τις οικονομικές δυνατότητες και 
το δυναμικό ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης·

33. χαιρετίζει τις παρατηρήσεις της 
Επιτροπής ότι οι στόχοι της ΕΕ για το 
κλίμα και την ενέργεια έχουν διαφορετικές 
επιπτώσεις σε κάθε κράτος μέλος και τους 
πολίτες του, και ότι αυτό δικαιολογεί τις 
εργασίες σε μια πιο δίκαιη βάση 
επιμερισμού των προσπαθειών, 
λαμβάνοντας υπόψη το ΑΕγχΠ της χώρας, 
τα επιτεύγματα όσον αφορά τη μείωση των 
εκπομπών από το 1990, τις εκπομπές ανά 
κάτοικο, τις οικονομικές δυνατότητες και 
το δυναμικό ανανεώσιμων και άλλων 
εγχώριων πηγών ενέργειας και 
ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 855
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. χαιρετίζει τις παρατηρήσεις της 
Επιτροπής ότι οι στόχοι της ΕΕ για το 
κλίμα και την ενέργεια έχουν διαφορετικές 
επιπτώσεις σε κάθε κράτος μέλος και τους 
πολίτες του, και ότι αυτό δικαιολογεί τις 
εργασίες σε μια πιο δίκαιη βάση 
επιμερισμού των προσπαθειών, 
λαμβάνοντας υπόψη το ΑΕγχΠ της χώρας, 
τα επιτεύγματα όσον αφορά τη μείωση των 
εκπομπών από το 1990, τις εκπομπές ανά 
κάτοικο, τις οικονομικές δυνατότητες και 
το δυναμικό ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης·

33. χαιρετίζει τις παρατηρήσεις της 
Επιτροπής ότι οι στόχοι της ΕΕ για το 
κλίμα και την ενέργεια έχουν διαφορετικές 
επιπτώσεις σε κάθε κράτος μέλος και τους 
πολίτες του, και ότι αυτό δικαιολογεί τις 
εργασίες σε μια πιο δίκαιη βάση 
επιμερισμού των προσπαθειών, 
λαμβάνοντας υπόψη το ΑΕγχΠ της χώρας, 
τα επιτεύγματα όσον αφορά τη μείωση των 
εκπομπών στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου 
του Κιότο, τις εκπομπές ανά κάτοικο, τις 
οικονομικές δυνατότητες και το δυναμικό 
ανανεώσιμων και άλλων εγχώριων πηγών 
ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης·
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Or. en

Τροπολογία 856
Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. χαιρετίζει τις παρατηρήσεις της 
Επιτροπής ότι οι στόχοι της ΕΕ για το 
κλίμα και την ενέργεια έχουν διαφορετικές 
επιπτώσεις σε κάθε κράτος μέλος και τους 
πολίτες του, και ότι αυτό δικαιολογεί τις 
εργασίες σε μια πιο δίκαιη βάση 
επιμερισμού των προσπαθειών, 
λαμβάνοντας υπόψη το ΑΕγχΠ της χώρας, 
τα επιτεύγματα όσον αφορά τη μείωση των 
εκπομπών από το 1990, τις εκπομπές ανά 
κάτοικο, τις οικονομικές δυνατότητες και 
το δυναμικό ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης·

33. χαιρετίζει τις παρατηρήσεις της 
Επιτροπής ότι οι στόχοι της ΕΕ για το 
κλίμα και την ενέργεια έχουν διαφορετικές 
επιπτώσεις σε κάθε κράτος μέλος και τους 
πολίτες του, λαμβάνοντας υπόψη την 
τρέχουσα οικονομική κατάσταση και το 
επιχειρηματικό περιβάλλον, ιδιαίτερα για 
τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν 
έντονα δημοσιονομικά προβλήματα, και 
ότι αυτό δικαιολογεί τις εργασίες σε μια 
πιο δίκαιη βάση επιμερισμού των 
προσπαθειών, λαμβάνοντας υπόψη το 
ΑΕγχΠ της χώρας, τα επιτεύγματα όσον 
αφορά τη μείωση των εκπομπών από το 
1990, τις εκπομπές ανά κάτοικο, τις 
οικονομικές δυνατότητες και το δυναμικό 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
ενεργειακής απόδοσης·

Or. el

Τροπολογία 857
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. χαιρετίζει τις παρατηρήσεις της 
Επιτροπής ότι οι στόχοι της ΕΕ για το 
κλίμα και την ενέργεια έχουν διαφορετικές 
επιπτώσεις σε κάθε κράτος μέλος και τους 
πολίτες του, και ότι αυτό δικαιολογεί τις 
εργασίες σε μια πιο δίκαιη βάση 
επιμερισμού των προσπαθειών, 
λαμβάνοντας υπόψη το ΑΕγχΠ της χώρας, 

33. χαιρετίζει τις παρατηρήσεις της 
Επιτροπής ότι οι στόχοι της ΕΕ για το 
κλίμα και την ενέργεια έχουν διαφορετικές 
επιπτώσεις σε κάθε κράτος μέλος και τους 
πολίτες του, γεγονός που δικαιολογεί τη 
συνέχιση των εργασιών σε μια πιο δίκαιη 
βάση επιμερισμού των προσπαθειών, όπως 
συμβαίνει μέχρι σήμερα, λαμβάνοντας 
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τα επιτεύγματα όσον αφορά τη μείωση των 
εκπομπών από το 1990, τις εκπομπές ανά 
κάτοικο, τις οικονομικές δυνατότητες και 
το δυναμικό ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης·

υπόψη το ΑΕγχΠ της χώρας, τα 
επιτεύγματα όσον αφορά τη μείωση των 
εκπομπών από το 1990, τις εκπομπές ανά 
κάτοικο, τις οικονομικές δυνατότητες και 
το δυναμικό ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 858
Anne Delvaux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. χαιρετίζει τις παρατηρήσεις της 
Επιτροπής ότι οι στόχοι της ΕΕ για το 
κλίμα και την ενέργεια έχουν διαφορετικές 
επιπτώσεις σε κάθε κράτος μέλος και τους 
πολίτες του, και ότι αυτό δικαιολογεί τις 
εργασίες σε μια πιο δίκαιη βάση 
επιμερισμού των προσπαθειών, 
λαμβάνοντας υπόψη το ΑΕγχΠ της χώρας, 
τα επιτεύγματα όσον αφορά τη μείωση των 
εκπομπών από το 1990, τις εκπομπές ανά 
κάτοικο, τις οικονομικές δυνατότητες και 
το δυναμικό ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης·

33. χαιρετίζει τις παρατηρήσεις της 
Επιτροπής ότι οι στόχοι της ΕΕ για το 
κλίμα και την ενέργεια έχουν διαφορετικές 
επιπτώσεις σε κάθε κράτος μέλος και τους 
πολίτες του, γεγονός που δικαιολογεί τη 
συνέχιση των εργασιών σε μια πιο δίκαιη 
βάση επιμερισμού των προσπαθειών, 
λαμβάνοντας υπόψη το ΑΕγχΠ, την 
πρόσβαση σε τεχνολογίες, τα επιτεύγματα 
όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών από 
το 1990, τις εκπομπές ανά κάτοικο, τις 
οικονομικές δυνατότητες και το δυναμικό 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 859
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. χαιρετίζει τις παρατηρήσεις της 
Επιτροπής ότι οι στόχοι της ΕΕ για το 

33. χαιρετίζει τις παρατηρήσεις της 
Επιτροπής ότι οι στόχοι της ΕΕ για το 
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κλίμα και την ενέργεια έχουν διαφορετικές 
επιπτώσεις σε κάθε κράτος μέλος και τους 
πολίτες του, και ότι αυτό δικαιολογεί τις 
εργασίες σε μια πιο δίκαιη βάση 
επιμερισμού των προσπαθειών, 
λαμβάνοντας υπόψη το ΑΕγχΠ της χώρας, 
τα επιτεύγματα όσον αφορά τη μείωση των 
εκπομπών από το 1990, τις εκπομπές ανά 
κάτοικο, τις οικονομικές δυνατότητες και 
το δυναμικό ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης·

κλίμα και την ενέργεια έχουν διαφορετικές 
επιπτώσεις σε κάθε κράτος μέλος και τους 
πολίτες του, και ότι αυτό δικαιολογεί τις 
εργασίες σε μια πιο δίκαιη βάση 
επιμερισμού των προσπαθειών, 
λαμβάνοντας υπόψη το ΑΕγχΠ της χώρας, 
τα επιτεύγματα όσον αφορά τη μείωση των 
εκπομπών από το 1990, τις εκπομπές ανά 
κάτοικο, τις οικονομικές δυνατότητες και 
το δυναμικό ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης· 
σημειώνει ότι ο καταμερισμός των 
επιβαρύνσεων βάσει των εσόδων σε 
παγκόσμια βάση θα μεταφραζόταν σε 
έναν στόχο μείωσης των εκπομπών της 
ΕΕ κατά 57% για το 2030·

Or. en

Τροπολογία 860
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Kathleen 
Van Brempt, Linda McAvan, Teresa Riera Madurell, Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. χαιρετίζει τις παρατηρήσεις της 
Επιτροπής ότι οι στόχοι της ΕΕ για το 
κλίμα και την ενέργεια έχουν διαφορετικές 
επιπτώσεις σε κάθε κράτος μέλος και τους 
πολίτες του, και ότι αυτό δικαιολογεί τις 
εργασίες σε μια πιο δίκαιη βάση 
επιμερισμού των προσπαθειών, 
λαμβάνοντας υπόψη το ΑΕγχΠ της 
χώρας, τα επιτεύγματα όσον αφορά τη 
μείωση των εκπομπών από το 1990, τις 
εκπομπές ανά κάτοικο, τις οικονομικές 
δυνατότητες και το δυναμικό 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
ενεργειακής απόδοσης·

33. χαιρετίζει τις παρατηρήσεις της 
Επιτροπής ότι οι στόχοι της ΕΕ για το 
κλίμα και την ενέργεια μπορούν να έχουν 
διαφορετικές επιπτώσεις σε κάθε κράτος 
μέλος και τους πολίτες του, και ότι, κατά 
τον προσδιορισμό των προσπαθειών που 
πρέπει να καταβάλει κάθε κράτος μέλος 
για την επίτευξη των νέων δεσμευτικών 
στόχων του 2030 για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την 
ενεργειακή απόδοση, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι επιμέρους 
συνθήκες κάθε χώρας και το δυναμικό 
μείωσης των εκπομπών, παραγωγής 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
ικανότητας εξοικονόμησης ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 861
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. είναι της άποψης ότι θα πρέπει να 
καταρτιστεί ή να επικαιροποιηθεί κατά 
τρόπο ολοκληρωμένο ένας χάρτης 
δυναμικού ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές για το σύνολο της επικράτειας της 
ΕΕ, ο οποίος θα βοηθήσει τα κράτη μέλη 
στον μετασχηματισμό του τρέχοντος 
ενεργειακού μοντέλου τους σύμφωνα με 
τον πολιτικό στόχο του 3x20 χωρίς 
μεθοδολογικά σφάλματα·

Or. pl

Τροπολογία 862
Konrad Szymański, Herbert Reul, Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. επισημαίνει ότι η υιοθέτηση μιας 
στρατηγικής για απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, η οποία δεν 
λαμβάνει υπόψη την κατάσταση 
ορισμένων κρατών μελών, μπορεί να 
οδηγήσει στη μαζική αύξηση της 
ενεργειακής φτώχειας στις χώρες αυτές·

Or. en

Τροπολογία 863
Anne Delvaux
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. πιστεύει ότι ο επιμερισμός των 
προσπαθειών μεταξύ των κρατών μελών 
θα πρέπει, συνεπώς, να συνάδει με την 
αρχή των «κοινών αλλά 
διαφοροποιημένων αρμοδιοτήτων και 
των αντίστοιχων δυνατοτήτων»·

Or. en

Τροπολογία 864
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 194 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη είναι 
οι τελικοί αρμόδιοι για τη λήψη 
αποφάσεων όσον αφορά το ενεργειακό 
τους μείγμα και θα πρέπει να είναι σε θέση 
να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν 
διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά 
τεχνολογίες και πηγές ενέργειας που είναι 
φιλικές προς το περιβάλλον και αποδεκτές 
σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο·

34. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 194 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη είναι 
οι τελικοί αρμόδιοι για τη λήψη 
αποφάσεων όσον αφορά το ενεργειακό 
τους μείγμα και θα πρέπει να είναι σε θέση 
να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν 
διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά 
τεχνολογίες και πηγές ενέργειας που είναι 
φιλικές προς το περιβάλλον και αποδεκτές 
σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο· 
ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να διαφυλαχθεί η 
τεχνολογική ουδετερότητα κατά τον 
σχεδιασμό των στόχων πολιτικής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 865
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 194 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη είναι 
οι τελικοί αρμόδιοι για τη λήψη 
αποφάσεων όσον αφορά το ενεργειακό 
τους μείγμα και θα πρέπει να είναι σε θέση 
να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν 
διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά 
τεχνολογίες και πηγές ενέργειας που είναι 
φιλικές προς το περιβάλλον και αποδεκτές
σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο·

34. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 194 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη είναι 
οι τελικοί αρμόδιοι για τη λήψη 
αποφάσεων όσον αφορά το ενεργειακό 
τους μείγμα και θα πρέπει να είναι σε θέση 
να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν 
διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά 
τεχνολογίες και πηγές ενέργειας που είναι 
φιλικές προς το περιβάλλον και κοινωνικά 
και οικονομικά βιώσιμες·

Or. pt

Τροπολογία 866
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 194 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη είναι 
οι τελικοί αρμόδιοι για τη λήψη 
αποφάσεων όσον αφορά το ενεργειακό 
τους μείγμα και θα πρέπει να είναι σε θέση 
να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν 
διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά 
τεχνολογίες και πηγές ενέργειας που είναι 
φιλικές προς το περιβάλλον και 
αποδεκτές σε κοινωνικό και οικονομικό 
επίπεδο·

34. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 194 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη είναι 
οι τελικοί αρμόδιοι για τη λήψη 
αποφάσεων όσον αφορά το ενεργειακό 
τους μείγμα και θα πρέπει να είναι σε θέση 
να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν 
διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά 
τεχνολογίες και πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 867
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 194 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη είναι 
οι τελικοί αρμόδιοι για τη λήψη 
αποφάσεων όσον αφορά το ενεργειακό 
τους μείγμα και θα πρέπει να είναι σε θέση 
να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν 
διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά 
τεχνολογίες και πηγές ενέργειας που είναι 
φιλικές προς το περιβάλλον και αποδεκτές 
σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο·

34. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 194 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη είναι 
οι τελικοί αρμόδιοι για τη λήψη 
αποφάσεων όσον αφορά το ενεργειακό 
τους μείγμα και θα πρέπει να είναι σε θέση 
να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν 
διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά 
τεχνολογίες και πηγές ενέργειας που είναι 
φιλικές προς το περιβάλλον και αποδεκτές 
σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο· 
τονίζει ότι είναι αναγκαίες κοινές δράσεις 
και ενίσχυση του συντονισμού και της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών 
της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 868
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 194 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη είναι 
οι τελικοί αρμόδιοι για τη λήψη 
αποφάσεων όσον αφορά το ενεργειακό 
τους μείγμα και θα πρέπει να είναι σε θέση 
να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν 
διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά
τεχνολογίες και πηγές ενέργειας που είναι 
φιλικές προς το περιβάλλον και αποδεκτές 
σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο·

34. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 194 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη είναι 
οι τελικοί αρμόδιοι για τη λήψη 
αποφάσεων όσον αφορά το ενεργειακό 
τους μείγμα και είναι σε θέση να 
χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν 
διαφορετικές προσεγγίσεις και συστήματα 
υποστήριξης όσον αφορά ανανεώσιμες
τεχνολογίες και πηγές ενέργειας που είναι 
φιλικές προς το περιβάλλον και αποδεκτές 
σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 869
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
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Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 194 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη είναι 
οι τελικοί αρμόδιοι για τη λήψη 
αποφάσεων όσον αφορά το ενεργειακό 
τους μείγμα και θα πρέπει να είναι σε θέση 
να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν 
διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά 
τεχνολογίες και πηγές ενέργειας που είναι 
φιλικές προς το περιβάλλον και αποδεκτές 
σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο·

34. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 194 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη είναι 
οι τελικοί αρμόδιοι για τη λήψη 
αποφάσεων όσον αφορά το ενεργειακό 
τους μείγμα και θα πρέπει να είναι σε θέση 
να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν 
διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά 
τεχνολογίες και πηγές ενέργειας που είναι 
φιλικές προς το περιβάλλον και αποδεκτές 
σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο· 
πιστεύει ότι οποιοδήποτε μελλοντικό 
πλαίσιο θα πρέπει να σέβεται την 
ανεξαρτησία των κρατών μελών και να 
μην επιδιώκει να περιορίσει την εξουσία 
αυτή μέσω διοικητικών ρυθμίσεων, οι 
οποίες θα μπορούσαν να εμποδίσουν την 
αυξημένη χρήση εγχώριων πηγών 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 870
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 194 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη είναι 
οι τελικοί αρμόδιοι για τη λήψη 
αποφάσεων όσον αφορά το ενεργειακό 
τους μείγμα και θα πρέπει να είναι σε θέση 
να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν 
διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά 
τεχνολογίες και πηγές ενέργειας που είναι 
φιλικές προς το περιβάλλον και αποδεκτές 
σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο·

34. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 194 της ΣΛΕΕ, η ΕΕ είναι 
υπεύθυνη για την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας, καθώς και 
για την προώθηση των ΑΠΕ και της 
ενεργειακής απόδοσης, ενώ τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν αποφάσεις όσον αφορά 
το ενεργειακό τους μείγμα και θα πρέπει 
να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν και 
να αναπτύξουν διαφορετικές προσεγγίσεις 
όσον αφορά τεχνολογίες και πηγές 



PE523.090v02-00 60/87 AM\1010283EL.doc

EL

ενέργειας που είναι φιλικές προς το 
περιβάλλον και αποδεκτές σε κοινωνικό 
και οικονομικό επίπεδο, υπό την 
προϋπόθεση ότι υιοθετούν μια 
προσέγγιση διαχείρισης του κινδύνου και 
εγγυώνται ότι τα αποτελέσματα θα 
συνάδουν με τους στόχους της 
ευρωπαϊκής πολιτικής για βιωσιμότητα, 
ασφάλεια και οικονομική προσιτότητα·

Or. en

Τροπολογία 871
Anne Delvaux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 194 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη είναι 
οι τελικοί αρμόδιοι για τη λήψη 
αποφάσεων όσον αφορά το ενεργειακό 
τους μείγμα και θα πρέπει να είναι σε θέση 
να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν 
διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά 
τεχνολογίες και πηγές ενέργειας που είναι 
φιλικές προς το περιβάλλον και αποδεκτές 
σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο·

34. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 194 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη είναι 
οι τελικοί αρμόδιοι για τη λήψη 
αποφάσεων όσον αφορά το ενεργειακό 
τους μείγμα και θα πρέπει να είναι σε θέση 
να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν 
διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά 
τεχνολογίες και πηγές ενέργειας που είναι 
φιλικές προς το περιβάλλον, καθώς και
αποδεκτές σε κοινωνικό και οικονομικό 
επίπεδο, ενώ παράλληλα διαφυλάσσουν 
και βελτιώνουν το περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 872
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Linda McAvan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το 34. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το 
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άρθρο 194 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη είναι 
οι τελικοί αρμόδιοι για τη λήψη 
αποφάσεων όσον αφορά το ενεργειακό 
τους μείγμα και θα πρέπει να είναι σε θέση 
να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν 
διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά 
τεχνολογίες και πηγές ενέργειας που είναι 
φιλικές προς το περιβάλλον και αποδεκτές 
σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο·

άρθρο 194 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη είναι 
οι τελικοί αρμόδιοι για τη λήψη 
αποφάσεων όσον αφορά το ενεργειακό 
τους μείγμα και στο πλαίσιο των τριών 
πρωταρχικών στόχων πολιτικής της 
Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια θα 
πρέπει να είναι σε θέση να 
χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν 
διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά 
τεχνολογίες και πηγές ενέργειας που είναι 
φιλικές προς το περιβάλλον και αποδεκτές 
σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, όσον 
αφορά τους στόχους πολιτικής της 
Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 873
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. εκφράζει σοβαρές ανησυχίες σχετικά 
με την απόφαση της Επιτροπής για τον 
καθορισμό ενωσιακών μεταβατικών 
κανόνων για την εναρμονισμένη δωρεάν 
κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10α της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η οποία θεσπίζει 
αυστηρότατα κριτήρια αξιολόγησης, 
χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες όσον αφορά τα καύσιμα 
και τη γεωγραφική θέση των κρατών 
μελών για τα οποία ο άνθρακας 
χρησιμεύει ως βασικό καύσιμο, με 
αποτέλεσμα τη στρέβλωση της 
ανταγωνιστικότητας στην κοινή αγορά·

Or. en

Τροπολογία 874
Adam Gierek
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. είναι της άποψης ότι η μικτή 
ενεργειακή απόδοση που υπολογίζεται 
από τη Eurostat για κάθε κράτος μέλος 
δεν θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη μόνο 
την εξοικονόμηση ενέργειας που 
επιτυγχάνεται, καθώς η οικονομική 
ύφεση ενδέχεται παραδόξως να δίνει 
εσφαλμένα αποτελέσματα για τον 
συγκεκριμένο δείκτη· ο δείκτης 
ενεργειακής απόδοσης για ένα κράτος 
μέλος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη 
μεταβολή του ΑΕγχΠ στη συγκεκριμένη 
χώρα στη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς·

Or. pl

Τροπολογία 875
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. αναγνωρίζει ότι οι τεχνολογίες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό 
διαφορετικών τεχνικών δυνατοτήτων, οι 
οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν στους 
τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της 
θέρμανσης και ψύξης και των 
μεταφορών· τονίζει ότι ένας συνολικός 
δεσμευτικός στόχος για τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας με ορίζοντα το 2030 
παρέχει στα κράτη μέλη ευελιξία και 
εναλλακτικές επιλογές ώστε να 
αποφασίσουν πού και πότε να επενδύσουν 
όσον αφορά τους τομείς της ενέργειας και 
τις τεχνολογίες που συμβάλλουν σε 
καθέναν από αυτούς τους τομείς·
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Or. en

Τροπολογία 876
Chris Davies, Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι το 
Κοινοβούλιο έχει ζητήσει τη θέσπιση 
νομοθεσίας που θα απαιτεί από κάθε 
κράτος μέλος την κατάρτιση στρατηγικής 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα για το 2050· πιστεύει ότι, 
παρόλο που οι εν λόγω χάρτες πορείας 
που καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο δεν 
είναι νομικά δεσμευτικοί, είναι 
απαραίτητοι προκειμένου να 
αποσαφηνίζονται στους επενδυτές και 
στους επίσημους φορείς η 
μακροπρόθεσμη κατεύθυνση της 
πολιτικής και τα μέτρα που θα είναι 
αναγκαία για την επίτευξη των στόχων 
αυτών· αναμένει από την Επιτροπή να 
προτείνει τρόπους για την κατανομή των 
επιβαρύνσεων μεταξύ των κρατών μελών, 
ώστε στη συνέχεια να ορίσει ημερομηνία 
για την υποβολή των εν λόγω χαρτών 
πορείας για επανεξέταση· καλεί την 
Επιτροπή, σε περίπτωση που κριθεί ότι 
οποιοσδήποτε χάρτης πορείας δεν είναι 
ρεαλιστικός και εφόσον το κράτος μέλος 
δεν είναι διατεθειμένο να παράσχει 
επαρκείς διευκρινίσεις, να προτείνει 
επιπλέον μέτρα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, 
για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των 
στόχων της Ένωσης για μείωση του CO2·

Or. en

Τροπολογία 877
Francisco Sosa Wagner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. αναγνωρίζει ότι οι τεχνολογίες 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό τεχνικών 
επιλογών και ότι ένας δεσμευτικός στόχος 
προσφέρει στα κράτη μέλη ένα ευρύ και 
ευέλικτο πλαίσιο επιλογών σχετικά με το 
ενεργειακό μείγμα, τόσο όσον αφορά τους 
τομείς της ενέργειας όσο και τις 
τεχνολογίες που συμβάλλουν στον καθένα 
από τους εν λόγω τομείς·

Or. es

Τροπολογία 878
Chris Davies, Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34β. αναμένει από την Επιτροπή να 
προτείνει νομοθεσία που θα απαιτεί από 
κάθε κράτος μέλος να καταρτίσει, στο 
πλαίσιο της μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής του και με βάση ένα 
εναρμονισμένο πλαίσιο που θα 
καθορίζεται από την Επιτροπή, εθνικό 
σχέδιο δράσης για την επίτευξη μείωσης 
των εκπομπών CO2 έως το 2030 
ανάλογης με τον στόχο της ΕΕ για 
μείωση των συνολικών εγχώριων 
εκπομπών κατά 40%· απαιτεί από τα 
κράτη μέλη να προσδιορίσουν στο 
πλαίσιο των εν λόγω σχεδίων δράσης 
τους δικούς τους εθνικούς στόχους για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και 
την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας· εμμένει στην άποψή του ότι η 
Επιτροπή πρέπει να αξιολογεί τα εν λόγω 
σχέδια δράσης όσον αφορά τη συνέπειά 
τους με την επίτευξη της εσωτερικής 
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αγοράς ενέργειας της Ένωσης και καλεί 
την Επιτροπή να θεσπίσει τις διατάξεις 
που μπορεί να είναι αναγκαίες ώστε να 
διασφαλιστεί ότι η επίτευξη των εθνικών 
στόχων θα συνιστά νομική απαίτηση, 
κατά το δίκαιο της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 879
Edite Estrela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. επισημαίνει ότι η κύρια τάση των 
προγραμματισμένων δράσεων θα πρέπει 
να επικεντρωθεί στην υλοποίηση 
σεναρίων δράσης που θα λαμβάνουν 
υπόψη τις υπάρχουσες δυνατότητες στα
κράτη μέλη, τις προοπτικές για την 
ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικών νέων 
τεχνολογιών, καθώς και τις παγκόσμιες 
επιπτώσεις που θα επιφέρει η εφαρμογή 
της προτεινόμενης πολιτικής, 
προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα να 
προτείνονται στόχοι μείωσης τα επόμενα 
έτη·

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 880
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. επισημαίνει ότι η κύρια τάση των 
προγραμματισμένων δράσεων θα πρέπει 
να επικεντρωθεί στην υλοποίηση 
σεναρίων δράσης που θα λαμβάνουν 
υπόψη τις υπάρχουσες δυνατότητες στα 

διαγράφεται
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κράτη μέλη, τις προοπτικές για την 
ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικών νέων 
τεχνολογιών, καθώς και τις παγκόσμιες 
επιπτώσεις που θα επιφέρει η εφαρμογή 
της προτεινόμενης πολιτικής, 
προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα να 
προτείνονται στόχοι μείωσης τα επόμενα 
έτη·

Or. en

Τροπολογία 881
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. επισημαίνει ότι η κύρια τάση των 
προγραμματισμένων δράσεων θα πρέπει να 
επικεντρωθεί στην υλοποίηση σεναρίων 
δράσης που θα λαμβάνουν υπόψη τις 
υπάρχουσες δυνατότητες στα κράτη μέλη, 
τις προοπτικές για την ανάπτυξη 
οικονομικά αποδοτικών νέων τεχνολογιών, 
καθώς και τις παγκόσμιες επιπτώσεις που 
θα επιφέρει η εφαρμογή της προτεινόμενης 
πολιτικής, προκειμένου να υπάρχει η 
δυνατότητα να προτείνονται στόχοι 
μείωσης τα επόμενα έτη·

35. επισημαίνει ότι η κύρια τάση των 
προγραμματισμένων δράσεων θα πρέπει να 
επικεντρωθεί στην υλοποίηση σεναρίων 
δράσης που θα λαμβάνουν υπόψη τις 
υπάρχουσες δυνατότητες στα κράτη μέλη, 
τις προοπτικές για την ανάπτυξη 
οικονομικά αποδοτικών νέων τεχνολογιών 
ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, καθώς και τις 
παγκόσμιες επιπτώσεις που θα επιφέρει η 
εφαρμογή της προτεινόμενης πολιτικής, 
προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα να 
προτείνονται στόχοι μείωσης τα επόμενα 
έτη·

Or. en

Τροπολογία 882
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. επισημαίνει ότι η κύρια τάση των 
προγραμματισμένων δράσεων θα πρέπει να 
επικεντρωθεί στην υλοποίηση σεναρίων 
δράσης που θα λαμβάνουν υπόψη τις 
υπάρχουσες δυνατότητες στα κράτη μέλη, 
τις προοπτικές για την ανάπτυξη 
οικονομικά αποδοτικών νέων τεχνολογιών, 
καθώς και τις παγκόσμιες επιπτώσεις που 
θα επιφέρει η εφαρμογή της προτεινόμενης 
πολιτικής, προκειμένου να υπάρχει η 
δυνατότητα να προτείνονται στόχοι 
μείωσης τα επόμενα έτη·

35. επισημαίνει ότι η κύρια τάση των 
προγραμματισμένων δράσεων θα πρέπει να 
επικεντρωθεί στην υλοποίηση σεναρίων 
δράσης που θα λαμβάνουν υπόψη τις 
υπάρχουσες δυνατότητες στα κράτη μέλη, 
τις προοπτικές για την ανάπτυξη 
οικονομικά αποδοτικών και βιώσιμων
νέων τεχνολογιών, καθώς και τις 
παγκόσμιες επιπτώσεις που θα επιφέρει η 
εφαρμογή της προτεινόμενης πολιτικής, 
προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα να 
προτείνονται στόχοι μείωσης τα επόμενα 
έτη·

Or. en

Τροπολογία 883
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. αναγνωρίζει ότι η προτίμηση 
ορισμένων πηγών ενέργειας (όπως η 
πυρηνική ενέργεια ή οι ΑΠΕ) έναντι 
άλλων μπορεί να οδηγήσει σε μια 
κατάσταση όπου ορισμένα κράτη μέλη θα 
αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα και 
θα επωφελούνται με αθέμιτο τρόπο έναντι 
εκείνων που θα πρέπει να βασίζονται στη 
μεταφορά τεχνολογίας από τα εν λόγω 
προνομιούχα κράτη·

Or. en

Τροπολογία 884
Anne Delvaux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. ζητεί από την Επιτροπή να 
βελτιώσει την προώθηση και την 
αποδοτικότητα των υφιστάμενων 
χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. 
NER300) για επενδύσεις χαμηλής 
περιεκτικότητας σε άνθρακα, 
συγκεντρώνοντας όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές 
δυνατότητες σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο σε μια ενιαία, σαφή και 
εύκολα διαθέσιμη βάση δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 885
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε 
κεφάλαια, ακόμη και στους τομείς βαριάς 
βιομηχανίας, αποτελεί συχνά εμπόδιο για 
επενδύσεις σε καθαρότερες τεχνολογίες· 
ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει τη δυνατότητα ίδρυσης ταμείου 
που θα συμβάλλει στην ενίσχυση των 
επενδύσεων και το οποίο θα μπορούσε να 
χρηματοδοτηθεί με ένα μέρος των εσόδων 
του ΣΕΔΕ·

36. επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε 
κεφάλαια από τις ΜΜΕ και τους τομείς 
βαριάς βιομηχανίας, αποτελεί συχνά 
εμπόδιο για επενδύσεις σε καθαρότερες 
τεχνολογίες· ως εκ τούτου, ζητεί από την 
Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα 
ίδρυσης ταμείου που θα συμβάλλει στην 
ενίσχυση των επενδύσεων και το οποίο θα 
μπορούσε να χρηματοδοτηθεί με ένα μέρος 
των εσόδων του ΣΕΔΕ·

Or. bg

Τροπολογία 886
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε 36. επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε 
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κεφάλαια, ακόμη και στους τομείς βαριάς 
βιομηχανίας, αποτελεί συχνά εμπόδιο για 
επενδύσεις σε καθαρότερες τεχνολογίες· 
ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει τη δυνατότητα ίδρυσης ταμείου 
που θα συμβάλλει στην ενίσχυση των 
επενδύσεων και το οποίο θα μπορούσε να 
χρηματοδοτηθεί με ένα μέρος των εσόδων 
του ΣΕΔΕ·

κεφάλαια, ακόμη και στους τομείς βαριάς 
βιομηχανίας, αποτελεί συχνά εμπόδιο για 
επενδύσεις σε καθαρότερες τεχνολογίες· 
ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει τη δυνατότητα ίδρυσης ταμείου 
που θα συμβάλλει στην ενίσχυση των 
επενδύσεων και το οποίο θα μπορούσε να 
χρηματοδοτηθεί με ένα μέρος των εσόδων 
του ΣΕΔΕ, πέραν του προγράμματος 
NER300, του οποίου η αποτελεσματική 
εφαρμογή πρέπει να αξιολογηθεί·

Or. fr

Τροπολογία 887
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε 
κεφάλαια, ακόμη και στους τομείς βαριάς 
βιομηχανίας, αποτελεί συχνά εμπόδιο για 
επενδύσεις σε καθαρότερες τεχνολογίες· 
ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει τη δυνατότητα ίδρυσης ταμείου
που θα συμβάλλει στην ενίσχυση των 
επενδύσεων και το οποίο θα μπορούσε να 
χρηματοδοτηθεί με ένα μέρος των 
εσόδων του ΣΕΔΕ·

36. επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε 
κεφάλαια, ακόμη και στους τομείς βαριάς 
βιομηχανίας, αποτελεί συχνά εμπόδιο για 
επενδύσεις σε καθαρότερες τεχνολογίες· 
ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
διάφορες δυνατότητες για τη βελτίωση 
των υφιστάμενων καθεστώτων 
χρηματοδότησης που θα συμβάλλουν
στην ενίσχυση των επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 888
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε 
κεφάλαια, ακόμη και στους τομείς βαριάς 
βιομηχανίας, αποτελεί συχνά εμπόδιο για 
επενδύσεις σε καθαρότερες τεχνολογίες· 

36. επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε 
κεφάλαια, ακόμη και στους τομείς βαριάς 
βιομηχανίας, αποτελεί συχνά εμπόδιο για 
επενδύσεις σε καθαρότερες τεχνολογίες· 



PE523.090v02-00 70/87 AM\1010283EL.doc

EL

ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει τη δυνατότητα ίδρυσης ταμείου 
που θα συμβάλλει στην ενίσχυση των 
επενδύσεων και το οποίο θα μπορούσε να 
χρηματοδοτηθεί με ένα μέρος των εσόδων 
του ΣΕΔΕ·

ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει τη δυνατότητα ίδρυσης ταμείου 
που θα συμβάλλει στην ενίσχυση των 
επενδύσεων και το οποίο θα μπορούσε να 
χρηματοδοτηθεί με ένα μέρος των εσόδων 
του ΣΕΔΕ, καθώς και με κεφάλαια από τα 
διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο 
Συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 889
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε 
κεφάλαια, ακόμη και στους τομείς βαριάς 
βιομηχανίας, αποτελεί συχνά εμπόδιο για 
επενδύσεις σε καθαρότερες τεχνολογίες· 
ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει τη δυνατότητα ίδρυσης ταμείου 
που θα συμβάλλει στην ενίσχυση των 
επενδύσεων και το οποίο θα μπορούσε να 
χρηματοδοτηθεί με ένα μέρος των 
εσόδων του ΣΕΔΕ·

36. επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε 
κεφάλαια, ακόμη και στους τομείς βαριάς 
βιομηχανίας, αποτελεί συχνά εμπόδιο για 
επενδύσεις σε καθαρότερες τεχνολογίες·

Or. fi

Τροπολογία 890
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε 
κεφάλαια, ακόμη και στους τομείς βαριάς 
βιομηχανίας, αποτελεί συχνά εμπόδιο για 
επενδύσεις σε καθαρότερες τεχνολογίες· 
ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει τη δυνατότητα ίδρυσης ταμείου 

36. επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε 
κεφάλαια και το κόστος αυτών αποτελούν 
συχνά εμπόδιο για επενδύσεις σε 
καθαρότερες τεχνολογίες υψηλής έντασης 
κεφαλαίου· ως εκ τούτου, ζητεί από την 
Επιτροπή να προτείνει τρεις δεσμευτικούς 
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που θα συμβάλλει στην ενίσχυση των 
επενδύσεων και το οποίο θα μπορούσε να 
χρηματοδοτηθεί με ένα μέρος των 
εσόδων του ΣΕΔΕ·

και φιλόδοξους στόχους για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 
ενεργειακή απόδοση, προκειμένου να 
παράσχει μακροπρόθεσμη ασφάλεια των 
επενδύσεων που θα μειώσει το κόστος 
του κεφαλαίου· ζητεί επιπλέον από την 
Επιτροπή να αναπτύξει καινοτόμα 
χρηματοδοτικά μέσα και κεφάλαια 
μόχλευσης με δημόσιο χρήμα 
προλειτουργικού προορισμού·

Or. en

Τροπολογία 891
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε 
κεφάλαια, ακόμη και στους τομείς βαριάς 
βιομηχανίας, αποτελεί συχνά εμπόδιο για 
επενδύσεις σε καθαρότερες τεχνολογίες· 
ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει τη δυνατότητα ίδρυσης ταμείου 
που θα συμβάλλει στην ενίσχυση των 
επενδύσεων και το οποίο θα μπορούσε να 
χρηματοδοτηθεί με ένα μέρος των εσόδων 
του ΣΕΔΕ·

36. επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε 
κεφάλαια, ακόμη και στους τομείς βαριάς 
βιομηχανίας, αποτελεί συχνά εμπόδιο για 
επενδύσεις σε καθαρότερες τεχνολογίες· 
ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει τη δυνατότητα υποστήριξης της
ίδρυσης ενός εθνικού ταμείου που θα 
συμβάλλει στην ενίσχυση των επενδύσεων 
και το οποίο θα μπορούσε να 
χρηματοδοτηθεί με ένα μέρος των εθνικών
εσόδων του ΣΕΔΕ·

Or. en

Τροπολογία 892
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε 
κεφάλαια, ακόμη και στους τομείς βαριάς 
βιομηχανίας, αποτελεί συχνά εμπόδιο για 
επενδύσεις σε καθαρότερες τεχνολογίες· 
ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει τη δυνατότητα ίδρυσης ταμείου 
που θα συμβάλλει στην ενίσχυση των 
επενδύσεων και το οποίο θα μπορούσε να 
χρηματοδοτηθεί με ένα μέρος των εσόδων 
του ΣΕΔΕ·

36. επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε 
κεφάλαια, ακόμη και στους τομείς βαριάς 
βιομηχανίας, αποτελεί συχνά εμπόδιο για 
επενδύσεις σε καθαρότερες τεχνολογίες 
και ενεργειακή απόδοση· ως εκ τούτου, 
ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τις 
δυνατότητες ίδρυσης ταμείου που θα 
συγκεντρώνει υφιστάμενες και νέες 
χρηματοδοτικές ροές και θα συμβάλλει 
στην ενίσχυση των επενδύσεων και το 
οποίο θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί, 
μεταξύ άλλων, με ένα μέρος των εσόδων 
του ΣΕΔΕ· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει καινοτόμα μέσα 
χρηματοδότησης και να προσδώσει 
ενισχυμένο ρόλο στην ΕΤΕπ, στα εθνικά 
δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
στα συνταξιοδοτικά ταμεία και στις 
ασφαλιστικές εταιρείες·

Or. en

Τροπολογία 893
Elisabetta Gardini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε 
κεφάλαια, ακόμη και στους τομείς βαριάς 
βιομηχανίας, αποτελεί συχνά εμπόδιο για 
επενδύσεις σε καθαρότερες τεχνολογίες· 
ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει τη δυνατότητα ίδρυσης ταμείου 
που θα συμβάλλει στην ενίσχυση των 
επενδύσεων και το οποίο θα μπορούσε να 
χρηματοδοτηθεί με ένα μέρος των εσόδων 
του ΣΕΔΕ·

36. επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε 
κεφάλαια, ακόμη και στους τομείς βαριάς 
βιομηχανίας, αποτελεί συχνά εμπόδιο για 
επενδύσεις σε καθαρότερες τεχνολογίες· 
ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει τη δυνατότητα ίδρυσης ταμείου 
που θα συμβάλλει στην ενίσχυση των 
επενδύσεων και το οποίο θα μπορούσε να 
χρηματοδοτηθεί με ένα μέρος των εσόδων 
του ΣΕΔΕ· οι κανόνες πρόσβασης στο 
ταμείο αυτό θα πρέπει να καθοριστούν 
κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μετριάζουν 
τον οικονομικό κίνδυνο που βαρύνει τους 
επενδυτές·
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Or. en

Τροπολογία 894
Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε 
κεφάλαια, ακόμη και στους τομείς βαριάς 
βιομηχανίας, αποτελεί συχνά εμπόδιο για 
επενδύσεις σε καθαρότερες τεχνολογίες· 
ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει τη δυνατότητα ίδρυσης ταμείου 
που θα συμβάλλει στην ενίσχυση των 
επενδύσεων και το οποίο θα μπορούσε να 
χρηματοδοτηθεί με ένα μέρος των εσόδων 
του ΣΕΔΕ·

36. επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε 
κεφάλαια, ακόμη και στους τομείς βαριάς 
βιομηχανίας, αποτελεί συχνά εμπόδιο για 
επενδύσεις σε καθαρότερες τεχνολογίες· 
ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει τη δυνατότητα ίδρυσης ταμείου 
που θα συμβάλλει στην ενίσχυση των 
επενδύσεων και το οποίο θα μπορούσε να 
χρηματοδοτηθεί με ένα μέρος των εσόδων 
του ΣΕΔΕ, το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της 
ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, και να υποστηρίξει 
πρωτοβουλίες για τη μείωση του κόστους 
και των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα των ενεργοβόρων βιομηχανιών·

Or. en

Τροπολογία 895
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Andrés Perelló Rodríguez, 
Teresa Riera Madurell, Kathleen Van Brempt, Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε 
κεφάλαια, ακόμη και στους τομείς βαριάς 
βιομηχανίας, αποτελεί συχνά εμπόδιο για 
επενδύσεις σε καθαρότερες τεχνολογίες· 
ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει τη δυνατότητα ίδρυσης ταμείου 

36. επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε 
κεφάλαια, ακόμη και στους τομείς βαριάς 
βιομηχανίας, αποτελεί συχνά εμπόδιο για 
επενδύσεις σε καθαρότερες τεχνολογίες· 
ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει τη δυνατότητα ίδρυσης ταμείου 
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που θα συμβάλλει στην ενίσχυση των 
επενδύσεων και το οποίο θα μπορούσε να 
χρηματοδοτηθεί με ένα μέρος των εσόδων 
του ΣΕΔΕ·

που θα συμβάλλει στην ενίσχυση των 
επενδύσεων και το οποίο θα μπορούσε να 
χρηματοδοτηθεί με ένα μέρος των εσόδων 
του ΣΕΔΕ· θεωρεί ότι η σημαντική 
ενίσχυση και ο επαναπροσανατολισμός 
της ΕΤΕπ μπορούν να συμβάλλουν στο 
πλαίσιο αυτό·

Or. en

Τροπολογία 896
Elisabetta Gardini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 – εδάφιο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δεδομένου ότι ορισμένοι τομείς της 
βιομηχανίας χρειάζονται ρηξικέλευθες 
τεχνολογίες, προκειμένου να μειώσουν 
περαιτέρω τις εκπομπές τους και να 
βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοσή τους 
ακόμη και πέρα από την τρέχουσα 
τεχνολογία αιχμής, ζητεί από το 
Συμβούλιο να ενσωματώσει σε μέτρα 
πολιτικής σαφείς δεσμεύσεις 
χρηματοδότησης για έρευνα, ανάπτυξη, 
πιλοτικές μονάδες και ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών, οι οποίες να συνάδουν με το 
επίπεδο των προσπαθειών που 
απαιτούνται στο πλαίσιο των στόχων για 
το 2030·

Or. en

Τροπολογία 897
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. ζητεί μια ρεαλιστική προσέγγιση της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς νέα 
μοντέλα της αγοράς, κανονιστικές 
ρυθμίσεις και μοντέλα χρηματοδότησης 
για ενεργειακές λύσεις με χαμηλές 
ανθρακούχες εκπομπές·

Or. en

Τροπολογία 898
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Chris Davies, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. επισημαίνει ότι, επί του παρόντος, 
ορισμένες αναδυόμενες και ανεπτυγμένες 
χώρες συμμετέχουν σε διαφοροποιημένες
πολιτικές για το κλίμα και επενδύσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής 
οικείων συστημάτων εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου·

37. επισημαίνει ότι, επί του παρόντος, 
αναδυόμενες και ανεπτυγμένες χώρες 
συμμετέχουν σε διάφορες πολιτικές για το 
κλίμα και επενδύσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής 
οικείων συστημάτων εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου· χαιρετίζει τη μελλοντική 
προοπτική της σύνδεσης του ΣΕΔΕ της 
ΕΕ με άλλους μηχανισμούς εμπορίας 
διοξειδίου του άνθρακα σε παγκόσμιο 
επίπεδο για τη δημιουργία μιας 
παγκόσμιας αγοράς άνθρακα· τονίζει ότι 
μια τέτοια συνολική προσέγγιση θα 
οδηγήσει σε ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία, ενώ πρόκειται για την πλέον 
ολοκληρωμένη και οικονομικά αποδοτική 
προσέγγιση για την αντιμετώπιση των 
βιομηχανικών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου·

Or. en

Τροπολογία 899
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. επισημαίνει ότι, επί του παρόντος, 
ορισμένες αναδυόμενες και ανεπτυγμένες 
χώρες συμμετέχουν σε διαφοροποιημένες
πολιτικές για το κλίμα και επενδύσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής 
οικείων συστημάτων εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου·

37. επισημαίνει ότι αρκετές αναδυόμενες 
και ανεπτυγμένες χώρες αναπτύσσουν
πολιτικές για το κλίμα και επενδύσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής 
οικείων συστημάτων εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου·

Or. en

Τροπολογία 900
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. τονίζει ότι ο στόχος μιας 
ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της 
ενεργειακής πολιτικής θα πρέπει να 
αφορά και την εξωτερική ενεργειακή 
πολιτική και ζητεί, συνεπώς, τον 
«εξευρωπαϊσμό» των συμφωνιών με 
τρίτες χώρες στον τομέα της ενέργειας 
και την ένταξη σε αυτές των στόχων της 
ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής·

Or. de

Τροπολογία 901
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. διαπιστώνει ότι, σύμφωνα με τον 



AM\1010283EL.doc 77/87 PE523.090v02-00

EL

ΔΟΕ, οι τιμές της ενέργειας στην Ευρώπη 
αυξήθηκαν μεταξύ του 2005 και του 2012 
κατά 38%, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες 
κατά το ίδιο χρονικό διάστημα 
μειώθηκαν κατά 4%· εκφράζει την 
ανησυχία του σχετικά με τις επιπτώσεις 
στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης· 
υπογραμμίζει τη σημασία της 
δημιουργίας διατλαντικής ζώνης 
ελευθέρων συναλλαγών στον ενεργειακό 
τομέα·

Or. de

Τροπολογία 902
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. τονίζει ότι 138 χώρες σε όλο τον 
κόσμο διαθέτουν ειδικά 
προσαρμοσμένους στόχους και πολιτικές 
για τις ΑΠΕ· αναγνωρίζει ότι οι 
επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες στην 
Ινδία, την Κίνα και τις ΗΠΑ 
αναπτύσσονται με πολύ ταχύτερο ρυθμό 
απ’ ό,τι στην ΕΕ· τονίζει, εν προκειμένω, 
ότι η Ευρώπη όχι μόνο απέχει πολύ από 
το «να τα καταφέρει μόνη της», αλλά 
κινδυνεύει να χάσει την οικονομική 
ευκαιρία που προσφέρει η ενεργειακή 
μετάβαση που βρίσκεται σε εξέλιξη·

Or. en

Τροπολογία 903
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. σημειώνει ότι η υπεροχή της ΕΕ στις 
τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας απορρέει από την καινοτομία 
στον μεταποιητικό τομέα, καθώς και σε 
τομείς όπως η ενοποίηση συστημάτων· 
αναγνωρίζει ότι, ως αποτέλεσμα της 
υιοθέτησης δεσμευτικών στόχων για το 
2030, η ΕΕ θα λειτουργήσει ως ένα 
σύνολο ικανοτήτων που θα επιτρέπει την 
ανάπτυξη ανταγωνιστικών ως προς το 
κόστος προϊόντων υψηλής ποιότητας. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ωφεληθεί η 
εσωτερική αγορά, αλλά και θα δοθεί η 
δυνατότητα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
να αξιοποιήσουν τις αγορές 
αναπτυσσόμενων τρίτων χωρών, χάρη 
στην ανταγωνιστική θέση της ΕΕ. 
Ελλείψει μιας φιλόδοξης δέσμης για το 
2030, η ΕΕ κινδυνεύει να χάσει την 
ηγετική θέση της στην αγορά και τον 
τομέα της τεχνολογίας·

Or. en

Τροπολογία 904
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. επισημαίνει ότι ένα λειτουργικό 
ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι καθοριστικής 
σημασίας για τη διατήρηση του ηγετικού 
ρόλου της ΕΕ όσον αφορά την αλλαγή 
του κλίματος και ότι αρκετές χώρες, 
όπως η Κίνα και η Αυστραλία, 
εφαρμόζουν ή καταρτίζουν νομοθεσία για 
τη θέσπιση δικών τους συστημάτων 
εμπορίας εκπομπών ακολουθώντας το 
παράδειγμα του ΣΕΔΕ της ΕΕ· 
υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι η ύπαρξη 
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ενός διεθνούς συστήματος ανώτατων 
ορίων και εμπορίας είναι καίριας 
σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σύναψη μιας νέας, νομικά δεσμευτικής, 
παγκόσμιας συμφωνίας για την αλλαγή 
του κλίματος και ότι, χωρίς ένα σταθερό 
και προβλέψιμο σύστημα εμπορίας 
εκπομπών, διακυβεύεται η αξιοπιστία της 
πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 905
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι δεσμευτικοί στόχοι και 
οι πολιτικές για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας με ορίζοντα το 2020 στην 
προσπάθεια της ΕΕ να παγιώσει την 
τεχνολογική υπεροχή της στις παγκόσμιες 
αγορές και να καταστεί πρωτοπόρος σε 
καινοτόμες τεχνολογίες ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας· τονίζει ότι η συνέχιση 
της πολιτικής αυτής, μέσω της θέσπισης 
δεσμευτικών στόχων για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειες με ορίζοντα το 2030, θα 
δώσει στην ΕΕ τη δυνατότητα να 
ανταγωνιστεί την Κίνα, τις ΗΠΑ, τη 
Νότια Κορέα, την Ιαπωνία, την Ινδία, για 
την κατάκτηση της ηγετικής θέσης στον 
τομέα της τεχνολογίας στις αγορές του 
αύριο, ακόμη και εν καιρώ οικονομικών 
δυσχερειών·

Or. en

Τροπολογία 906
Eija-Riitta Korhola
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό για την 
ΕΕ να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο και 
για τα κράτη μέλη να μιλούν ομόφωνα, 
προκειμένου να καθοριστεί μια ισχυρή και 
κοινή θέση υπεράσπισης κατά τη διάρκεια 
των διαπραγματεύσεων στο Παρίσι το 
2015, με στόχο τη σύναψη νέας 
παγκόσμιας δεσμευτικής συμφωνίας για το 
κλίμα·

38. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό για την 
ΕΕ να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο και 
για τα κράτη μέλη να μιλούν ομόφωνα, 
προκειμένου να καθοριστεί μια ισχυρή και 
κοινή θέση υπεράσπισης κατά τη διάρκεια 
των διαπραγματεύσεων στο Παρίσι το 
2015, με στόχο τη σύναψη νέας 
παγκόσμιας δεσμευτικής συμφωνίας για το 
κλίμα· τονίζει ότι τα αποτελέσματα των 
διαπραγματεύσεων του Παρισιού θα 
διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη 
θέσπιση νομοθεσίας σε επαρκώς 
φιλόδοξο επίπεδο όσον αφορά τον στόχο 
της ΕΕ για μείωση των εκπομπών με 
ορίζοντα το 2030·

Or. en

Τροπολογία 907
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό για την 
ΕΕ να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο και 
για τα κράτη μέλη να μιλούν ομόφωνα, 
προκειμένου να καθοριστεί μια ισχυρή και 
κοινή θέση υπεράσπισης κατά τη διάρκεια 
των διαπραγματεύσεων στο Παρίσι το 
2015, με στόχο τη σύναψη νέας 
παγκόσμιας δεσμευτικής συμφωνίας για το 
κλίμα·

38. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό για την 
ΕΕ να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο και 
για τα κράτη μέλη να μιλούν ομόφωνα, 
προκειμένου να καθοριστεί μια ισχυρή και 
κοινή θέση υπεράσπισης κατά τη διάρκεια 
των διαπραγματεύσεων στο Παρίσι το 
2015, με στόχο τη σύναψη νέας 
παγκόσμιας δεσμευτικής συμφωνίας για το 
κλίμα· τονίζει τη σημασία μιας 
ολοκληρωμένης στρατηγικής, στο 
πλαίσιο της οποίας τρίτες χώρες 
αναλαμβάνουν δεσμεύσεις για τη μείωση 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

Or. en
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Τροπολογία 908
Paul Rübig, Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό για την 
ΕΕ να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο και 
για τα κράτη μέλη να μιλούν ομόφωνα, 
προκειμένου να καθοριστεί μια ισχυρή και 
κοινή θέση υπεράσπισης κατά τη διάρκεια 
των διαπραγματεύσεων στο Παρίσι το 
2015, με στόχο τη σύναψη νέας
παγκόσμιας δεσμευτικής συμφωνίας για το 
κλίμα·

38. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό για την 
ΕΕ να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο και 
για τα κράτη μέλη να μιλούν ομόφωνα, 
προκειμένου να καθοριστεί μια ισχυρή και 
κοινή θέση υπεράσπισης κατά τη διάρκεια 
των διαπραγματεύσεων στο Παρίσι το 
2015, με στόχο τη σύναψη νέας 
παγκόσμιας δεσμευτικής συμφωνίας για το 
κλίμα· υπογραμμίζει ότι η 
αποτελεσματική καταπολέμηση της 
αλλαγής του κλίματος μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο με κοινές παγκόσμιες 
προσπάθειες, ενώ αντίθετα η επιβολή των 
υφιστάμενων υποχρεώσεων αποκλειστικά 
στην ΕΕ εγκυμονεί κινδύνους για τη 
βιομηχανική βάση της Ευρώπης· 
επισημαίνει, ως εκ τούτου, ότι το 
αποτέλεσμα των διεθνών 
διαπραγματεύσεων για το κλίμα θα έχει 
καίρια σημασία για τις φιλοδοξίες της ΕΕ 
που αφορούν τη μείωση του διοξειδίου 
του άνθρακα·

Or. de

Τροπολογία 909
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό για την 
ΕΕ να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο και 
για τα κράτη μέλη να μιλούν ομόφωνα, 
προκειμένου να καθοριστεί μια ισχυρή 
και κοινή θέση υπεράσπισης κατά τη 

38. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό για την 
ΕΕ να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο και 
για τα κράτη μέλη να μιλούν ομόφωνα 
στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η σύναψη 
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διάρκεια των διαπραγματεύσεων στο 
Παρίσι το 2015, με στόχο τη σύναψη νέας 
παγκόσμιας δεσμευτικής συμφωνίας για 
το κλίμα·

μιας νέας παγκόσμιας δεσμευτικής 
συμφωνίας για το κλίμα το 2015· θεωρεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία 
της συμφωνίας του 2015 το να 
προτείνουν οι χώρες δεσμεύσεις για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου πριν από τη διάσκεψη των 
αρχηγών κρατών που θα διοργανωθεί από 
τον Ban-Ki Moon τον Σεπτέμβριο του 
2014· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 
δώσει το παράδειγμα εγκρίνοντας, 
εγκαίρως για τη Διάσκεψη, φιλόδοξους 
στόχους για το 2030 όσον αφορά τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, την ενεργειακή απόδοση 
και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 910
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό για την 
ΕΕ να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο και
για τα κράτη μέλη να μιλούν ομόφωνα, 
προκειμένου να καθοριστεί μια ισχυρή και 
κοινή θέση υπεράσπισης κατά τη διάρκεια 
των διαπραγματεύσεων στο Παρίσι το 
2015, με στόχο τη σύναψη νέας 
παγκόσμιας δεσμευτικής συμφωνίας για το 
κλίμα·

38. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό για την 
ΕΕ να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο 
στη μετάβαση προς μια οικονομία χωρίς 
χρήση άνθρακα μέσω της θέσπισης τριών 
δεσμευτικών στόχων που καλύπτουν τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την 
εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· 
καλεί τα κράτη μέλη να μιλούν ομόφωνα, 
προκειμένου να καθοριστεί μια ισχυρή και 
κοινή θέση υπεράσπισης κατά τη διάρκεια 
των διαπραγματεύσεων στο Παρίσι το 
2015, με στόχο τη σύναψη νέας 
παγκόσμιας δεσμευτικής συμφωνίας για το 
κλίμα·

Or. es

Τροπολογία 911
Νίκη Τζαβέλα



AM\1010283EL.doc 83/87 PE523.090v02-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38α. πιστεύει ότι το δυναμικό των 
εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου 
από τις ΗΠΑ θα μπορούσε να έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ, 
καθώς και να επιφέρει σοβαρές συνέπειες 
στη γεωπολιτική της ενέργειας στις 
γειτονικές και παραδοσιακές 
προμηθεύτριες χώρες της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 912
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska, Adam Gierek, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38α. υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για τη διατλαντική 
εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων, 
οι συνομιλίες στον τομέα της ενέργειας 
διαδραματίζουν σημαντικό και 
καθοριστικό ρόλο·

Or. en

Τροπολογία 913
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38α. υπογραμμίζει τον ζωτικό ρόλο της 
διεθνούς χρηματοδότησης για την 
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αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος 
και, ως εκ τούτου, καλεί τα κράτη μέλη 
να συνεισφέρουν σε εύθετο χρόνο το 
μερίδιο που τους αναλογεί στο Πράσινο 
Ταμείο για το Κλίμα, βάσει της 
σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων 
Εθνών για την αλλαγή του κλίματος 
(UNFCCC)·

Or. en

Τροπολογία 914
Bas Eickhout, Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38α. χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Ban 
Ki Moon με τίτλο «Βιώσιμη ενέργεια για 
όλους», η οποία προωθεί την ενεργειακή 
απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ως τις σημαντικότερες λύσεις 
μετριασμού· ζητεί από την ΕΕ να 
στηρίξει την πρωτοβουλία αυτή· 

Or. en

Τροπολογία 915
Anne Delvaux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38α. ζητεί από τα κράτη μέλη και τα άλλα 
συμβαλλόμενα μέρη να επιληφθούν, στο 
πλαίσιο των επικείμενων διεθνών 
διαπραγματεύσεων και εν αναμονή μιας 
ενδεχόμενης δεσμευτικής συμφωνίας, του 
ζητήματος της διαρροής διοξειδίου του 
άνθρακα σε παγκόσμιο επίπεδο·
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Or. en

Τροπολογία 916
Anne Delvaux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38β. ως εκ τούτου, ζητεί καλύτερο 
συντονισμό μεταξύ του Συμβουλίου, της 
Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, 
προκειμένου η ΕΕ να εκφράζεται με μία 
φωνή σε διεθνείς οργανισμούς και να 
διαδραματίζει έναν πιο ενεργό ρόλο, με 
αυξημένη επιρροή, στην προώθηση 
πολιτικών χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 917
Anne Delvaux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38γ. πιστεύει ότι οι φιλόδοξες πολιτικές 
όσον αφορά την καινοτομία, τη βιώσιμη 
ενέργεια και την καταπολέμηση της 
αλλαγής του κλίματος θα επιτρέψουν 
στην ΕΕ να διατηρήσει τον πρωτοπόρο 
ρόλο της και να έχει μια θετική επίδραση 
στις διεθνείς διαπραγματεύσεις·

Or. en

Τροπολογία 918
Anne Delvaux
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38δ. φρονεί ότι μια στενότερη συνεργασία 
με τους διεθνείς εταίρους όσον αφορά την 
Ε&Α&Κ για νέες τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα θα συμβάλει στην 
επίτευξη μιας νέας δεσμευτικής 
παγκόσμιας συμφωνίας, καθώς και στην 
αντιμετώπιση των κλιματικών 
ζητημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 919
Anne Delvaux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38ε. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
το ενδεχόμενο χρήσης ενός μέρους των 
εσόδων από τους πλειστηριασμούς 
δικαιωμάτων άνθρακα, προκειμένου να 
εκπληρώσει τις διεθνείς δεσμεύσεις που 
έχει αναλάβει η ΕΕ όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση για την καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής έναντι των 
αναπτυσσόμενων χωρών, σε συνάρτηση 
με τις ανάγκες προσαρμογής και 
μετριασμού τους·

Or. en

Τροπολογία 920
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39α. το πλαίσιο για το κλίμα και την 
ενέργεια θα πρέπει να ενσωματώνει μέσα 
που διατίθενται στο πλαίσιο της 
περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ για την 
επίτευξη των στόχων για το 2030· τούτο 
περιλαμβάνει την καλύτερη αξιοποίηση 
των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων 
και του Ταμείου Επενδύσεων για την 
ανάπτυξη αποκεντρωμένων έργων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έργων 
καθαρών καυσίμων σε αστικές και 
αγροτικές περιοχές και έργων 
ενεργειακής απόδοσης.

Or. en


