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Τροπολογία 1
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υποστηρίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να εισηγηθεί μια έγκαιρη 
επίτευξη συμφωνίας όσον αφορά το 
πλαίσιο για το 2030 για τις πολιτικές που 
αφορούν το κλίμα και την ενέργεια, με 
ιδιαίτερη προσοχή στο στόχο της για 
επίτευξη προόδου προς την κατεύθυνση 
μιας ανταγωνιστικής οικονομίας που θα 
μπορέσει να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες 
για απασχόληση και ανάπτυξη·

1. υποστηρίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να εισηγηθεί μια έγκαιρη και 
φιλόδοξη επίτευξη συμφωνίας όσον αφορά 
το πλαίσιο για το 2030 για τις πολιτικές 
που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια, με 
ιδιαίτερη προσοχή στους στόχους της για 
επείγουσα πρόληψη περαιτέρω 
κλιματικής αλλαγής και για επίτευξη 
προόδου προς την κατεύθυνση μιας 
ανταγωνιστικής οικονομίας που θα 
μπορέσει να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες 
για απασχόληση και ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 2
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υποστηρίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να εισηγηθεί μια έγκαιρη 
επίτευξη συμφωνίας όσον αφορά το 
πλαίσιο για το 2030 για τις πολιτικές που 
αφορούν το κλίμα και την ενέργεια, με 
ιδιαίτερη προσοχή στο στόχο της για 
επίτευξη προόδου προς την κατεύθυνση 
μιας ανταγωνιστικής οικονομίας που θα 
μπορέσει να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες 
για απασχόληση και ανάπτυξη·

1. υποστηρίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να εισηγηθεί μια έγκαιρη 
επίτευξη συμφωνίας όσον αφορά το 
πλαίσιο για το 2030 για τις πολιτικές που 
αφορούν το κλίμα και την ενέργεια, με 
ιδιαίτερη προσοχή στο στόχο της για 
επίτευξη προόδου προς την κατεύθυνση 
μιας οικονομίας ανταγωνιστικής και 
λιγότερο εντατικής από πλευράς πόρων η 
οποία θα μπορέσει να δημιουργήσει νέες 
ευκαιρίες για απασχόληση ποιότητας και 
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βιώσιμη ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 3
Ole Christensen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επισημαίνει ότι η δημιουργία θέσεων 
εργασίας στην "οικολογική βιομηχανία" 
υπήρξε θετική στη διάρκεια της ύφεσης 
σε σύγκριση με πολλούς άλλους τομείς1

__________________
1 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο
"Εκμετάλλευση του δυναμικού 
απασχόλησης της πράσινης 
ανάπτυξης" (SWD(2012) 92 τελικό) 
σελ. 5.

Or. en

Τροπολογία 4
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. ζητεί να ληφθούν μέτρα όσον αφορά 
τη διάθεση πόρων για το σχέδιο 
οικονομικής ανάκαμψης σε ποιοτικές 
θέσεις οικολογικής απασχόλησης καθώς 
και για τη βιώσιμη ανάπτυξη· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να παρασχεθεί, 
ειδικότερα στις επιχειρήσεις μικρού και 
μεσαίου μεγέθους, στήριξη για τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
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οικολογικής απασχόλησης για 
εργαζομένους τόσο με υψηλή όσο και 
χαμηλή ειδίκευση·

Or. en

Τροπολογία 5
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. ζητεί να προβλεφθεί μία ισόρροπη 
προσέγγιση σχετικά με δυνητικούς νέους 
στόχους που αφορούν το κλίμα και την 
ενέργεια, λαμβάνοντας υπόψη τις 
αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγική 
βάση και την απασχόληση στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 6
Ole Christensen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. επισημαίνει ότι το μερίδιο των 
μισθών στον βιομηχανικό τομέα χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
σημείωσε, ιδίως κατά τα τελευταία έτη, 
μικρότερη καθοδική τάση από ό,τι το 
αντίστοιχο μερίδιο μισθών στις 15 
περισσότερο ρυπαντικές βιομηχανικές 
δραστηριότητες1·
__________________
1 ΔΟΕ: Towards a greener Economy: 

The Social Dimensions ("Προς μια 
περισσότερο 'πράσινη' οικονομία: Οι 
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κοινωνικές διαστάσεις"), σελ. 48.

Or. en

Τροπολογία 7
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. τονίζει την ανάγκη να παρασχεθεί στα 
κράτη ένα πλαίσιο για τον συντονισμό 
των προσπαθειών τους όσον αφορά τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
οικολογικής απασχόλησης και βιώσιμης 
ανάπτυξης· επισημαίνει ότι απαιτείται να 
στηριχθεί η στενή συνεργασία μεταξύ 
κυβερνήσεων και κοινωνικών εταίρων 
ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση 
προς μία περισσότερο 'πράσινη' 
οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 8
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. τονίζει την ανάγκη να αρθούν 
μεσοπρόθεσμα όλες οι άμεσες και 
έμμεσες επιχορηγήσεις, τα φορολογικά 
πλεονεκτήματα και η οικονομική στήριξη 
σε δραστηριότητες οι οποίες κάνουν 
χρήση ορυκτών καυσίμων και 
θεωρούνται ως μη βιώσιμες από 
περιβαλλοντικής σκοπιάς·

Or. en
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Τροπολογία 9
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1δ. επισημαίνει ότι ο κοινωνικός διάλογος 
και η συμμετοχή των εργαζομένων 
συνιστούν θεμελιώδεις αξίες και μέσα 
που στηρίζουν και συνδυάζουν, αφενός, 
την κοινωνική συνοχή, την ποιοτική 
απασχόληση και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και, αφετέρου, τη μεγαλύτερη 
καινοτομία και ανταγωνιστικότητα στις 
ευρωπαϊκές οικονομίες·

Or. en

Τροπολογία 10
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι οι τομείς της 
ενεργειακής απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν 5 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2020 
σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
Επιτροπής1· επισημαίνεται ότι η μετάβαση 
σε μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές 
άνθρακα αναμένεται να έχει πολύ ποικίλες 
συνέπειες όσον αφορά το συνολικό 
επίπεδο των απαιτούμενων δεξιοτήτων·

2. υπενθυμίζει ότι οι τομείς της 
ενεργειακής απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν 5 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2020 
σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
Επιτροπής1· επισημαίνεται ότι η μετάβαση 
σε μια οικονομία λιγότερο εντατικής από 
πλευράς πόρων αναμένεται να έχει πολύ 
ποικίλες συνέπειες όσον αφορά το 
συνολικό επίπεδο των απαιτούμενων 
δεξιοτήτων·

__________________ __________________
1 Ανακοίνωση με τίτλο "Στοχεύοντας σε 
μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις 

1 Ανακοίνωση με τίτλο "Στοχεύοντας 
σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις 
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απασχόλησης" (COM(2012)0173). απασχόλησης" (COM(2012)0173).

Or. en

Τροπολογία 11
Jean Lambert, Elisabeth Schroedter
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι οι τομείς της 
ενεργειακής απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν 5 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2020 
σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
Επιτροπής1· επισημαίνεται ότι η μετάβαση 
σε μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές 
άνθρακα αναμένεται να έχει πολύ ποικίλες 
συνέπειες όσον αφορά το συνολικό 
επίπεδο των απαιτούμενων δεξιοτήτων·

2. υπενθυμίζει ότι οι τομείς της 
ενεργειακής απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν 5 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2020 
σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
Επιτροπής1· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί να 
τεθούν τρεις δεσμευτικοί στόχοι οι οποίοι 
αφορούν τη μείωση των εκπομπών, το 
μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και την εξοικονόμηση 
ενέργειας· επισημαίνεται ότι η μετάβαση 
σε μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές 
άνθρακα αναμένεται να έχει πολύ ποικίλες 
συνέπειες όσον αφορά το συνολικό 
επίπεδο των απαιτούμενων δεξιοτήτων·
υπενθυμίζει ότι το δυναμικό για τις 
πράσινες θέσεις εργασίας δεν αφορά μόνο 
τους νέους τομείς υψηλής εξειδίκευσης 
αλλά ολόκληρη την οικονομία και όλα τα 
επίπεδα δεξιοτήτων·

__________________ __________________
1 Ανακοίνωση με τίτλο "Στοχεύοντας σε 
μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις 
απασχόλησης" (COM(2012)0173).

1 Ανακοίνωση με τίτλο "Στοχεύοντας 
σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις 
απασχόλησης" (COM(2012)0173).

Or. en

Τροπολογία 12
Ole Christensen



AM\1007591EL.doc 9/16 PE521.847v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι το ποσό των 573 
δισεκατομμυρίων ευρώ που 
χρησιμοποιήθηκε για εισαγωγές ορυκτών 
καυσίμων το 20111, αντιπροσωπεύει ένα 
ανεκμετάλλευτο δυναμικό υπέρ της 
ανάπτυξης και της δημιουργίας 
απασχολήσεων στον οικολογικό κλάδο 
της ΕΕ·
__________________
1

http://ec.europa.eu/commission_20
10-2014/hedegaard/headlines/news/2012-
06-14_01_en.htm

Or. en

Τροπολογία 13
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί τη λήψη μέτρων προκειμένου να 
δημιουργηθούν δεξιότητες που θα 
προσαρμόζονται στις νέες θέσεις εργασίας·
υπενθυμίζει ότι οι ενεργές πολιτικές για 
την αγορά εργασίας πρέπει να έχουν ως 
στόχο και να είναι σχεδιασμένες εις τρόπον 
ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας προκειμένου να 
αποφευχθεί η έλλειψη καταρτισμένου 
προσωπικού στον τομέα των αναδυόμενων 
τεχνολογιών για χαμηλές εκπομπές 
άνθρακα·

3. ζητεί τη λήψη μέτρων προκειμένου να 
δημιουργηθούν δεξιότητες που θα 
προσαρμόζονται στις νέες θέσεις εργασίας 
και να αντιμετωπισθούν νέες προκλήσεις 
σε υφιστάμενες θέσεις εργασίες που 
μεταβάλλουν το προφίλ τους προκειμένου 
να αποκτήσουν έναν πιο οικολογικό 
χαρακτήρα· υπενθυμίζει ότι οι ενεργές 
πολιτικές για την αγορά εργασίας πρέπει 
να έχουν ως στόχο και να είναι 
σχεδιασμένες εις τρόπον ώστε να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
εργαζομένων και της αγοράς εργασίας 
προκειμένου να αποφευχθεί η έλλειψη 
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καταρτισμένου προσωπικού στον τομέα 
των αναδυόμενων τεχνολογιών για 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 14
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί τη λήψη μέτρων προκειμένου να 
δημιουργηθούν δεξιότητες που θα 
προσαρμόζονται στις νέες θέσεις εργασίας·
υπενθυμίζει ότι οι ενεργές πολιτικές για 
την αγορά εργασίας πρέπει να έχουν ως 
στόχο και να είναι σχεδιασμένες εις τρόπον 
ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας προκειμένου να 
αποφευχθεί η έλλειψη καταρτισμένου 
προσωπικού στον τομέα των αναδυόμενων 
τεχνολογιών για χαμηλές εκπομπές
άνθρακα·

3. ζητεί τη λήψη μέτρων προκειμένου να 
δημιουργηθούν δεξιότητες που θα 
προσαρμόζονται στις νέες θέσεις εργασίας·
υπενθυμίζει ότι οι ενεργές πολιτικές για 
την αγορά εργασίας πρέπει να έχουν ως 
στόχο και να είναι σχεδιασμένες εις τρόπον 
ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας προκειμένου να 
αποφευχθεί η έλλειψη καταρτισμένου 
προσωπικού στον τομέα των αναδυόμενων 
βιώσιμων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών
άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 15
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει ότι απαιτείται να εκτιμώνται 
εκ των προτέρων οι μέλλουσες ανάγκες 
δεξιοτήτων και να γίνονται οι 
απαραίτητες προσαρμογές των 
συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης ώστε να είναι σε θέση οι νέοι, 
οι γυναίκες και άλλες μειονεκτούσες 
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ομάδες να αποκτούν πρόσβαση σε 
βιώσιμες θέσεις ποιοτικής εργασίας στην 
πράσινη οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 16
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να αντιστρέψει στον 21ο 
αιώνα τον φθίνοντα ρόλο της 
βιομηχανίας στην Ευρώπη2· ζητεί να 
υπάρξει στον τομέα της πολιτικής του 
κλίματος και της ενέργειας συνεκτική 
προσέγγιση που δεν θέτει σε κίνδυνο τους 
στόχους της βιομηχανικής πολιτικής 
υπονομεύοντας με τον τρόπο αυτό τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης·
__________________
2 Ανακοίνωση με τίτλο "Μια 
ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για 
την ανάπτυξη και την οικονομική 
ανάκαμψη" (COM(2012)582).

Or. en

Τροπολογία 17
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. τονίζει ότι είναι ανάγκη να προληφθεί 
η διαρροή άνθρακα σε ορισμένους τομείς 
της βιομηχανίας· επισημαίνει τον 
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αρνητικό αντίκτυπο τον οποίο ενδέχεται 
να επιφέρει στην απασχόληση γενικότερα 
η απώλεια θέσεων εργασίας στη 
βιομηχανία, δεδομένου ότι για κάθε 100 
νέες θέσεις στη βιομηχανία εκτιμάται ότι 
δημιουργούνται από 60 έως 200 νέες 
θέσεις στους υπόλοιπους τομείς της 
οικονομίας3·
__________________
3 2 Εσωτερικό έγγραφο εργασίας που 

προσαρτάται στην ανακοίνωση με 
τίτλο "Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή 
βιομηχανία για την ανάπτυξη και την 
οικονομική ανάκαμψη" 
(COM(2012)582).

Or. en

Τροπολογία 18
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί τη λήψη μέτρων για τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής των 
εργαζομένων στους πλέον επηρεαζόμενους 
από υψηλές εκπομπές άνθρακα τομείς, 
όπως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι 
μεταφορές, οι κατασκευές και οι 
βιομηχανίες έντασης ενέργειας, για τη 
μετάβαση σε μια πράσινη και ενεργειακά 
αποδοτική οικονομία·

4. ζητεί τη λήψη μέτρων για τη διατήρηση 
των χώρων εργασίας στους πλέον 
επηρεαζόμενους από υψηλές εκπομπές 
άνθρακα τομείς, όπως η παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, οι μεταφορές, οι 
κατασκευές και οι βιομηχανίες έντασης 
ενέργειας, οι οποίες, σε γενικές γραμμές, 
είναι οι πιο πράσινες και οι πιο 
αποδοτικές ως προς τη χρήση των 
πόρων· σε περίπτωση αποτυχίας αυτού 
του θεμελιώδους καθήκοντος για τη 
διάσωση της βαριάς ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας, ζητεί να διευκολυνθεί η 
προσαρμογή των εργαζομένων αυτού του 
κλάδου σε άλλους τομείς της οικονομίας·

Or. en
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Τροπολογία 19
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει την ανάγκη για μέτρα 
εισοδηματικής στήριξης και κοινωνικής 
προστασίας τα οποία θα συμβάλλουν 
στον περιορισμό των αρνητικών πτυχών 
της διεργασίας προσαρμογής για τους 
εργαζόμενους που είναι πιο εκτεθειμένοι 
στις δυσμενείς επιπτώσεις της μετάβασης 
προς μία πιο πράσινη οικονομία (κυρίως 
για τους εργαζομένους χαμηλής 
εξειδίκευσης), ιδιαίτερα στους τομείς 
υψηλών εκπομπών άνθρακα· τονίζει ότι 
απαιτούνται μέτρα εισοδηματικής 
στήριξης, σε συνδυασμό με άλλα μέτρα, 
όπως η επαγγελματική κατάρτιση, για τη 
βελτίωση και διατήρηση της 
απασχολησιμότητας, τη συγκράτηση των 
εργαζομένων στην αγορά εργασίας και 
την πρόληψη της υποβάθμισης των 
δεξιοτήτων σε περιόδους κρίσης και 
αναδιάρθρωσης·

Or. en

Τροπολογία 20
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. ζητεί να γίνουν αλλαγές στην πολιτική 
που αφορά το κλίμα και την ενέργεια 
ώστε οι τομείς έντασης ενέργειας να μην 
πλήττονται στο πλαίσιο  του διεθνούς 
ανταγωνισμού από την επιβολή 
μονόπλευρων επιβαρύνσεων· στον βαθμό 
κατά τον οποίον αυτές οι επιβαρύνσεις 
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επιβάλλονται μονομερώς, ζητεί την 
πρόβλεψη δωρεάν δικαιωμάτων 
εκπομπής για τον τομέα διαρροής 
άνθρακα· ζητεί ειδικότερα να 
προβλέπεται ο διαχωρισμός του 
μεταλλουργικού οπτάνθρακα από τα άλλα 
ορυκτά καύσιμα στο πλαίσιο του 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου για τη 
διάσωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας 
σιδήρου και χάλυβα·

Or. en

Τροπολογία 21
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν 
στο νέο πλαίσιο οι συνέπειες της 
οικονομικής κρίσης όσον αφορά την 
προσιτή τιμή της ενέργειας για τους 
τελικούς καταναλωτές - νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις·

5. τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν 
στο νέο πλαίσιο οι συνέπειες των 
αυξανόμενων ενεργειακών τιμών για τους 
τελικούς καταναλωτές - νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις, λαμβανομένης ιδίως υπόψη 
της οικονομικής κρίσης· επισημαίνει στο 
πλαίσιο αυτό τον ρόλο των καθεστώτων 
στήριξης για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας σε περίπτωση αυξήσεων των 
τιμών σε ορισμένα κράτη μέλη, καθώς 
και την ανάγκη αναθεώρησής τους·

Or. en

Τροπολογία 22
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν 
στο νέο πλαίσιο οι συνέπειες της 
οικονομικής κρίσης όσον αφορά την
προσιτή τιμή της ενέργειας για τους 
τελικούς καταναλωτές - νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις·

5. τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν 
στο νέο πλαίσιο οι συνέπειες της 
οικονομικής κρίσης όσον αφορά την 
προσιτή τιμή της ενέργειας και τον δίκαιο 
επιμερισμό των χρηματοοικονομικών 
βαρών για τους τελικούς καταναλωτές -
νοικοκυριά και επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 23
Jean Lambert, Elisabeth Schroedter
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν 
στο νέο πλαίσιο οι συνέπειες της 
οικονομικής κρίσης όσον αφορά την 
προσιτή τιμή της ενέργειας για τους 
τελικούς καταναλωτές - νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις·

5. τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν 
στο νέο πλαίσιο οι συνέπειες της 
οικονομικής κρίσης όσον αφορά την 
προσιτή τιμή της ενέργειας για τους 
τελικούς καταναλωτές - νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις· αναγνωρίζει ότι ένας 
φιλόδοξος στόχος για την εξοικονόμηση 
ενέργειας μπορεί να συντελέσει στη 
μείωση των λογαριασμών ενέργειας τόσο 
για τα νοικοκυριά όσο και για τις 
επιχειρήσεις· επίσης, μία φιλόδοξη 
εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων θα μπορούσε να 
δημιουργήσει νέες απασχολήσεις στον 
κλάδο της ανακαίνισης υπαρχόντων 
κτιρίων για τη διασφάλιση των 
πραγματικών οφελών: καλεί συνεπώς τα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν για τον 
σκοπό αυτό τα διατιθέμενα από την ΕΕ 
κονδύλια·

Or. en
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Τροπολογία 24
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν 
στο νέο πλαίσιο οι συνέπειες της 
οικονομικής κρίσης όσον αφορά την 
προσιτή τιμή της ενέργειας για τους 
τελικούς καταναλωτές - νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις·

5. τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν 
στο νέο πλαίσιο οι συνέπειες της 
οικονομικής κρίσης όσον αφορά την 
προσιτή τιμή της ενέργειας για τους 
τελικούς καταναλωτές - νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις· ζητεί ειδικότερα να 
προβλεφθούν μέτρα αντιστάθμισης λόγω 
της αύξησης των τιμών ηλεκτρικής 
ενέργειας υπέρ των βιομηχανικών 
μονάδων οι οποίες απαιτούν μεγάλες 
ποσότητες ηλεκτρικού ρεύματος, 
μολονότι συγκαταλέγονται μεταξύ των 
πλέον πράσινων στον τομέα τους·

Or. en

Τροπολογία 25
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
τονωθεί η έρευνα για μία πιο βιώσιμη 
εξόρυξη ενεργειακών πόρων και για 
καινοτόμες τεχνολογίες με σκοπό την 
καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος 
και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας 
των απασχολουμένων στον τομέα· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν πιο βιώσιμες λύσεις για την 
εξόρυξη ενεργειακών πόρων·

Or. en


