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Τροπολογία 1
Gerben-Jan Gerbrandy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν 
καταλλήλως τα ενεργειακά δίκτυα για το 
ενεργειακό μίγμα, ώστε να επιτευχθούν οι 
στόχοι της ΕΕ για ανανεώσιμη ενέργεια, 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και ενεργειακή απόδοση·
επίσης καλεί τα κράτη μέλη να
ολοκληρώσουν τον εκσυγχρονισμό της 
ενεργειακής υποδομής της ΕΕ 
εγκαθιστώντας διαδρόμους παροχής 
εντός της ΕΕ, καθιστώντας τα δίκτυα 
έξυπνα και διασφαλίζοντας ασφαλή 
εφοδιασμό αερίου με την επέκταση των 
δικτύων αερίου, κάτι που θα μπορούσε να 
συνεπάγεται τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου·

1. τονίζει την επείγουσα ανάγκη να 
αναβαθμιστεί και να εκσυγχρονισθεί η 
ενεργειακή υποδομή της ΕΕ ώστε να 
επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για 
ανανεώσιμη ενέργεια, μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 
ενεργειακή απόδοση· ζητεί την ανάπτυξη 
έξυπνων και εξελιγμένων δικτύων, τη 
δημιουργία διασυνδέσεων και την 
επέκταση των δικτύων αερίου, κάτι που θα 
μπορούσε να συνεπάγεται τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 
ενισχύει την ασφάλεια του εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 2
Daciana Octavia Sârbu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν 
καταλλήλως τα ενεργειακά δίκτυα για το 
ενεργειακό μίγμα, ώστε να επιτευχθούν οι 
στόχοι της ΕΕ για ανανεώσιμη ενέργεια, 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και ενεργειακή απόδοση·
επίσης καλεί τα κράτη μέλη να 
ολοκληρώσουν τον εκσυγχρονισμό της 
ενεργειακής υποδομής της ΕΕ 

1. καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν 
καταλλήλως τα ενεργειακά δίκτυα για το 
ενεργειακό μίγμα, ώστε να επιτευχθούν οι 
στόχοι της ΕΕ και αποβλέποντας στην 
ενσωμάτωση ακόμη μεγαλύτερης 
αναλογίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στο ενεργειακό μείγμα μετά το 2020· 
επίσης καλεί τα κράτη μέλη να 
ολοκληρώσουν τον εκσυγχρονισμό της 
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εγκαθιστώντας διαδρόμους παροχής εντός 
της ΕΕ, καθιστώντας τα δίκτυα έξυπνα και 
διασφαλίζοντας ασφαλή εφοδιασμό αερίου 
με την επέκταση των δικτύων αερίου, κάτι 
που θα μπορούσε να συνεπάγεται τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου·

ενεργειακής υποδομής της ΕΕ 
εγκαθιστώντας διαδρόμους παροχής εντός 
της ΕΕ, καθιστώντας τα δίκτυα έξυπνα και 
διασφαλίζοντας ασφαλή εφοδιασμό αερίου 
με την επέκταση των δικτύων αερίου, κάτι 
που θα μπορούσε να συνεπάγεται τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου·

Or. en

Τροπολογία 3
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν 
καταλλήλως τα ενεργειακά δίκτυα για το 
ενεργειακό μίγμα, ώστε να επιτευχθούν οι 
στόχοι της ΕΕ για ανανεώσιμη ενέργεια, 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και ενεργειακή απόδοση·
επίσης καλεί τα κράτη μέλη να 
ολοκληρώσουν τον εκσυγχρονισμό της 
ενεργειακής υποδομής της ΕΕ 
εγκαθιστώντας διαδρόμους παροχής εντός 
της ΕΕ, καθιστώντας τα δίκτυα έξυπνα και 
διασφαλίζοντας ασφαλή εφοδιασμό αερίου 
με την επέκταση των δικτύων αερίου, κάτι 
που θα μπορούσε να συνεπάγεται τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου·

1. καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν 
καταλλήλως τα ενεργειακά δίκτυα για το 
ενεργειακό μίγμα, ώστε να επιτευχθούν οι 
στόχοι της ΕΕ για ανανεώσιμη ενέργεια, 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και ενεργειακή απόδοση·
επίσης καλεί τα κράτη μέλη να 
ολοκληρώσουν τον εκσυγχρονισμό της 
ενεργειακής υποδομής της ΕΕ 
εγκαθιστώντας διαδρόμους παροχής εντός 
της ΕΕ, χωρίς να αποκλείεται καμία 
σημαντική μεγαλύτερη γεωγραφική 
ευρωπαϊκή ζώνη, καθιστώντας τα δίκτυα 
έξυπνα και διασφαλίζοντας ασφαλή 
εφοδιασμό αερίου με την επέκταση των 
δικτύων αερίου, κάτι που θα μπορούσε να 
συνεπάγεται τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου·

Or. en

Τροπολογία 4
Bas Eickhout
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. υπενθυμίζει τη συμφωνία της G20 στο 
Πίτσμπουργκ το 2009 για τη σταδιακή 
κατάργηση επιδοτήσεων για ορυκτά 
καύσιμα· πιστεύει ότι οι δημόσιες 
επιδοτήσεις για υποδομές ορυκτών 
καυσίμων θα πρέπει επίσης να 
καταργηθούν συν τω χρόνω, και 
προτείνει να δίδουν προτεραιότητα τα 
χρηματοδοτικά μέσα που στηρίζει η ΕΕ 
σε σχέδια σημαντικού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος που συμβάλλουν στους 
στόχους για το κλίμα και τις ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας της Ευρώπης· 

Or. en

Τροπολογία 5
Κρίτων Αρσένης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. τονίζει ότι ο σχεδιασμός έργων 
ενεργειακής υποδομής πρέπει να 
συμφωνεί πλήρως με την αρχή της 
προφύλαξης, και ότι τα σχέδια δράσης 
πρέπει να υπόκεινται σε 
εμπεριστατωμένες εκτιμήσεις των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατά 
περίπτωση, που λαμβάνουν υπόψη 
τοπικές και περιφερειακές 
περιβαλλοντικές συνθήκες· 

Or. en

Τροπολογία 6
Jolanta Emilia Hibner
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι πρέπει να 
γίνουν ουσιαστικές επενδύσεις στην 
ενεργειακή υποδομή για να επιτευχθεί ο 
στόχος για μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι 
το 2050• επισημαίνει ότι η απουσία 
αυτών των επενδύσεων θα δημιουργήσει 
μεγαλύτερο κόστος όσον αφορά στην 
περιβαλλοντική υποβάθμιση, την αύξηση 
των τιμών της ενέργειας, την αύξηση της 
ενεργειακής ανασφάλειας και εξάρτησης 
καθώς και τη μείωση της απασχόλησης 
και της ευημερίας• οι επενδύσεις αυτές 
μπορούν να προέρχονται τόσο από τον 
ιδιωτικό, όσο και από το δημόσιο τομέα• 
επιπλέον τα έσοδα από ένα φόρο 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ), 
έναν πράσινο φόρο για το διοξείδιο του 
άνθρακα και από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων του αναθεωρημένου 
συστήματος εμπορίας εκπομπών μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν το 
χρηματοδοτικό κενό και να ενισχύσουν 
τις επενδύσεις, για παράδειγμα για την 
προσαρμογή των ενεργειακών μας 
δικτύων στις απαιτήσεις των 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας•

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 7
Gerben-Jan Gerbrandy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι πρέπει να 
γίνουν ουσιαστικές επενδύσεις στην 
ενεργειακή υποδομή για να επιτευχθεί ο 

2. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι πρέπει να 
γίνουν ουσιαστικές επενδύσεις στην 
ενεργειακή υποδομή για να επιτευχθεί ο 
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στόχος για μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 
2050· επισημαίνει ότι η απουσία αυτών 
των επενδύσεων θα δημιουργήσει 
μεγαλύτερο κόστος όσον αφορά στην 
περιβαλλοντική υποβάθμιση, την αύξηση 
των τιμών της ενέργειας, την αύξηση της 
ενεργειακής ανασφάλειας και εξάρτησης 
καθώς και τη μείωση της απασχόλησης και 
της ευημερίας· οι επενδύσεις αυτές 
μπορούν να προέρχονται τόσο από τον 
ιδιωτικό, όσο και από το δημόσιο τομέα· 
επιπλέον τα έσοδα από ένα φόρο 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ), 
έναν πράσινο φόρο για το διοξείδιο του 
άνθρακα και από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων του αναθεωρημένου 
συστήματος εμπορίας εκπομπών μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν το 
χρηματοδοτικό κενό και να ενισχύσουν τις 
επενδύσεις, για παράδειγμα για την 
προσαρμογή των ενεργειακών μας δικτύων 
στις απαιτήσεις των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας·

στόχος για μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 
2050· επισημαίνει ότι η απουσία αυτών 
των επενδύσεων θα δημιουργήσει 
μεγαλύτερο κόστος όσον αφορά στην 
περιβαλλοντική υποβάθμιση, την αύξηση 
των τιμών της ενέργειας, την αύξηση της 
ενεργειακής ανασφάλειας και εξάρτησης 
καθώς και τη μείωση της απασχόλησης και 
της ευημερίας· πιστεύει ότι οι 
απαιτούμενες επενδύσεις θα μπορούσαν
να υλοποιηθούν με τη δημιουργία 
καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων· οι 
επενδύσεις αυτές μπορούν να προέρχονται 
τόσο από τον ιδιωτικό, όσο και από το 
δημόσιο τομέα· επιπλέον τα έσοδα από ένα 
φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών 
(ΦΧΣ), έναν πράσινο φόρο για το διοξείδιο 
του άνθρακα και από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων του αναθεωρημένου 
συστήματος εμπορίας εκπομπών μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν το 
χρηματοδοτικό κενό και να ενισχύσουν τις 
επενδύσεις, για παράδειγμα για την 
προσαρμογή των ενεργειακών μας δικτύων 
στις απαιτήσεις των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 8
Vittorio Prodi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι πρέπει να 
γίνουν ουσιαστικές επενδύσεις στην 
ενεργειακή υποδομή για να επιτευχθεί ο 
στόχος για μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 
2050· επισημαίνει ότι η απουσία αυτών 
των επενδύσεων θα δημιουργήσει 
μεγαλύτερο κόστος όσον αφορά στην 

2. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι πρέπει να 
γίνουν ουσιαστικές επενδύσεις στην 
ενεργειακή υποδομή για να επιτευχθεί ο 
στόχος για μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 
2050 ως μέρος απαραίτητου σχεδίου για 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
που θα βασίζεται στην εδαφική μέριμνα· 
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περιβαλλοντική υποβάθμιση, την αύξηση 
των τιμών της ενέργειας, την αύξηση της 
ενεργειακής ανασφάλειας και εξάρτησης 
καθώς και τη μείωση της απασχόλησης και 
της ευημερίας· οι επενδύσεις αυτές 
μπορούν να προέρχονται τόσο από τον 
ιδιωτικό, όσο και από το δημόσιο τομέα· 
επιπλέον τα έσοδα από ένα φόρο 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ), 
έναν πράσινο φόρο για το διοξείδιο του 
άνθρακα και από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων του αναθεωρημένου 
συστήματος εμπορίας εκπομπών μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν το 
χρηματοδοτικό κενό και να ενισχύσουν τις 
επενδύσεις, για παράδειγμα για την 
προσαρμογή των ενεργειακών μας δικτύων 
στις απαιτήσεις των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας·

επισημαίνει ότι η απουσία αυτών των 
επενδύσεων θα δημιουργήσει μεγαλύτερο 
κόστος όσον αφορά στην περιβαλλοντική 
υποβάθμιση, την αύξηση των τιμών της 
ενέργειας, την αύξηση της ενεργειακής 
ανασφάλειας και εξάρτησης καθώς και τη 
μείωση της απασχόλησης και της 
ευημερίας· οι επενδύσεις αυτές μπορούν να 
προέρχονται τόσο από τον ιδιωτικό, όσο 
και από το δημόσιο τομέα· επιπλέον τα 
έσοδα από ένα φόρο χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών (ΦΧΣ), ευρωομόλογα, 
ομόλογα έργων, έναν πράσινο φόρο για το 
διοξείδιο του άνθρακα και από τον 
πλειστηριασμό δικαιωμάτων του 
αναθεωρημένου συστήματος εμπορίας 
εκπομπών μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για να καλύψουν το χρηματοδοτικό κενό 
και να ενισχύσουν τις επενδύσεις, για 
παράδειγμα για την προσαρμογή των 
ενεργειακών μας δικτύων στις απαιτήσεις 
των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 9
Sabine Wils

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι πρέπει να 
γίνουν ουσιαστικές επενδύσεις στην 
ενεργειακή υποδομή για να επιτευχθεί ο 
στόχος για μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 
2050· επισημαίνει ότι η απουσία αυτών 
των επενδύσεων θα δημιουργήσει 
μεγαλύτερο κόστος όσον αφορά στην 
περιβαλλοντική υποβάθμιση, την αύξηση 
των τιμών της ενέργειας, την αύξηση της 
ενεργειακής ανασφάλειας και εξάρτησης 
καθώς και τη μείωση της απασχόλησης και 
της ευημερίας· οι επενδύσεις αυτές 

2. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι πρέπει να 
γίνουν ουσιαστικές επενδύσεις στην 
ενεργειακή υποδομή για να επιτευχθεί ο 
στόχος για μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 
2050· επισημαίνει ότι η απουσία αυτών 
των επενδύσεων θα δημιουργήσει 
μεγαλύτερο κόστος όσον αφορά στην 
περιβαλλοντική υποβάθμιση, την αύξηση 
των τιμών της ενέργειας, την αύξηση της 
ενεργειακής ανασφάλειας και εξάρτησης 
καθώς και τη μείωση της απασχόλησης και 
της ευημερίας· οι επενδύσεις αυτές πρέπει
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μπορούν να προέρχονται τόσο από τον 
ιδιωτικό, όσο και από το δημόσιο τομέα· 
επιπλέον τα έσοδα από ένα φόρο 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ), 
έναν πράσινο φόρο για το διοξείδιο του 
άνθρακα και από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων του αναθεωρημένου 
συστήματος εμπορίας εκπομπών μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν το 
χρηματοδοτικό κενό και να ενισχύσουν τις 
επενδύσεις, για παράδειγμα για την 
προσαρμογή των ενεργειακών μας δικτύων 
στις απαιτήσεις των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας·

να προέρχονται από το δημόσιο τομέα· 
επιπλέον τα έσοδα από ένα φόρο 
συνδυασμένης πρωτογενούς 
ενέργειας/διοξειδίου του άνθρακα, 
συμπεριλαμβανομένης και της πυρηνικής 
ενέργειας, χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών (ΦΧΣ), έναν πράσινο φόρο 
για το διοξείδιο του άνθρακα και από τον 
πλειστηριασμό δικαιωμάτων του 
αναθεωρημένου συστήματος εμπορίας 
εκπομπών μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για να καλύψουν το χρηματοδοτικό κενό 
και να ενισχύσουν τις επενδύσεις, για 
παράδειγμα για την προσαρμογή των 
ενεργειακών μας δικτύων στις απαιτήσεις 
των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 10
Κρίτων Αρσένης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι πρέπει να 
γίνουν ουσιαστικές επενδύσεις στην 
ενεργειακή υποδομή για να επιτευχθεί ο 
στόχος για μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 
2050· επισημαίνει ότι η απουσία αυτών 
των επενδύσεων θα δημιουργήσει 
μεγαλύτερο κόστος όσον αφορά στην 
περιβαλλοντική υποβάθμιση, την αύξηση 
των τιμών της ενέργειας, την αύξηση της 
ενεργειακής ανασφάλειας και εξάρτησης 
καθώς και τη μείωση της απασχόλησης και 
της ευημερίας· οι επενδύσεις αυτές 
μπορούν να προέρχονται τόσο από τον 
ιδιωτικό, όσο και από το δημόσιο τομέα· 
επιπλέον τα έσοδα από ένα φόρο 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ), 
έναν πράσινο φόρο για το διοξείδιο του 
άνθρακα και από τον πλειστηριασμό 

2. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι πρέπει να 
γίνουν ουσιαστικές επενδύσεις στην 
ενεργειακή υποδομή για να επιτευχθεί ο 
στόχος για μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 
2050· επισημαίνει ότι η απουσία αυτών 
των επενδύσεων θα δημιουργήσει 
μεγαλύτερο κόστος όσον αφορά στην 
περιβαλλοντική υποβάθμιση, την αύξηση 
των τιμών της ενέργειας, την απώλεια της 
ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της 
ενεργειακής ανασφάλειας και εξάρτησης 
καθώς και τη μείωση της απασχόλησης και 
της ευημερίας· οι επενδύσεις αυτές 
μπορούν να προέρχονται τόσο από τον 
ιδιωτικό, όσο και από το δημόσιο τομέα· 
επιπλέον τα έσοδα από ένα φόρο 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ), 
έναν πράσινο φόρο για το διοξείδιο του 
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δικαιωμάτων του αναθεωρημένου 
συστήματος εμπορίας εκπομπών μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν το 
χρηματοδοτικό κενό και να ενισχύσουν τις 
επενδύσεις, για παράδειγμα για την 
προσαρμογή των ενεργειακών μας δικτύων 
στις απαιτήσεις των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας·

άνθρακα και από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων του αναθεωρημένου 
συστήματος εμπορίας εκπομπών μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν το 
χρηματοδοτικό κενό και να ενισχύσουν τις 
επενδύσεις, για παράδειγμα για την 
προσαρμογή των ενεργειακών μας δικτύων 
στις απαιτήσεις των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 11
Daciana Octavia Sârbu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι πρέπει να 
γίνουν ουσιαστικές επενδύσεις στην 
ενεργειακή υποδομή για να επιτευχθεί ο 
στόχος για μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 
2050· επισημαίνει ότι η απουσία αυτών 
των επενδύσεων θα δημιουργήσει 
μεγαλύτερο κόστος όσον αφορά στην 
περιβαλλοντική υποβάθμιση, την αύξηση 
των τιμών της ενέργειας, την αύξηση της 
ενεργειακής ανασφάλειας και εξάρτησης 
καθώς και τη μείωση της απασχόλησης και 
της ευημερίας· οι επενδύσεις αυτές 
μπορούν να προέρχονται τόσο από τον 
ιδιωτικό, όσο και από το δημόσιο τομέα· 
επιπλέον τα έσοδα από ένα φόρο 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ), 
έναν πράσινο φόρο για το διοξείδιο του 
άνθρακα και από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων του αναθεωρημένου 
συστήματος εμπορίας εκπομπών μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν το 
χρηματοδοτικό κενό και να ενισχύσουν τις 
επενδύσεις, για παράδειγμα για την 
προσαρμογή των ενεργειακών μας δικτύων 
στις απαιτήσεις των ανανεώσιμων μορφών 

2. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι πρέπει να 
γίνουν ουσιαστικές επενδύσεις στην 
ενεργειακή υποδομή για να επιτευχθεί ο 
στόχος για μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 
2050· επισημαίνει ότι η απουσία αυτών 
των επενδύσεων θα δημιουργήσει 
μεγαλύτερο κόστος όσον αφορά στην 
περιβαλλοντική υποβάθμιση, την αύξηση 
των τιμών της ενέργειας, την αύξηση της 
ενεργειακής ανασφάλειας και εξάρτησης 
καθώς και τη μείωση της απασχόλησης και 
της ευημερίας· οι επενδύσεις αυτές 
μπορούν να προέρχονται τόσο από τον 
ιδιωτικό, όσο και από το δημόσιο τομέα· 
επιπλέον τα έσοδα από ένα φόρο 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ), 
έναν πράσινο φόρο για το διοξείδιο του 
άνθρακα και από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων του αναθεωρημένου 
συστήματος εμπορίας εκπομπών μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν το 
χρηματοδοτικό κενό και να ενισχύσουν τις 
επενδύσεις, για παράδειγμα για την 
προσαρμογή των ενεργειακών μας δικτύων 
στις απαιτήσεις των ανανεώσιμων μορφών 
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ενέργειας· ενέργειας· επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία 
ομολόγων σχεδίων που προτείνει η 
Επιτροπή για την εξασφάλιση πόρων για
έργα υποδομών μεγάλης κλίμακας, και 
πιστεύει ότι οι πόροι αυτοί θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για να διευκολυνθεί η 
ανάπτυξη έξυπνων δικτύων·

Or. en

Τροπολογία 12
Gerben-Jan Gerbrandy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. πιστεύει ότι οι επιδοτήσεις της ΕΕ για 
την ενεργειακή υποδομή θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνον εάν δεν 
δημιουργούνται στην αγορά οι 
απαιτούμενες επενδύσεις δεδομένου ότι οι 
εν λόγω επιδοτήσεις, θα μπορούσαν να 
αναχαιτίσουν πιθανές καινοτόμες λύσεις 
στην αγορά· 

Or. en

Τροπολογία 13
Gerben-Jan Gerbrandy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. υπογραμμίζει ότι η σταδιακή 
κατάργηση επιζήμιων για το περιβάλλον 
επιδοτήσεων στον τομέα της ενέργειας, 
τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε 
επίπεδο ΕΕ συνιστά καίριο στόχο της 
στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 
δεδομένου ότι επιδρούν δυσμενώς στους 
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στόχους της ΕΕ στον τομέα της 
κλιματικής αλλαγής, της 
βιοποικιλότητας, της ενεργειακής 
απόδοσης και σε άλλους τομείς πολιτικής 
καθοριστικής σπουδαιότητας· ;

Or. en

Τροπολογία 14
Peter Liese

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. διαπιστώνει ότι το κόστος των 
απαραίτητων επενδύσεων θα είναι 
χαμηλότερο μόνον εφόσον η ενεργειακή 
απόδοση και η διαχείριση της ζήτησης 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής· διατυπώνει για 
το λόγο αυτό εκ νέου το αίτημα να 
καθοριστεί ένας δεσμευτικός στόχος για 
ενεργειακή απόδοση ύψους 20 % για το
2020 και για φιλόδοξους 
μακροπρόθεσμους στόχους για το 2030 
και το 2050· υποστηρίζει ότι η διαχείριση 
της ζήτησης, δηλαδή η ρύθμιση της 
ενέργειας που καταναλώνουν συσκευές 
και καταναλωτές, για παράδειγμα με 
διαφορετικές τιμές ενέργειας που δεν 
σχετίζονται με συγκεκριμένες ώρες ή 
λεπτά, πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της ευρωπαϊκής ενεργειακής 
πολιτικής· 

Or. de

Τροπολογία 15
Bas Eickhout

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις 
ανάγκες για επενδύσεις ως το 2050, 
βασιζόμενη σε σενάρια για την 100% 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
λαμβάνοντας υπόψη φιλόδοξες πολιτικές 
για την εξοικονόμηση ενέργειας· 

Or. en

Τροπολογία 16
Vittorio Prodi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η ενεργειακή υποδομή 
συνδέεται με σημαντικούς κινδύνους, 
μεταξύ άλλων λειτουργικούς (πχ 
συμφορήσεις, συνεχής ροή παροχής), 
φυσικούς (πχ σεισμοί, πλημμύρες) ή 
ανθρωπογενείς/πολιτικούς (πχ ασφάλεια, 
τρομοκρατία)· ζητεί, επομένως, οι 
αποφάσεις για την ανάπτυξη των έξυπνων 
δικτύων να βασίζονται τόσο στα οφέλη 
όσο και στο κόστος, όπως προβλέπεται 
στην οδηγία ΕΚ 2008/114 περί κρίσιμων 
υποδομών· προτείνει στα κράτη μέλη να 
προετοιμάσουν μία χαρτογράφηση των 
κινδύνων ως εργαλείο για τη λήψη 
αποφάσεων και να παρακολουθούν τα 
αποτελέσματα της εγκατάστασης έξυπνων 
δικτύων με στόχο τη βελτίωση της 
διασυνδεσιμότητας των δικτύων·

3. επισημαίνει ότι η ενεργειακή υποδομή 
συνδέεται με σημαντικούς κινδύνους, 
μεταξύ άλλων λειτουργικούς (πχ 
συμφορήσεις, συνεχής ροή παροχής), 
φυσικούς (πχ σεισμοί, πλημμύρες) ή 
ανθρωπογενείς/πολιτικούς (πχ ασφάλεια, 
τρομοκρατία)· ζητεί, επομένως, οι 
αποφάσεις για την ανάπτυξη των έξυπνων 
δικτύων να εφαρμόζονται, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία ΕΚ 2008/114 
περί κρίσιμων υποδομών· προτείνει στα 
κράτη μέλη να προετοιμάσουν μία 
χαρτογράφηση των κινδύνων ως εργαλείο 
για τη λήψη αποφάσεων και να 
παρακολουθούν τα αποτελέσματα της 
εγκατάστασης έξυπνων δικτύων με στόχο 
τη βελτίωση της διασυνδεσιμότητας των 
δικτύων·

Or. en

Τροπολογία 17
Κρίτων Αρσένης
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η ενεργειακή υποδομή 
συνδέεται με σημαντικούς κινδύνους, 
μεταξύ άλλων λειτουργικούς (πχ 
συμφορήσεις, συνεχής ροή παροχής), 
φυσικούς (πχ σεισμοί, πλημμύρες) ή 
ανθρωπογενείς/πολιτικούς (πχ ασφάλεια, 
τρομοκρατία)· ζητεί, επομένως, οι 
αποφάσεις για την ανάπτυξη των έξυπνων 
δικτύων να βασίζονται τόσο στα οφέλη 
όσο και στο κόστος, όπως προβλέπεται 
στην οδηγία ΕΚ 2008/114 περί κρίσιμων 
υποδομών· προτείνει στα κράτη μέλη να 
προετοιμάσουν μία χαρτογράφηση των 
κινδύνων ως εργαλείο για τη λήψη 
αποφάσεων και να παρακολουθούν τα 
αποτελέσματα της εγκατάστασης έξυπνων 
δικτύων με στόχο τη βελτίωση της 
διασυνδεσιμότητας των δικτύων·

3. επισημαίνει ότι η ενεργειακή υποδομή 
συνδέεται με σημαντικούς κινδύνους, 
μεταξύ άλλων λειτουργικούς (πχ 
συμφορήσεις, συνεχής ροή παροχής), 
φυσικούς (π.χ. σεισμοί, πλημμύρες), 
περιβαλλοντικούς (λ.χ. ρύπανση, απώλεια 
οικοτόπων και βιοποικιλότητας) ή 
ανθρωπογενείς/πολιτικούς (πχ ασφάλεια, 
τρομοκρατία)· ζητεί, επομένως, οι 
αποφάσεις για την ανάπτυξη των έξυπνων 
δικτύων να βασίζονται τόσο στα οφέλη 
όσο και στο κόστος, όπως προβλέπεται 
στην οδηγία ΕΚ 2008/114 περί κρίσιμων 
υποδομών· προτείνει στα κράτη μέλη να 
προετοιμάσουν μία χαρτογράφηση των 
κινδύνων ως εργαλείο για τη λήψη 
αποφάσεων και να παρακολουθούν τα 
αποτελέσματα της εγκατάστασης έξυπνων 
δικτύων με στόχο τη βελτίωση της 
διασυνδεσιμότητας των δικτύων·

Or. en

Τροπολογία 18
Gerben-Jan Gerbrandy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. επισημαίνει ότι πριν από την 
υλοποίηση επενδύσεων στην ενεργειακή 
υποδομή πρέπει να πραγματοποιείται 
ανάλυση για να διαπιστώνεται ποιες 
επενδύσεις είναι σκόπιμες και πού πρέπει 
να υπάρχει συντονισμός μεταξύ των 
κρατών μελών· πιστεύει ότι οι αναλύσεις 
αυτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
πλεονεκτήματα της βιώσιμης ενεργειακής 
παραγωγής· 
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Or. en

Τροπολογία 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. επισημαίνει ότι οι διαφορές μεταξύ 
εθνικών ρυθμίσεων μπορούν να 
συνιστούν εμπόδια σε αποτελεσματικές 
επενδύσεις· καλεί την Επιτροπή να 
εντοπίσει τα εμπόδια αυτά και να 
προτείνει πιθανές λύσεις· 

Or. en

Τροπολογία 20
Κρίτων Αρσένης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. διαπιστώνει ότι, εκτός από τις 
κεφαλαιουχικές και επιχειρησιακές 
δαπάνες, ανακύπτουν σημαντικές 
δαπάνες για το περιβάλλον από έργα 
κατασκευής, λειτουργίας και αποξήλωσης 
ενεργειακών υποδομών· τονίζει πόσο 
σημαντικός είναι ο υπολογισμός αυτών 
των περιβαλλοντικών δαπανών στην 
ανάλυση κόστους-ωφέλειας 
εφαρμόζοντας τη μέθοδο της εκτίμησης 
του κόστους του κύκλου ζωής· 

Or. en

Τροπολογία 21
Gerben-Jan Gerbrandy
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί τη θέσπιση των υψηλότερων 
δυνατών προτύπων ασφαλείας για όλες τις 
ενεργειακές υποδομές, μεταξύ άλλων μέσω 
προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών, προκειμένου να αρθούν οι 
επιφυλάξεις των πολιτών και να επιτευχθεί 
μεγαλύτερη αποδοχή τους από την κοινή 
γνώμη· προτείνει σε όλα τα κράτη μέλη να 
παρέχουν στο κοινό, την κοινωνία των 
πολιτών, τους οικονομικούς φορείς και 
τους κοινωνικούς εταίρους επαρκή 
ενημέρωση σχετικά με τα ολοκληρωμένα 
και αξιόπιστα ενεργειακά δίκτυα, την
ασφαλή παροχή και την προσθήκη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· προτείνει 
επίσης στους καταναλωτές να 
επωφελούνται από τις νέες τεχνολογίες και 
την έξυπνη χρήση ενέργειας ώστε να 
αυξάνεται η ενεργειακή απόδοση·

4. ζητεί τη θέσπιση των υψηλότερων
δυνατών προτύπων ασφαλείας για όλες τις
ενεργειακές υποδομές, μεταξύ άλλων μέσω
προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ των
κρατών μελών, προκειμένου να αρθούν οι
επιφυλάξεις των πολιτών και να επιτευχθεί
μεγαλύτερη αποδοχή τους από την κοινή
γνώμη· προτείνει σε όλα τα κράτη μέλη να 
παρέχουν στο κοινό, την κοινωνία των 
πολιτών, τους οικονομικούς φορείς και 
τους κοινωνικούς εταίρους επαρκή 
ενημέρωση σχετικά με την ανάγκη
αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της 
ενεργειακής υποδομής αποβλέποντας στη 
μεγαλύτερη αξιοπιστία των ενεργειακών 
δικτύων, στην πιο ασφαλή παροχή και 
στην προσθήκη ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας· προτείνει επίσης στους 
καταναλωτές να επωφελούνται από τις 
νέες τεχνολογίες και την έξυπνη χρήση 
ενέργειας ώστε να αυξάνεται η ενεργειακή 
απόδοση· 

Or. en

Τροπολογία 22
Jolanta Emilia Hibner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί τη θέσπιση των υψηλότερων 
δυνατών προτύπων ασφαλείας για όλες 
τις ενεργειακές υποδομές, μεταξύ άλλων 
μέσω προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών, προκειμένου να 
αρθούν οι επιφυλάξεις των πολιτών και να 
επιτευχθεί μεγαλύτερη αποδοχή τους από 
την κοινή γνώμη· προτείνει σε όλα τα 

4. ζητεί τη θέσπιση λογικών 
περιβαλλοντικών προτύπων με βάση την 
έρευνα και τεκμηριωμένα στοιχεία για 
όλες τις ενεργειακές υποδομές, μεταξύ 
άλλων μέσω προγραμμάτων συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου 
να αρθούν οι επιφυλάξεις των πολιτών και 
να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποδοχή τους 
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κράτη μέλη να παρέχουν στο κοινό, την 
κοινωνία των πολιτών, τους οικονομικούς 
φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους 
επαρκή ενημέρωση σχετικά με τα 
ολοκληρωμένα και αξιόπιστα ενεργειακά 
δίκτυα, την ασφαλή παροχή και την 
προσθήκη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 
προτείνει επίσης στους καταναλωτές να 
επωφελούνται από τις νέες τεχνολογίες και 
την έξυπνη χρήση ενέργειας ώστε να 
αυξάνεται η ενεργειακή απόδοση·

από την κοινή γνώμη· προτείνει σε όλα τα 
κράτη μέλη να παρέχουν στο κοινό, την 
κοινωνία των πολιτών, τους οικονομικούς 
φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους 
επαρκή ενημέρωση σχετικά με τα 
ολοκληρωμένα και αξιόπιστα ενεργειακά 
δίκτυα, την ασφαλή παροχή και την 
προσθήκη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 
προτείνει επίσης στους καταναλωτές να 
επωφελούνται από τις νέες τεχνολογίες και 
την έξυπνη χρήση ενέργειας ώστε να 
αυξάνεται η ενεργειακή απόδοση·

Or. pl

Τροπολογία 23
Gerben-Jan Gerbrandy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. υποστηρίζει την άποψη ότι απαιτείται 
μια προσέγγιση της ΕΕ για τη βελτίωση 
της ενεργειακής υποδομής της Ευρώπης 
δεδομένου ότι τούτο δεν μπορεί να 
επιτευχθεί από επιμέρους κράτη μέλη σε 
μεμονωμένη βάση· επισημαίνει ότι τα 
περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα δεν 
προκύπτουν αναγκαστικά στις χώρες που 
πραγματοποιούν τις απαιτούμενες 
επενδύσεις· τονίζει επίσης την ανάγκη να 
εξετασθούν μακροπρόθεσμοι στόχοι 
δεδομένου ότι η ενεργειακή υποδομή που 
προγραμματίζεται προς το παρόν πρέπει 
να μπορεί να έχει διάρκεια ζωής πολλών 
δεκαετιών· 

Or. en

Τροπολογία 24
Sabine Wils
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν 
τα κρατικά ενεργειακά τους δίκτυα και να 
τα διασυνδέσουν με ένα ευρωπαϊκό έξυπνο 
υπερδίκτυο, παρέχοντας παράλληλα
σημαντική ικανότητα αποθήκευσης 
ενέργειας εντός της ΕΕ και σταθερή και 
ασφαλή ροή οικονομικά προσιτής 
ενέργειας· επιπλέον τονίζει ότι πρέπει όλα 
τα δίκτυα να προσαρμοστούν κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να επιτρέπεται η απρόσκοπτη 
τροφοδότηση με ηλεκτρισμό που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, καθώς επίσης να 
εκσυγχρονιστούν ώστε να αποφεύγεται η 
απώλεια ενέργειας· τονίζει επίσης ότι 
χρειάζεται περαιτέρω δράση για να 
συνδεθούν απομονωμένες περιοχές (πχ 
νησιά και περιφερειακές περιοχές) στο 
ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτροδότησης·

5. καλεί τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν 
τα κρατικά ενεργειακά τους δίκτυα και να 
τα διασυνδέσουν με ένα ευρωπαϊκό έξυπνο 
υπερδίκτυο, παρέχοντας παράλληλα 
σημαντική ικανότητα αποθήκευσης 
ενέργειας εντός της ΕΕ και σταθερή και 
ασφαλή ροή οικονομικά προσιτής 
ενέργειας· επιπλέον τονίζει ότι πρέπει όλα 
τα δίκτυα να προσαρμοστούν κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να επιτρέπεται η απρόσκοπτη 
τροφοδότηση με ηλεκτρισμό που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και να αξιοποιούνται πλήρως οι 
δυνατότητες για τη βελτιστοποίηση των 
περιβαλλοντικών δράσεων κατά το 
σχεδιασμό διαδρομών των αγωγών 
φυσικού αερίου, καθώς επίσης να 
εκσυγχρονιστούν ώστε να αποφεύγεται η 
απώλεια ενέργειας· τονίζει επίσης ότι 
χρειάζεται περαιτέρω δράση για να 
συνδεθούν απομονωμένες περιοχές (πχ 
νησιά και περιφερειακές περιοχές) στο 
ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτροδότησης·

Or. de

Τροπολογία 25
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν 
τα κρατικά ενεργειακά τους δίκτυα και να 
τα διασυνδέσουν με ένα ευρωπαϊκό έξυπνο 
υπερδίκτυο, παρέχοντας παράλληλα 
σημαντική ικανότητα αποθήκευσης 
ενέργειας εντός της ΕΕ και σταθερή και 
ασφαλή ροή οικονομικά προσιτής 

5. καλεί τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν 
τα κρατικά ενεργειακά τους δίκτυα και να 
τα διασυνδέσουν με ένα ευρωπαϊκό έξυπνο 
υπερδίκτυο, παρέχοντας παράλληλα 
σημαντική ικανότητα αποθήκευσης 
ενέργειας εντός της ΕΕ (μεταξύ άλλων με 
εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων 
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ενέργειας· επιπλέον τονίζει ότι πρέπει όλα
τα δίκτυα να προσαρμοστούν κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να επιτρέπεται η απρόσκοπτη 
τροφοδότηση με ηλεκτρισμό που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, καθώς επίσης να 
εκσυγχρονιστούν ώστε να αποφεύγεται η 
απώλεια ενέργειας· τονίζει επίσης ότι 
χρειάζεται περαιτέρω δράση για να 
συνδεθούν απομονωμένες περιοχές (πχ 
νησιά και περιφερειακές περιοχές) στο 
ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτροδότησης·

αερίου/υδρογόνου, με υδροηλεκτρική 
ενέργεια μεγάλης και μικρής κλίμακας, με 
ηλιακή ενέργεια υψηλής θερμοκρασίας 
και άλλες τεχνολογίες) και σταθερή και 
ασφαλή ροή οικονομικά προσιτής 
ενέργειας· επιπλέον τονίζει ότι πρέπει όλα
τα δίκτυα να προσαρμοστούν κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να επιτρέπεται η απρόσκοπτη 
τροφοδότηση με ηλεκτρισμό που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, καθώς επίσης να 
εκσυγχρονιστούν ώστε να αποφεύγεται η 
απώλεια ενέργειας· τονίζει επίσης ότι 
χρειάζεται περαιτέρω δράση για να 
συνδεθούν κατά προτεραιότητα
απομονωμένες περιοχές (πχ νησιά και 
περιφερειακές περιοχές) στο ευρωπαϊκό 
δίκτυο ηλεκτροδότησης·

Or. en

Τροπολογία 26
Jolanta Emilia Hibner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν 
τα κρατικά ενεργειακά τους δίκτυα και να 
τα διασυνδέσουν με ένα ευρωπαϊκό έξυπνο 
υπερδίκτυο, παρέχοντας παράλληλα 
σημαντική ικανότητα αποθήκευσης 
ενέργειας εντός της ΕΕ και σταθερή και 
ασφαλή ροή οικονομικά προσιτής 
ενέργειας· επιπλέον τονίζει ότι πρέπει όλα
τα δίκτυα να προσαρμοστούν κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να επιτρέπεται η απρόσκοπτη
τροφοδότηση με ηλεκτρισμό που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, καθώς επίσης να 
εκσυγχρονιστούν ώστε να αποφεύγεται η 
απώλεια ενέργειας· τονίζει επίσης ότι 
χρειάζεται περαιτέρω δράση για να 
συνδεθούν απομονωμένες περιοχές (πχ 

5. καλεί τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν 
τα κρατικά ενεργειακά τους δίκτυα και να 
τα διασυνδέσουν με ένα ευρωπαϊκό έξυπνο 
υπερδίκτυο, παρέχοντας παράλληλα 
σημαντική ικανότητα αποθήκευσης 
ενέργειας εντός της ΕΕ και σταθερή και 
ασφαλή ροή οικονομικά προσιτής 
ενέργειας· επιπλέον τονίζει ότι πρέπει τα 
δίκτυα να προσαρμοστούν κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να επιτρέπεται η 
τροφοδότηση με ηλεκτρισμό που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, καθώς επίσης να 
εκσυγχρονιστούν ώστε να αποφεύγεται η 
απώλεια ενέργειας· τονίζει επίσης ότι 
χρειάζεται περαιτέρω δράση για να 
συνδεθούν απομονωμένες περιοχές (πχ 



PE464.732v02-00 20/25 AM\866178EL.doc

EL

νησιά και περιφερειακές περιοχές) στο 
ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτροδότησης·

νησιά και περιφερειακές περιοχές) στο 
ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτροδότησης·

Or. pl

Τροπολογία 27
Bas Eickhout

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. τονίζει ότι η ανάπτυξη της υποδομής 
ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της ΕΕ και 
τρίτων χωρών μπορεί να προκαλέσει τον 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα ή την αύξησή 
του σε περίπτωση που ο κίνδυνος αυτός 
ήδη υπάρχει· καλεί την Επιτροπή να 
ελέγχει τις εισαγωγές ηλεκτρικής 
ενέργειας και να προτίθεται να θεσπίζει 
μέτρα ζητώντας από τους εισαγωγείς να 
παραιτούνται από δικαιώματα του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας 
Εκπομπών εάν εντοπίζει περιπτώσεις 
αθέμιτου ανταγωνισμού στην εσωτερική 
αγορά· 

Or. en

Τροπολογία 28
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. καλεί την Επιτροπή, κατά την 
κατάρτιση σχεδίων ενεργειακής 
υποδομής, να λαμβάνει υπόψη τον πιθανό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα, ιδίως σε 
χώρες με εκτεταμένα σύνορα και 
γεωγραφική γειτνίαση με χώρες που δεν 
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ανήκουν στην ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 29
Gerben-Jan Gerbrandy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. επισημαίνει τη σπουδαιότητα της 
έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα 
της ενέργειας με στόχο την ταχύτερη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία· 

Or. en

Τροπολογία 30
Rovana Plumb, Bas Eickhout; Sabine Wils

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 
σχεδιαζόμενη μεθοδολογία θα κάνει πράξη 
τα έργα προτεραιότητας μέσω ταχύτερων 
και διαφανέστερων διαδικασιών έκδοσης 
άδειας· παράλληλα, καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν 
αναλόγως τις διαδικασίες αξιολόγησης 
επιπτώσεων στο περιβάλλον και 
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης·
επιπλέον τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η 
συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, κάτι που μπορεί να 
βελτιώσει την εμπιστοσύνη του κοινού και 
την αποδοχή των εγκαταστάσεων.

7. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 
σχεδιαζόμενη μεθοδολογία θα κάνει πράξη 
τα έργα προτεραιότητας μέσω ταχύτερων 
και διαφανέστερων διαδικασιών έκδοσης 
άδειας· παράλληλα, καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 
αποτελεσματικότερες, αποδοτικότερες 
και διαφανέστερες διαδικασίες 
αξιολόγησης επιπτώσεων στο περιβάλλον 
και στρατηγικής περιβαλλοντικής 
εκτίμησης· επιπλέον τονίζει ότι πρέπει να 
ενισχυθεί η συμμετοχή του κοινού στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, κάτι που 
μπορεί να βελτιώσει την εμπιστοσύνη του 
κοινού και την αποδοχή των 
εγκαταστάσεων.
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Or. en

Τροπολογία 31
Gerben-Jan Gerbrandy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 
σχεδιαζόμενη μεθοδολογία θα κάνει 
πράξη τα έργα προτεραιότητας μέσω 
ταχύτερων και διαφανέστερων 
διαδικασιών έκδοσης άδειας· παράλληλα, 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προσαρμόσουν αναλόγως τις διαδικασίες 
αξιολόγησης επιπτώσεων στο περιβάλλον 
και στρατηγικής περιβαλλοντικής 
εκτίμησης· επιπλέον τονίζει ότι πρέπει να
ενισχυθεί η συμμετοχή του κοινού στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, κάτι που 
μπορεί να βελτιώσει την εμπιστοσύνη του 
κοινού και την αποδοχή των 
εγκαταστάσεων.

7. επιδοκιμάζει την πρόταση της 
Επιτροπής να επισπεύσει τις διαδικασίες 
έκδοσης άδειας και να τις καταστήσει 
διαφανέστερες· τονίζει ότι πρέπει να 
ενισχυθεί η συμμετοχή του κοινού στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, κάτι που 
μπορεί να βελτιώσει την εμπιστοσύνη του 
κοινού και την αποδοχή των 
εγκαταστάσεων.

Or. en

Τροπολογία 32
Vittorio Prodi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 
σχεδιαζόμενη μεθοδολογία θα κάνει πράξη 
τα έργα προτεραιότητας μέσω ταχύτερων 
και διαφανέστερων διαδικασιών έκδοσης 
άδειας· παράλληλα, καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν 
αναλόγως τις διαδικασίες αξιολόγησης 
επιπτώσεων στο περιβάλλον και 
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης·

7. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 
σχεδιαζόμενη μεθοδολογία θα κάνει πράξη 
τα έργα προτεραιότητας μέσω ταχύτερων 
και διαφανέστερων διαδικασιών έκδοσης 
άδειας· παράλληλα, καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν 
αναλόγως τις διαδικασίες αξιολόγησης 
επιπτώσεων στο περιβάλλον και 
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης·
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επιπλέον τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η 
συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, κάτι που μπορεί να 
βελτιώσει την εμπιστοσύνη του κοινού και 
την αποδοχή των εγκαταστάσεων.

επιπλέον τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η 
συμμετοχή του κοινού, 
συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών 
και τοπικών φορέων, στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, κάτι που μπορεί να 
βελτιώσει την εμπιστοσύνη του κοινού και 
την αποδοχή των εγκαταστάσεων.

Or. en

Τροπολογία 33
Sabine Wils

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 
σχεδιαζόμενη μεθοδολογία θα κάνει πράξη 
τα έργα προτεραιότητας μέσω ταχύτερων 
και διαφανέστερων διαδικασιών έκδοσης 
άδειας· παράλληλα, καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν 
αναλόγως τις διαδικασίες αξιολόγησης 
επιπτώσεων στο περιβάλλον και 
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης· 
επιπλέον τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η 
συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, κάτι που μπορεί να 
βελτιώσει την εμπιστοσύνη του κοινού και 
την αποδοχή των εγκαταστάσεων.

7. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 
σχεδιαζόμενη μεθοδολογία θα κάνει πράξη 
τα έργα προτεραιότητας μέσω ταχύτερων 
και διαφανέστερων διαδικασιών έκδοσης 
άδειας· παράλληλα, καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν 
αναλόγως τις διαδικασίες αξιολόγησης 
επιπτώσεων στο περιβάλλον και 
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης· 
επιπλέον τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η 
έγκαιρη δημόσια ενημέρωση και η 
συμμετοχή του πληθυσμού των περιοχών 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς 
και να αποσαφηνιστεί το δικαίωμα των 
πολιτών να προσφεύγουν κατά 
αποφάσεων των αρχών, κάτι που μπορεί 
να βελτιώσει την εμπιστοσύνη του κοινού 
και την αποδοχή των εγκαταστάσεων· 
επισημαίνει προς το σκοπό αυτό τη 
σκοπιμότητα να δημοσιεύονται τα 
έγγραφα των σχεδίων στο διαδίκτυο και 
να παρέχεται πρόσβαση σε κάθε 
ενδιαφερόμενο.
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Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή υποστηρίζει την ενίσχυση και αποσαφήνιση του δικαιώματος προσφυγής στην 
ανακοίνωσή της COM (2010)677 Κεφάλαιο 5.2 Ταχύτερες και πιο διαφανείς διαδικασίες 
αδειοδότησης.

Τροπολογία 34
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 
σχεδιαζόμενη μεθοδολογία θα κάνει πράξη 
τα έργα προτεραιότητας μέσω ταχύτερων 
και διαφανέστερων διαδικασιών έκδοσης 
άδειας· παράλληλα, καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν 
αναλόγως τις διαδικασίες αξιολόγησης 
επιπτώσεων στο περιβάλλον και 
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης·
επιπλέον τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η 
συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, κάτι που μπορεί να 
βελτιώσει την εμπιστοσύνη του κοινού και 
την αποδοχή των εγκαταστάσεων.

7. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 
σχεδιαζόμενη μεθοδολογία θα κάνει πράξη 
τα έργα προτεραιότητας μέσω ταχύτερων 
και διαφανέστερων διαδικασιών έκδοσης 
άδειας, χωρίς να αποκλείεται καμία 
σημαντική μεγαλύτερη γεωγραφική 
ευρωπαϊκή ζώνη, παράλληλα, καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προσαρμόσουν αναλόγως τις διαδικασίες 
αξιολόγησης επιπτώσεων στο περιβάλλον 
και στρατηγικής περιβαλλοντικής 
εκτίμησης· επιπλέον τονίζει ότι πρέπει να 
ενισχυθεί η συμμετοχή του κοινού στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, κάτι που 
μπορεί να βελτιώσει την εμπιστοσύνη του 
κοινού και την αποδοχή των 
εγκαταστάσεων.

Or. en

Τροπολογία 35
Bas Eickhout

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7a. ζητεί να πραγματοποιηθεί ανάλυση 
για τον εντοπισμό δυνατοτήτων 
ελαχιστοποίησης της υποδομής 
εφαρμόζοντας πολιτικές ενεργειακής 
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απόδοσης και να εξεταστεί κατά 
προτεραιότητα το ζήτημα της 
αναβάθμισης της υφιστάμενης υποδομής 
και της δημιουργίας νέας παράλληλα με 
υπάρχουσα υποδομή ηλεκτρικής 
ενέργειας ή μεταφορών, εφόσον 
διατίθεται· 
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