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Τροπολογία 1
Fiona Hall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί την ενσωμάτωση του στόχου 
για καθολική πρόσβαση στην ενέργεια έως 
το 2030 στην ανακοίνωση με τίτλο «Η 
ενεργειακή πολιτική της ΕΕ: σύμπραξη με 
εταίρους πέρα από τα σύνορα μας», και 
πιστεύει ότι, όσον αφορά τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, ο στόχος πρέπει 
να επικεντρώνεται στην αποκεντρωμένη, 
βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια 
για τον φτωχό πληθυσμό·

1. επικροτεί την ενσωμάτωση του στόχου 
για καθολική πρόσβαση στην ενέργεια έως 
το 2030 στην ανακοίνωση με τίτλο «Η 
ενεργειακή πολιτική της ΕΕ: σύμπραξη με 
εταίρους πέρα από τα σύνορα μας», και 
πιστεύει ότι, όσον αφορά τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, ο στόχος πρέπει 
να επικεντρώνεται στην αποκεντρωμένη, 
βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια 
ειδικά για τους αγροτικούς και τους 
φτωχούς πληθυσμούς· ενθαρρύνει τη 
στήριξη των καινοτόμων προγραμμάτων 
πληρωμών με ιδιωτική και δημόσια 
συμμετοχή προκειμένου η πρόσβαση στην 
ενέργεια να είναι οικονομικά προσιτή 
στους τελικούς χρήστες·

Or. en

Τροπολογία 2
Fiona Hall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η βιώσιμη ενέργεια 
συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και 
απευθύνει εκ νέου έκκληση για ένα ειδικό 
«πρόγραμμα ενέργειας και ανάπτυξης» το 
οποίο θα εστιάζει σε ανανεώσιμες, 
ενεργειακά αποδοτικές, μικρής κλίμακας 
και αποκεντρωμένες ενεργειακές λύσεις 
καθώς και στην προώθηση της ανάπτυξης 
δυναμικού και της μεταφοράς τεχνολογίας·

2. υπογραμμίζει ότι η βιώσιμη ενέργεια 
συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και 
απευθύνει εκ νέου έκκληση για ένα ειδικό 
«πρόγραμμα ενέργειας και ανάπτυξης» το 
οποίο θα εστιάζει σε ανανεώσιμες, 
ενεργειακά αποδοτικές, μικρής κλίμακας 
και αποκεντρωμένες ενεργειακές λύσεις 
καθώς και στην προώθηση της ανάπτυξης 
δυναμικού και της μεταφοράς τεχνολογίας 
για τη διασφάλιση της τοπικής 
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ιδιοκτησίας· επισημαίνει ότι ενδέχεται να 
απαιτούνται προγράμματα ανανεώσιμης 
ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα για την 
ικανοποίηση με βιώσιμο τρόπο της 
αυξανόμενης ενεργειακής ζήτησης από τα 
αστικά κέντρα και τη βιομηχανία, ιδίως 
στις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί 
τέτοιου είδους προγράμματα να τηρούν 
πάντα τα υψηλότερα κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά κριτήρια·

Or. en

Τροπολογία 3
Gabriele Zimmer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(5) εφιστά την προσοχή στην πολύπλοκη 
σχέση μεταξύ του ενεργειακού και του 
επισιτιστικού εφοδιασμού αφενός και των 
εξελίξεων στον τομέα της ασφάλειας 
αφετέρου, ιδιαίτερα όσον αφορά τα 
βιοκαύσιμα τα οποία μπορεί να 
συνεπάγονται δυσμενείς κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

(5) εφιστά την προσοχή στην πολύπλοκη 
σχέση μεταξύ του ενεργειακού και του 
επισιτιστικού εφοδιασμού αφενός και των 
εξελίξεων στον τομέα της ασφάλειας 
αφετέρου, ιδιαίτερα όσον αφορά τα 
βιοκαύσιμα τα οποία μπορεί να 
συνεπάγονται δυσμενείς κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις 
αναπτυσσόμενες χώρες· το δικαίωμα στην 
τροφή πρέπει να έχει απόλυτη 
προτεραιότητα έναντι του στόχου της ΕΕ 
για την ανανεώσιμη ενέργεια από 
βιοκαύσιμα·

Or. en

Τροπολογία 4
Catherine Grèze, Franziska Keller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. επισημαίνει ότι η εξάπλωση των 
αγροκαυσίμων στηρίζεται κατά κύριο 
λόγο στην επέκταση της βιομηχανικής 
μονοκαλλιέργειας μεγάλης κλίμακας, 
επεκτείνοντας κατά τον τρόπο αυτόν τις 
επιζήμιες γεωργικές πρακτικές για το 
περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, τη 
γονιμότητα του εδάφους και τη 
διαθεσιμότητα των υδάτων· εκφράζει την 
ανησυχία του διότι, προωθώντας τη 
συγκέντρωση εγγείου ιδιοκτησίας, η 
εξάπλωση των αγροκαυσίμων ενδέχεται 
να έχει μείζονες συνέπειες ως προς την 
παραβίαση των δικαιωμάτων εγγείου 
ιδιοκτησίας, την απώλεια της πρόσβασης 
σε φυσικούς πόρους ζωτικής σημασίας, 
την αποψίλωση των δασών και την 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 5
Catherine Grèze, Franziska Keller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. υπενθυμίζει ότι η παραγωγή βιομάζας
για ενεργειακούς σκοπούς επηρεάζει 
δυνητικά τις υφιστάμενες γεωργικές 
εκτάσεις (αρόσιμης γης και βοσκοτόπων)·
και συνεπώς έχει επιπτώσεις στη 
διαθεσιμότητα των τροφίμων· 
συγκεκριμένα, επισημαίνει ότι η ευρεία 
χρήση της ξυλείας ενδέχεται να συμβάλει 
στην αποψίλωση των δασών, στην 
υποβάθμιση του εδάφους, ακόμα και 
στην απερήμωση σε ορισμένες περιοχές·

Or. en



PE483.847v01-00 6/7 AM\894983EL.doc

EL

Τροπολογία 6
Catherine Grèze, Franziska Keller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με 
την απουσία δεσμευτικών κριτηρίων 
βιωσιμότητας για την παραγωγή 
βιομάζας εντός του πλαισίου της οδηγίας 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·
θεωρεί, υπό αυτές τις συνθήκες, ότι η 
βιοενέργεια θα μπορούσε να 
διαδραματίσει αρνητικό ρόλο στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
καθώς και να αποτελέσει μια σημαντική 
πρόσθετη κινητήρια δύναμη αρπαγών 
γης, επισιτιστικής ανασφάλειας, 
αποψίλωσης και υποβάθμισης των δασών 
στις αναπτυσσόμενες χώρες· προτρέπει 
συνεπώς την Επιτροπή να αναπτύξει 
νομικώς δεσμευτικά κριτήρια 
βιωσιμότητας για την πρόληψη των 
αρνητικών κλιματικών, περιβαλλοντικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της 
παραγωγής βιομάζας για ενεργειακούς 
σκοπούς·

Or. en

Τροπολογία 7
Birgit Schnieber-Jastram

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5δ. καλεί την ΕΕ να θεσπίσει μια πολιτική 
για τη βιώσιμη παραγωγή βιομάζας και 
τη χρήση της για ενεργειακούς σκοπούς, 
πολιτική η οποία θα πληροί τις 



AM\894983EL.doc 7/7 PE483.847v01-00

EL

απαιτήσεις που τίθενται λόγω κλιματικής 
αλλαγής ενώ παράλληλα θα συμβαδίζει με 
την πολιτική της ΕΕ για την αναπτυξιακή 
συνεργασία·

Or. en

Τροπολογία 8
Birgit Schnieber-Jastram

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ε. καλεί την ΕΕ να στηρίξει 
ανεπιφύλαχτα την στρατηγική της για την 
βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 
προκειμένου να αντιμετωπίσει τις 
μελλοντικές προκλήσεις του τομέα και να 
προσανατολιστεί κυρίως προς την 
εδραίωση της ανθεκτικότητας των 
οικοσυστημάτων, προωθώντας 
παράλληλα τη βιώσιμη παραγωγή 
βιομάζας·

Or. en


