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Τροπολογία 1
Νίκος Χρυσόγελος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. Αναγνωρίζει ότι η αύξηση του 
μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας δεν θα αυξήσει μόνο την 
ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης,
αλλά θα έχει επίσης σημαντικές 
περιβαλλοντικές ωφέλειες, καθώς και 
οφέλη για την υγεία μέσω της μείωσης 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και άλλων 
εκπομπών, καθώς και των άλλων 
κινδύνων που προκύπτουν από διάφορους 
τύπους εγκαταστάσεων παραγωγής 
ενέργειας· 

Or. en

Τροπολογία 2
Sabine Wils

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας αναπτύσσονται στα κράτη 
μέλη με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι 
που έχουν καθορισθεί για το 2020· καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει ορθολογικούς 
στόχους έως το 2030, που λαμβάνουν 
υπόψη το τμήμα ηλεκτρισμού το οποίο θα 
δημιουργείται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, την ενεργειακή 
αποτελεσματικότητα, τις καθαρές 
συμβατικές ενεργειακές τεχνολογίες και 
την αποθήκευση CΟ2·

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας αναπτύσσονται στα κράτη 
μέλη με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι 
που έχουν καθορισθεί για το 2020· καλεί 
την Επιτροπή να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, πρόταση για κλιματική και 
ενεργειακή δέσμη για το 2030, 
συμπεριλαμβανομένων δεσμευτικών και 
φιλόδοξων στόχων όσον αφορά τις 
μειώσεις των αερίων θερμοκηπίου, την 
ενεργειακή αποδοτικότητα και τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με σκοπό να 
μετατρέψει την ΕΕ σε μία ιδιαίτερα 
αποτελεσματική οικονομία που θα 
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βασίζεται 100% στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας έως το 2050· επισημαίνει ότι 
παρόμοιες δράσεις δίδουν στη 
βιομηχανία την απαιτούμενη βεβαιότητα 
επενδύσεων, δημιουργούν θέσεις 
απασχόλησης, ενθαρρύνουν την 
ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ και 
ενισχύουν την τεχνολογική ηγεσία και τη 
βιομηχανική καινοτομία· 

Or. en

Τροπολογία 3
Νίκος Χρυσόγελος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας αναπτύσσονται στα κράτη 
μέλη με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι 
που έχουν καθορισθεί για το 2020· καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει ορθολογικούς 
στόχους έως το 2030, που λαμβάνουν 
υπόψη το τμήμα ηλεκτρισμού το οποίο θα 
δημιουργείται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, την ενεργειακή
αποτελεσματικότητα, τις καθαρές 
συμβατικές ενεργειακές τεχνολογίες και 
την αποθήκευση CΟ2·

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας αναπτύσσονται στα κράτη 
μέλη με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι 
που έχουν καθορισθεί για το 2020· καλεί 
την Επιτροπή να καθορίσει δεσμευτικούς 
στόχους για τη χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, το λιγότερο ύψους 45% 
έως το 2030, έτσι ώστε να παράσχει 
στους επενδυτές την απαιτούμενη 
ασφάλεια και συνέχεια για τις 
προβλεπόμενες επενδύσεις τους πέραν 
του 2020 και να εξασφαλίσει ότι η ΕΕ θα 
ακολουθήσει ρεαλιστική πορεία για μια 
οικονομία που θα βασίζεται πλήρως σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το έτος 
2050·

Or. en

Τροπολογία 4
Vladko Todorov Panayotov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας αναπτύσσονται στα κράτη 
μέλη με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι 
που έχουν καθορισθεί για το 2020· καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει ορθολογικούς 
στόχους έως το 2030, που λαμβάνουν 
υπόψη το τμήμα ηλεκτρισμού το οποίο θα 
δημιουργείται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, την ενεργειακή 
αποτελεσματικότητα, τις καθαρές 
συμβατικές ενεργειακές τεχνολογίες και 
την αποθήκευση CΟ2·

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας αναπτύσσονται στα κράτη 
μέλη με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι 
που έχουν καθορισθεί για το 2020· καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει ορθολογικούς 
στόχους έως το 2030, που λαμβάνουν 
υπόψη το τμήμα ηλεκτρισμού το οποίο θα 
δημιουργείται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, την ενεργειακή 
αποτελεσματικότητα, τις καθαρές 
συμβατικές ενεργειακές τεχνολογίες και 
την αποθήκευση CΟ2· καλεί την Επιτροπή 
να προτείνει συγκεκριμένους στόχους για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2030 
ώστε να οδηγήσει τη μετάβαση προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
και να εξασφαλίσει ότι μία σταθερή, 
φιλόδοξη και μακροπρόθεσμη πολιτική 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνεχίζει 
να υλοποιείται με σκοπό να παράσχει 
μεγαλύτερη ρυθμιστική και επενδυτική 
βεβαιότητα και να επιτύχει τους στόχους 
περί εξάλειψης των εκπομπών άνθρακα·  

Or. en

Τροπολογία 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας αναπτύσσονται στα κράτη 
μέλη με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι 
που έχουν καθορισθεί για το 2020· καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει ορθολογικούς 
στόχους έως το 2030, που λαμβάνουν 
υπόψη το τμήμα ηλεκτρισμού το οποίο θα 
δημιουργείται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, την ενεργειακή 

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας αναπτύσσονται στα κράτη 
μέλη με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι 
τους για το 2020 που έχουν καθορισθεί 
από την οδηγία της ΕΕ περί 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει φιλόδοξους και 
δεσμευτικούς στόχους της ΕΕ για το 2030
όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές 
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αποτελεσματικότητα, τις καθαρές 
συμβατικές ενεργειακές τεχνολογίες και 
την αποθήκευση CΟ2·

ενέργειας, με σκοπό να εξασφαλίσει 
συνέχεια και σταθερότητα· 

Or. en

Τροπολογία 6
Marita Ulvskog

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας αναπτύσσονται στα κράτη 
μέλη με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι 
που έχουν καθορισθεί για το 2020· καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει ορθολογικούς 
στόχους έως το 2030, που λαμβάνουν 
υπόψη το τμήμα ηλεκτρισμού το οποίο θα 
δημιουργείται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, την ενεργειακή 
αποτελεσματικότητα, τις καθαρές 
συμβατικές ενεργειακές τεχνολογίες και 
την αποθήκευση CΟ2·

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας αναπτύσσονται στα κράτη 
μέλη με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι 
που έχουν καθορισθεί για το 2020· καλεί 
την Επιτροπή να υλοποιήσει τους στόχους 
όσον αφορά την προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη 
μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου, την 
ενεργειακή αποτελεσματικότητα και την 
ασφάλεια του εφοδιασμού, 
εξασφαλίζοντας την επίτευξη των 
μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
στόχων μείωσης της κλιματικής αλλαγής 
καθώς και της βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας·

Or. en

Τροπολογία 7
Andres Perello Rodriguez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
αναπτύσσονται στα κράτη μέλη με σκοπό 
να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν 

1. διαπιστώνει ότι οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας δεν αναπτύσσονται με τον ίδιο 
ρυθμό σε όλα τα κράτη μέλη και ότι 
απαιτούνται να διπλασιαστούν οι 
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καθορισθεί για το 2020· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει ορθολογικούς
στόχους έως το 2030, που λαμβάνουν 
υπόψη το τμήμα ηλεκτρισμού το οποίο θα 
δημιουργείται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, την ενεργειακή 
αποτελεσματικότητα, τις καθαρές 
συμβατικές ενεργειακές τεχνολογίες και 
την αποθήκευση CΟ2·

προσπάθειες για να διπλασιαστούν με 
σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν 
καθοριστεί για το 2020· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει φιλόδοξους 
στόχους έως το 2030, που θα λαμβάνουν 
υπόψη το τμήμα ηλεκτρισμού το οποίο θα 
πρέπει να δημιουργείται από διάφορες
πηγές ενέργειας, προβλέποντας ένα όλο
και περισσότερο αυξημένο ποσοστό 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως το 
προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. es

Τροπολογία 8
Anna Rosbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας αναπτύσσονται στα κράτη 
μέλη με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι 
που έχουν καθορισθεί για το 2020· καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει ορθολογικούς
στόχους έως το 2030, που λαμβάνουν 
υπόψη το τμήμα ηλεκτρισμού το οποίο θα 
δημιουργείται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, την ενεργειακή 
αποτελεσματικότητα, τις καθαρές 
συμβατικές ενεργειακές τεχνολογίες και 
την αποθήκευση CΟ2·

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας αναπτύσσονται στα κράτη 
μέλη με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι 
που έχουν καθορισθεί για το 2020, και να 
ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει ρεαλιστικούς στόχους έως το 
2030, που λαμβάνουν υπόψη το τμήμα 
ηλεκτρισμού το οποίο θα δημιουργείται 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την 
ενεργειακή αποτελεσματικότητα, τις 
καθαρές συμβατικές ενεργειακές 
τεχνολογίες και την αποθήκευση CΟ2·

Or. en

Τροπολογία 9
Jolanta Emilia Hibner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας αναπτύσσονται στα κράτη 
μέλη με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι 
που έχουν καθορισθεί για το 2020· καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει ορθολογικούς
στόχους έως το 2030, που λαμβάνουν 
υπόψη το τμήμα ηλεκτρισμού το οποίο θα 
δημιουργείται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, την ενεργειακή 
αποτελεσματικότητα, τις καθαρές 
συμβατικές ενεργειακές τεχνολογίες και 
την αποθήκευση CΟ2·

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας αναπτύσσονται στα κράτη 
μέλη με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι 
που έχουν καθορισθεί για το 2020· καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει ένα ορθολογικό 
πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2020, το 
οποίο θα εγγράφεται σε ένα ευρύτερο 
κλιματικό και ενεργειακό πλαίσιο και το 
οποίο θα υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, την 
ασφάλεια του εφοδιασμού, την 
καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα 
συμβάλλοντας τοιουτοτρόπως στην 
προώθηση μίας ευρωπαϊκής οικονομίας 
που θα είναι αποτελεσματική από 
απόψεως πόρων, ασφαλής, βιώσιμη, και 
με χαμηλές εκπομπές άνθρακα· 

Or. pl

Τροπολογία 10
Gerben-Jan Gerbrandy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Επισημαίνει ότι οι δεσμευτικοί στόχοι 
στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας για το 2020 ενθάρρυναν τη 
χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στην ΕΕ και δημιούργησαν ένα σταθερό 
επενδυτικό κλίμα, δίνοντας στην Ευρώπη 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον εν λόγω 
τομέα, γεγονός το οποίο θα συμβάλει 
σημαντικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και 
στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης· 

Or. en
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Τροπολογία 11
Marita Ulvskog

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή 
ενεργειακή πολιτική θα πρέπει να 
επικεντρωθεί στην ανάπτυξη, εξέλιξη και 
διανομή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
Απαιτούνται περισσότερο φιλόδοξοι 
στόχοι όσον αφορά τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας για τα κράτη μέλη για το 
2030 και μετά από αυτό, με σκοπό να 
επιτευχθεί μία οικονομία που θα 
βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας έως το 2050.

Or. en

Τροπολογία 12
Sabine Wils

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. επαναλαμβάνει ότι ένας κλιματικός 
στόχος από μόνος του δεν θα οδηγήσει σε 
επαρκείς επενδύσεις στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και σε ενεργειακές 
εξοικονομήσεις, που θα πρέπει να 
εκπροσωπούν το σημαντικότερο τμήμα 
των απαιτούμενων μειώσεων εκπομπών 
κατά 80-95% έως το 2050· Τονίζει το 
γεγονός ότι οι εν λόγω δύο επιλογές 'no-
regrets' όπως καθορίζονται στον οδικό 
χάρτη για την ενέργεια με ορίζοντα το 
2050 θα πρέπει να αποτελέσουν κεντρικό 
πυλώνα του πλαισίου για μετά το 2020·

Or. en
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Τροπολογία 13
Marita Ulvskog

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 β. ζητεί την ανάπτυξη νέων 
οικονομικών μηχανισμών που θα 
αποσκοπούν στην ενίσχυση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την 
προοδευτική εξάλειψη των επιδοτήσεων 
στα ορυκτά καύσιμα. 

Or. en

Τροπολογία 14
Νίκος Χρυσόγελος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. θεωρεί ότι τα μελλοντικά πολιτικά 
μέτρα παρότρυνσης για χρησιμοποίηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει 
να λαμβάνουν υπόψη τους στόχους στον 
τομέα της αποτελεσματικότητας των 
πόρων και να αντιμετωπίζουν τις μεγάλες 
διακυμάνσεις που καταγράφονται στο 
επίπεδο αρχικού "χρέους άνθρακα" των 
διαφόρων πηγών ενέργειας σε σχέση με 
τη βιομάζα· 

Or. en

Τροπολογία 15
Anna Rosbach



AM\925368EL.doc 11/42 PE504.183v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. επισημαίνει το εμπορικό δυναμικό 
των πράσινων τεχνολογιών και 
υπογραμμίζει ότι αυτές θα πρέπει να 
θεωρούνται ως μια ευκαιρία ενίσχυσης 
των ευρωπαϊκών βιομηχανιών, παρά ως 
ένας τομέας που απαιτεί υποχρεωτικά 
δημόσια χρηματοδότηση· 

Or. en

Τροπολογία 16
Andres Perello Rodriguez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. λυπάται ιδιαίτερα για το γεγονός ότι 
ορισμένα κράτη μέλη εφαρμόζουν πολύ
αυστηρές πολιτικές λιτότητας και 
προχωρούν σε περικοπές οι οποίες έχουν 
άμεση επίδραση στους τομείς έρευνας, 
ανάπτυξης και καινοτομίας σε ό,τι αφορά 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πράγμα 
το οποίο καθυστερεί την τεχνολογική 
ωρίμανση που έχουν ανάγκη οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όχι μόνο 
για να επιτύχουν τους στόχους που έχουν 
καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
για το 2020, αλλά, επίσης, προκειμένου να 
μειωθούν οι δαπάνες παραγωγής
ενέργειας και να ενισχυθούν οι αρχικές 
επενδύσεις. 

Or. es

Τροπολογία 17
Sabine Wils
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 β. Συμμερίζεται την άποψη της 
Επιτροπής σύμφωνα με την οποία μία 
έντονη αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας μέχρι το 2030, θα 
μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερο 
από 3 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης· 

Or. en

Τροπολογία 18
Sabine Wils

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας δεν πρέπει να αναπτύσσονται 
ξεχωριστά, αλλά ως τμήμα του 
γενικότερου ενεργειακού συστήματος· 
επαναλαμβάνει ότι η χρηματοδότηση θα 
πρέπει να χορηγείται σύμφωνα με το 
πρόγραμμα Connecting Europe ώστε να 
χρηματοδοτείται η ανάπτυξη έξυπνων 
δικτύων που βασίζονται σε τεχνολογίες 
ΤΠΕ, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να 
ενσωματωθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και 
να βελτιωθεί η σταθερότητα των 
συστημάτων μεταφοράς·

2. θεωρεί ότι η ενεργειακή πολιτική της 
Ένωσης θα πρέπει να επικεντρωθεί εκ 
νέου στην ανάπτυξη, εξέλιξη και διανομή 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· καλεί 
τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις επιτροπές 
να καθορίσουν πλέον φιλόδοξους στόχους 
και να αυξήσουν τον στόχο όσον αφορά 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά 
30% μέχρι το 2020, προσθέτοντας έναν 
επιπλέον δεσμευτικό στόχο ύψους 45% 
έως το 2030, καθώς και πρόσθετους 
ενδεικτικούς στόχους για το 2040 και το
2050· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
παρουσιάσει επειγόντως νομοθετικές 
προτάσεις με στόχο την αναθεώρηση της 
δέσμης των μέτρων για την ενέργεια και 
την κλιματική αλλαγή προς το σκοπό 
αυτό, εγγυούμενη τοιουτοτρόπως τη 
μακροπρόθεσμη ασφάλεια για τους 
επενδυτές και τους καινοτόμους· 
επαναλαμβάνει ότι η χρηματοδότηση θα 
πρέπει να χορηγείται σύμφωνα με το 
πρόγραμμα Connecting Europe ώστε να 
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χρηματοδοτείται η ανάπτυξη έξυπνων 
δικτύων που βασίζονται σε τεχνολογίες 
ΤΠΕ, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να 
ενσωματωθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και 
να βελτιωθεί η σταθερότητα των 
συστημάτων μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 19
Marita Ulvskog

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας δεν πρέπει να αναπτύσσονται 
ξεχωριστά, αλλά ως τμήμα του 
γενικότερου ενεργειακού συστήματος·
επαναλαμβάνει ότι η χρηματοδότηση θα 
πρέπει να χορηγείται σύμφωνα με το 
πρόγραμμα Connecting Europe ώστε να 
χρηματοδοτείται η ανάπτυξη έξυπνων 
δικτύων που βασίζονται σε τεχνολογίες 
ΤΠΕ, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να 
ενσωματωθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και 
να βελτιωθεί η σταθερότητα των 
συστημάτων μεταφοράς·

2. επαναλαμβάνει ότι η χρηματοδότηση θα 
πρέπει να χορηγείται σύμφωνα με το 
πρόγραμμα Connecting Europe ώστε να 
χρηματοδοτείται η ανάπτυξη έξυπνων 
δικτύων που βασίζονται σε τεχνολογίες 
ΤΠΕ, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να 
ενσωματωθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και 
να βελτιωθεί η σταθερότητα των 
συστημάτων μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 20
Νίκος Χρυσόγελος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι ανανεώσιμες πηγές 2. επισημαίνει ότι οι ανανεώσιμες πηγές 
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ενέργειας δεν πρέπει να αναπτύσσονται 
ξεχωριστά, αλλά ως τμήμα του 
γενικότερου ενεργειακού συστήματος· 
επαναλαμβάνει ότι η χρηματοδότηση θα 
πρέπει να χορηγείται σύμφωνα με το 
πρόγραμμα Connecting Europe ώστε να 
χρηματοδοτείται η ανάπτυξη έξυπνων 
δικτύων που βασίζονται σε τεχνολογίες 
ΤΠΕ, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να 
ενσωματωθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και 
να βελτιωθεί η σταθερότητα των 
συστημάτων μεταφοράς·

ενέργειας δεν πρέπει να αναπτύσσονται 
ξεχωριστά, μόνο με σκοπό την ενίσχυση 
της ανάπτυξης αποκεντρωμένων 
συστημάτων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, αλλά επίσης ως τμήμα του 
γενικότερου ενεργειακού συστήματος· 
επαναλαμβάνει ότι η χρηματοδότηση θα 
πρέπει να χορηγείται σύμφωνα με το 
πρόγραμμα Connecting Europe ώστε να 
χρηματοδοτείται η ανάπτυξη 
διασυνοριακών υποδομών και έξυπνων 
δικτύων που βασίζονται σε τεχνολογίες 
ΤΠΕ, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να 
ενσωματωθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και 
να βελτιωθεί η σταθερότητα των 
συστημάτων μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 21
Vladko Todorov Panayotov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας δεν πρέπει να αναπτύσσονται 
ξεχωριστά, αλλά ως τμήμα του 
γενικότερου ενεργειακού συστήματος· 
επαναλαμβάνει ότι η χρηματοδότηση θα 
πρέπει να χορηγείται σύμφωνα με το 
πρόγραμμα Connecting Europe ώστε να 
χρηματοδοτείται η ανάπτυξη έξυπνων 
δικτύων που βασίζονται σε τεχνολογίες 
ΤΠΕ, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να 
ενσωματωθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και 
να βελτιωθεί η σταθερότητα των 
συστημάτων μεταφοράς·

2. επισημαίνει ότι οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας δεν πρέπει να αναπτύσσονται 
ξεχωριστά, αλλά ως τμήμα του 
γενικότερου ενεργειακού συστήματος· 
επαναλαμβάνει ότι η χρηματοδότηση θα 
πρέπει να χορηγείται σύμφωνα με το 
πρόγραμμα Connecting Europe ώστε να 
χρηματοδοτείται η ανάπτυξη έξυπνων 
δικτύων που βασίζονται σε τεχνολογίες 
ΤΠΕ, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να 
ενσωματωθούν σε μεγαλύτερο βαθμό, με 
αποτελεσματικότητα από απόψεως 
κόστους και με ασφάλεια στο δίκτυο και 
να βελτιωθεί η σταθερότητα των 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής με 
σκοπό τη διατήρηση της ασφάλειας 
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εφοδιασμού· 

Or. en

Τροπολογία 22
Zofija Mazej Kukovič

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας δεν πρέπει να αναπτύσσονται 
ξεχωριστά, αλλά ως τμήμα του 
γενικότερου ενεργειακού συστήματος· 
επαναλαμβάνει ότι η χρηματοδότηση θα 
πρέπει να χορηγείται σύμφωνα με το 
πρόγραμμα Connecting Europe ώστε να 
χρηματοδοτείται η ανάπτυξη έξυπνων 
δικτύων που βασίζονται σε τεχνολογίες 
ΤΠΕ, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να 
ενσωματωθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και 
να βελτιωθεί η σταθερότητα των 
συστημάτων μεταφοράς·

2. επισημαίνει ότι οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας δεν πρέπει να αναπτύσσονται 
ξεχωριστά, αλλά ως τμήμα του 
γενικότερου ενεργειακού συστήματος· 
επαναλαμβάνει ότι η χρηματοδότηση θα 
πρέπει να χορηγείται σύμφωνα με το 
πρόγραμμα Connecting Europe ώστε να 
χρηματοδοτείται η ανάπτυξη έξυπνων 
δικτύων που βασίζονται σε τεχνολογίες 
ΤΠΕ, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να 
ενσωματωθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και 
να βελτιωθεί η σταθερότητα των 
συστημάτων μεταφοράς· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις ώστε να εξεύρουν 
περισσότερες δυνατότητες σε επίπεδο 
ανάπτυξης υποδομών· 

Or. en

Τροπολογία 23
Vicky Ford

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας δεν πρέπει να αναπτύσσονται 
ξεχωριστά, αλλά ως τμήμα του 

2. επισημαίνει ότι οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας δεν πρέπει να αναπτύσσονται 
ξεχωριστά, αλλά ως τμήμα του 
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γενικότερου ενεργειακού συστήματος· 
επαναλαμβάνει ότι η χρηματοδότηση θα 
πρέπει να χορηγείται σύμφωνα με το 
πρόγραμμα Connecting Europe ώστε να 
χρηματοδοτείται η ανάπτυξη έξυπνων 
δικτύων που βασίζονται σε τεχνολογίες 
ΤΠΕ, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να 
ενσωματωθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και
να βελτιωθεί η σταθερότητα των 
συστημάτων μεταφοράς·

γενικότερου ενεργειακού συστήματος· 
επαναλαμβάνει ότι απαιτούνται 
επενδύσεις από ιδιωτικές και δημόσιες 
πηγές όπως το πρόγραμμα Connecting 
Europe, ώστε να χρηματοδοτείται η 
ανάπτυξη υποδομών στον τομέα της 
ενέργειας και έξυπνων δικτύων που 
βασίζονται σε τεχνολογίες ΤΠΕ, έτσι ώστε 
να καταστεί δυνατό οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας να ενσωματωθούν σε 
μεγαλύτερο βαθμό στην αγορά ενέργειας 
και να βελτιωθεί η σταθερότητα των 
συστημάτων μεταφοράς· 

Or. en

Τροπολογία 24
Anna Rosbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας δεν πρέπει να αναπτύσσονται 
ξεχωριστά, αλλά ως τμήμα του 
γενικότερου ενεργειακού συστήματος· 
επαναλαμβάνει ότι η χρηματοδότηση θα 
πρέπει να χορηγείται σύμφωνα με το 
πρόγραμμα Connecting Europe ώστε να 
χρηματοδοτείται η ανάπτυξη έξυπνων 
δικτύων που βασίζονται σε τεχνολογίες 
ΤΠΕ, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να 
ενσωματωθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και 
να βελτιωθεί η σταθερότητα των 
συστημάτων μεταφοράς·

2. επισημαίνει ότι οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας δεν πρέπει να αναπτύσσονται 
ξεχωριστά, αλλά ως τμήμα του 
γενικότερου ενεργειακού συστήματος· 
επαναλαμβάνει ότι η χρηματοδότηση θα 
πρέπει να χορηγείται σύμφωνα με το 
πρόγραμμα Connecting Europe ώστε να 
χρηματοδοτείται η ανάπτυξη έξυπνων 
δικτύων που βασίζονται σε τεχνολογίες 
ΤΠΕ, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να 
ενσωματωθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και 
να βελτιωθεί η σταθερότητα των 
συστημάτων μεταφοράς· υπογραμμίζει ότι 
η εν λόγω χρηματοδότηση δεν θα πρέπει 
να οδηγήσει σε αύξηση του συνολικού 
προϋπολογισμού της ΕΕ· 

Or. en
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Τροπολογία 25
Νίκος Χρυσόγελος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 a. Επισημαίνει ότι τα διάφορα 
συστήματα για την ενίσχυση της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εγγυώνται 
ότι τα διαφορετικά δυναμικά και 
τεχνολογικές τάσεις των κρατών μελών 
λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια της 
διαμόρφωσης και εκπόνησης των 
καθεστώτων ενίσχυσης, πράγμα το οποίο 
έχει ως αποτέλεσμα να αποφεύγονται 
τυχαία κέρδη και το οποίο αντανακλά το 
πραγματικό κόστος της τεχνολογίας· 
χαιρετίζει ταυτόχρονα την πρωτοβουλία 
της Επιτροπής που συνίσταται στην 
εκπόνηση κατευθυντηρίων γραμμών όσον 
αφορά τα καθεστώτα υποστήριξης· 

Or. en

Τροπολογία 26
Sabine Wils

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 a. επισημαίνει την έλλειψη σεναρίου το 
οποίο θα περιλαμβάνει ένα αυξημένο 
ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα 
στον οδικό χάρτη για την ενέργεια με 
ορίζοντα το 2050, που θα μπορούσε να 
προϋποθέτει μεγαλύτερο μερίδιο 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 
συνολικό ενεργειακό μίγμα της ΕΕ· 

Or. en
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Τροπολογία 27
Sabine Wils

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι μια μεταβατική 
περίοδος είναι αναγκαία με σκοπό να 
θεσπισθούν ευρωπαϊκά συστήματα 
υποστήριξης· προτείνει η Επιτροπή να 
λάβει υπόψη τις επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης και των χαμηλών 
πιστοληπτικών αξιολογήσεων των 
χωρών, όπως αντικατοπτρίζονται στις 
περικοπές – και τον βαθμό του 
εμπλεκομένου κινδύνου – στις επενδύσεις 
για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να μειωθούν οι 
κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται αυτοί 
που επενδύουν σε ανανεώσιμες ενέργειες 
μέσω μιας σαφούς και μακροπρόθεσμης 
ευρωπαϊκής στρατηγικής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι μια μεταβατική 
περίοδος είναι αναγκαία με σκοπό να 
θεσπισθούν ευρωπαϊκά συστήματα 
υποστήριξης· προτείνει η Επιτροπή να 
λάβει υπόψη τις επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης και των χαμηλών 
πιστοληπτικών αξιολογήσεων των χωρών, 
όπως αντικατοπτρίζονται στις περικοπές –
και τον βαθμό του εμπλεκομένου κινδύνου 

3. πιστεύει ότι πριν τις απαιτήσεις για τη 
θέσπιση ενός ευρωπαϊκού καθεστώτος 
ενίσχυσης θα πρέπει να εξεταστεί  εάν ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα για την υποστήριξη 
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας θα προσέφερε ένα 
αποτελεσματικότερο, από απόψεως 
κόστους, πλαίσιο για την ενίσχυση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 
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– στις επενδύσεις για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
μειωθούν οι κίνδυνοι στους οποίους 
εκτίθενται αυτοί που επενδύουν σε 
ανανεώσιμες ενέργειες μέσω μιας σαφούς 
και μακροπρόθεσμης ευρωπαϊκής 
στρατηγικής·

αναγνωρίζει ότι η μακροπρόθεσμη 
βεβαιότητα συμπεριλαμβανομένου ενός 
στόχου για το 2030 όσον αφορά τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα συνέβαλε 
σε επενδύσεις σε αυτές και θα μείωνε 
τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται 
αυτοί που επενδύουν σε ανανεώσιμες 
ενέργειες· 

Or. en

Τροπολογία 29
Christofer Fjellner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι μια μεταβατική 
περίοδος είναι αναγκαία με σκοπό να 
θεσπισθούν ευρωπαϊκά συστήματα 
υποστήριξης· προτείνει η Επιτροπή να 
λάβει υπόψη τις επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης και των χαμηλών 
πιστοληπτικών αξιολογήσεων των χωρών, 
όπως αντικατοπτρίζονται στις περικοπές –
και τον βαθμό του εμπλεκομένου κινδύνου 
– στις επενδύσεις για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
μειωθούν οι κίνδυνοι στους οποίους 
εκτίθενται αυτοί που επενδύουν σε 
ανανεώσιμες ενέργειες μέσω μιας σαφούς 
και μακροπρόθεσμης ευρωπαϊκής 
στρατηγικής·

3. υπογραμμίζει ότι μια μεταβατική 
περίοδος είναι αναγκαία με σκοπό να 
υποστηριχθούν οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· προτείνει η Επιτροπή να λάβει 
υπόψη τις επιπτώσεις της οικονομικής 
κρίσης και των χαμηλών πιστοληπτικών 
αξιολογήσεων των χωρών, όπως 
αντικατοπτρίζονται στις περικοπές – και 
τον βαθμό του εμπλεκομένου κινδύνου –
στις επενδύσεις για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
μειωθούν οι κίνδυνοι στους οποίους 
εκτίθενται αυτοί που επενδύουν σε 
ανανεώσιμες ενέργειες μέσω μιας σαφούς 
και μακροπρόθεσμης ευρωπαϊκής 
στρατηγικής·

Or. en

Τροπολογία 30
Vicky Ford

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι μια μεταβατική 
περίοδος είναι αναγκαία με σκοπό να 
θεσπισθούν ευρωπαϊκά συστήματα 
υποστήριξης· προτείνει η Επιτροπή να 
λάβει υπόψη τις επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης και των χαμηλών 
πιστοληπτικών αξιολογήσεων των 
χωρών, όπως αντικατοπτρίζονται στις 
περικοπές – και τον βαθμό του 
εμπλεκομένου κινδύνου – στις επενδύσεις 
για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·
υπογραμμίζει την ανάγκη να μειωθούν οι 
κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται αυτοί 
που επενδύουν σε ανανεώσιμες ενέργειες 
μέσω μιας σαφούς και μακροπρόθεσμης 
ευρωπαϊκής στρατηγικής·

3. εκφράζει την άποψη ότι τα εθνικά 
συστήματα υποστήριξης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει 
να καταργηθούν σταδιακά όταν θα έχει 
επιτευχθεί η βιωσιμότητα και ο 
ανταγωνισμός της αγοράς· λαμβάνει 
γνώση των κινδύνων στους οποίους 
εκτίθενται αυτοί που επενδύουν σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πιστεύει 
ότι σε περίπτωση δυσλειτουργίας της 
αγοράς θα πρέπει να είναι δυνατή η 
προσφυγή σε δημόσιες πιστώσεις για να 
περιοριστεί η ανασφάλεια στον τομέα των 
επενδύσεων και να κινητοποιηθεί ως εκ 
τούτου η ιδιωτική χρηματοδότηση για 
ενεργειακά έργα· 

Or. en

Τροπολογία 31
Νίκος Χρυσόγελος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι μια μεταβατική 
περίοδος είναι αναγκαία με σκοπό να 
θεσπισθούν ευρωπαϊκά συστήματα 
υποστήριξης· προτείνει η Επιτροπή να 
λάβει υπόψη τις επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης και των χαμηλών 
πιστοληπτικών αξιολογήσεων των 
χωρών, όπως αντικατοπτρίζονται στις 
περικοπές – και τον βαθμό του 
εμπλεκομένου κινδύνου – στις επενδύσεις 
για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·
υπογραμμίζει την ανάγκη να μειωθούν οι 
κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται αυτοί 
που επενδύουν σε ανανεώσιμες ενέργειες 
μέσω μιας σαφούς και μακροπρόθεσμης 
ευρωπαϊκής στρατηγικής·

3. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και 
τις χαμηλότερες χρηματοπιστωτικές 
αξιολογήσεις των χωρών στην
χρηματοδότηση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ένας αυξανόμενος αριθμός 
χωρών έχει υιοθετήσει μέτρα με 
αναδρομική ισχύ που αυξάνουν τους 
κινδύνους των επενδύσεων σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυξάνοντας 
τοιουτοτρόπως το κόστος του κεφαλαίου 
και καθιστώντας την επίτευξη των 
στόχων για το 2020 πλέον δαπανηρούς 
και υπογραμμίζει την ανάγκη να μειωθούν 
οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται 
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εκείνοι που επενδύουν σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας μέσω μίας σαφούς και 
μακροπρόθεσμης ευρωπαϊκής 
στρατηγικής, στο μέτρο που η βελτίωση 
της ενεργειακής αποδοτικότητας και η 
αύξηση του τμήματος των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας θα μπορούσε να 
συμβάλει στην εξυγίανση των 
δημοσιονομικών πολλών χωρών που 
βρίσκονται σε κρίση και οι οποίες 
εξαρτώνται σημαντικά από εισαγωγές 
πετρελαίου και φυσικού αερίου· 

Or. en

Τροπολογία 32
Jolanta Emilia Hibner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι μια μεταβατική 
περίοδος είναι αναγκαία με σκοπό να 
θεσπισθούν ευρωπαϊκά συστήματα 
υποστήριξης· προτείνει η Επιτροπή να 
λάβει υπόψη τις επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης και των χαμηλών 
πιστοληπτικών αξιολογήσεων των χωρών, 
όπως αντικατοπτρίζονται στις περικοπές –
και τον βαθμό του εμπλεκομένου κινδύνου 
– στις επενδύσεις για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
μειωθούν οι κίνδυνοι στους οποίους 
εκτίθενται αυτοί που επενδύουν σε 
ανανεώσιμες ενέργειες μέσω μιας σαφούς 
και μακροπρόθεσμης ευρωπαϊκής 
στρατηγικής·

3. προτείνει η Επιτροπή να λάβει υπόψη τις 
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και των 
χαμηλών πιστοληπτικών αξιολογήσεων 
των χωρών, όπως αντικατοπτρίζονται στις 
περικοπές – και τον βαθμό του 
εμπλεκομένου κινδύνου – στις επενδύσεις 
για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·
υπογραμμίζει ότι μια μακροπρόθεσμη 
ευρωπαϊκή στρατηγική θα μπορούσε να 
μειώσει τους κινδύνους στους οποίους 
εκτίθενται αυτοί που επενδύουν σε 
ανανεώσιμες ενέργειες· 

Or. pl

Τροπολογία 33
Andres Perello Rodriguez
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι μια μεταβατική 
περίοδος είναι αναγκαία με σκοπό να
θεσπισθούν ευρωπαϊκά συστήματα 
υποστήριξης· προτείνει η Επιτροπή να 
λάβει υπόψη τις επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης και των χαμηλών 
πιστοληπτικών αξιολογήσεων των χωρών, 
όπως αντικατοπτρίζονται στις περικοπές –
και τον βαθμό του εμπλεκομένου κινδύνου 
– στις επενδύσεις για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
μειωθούν οι κίνδυνοι στους οποίους 
εκτίθενται αυτοί που επενδύουν σε 
ανανεώσιμες ενέργειες μέσω μιας σαφούς 
και μακροπρόθεσμης ευρωπαϊκής 
στρατηγικής·

3. υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να 
θεσπιστούν ευρωπαϊκά συστήματα 
υποστήριξης· προτείνει η Επιτροπή να 
λάβει υπόψη τις επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης και των χαμηλών 
πιστοληπτικών αξιολογήσεων των χωρών, 
όπως αντικατοπτρίζονται στις περικοπές –
και τον βαθμό του εμπλεκομένου κινδύνου 
– στις επενδύσεις για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
μειωθούν οι κίνδυνοι στους οποίους 
εκτίθενται αυτοί που επενδύουν σε 
ανανεώσιμες ενέργειες μέσω μιας σαφούς 
και μακροπρόθεσμης ευρωπαϊκής 
στρατηγικής·

Or. es

Τροπολογία 34
Anna Rosbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι μια μεταβατική 
περίοδος είναι αναγκαία με σκοπό να 
θεσπισθούν ευρωπαϊκά συστήματα 
υποστήριξης· προτείνει η Επιτροπή να 
λάβει υπόψη τις επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης και των χαμηλών 
πιστοληπτικών αξιολογήσεων των χωρών, 
όπως αντικατοπτρίζονται στις περικοπές –
και τον βαθμό του εμπλεκομένου κινδύνου 
– στις επενδύσεις για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
μειωθούν οι κίνδυνοι στους οποίους 
εκτίθενται αυτοί που επενδύουν σε 

3. υπογραμμίζει ότι μια μεταβατική 
περίοδος είναι αναγκαία με σκοπό να 
θεσπισθούν ευρωπαϊκά συστήματα 
υποστήριξης, αλλά υπογραμμίζει ότι τα εν 
λόγω συστήματα υποστήριξης θα πρέπει 
να προέρχονται από μεταφορές 
υφιστάμενων πόρων παρά από αυξήσεις 
του προϋπολογισμού· προτείνει η 
Επιτροπή να εξετάσει τις επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης και των χαμηλών 
πιστοληπτικών αξιολογήσεων των χωρών, 
όπως αντικατοπτρίζονται στις περικοπές –
και τον βαθμό του εμπλεκομένου κινδύνου 
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ανανεώσιμες ενέργειες μέσω μιας σαφούς 
και μακροπρόθεσμης ευρωπαϊκής 
στρατηγικής·

– στις επενδύσεις για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
μειωθούν οι κίνδυνοι στους οποίους 
εκτίθενται αυτοί που επενδύουν σε 
ανανεώσιμες ενέργειες μέσω μιας σαφούς
και μακροπρόθεσμης ευρωπαϊκής 
στρατηγικής·

Or. en

Τροπολογία 35
Vladko Todorov Panayotov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι μια μεταβατική 
περίοδος είναι αναγκαία με σκοπό να 
θεσπισθούν ευρωπαϊκά συστήματα 
υποστήριξης· προτείνει η Επιτροπή να 
λάβει υπόψη τις επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης και των χαμηλών
πιστοληπτικών αξιολογήσεων των χωρών, 
όπως αντικατοπτρίζονται στις περικοπές –
και τον βαθμό του εμπλεκομένου κινδύνου 
– στις επενδύσεις για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
μειωθούν οι κίνδυνοι στους οποίους 
εκτίθενται αυτοί που επενδύουν σε 
ανανεώσιμες ενέργειες μέσω μιας σαφούς 
και μακροπρόθεσμης ευρωπαϊκής 
στρατηγικής·

3. υπογραμμίζει ότι μια μεταβατική 
περίοδος είναι αναγκαία με σκοπό να 
θεσπισθούν εναρμονισμένα ευρωπαϊκά 
συστήματα υποστήριξης· προτείνει η 
Επιτροπή να λάβει υπόψη τις επιπτώσεις 
της οικονομικής κρίσης και των χαμηλών 
πιστοληπτικών αξιολογήσεων των χωρών, 
όπως αντικατοπτρίζονται στις περικοπές –
και τον βαθμό του εμπλεκομένου κινδύνου 
– στις επενδύσεις για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
μειωθούν οι κίνδυνοι στους οποίους 
εκτίθενται αυτοί που επενδύουν σε 
ανανεώσιμες ενέργειες μέσω μιας σαφούς, 
σταθερής, προβλέψιμης και 
μακροπρόθεσμης ευρωπαϊκής 
στρατηγικής·

Or. en

Τροπολογία 36
Gerben-Jan Gerbrandy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – εδάφιο 1 (νέο)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και 
τα κράτη μέλη της έχουν δεσμευθεί να 
καταργήσουν σταδιακά τις επιβλαβείς για 
το περιβάλλον επιδοτήσεις μέχρι το 2020 
στο πλαίσιο της συνάντησης κορυφής της 
Ναγκόγια για τη βιοποικιλότητα, τη 
συνάντηση κορυφής των G-20 του 
Πίτσμπουργκ, του οδικού χάρτη για μία 
αποτελεσματική Ευρώπη στη 
χρησιμοποίηση πόρων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής καθώς και των 
συμπερασμάτων του Συμβουλίου· 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη
αντιμετώπισης των επιδοτήσεων που 
είναι επιβλαβείς στο περιβάλλον στον 
τομέα της ενέργειας, τόσο σε εθνικό όσο 
και σε επίπεδο της ΕΕ· καλεί ως εκ 
τούτου για συντονισμένη δράση που θα 
αποσκοπεί στην αναγνώριση και 
σταδιακή εξάλειψη όλων των επιβλαβών 
για το περιβάλλον επιδοτήσεων στον 
τομέα της ενέργειας έως το 2020·

Or. en

Τροπολογία 37
Sabine Wils

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 γ. υπενθυμίζει τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου σχετικά με τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας στα οποία ζητείται η
προοδευτική εξάλειψη των επιδοτήσεων 
που χορηγούνται στα ορυκτά καύσιμα· 
καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν
σταδιακά τις χορηγούμενες επιδοτήσεις 
στα ορυκτά καύσιμα καθώς και την 
πυρηνική ενέργεια· 
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Or. en

Τροπολογία 38
Νίκος Χρυσόγελος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 a. είναι πεπεισμένο ότι σταθερά και 
μακροπρόθεσμα πολιτικά πλαίσια 
διαδραματίζουν ένα κεντρικό ρόλο στη 
μείωση των δαπανών λόγω ανασφάλειας 
καθώς και τη βελτίωση της πρόσβασης 
στο κεφάλαιο, εξασφαλίζοντας 
τοιουτοτρόπως μία αποτελεσματική από 
απόψεως κόστους και επιτυχή 
διαμόρφωση της μετάβασης για την 
κοινωνία.

Or. en

Τροπολογία 39
Marita Ulvskog

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 a. καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει την κρίση ως μία 
ευκαιρία για να προβεί στις απαραίτητες 
επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες με 
σκοπό να δημιουργήσει θέσεις 
απασχόλησης και οικονομική ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 40
Christofer Fjellner
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 a. παρά το γεγονός ότι η Ένωση 
φιλοδοξεί να εξεύρει ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να 
καταγραφεί ότι με το να καθίστανται 
πλέον αυστηρές οι προδιαγραφές στον 
τομέα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, όπως π.χ. η χρησιμοποίηση 
κριτηρίων βιωσιμότητας τα οποία είναι 
πολύ αυστηρά για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, μειώνεται η 
ανταγωνιστικότητα και η ελκυστικότητα 
των εν λόγω ενεργειών σε σχέση με πηγές 
ενέργειας από ορυκτά καύσιμα για τις 
οποίες δεν υφίστανται αντίστοιχα 
κριτήρια· 

Or. en

Τροπολογία 41
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 a. υπογραμμίζει τη σημασία εγγύησης 
στρατηγικών και μέτρων υποστήριξης σε 
μακροπρόθεσμη βάση, καθώς και ενός 
ρυθμιστικού πλαισίου και σταθερού 
δημοσιονομικού πλαισίου σε εθνικό 
επίπεδο, με σκοπό να υπάρξει εξασφάλιση 
για την προβλεψιμότητα όσον αφορά τους 
επενδυτές και ουσιαστική προώθηση της 
ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας εντός κάθε κράτους μέλους· 

Or. en
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Τροπολογία 42
Sabine Wils

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 a. διαπιστώνει ότι στο βαθμό που
πολλοί ηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής 
ενέργειας στην Ένωση θα πρέπει να 
παροπλιστούν ή να αναβαθμιστούν από 
απόψεως προδιαγραφών στα επόμενα 
δέκα έτη, και καθώς οι τιμές των 
ορυκτών καυσίμων θα αυξάνονται 
σταθερά, οι τιμές της ενέργειας θα 
αυξάνονται ανεξάρτητα από το 
περιεχόμενο της ενεργειακής δέσμης· 
υπογραμμίζει ότι ορισμένες από τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η 
αιολική ενέργεια και η φωτοβολταϊκή 
ενέργεια είναι ήδη ανταγωνιστικές από 
απόψεως κόστους σε σχέση με τον 
πυρηνικό τομέα και τις τεχνολογίες CCS, 
πράγμα το οποίο τις καθιστά την πλέον 
αποτελεσματική από απόψεως κόστους 
επιλογή για τη μείωση των εκπομπών 
άνθρακα· παρατηρεί ότι οι αυξήσεις του 
ποσού των ενεργειακών δαπανών θα 
πρέπει κατ’ αρχάς και κυρίως να 
αντιμετωπιστούν με την ενεργειακή 
αποδοτικότητα και μέτρα εξοικονόμησης· 
υπογραμμίζει ότι η ενέργεια θα πρέπει να 
διατίθεται σε προσιτές τιμές για όλους 
και ότι θα πρέπει να δοθεί ειδική 
προσοχή στους ευάλωτους καταναλωτές 
καθώς και τα νοικοκυριά με χαμηλό 
εισόδημα· καλεί τα κράτη μέλη να 
καθορίσουν την έννοια των ευάλωτων 
καταναλωτών και να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν 
ότι οι εν λόγω καταναλωτές 
προστατεύονται αποτελεσματικά· 

Or. en
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Τροπολογία 43
Gerben-Jan Gerbrandy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 a. υπογραμμίζει ότι οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας όχι μόνο συμβάλλουν 
στην αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής, αλλά επίσης προσφέρουν 
πρόσθετα περιβαλλοντικά οφέλη από 
απόψεως μείωσης της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, της παραγωγής αποβλήτων 
και της κατανάλωσης ύδατος· 

Or. en

Τροπολογία 44
Zofija Mazej Kukovič

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 a. υπογραμμίζει ότι η ουσιαστική 
υποστήριξη στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις θα επιτρέψει να 
απελευθερωθεί το δυναμικό των 
συστημάτων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και την επίτευξη μιας 
οικονομίας απεξαρτημένης από τον 
άνθρακα· 

Or. en

Τροπολογία 45
Andres Perello Rodriguez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πρόθεση της Επιτροπής να εκπονήσει 
κατευθυντήριες γραμμές για βέλτιστες 
πρακτικές στον τομέα καθεστώτων 
ενισχύσεων για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, αλλά εκφράζει επίσης τη λύπη 
του για το γεγονός ότι η ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές: σημαντικός 
παράγοντας στην ευρωπαϊκή αγορά 
ενέργειας» έρχεται σε αντίθεση και 
προκαλεί σύγχυση όσον αφορά αυτή 
καθεαυτή την αναγκαιότητα των εν λόγω 
ενισχύσεων· διαπιστώνει ότι ο τομέας 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν 
έχει παγιωθεί ακόμη επαρκώς για να 
αντιμετωπίσει μόνος τους νόμους της 
αγοράς και πιστεύει ως εκ τούτου ότι 
απαιτούνται ακόμη ενισχύσεις, οι οποίες 
θα αποτελούν αντικείμενο διαφανούς και 
αυστηρής διαχείρισης με σκοπό να 
ενισχυθεί ο εν λόγω τομέας και να 
υλοποιήσει η ΕΕ το μοντέλο της για ένα 
μέλλον απεξαρτημένο από τον άνθρακα·

Or. es

Τροπολογία 46
Sabine Wils

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
απότομες αλλαγές που καταγράφονται σε 
επίπεδο εθνικών μηχανισμών 
υποστήριξης των ανανεώσιμων 
ενεργειών, ειδικότερα τις αλλαγές με 
αναδρομική ισχύ ή της πρακτικής 
δέσμευσης της ενίσχυσης· καλεί τα κράτη 
μέλη να θέσουν σε εφαρμογή ένα σταθερό 
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πλαίσιο για τις επενδύσεις στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που θα 
περιλαμβάνει την εξέταση σε τακτικά 
διαστήματα των καθεστώτων 
υποστήριξης και τον εξορθολογισμό των 
διοικητικών διαδικασιών· 

Or. en

Τροπολογία 47
Andres Perello Rodriguez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. χαιρετίζει σχετικά το γεγονός ότι 
ορισμένες τεχνολογίες για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας αρχίζουν να επιτυγχάνουν 
αποδεκτά επίπεδα ανταγωνιστικότητας 
σε σχέση με τις παραδοσιακές ενέργειες, 
ακόμη και αν οι τελευταίες συνεχίζουν να 
μην ενσωματώνουν στον υπολογισμό τους 
ένα μεγάλο τμήμα των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών τους δαπανών. 

Or. es

Τροπολογία 48
Sabine Wils

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι οι τεχνολογίες 
αποθήκευσης ενέργειας και CΟ2 είναι 
αναγκαίες· υποστηρίζει ότι η 
χρηματοδότηση θα πρέπει να χορηγείται 
βάσει του προγράμματος Ορίζοντας 2020 
ώστε να διοχετεύονται οικονομικοί πόροι 
για την ανάπτυξη τεχνολογιών 

4. επισημαίνει την ανάγκη για δημόσιες 
επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη στον 
τομέα των ανανεώσιμων τεχνολογιών, 
της τεχνολογίας εξοικονόμησης και
αποθήκευσης ενέργειας· υποστηρίζει ότι η 
χρηματοδότηση θα πρέπει να χορηγείται 
βάσει του προγράμματος Ορίζοντας 2020, 
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αποθήκευσης ενέργειας και CΟ2· ώστε να διοχετεύονται οικονομικοί πόροι 
για την ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών· 
καλεί την Επιτροπή να εξερευνήσει 
πλήρως, από κοινού με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων και τα εθνικά 
δημόσια θεσμικά όργανα, τις
δυνατότητες χορήγησης πιστώσεων από 
το σημερινό και μελλοντικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης για τη
χρηματοδότηση έργων στον τομέα των 
ανανεώσιμων ενεργειών·

Or. en

Τροπολογία 49
Zofija Mazej Kukovič

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι οι τεχνολογίες 
αποθήκευσης ενέργειας και CΟ2 είναι 
αναγκαίες· υποστηρίζει ότι η
χρηματοδότηση θα πρέπει να χορηγείται 
βάσει του προγράμματος Ορίζοντας 2020 
ώστε να διοχετεύονται οικονομικοί πόροι 
για την ανάπτυξη τεχνολογιών 
αποθήκευσης ενέργειας και CΟ2·

4. επισημαίνει ότι οι τεχνολογίες 
αποθήκευσης ενέργειας και CΟ2 είναι 
αναγκαίες· υπογραμμίζει ότι οι 
τεχνολογίες αποθήκευσης απαιτούνται,
ώστε να ενσωματωθούν οι 
αποκεντρωμένες ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στο δίκτυο της διανομής· 
υποστηρίζει ότι η χρηματοδότηση θα 
πρέπει να χορηγείται βάσει του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 ώστε να 
διοχετεύονται οικονομικοί πόροι για την 
ανάπτυξη τεχνολογιών αποθήκευσης 
ενέργειας και CΟ2·

Or. en

Τροπολογία 50
Marita Ulvskog

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι οι τεχνολογίες 
αποθήκευσης ενέργειας και CΟ2 είναι 
αναγκαίες· υποστηρίζει ότι η 
χρηματοδότηση θα πρέπει να χορηγείται 
βάσει του προγράμματος Ορίζοντας 2020 
ώστε να διοχετεύονται οικονομικοί πόροι 
για την ανάπτυξη τεχνολογιών 
αποθήκευσης ενέργειας και CΟ2·

4. επισημαίνει ότι η έρευνα είναι 
απαραίτητος παράγοντας για την 
ανάπτυξη νέων και καθαρών τεχνολογιών 
και για να τις καταστήσει προσβάσιμες· 
υποστηρίζει ότι η χρηματοδότηση θα 
πρέπει να χορηγείται βάσει του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 ώστε να 
διοχετεύονται οικονομικοί πόροι για την 
ανάπτυξη τεχνολογιών αποθήκευσης 
ενέργειας και CΟ2·

Or. en

Τροπολογία 51
Νίκος Χρυσόγελος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι οι τεχνολογίες 
αποθήκευσης ενέργειας και CΟ2 είναι 
αναγκαίες· υποστηρίζει ότι η 
χρηματοδότηση θα πρέπει να χορηγείται 
βάσει του προγράμματος Ορίζοντας 2020 
ώστε να διοχετεύονται οικονομικοί πόροι 
για την ανάπτυξη τεχνολογιών
αποθήκευσης ενέργειας και CΟ2·

4. επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να 
χορηγηθούν περαιτέρω πιστώσεις στην 
έρευνα για τις τεχνολογίες που συνδέονται 
με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 
υποστηρίζει ότι η χρηματοδότηση θα 
πρέπει να χορηγείται βάσει του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 ώστε να 
διοχετεύονται οικονομικοί πόροι για την 
ανάπτυξη τεχνολογιών που συνδέονται με 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 52
Jolanta Emilia Hibner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι οι τεχνολογίες 
αποθήκευσης ενέργειας και CΟ2 είναι 
αναγκαίες· υποστηρίζει ότι η 
χρηματοδότηση θα πρέπει να χορηγείται 
βάσει του προγράμματος Ορίζοντας 2020 
ώστε να διοχετεύονται οικονομικοί πόροι 
για την ανάπτυξη τεχνολογιών 
αποθήκευσης ενέργειας και CΟ2·

4. επισημαίνει ότι οι ενεργειακές
τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των 
τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας και 
CΟ2 είναι αναγκαίες· υποστηρίζει ότι η 
χρηματοδότηση θα πρέπει να χορηγείται 
βάσει του προγράμματος Ορίζοντας 2020 
ώστε να διοχετεύονται οικονομικοί πόροι 
για την ανάπτυξη τεχνολογιών 
αποθήκευσης ενέργειας και CΟ2·

Or. pl

Τροπολογία 53
Anna Rosbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 a. Υπογραμμίζει ότι η αυξημένη χρήση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
των πράσινων τεχνολογιών θα επιτρέψει 
όχι μόνο να επιτευχθούν οι στόχοι στον 
τομέα μείωσης των εκπομπών, αλλά 
επίσης να βελτιωθεί η ενεργειακή 
ασφάλεια και να μειωθεί η εξάρτηση από 
εισαγόμενα καύσιμα· 

Or. en

Τροπολογία 54
Νίκος Χρυσόγελος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι η έρευνα και η 
ανάπτυξη που θα επικεντρώνονται στην 

διαγράφεται
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αποτελεσματική χρήση των αποβλήτων 
για την παραγωγή ηλεκτρισμού, αερίου 
και θερμότητας είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές από την άποψη της τήρησης 
των στόχων για την ενεργειακή 
αποδοτικότητα·

Or. en

Τροπολογία 55
Andres Perello Rodriguez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι η έρευνα και η 
ανάπτυξη που θα επικεντρώνονται στην 
αποτελεσματική χρήση των αποβλήτων 
για την παραγωγή ηλεκτρισμού, αερίου 
και θερμότητας είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές από την άποψη της τήρησης 
των στόχων για την ενεργειακή 
αποδοτικότητα·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 56
Vicky Ford

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι η έρευνα και η 
ανάπτυξη που θα επικεντρώνονται στην 
αποτελεσματική χρήση των αποβλήτων για 
την παραγωγή ηλεκτρισμού, αερίου και 
θερμότητας είναι ιδιαίτερα σημαντικές από 
την άποψη της τήρησης των στόχων για 
την ενεργειακή αποδοτικότητα·

5. εκφράζει την άποψη ότι θα πρέπει να 
ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα 
στοχοθετημένων δραστηριοτήτων 
έρευνας και ανάπτυξης μέσω 
υφιστάμενων μηχανισμών και εκφράζει 
την ανησυχία του για το γεγονός ότι η 
έρευνα και η ανάπτυξη παραμελούνται σε 
ορισμένα τμήματα του τομέα των 
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ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πράγμα 
που προκάλεσε δυσκολίες κατά την 
εμπορευματοποίησή τους· σημειώνει ότι η 
έρευνα και η ανάπτυξη που θα 
επικεντρώνονται στην αποτελεσματική 
χρήση των αποβλήτων για την παραγωγή 
ηλεκτρισμού, αερίου και θερμότητας, 
μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικές από 
την άποψη της τήρησης των στόχων για 
την ενεργειακή αποδοτικότητα· σημειώνει 
επίσης ότι ο τομέας των μεταφορών 
αποτελεί έναν εξαιρετικά σημαντικό 
καταναλωτή ορυκτών καυσίμων και ότι, 
ως εκ τούτου, η έρευνα για τη βελτίωση 
της ενεργειακής αποδοτικότητας και της 
μείωσης των εκπομπών CO2 στον τομέα 
των μεταφορών θα έχει θετική επίπτωση· 

Or. en

Τροπολογία 57
Anna Rosbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι η έρευνα και η 
ανάπτυξη που θα επικεντρώνονται στην 
αποτελεσματική χρήση των αποβλήτων για 
την παραγωγή ηλεκτρισμού, αερίου και 
θερμότητας είναι ιδιαίτερα σημαντικές από 
την άποψη της τήρησης των στόχων για 
την ενεργειακή αποδοτικότητα·

5. υπογραμμίζει ότι η έρευνα και η 
ανάπτυξη που θα επικεντρώνονται στην 
αποτελεσματική χρήση των αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων 
από τρόφιμα και απορριμμάτων που 
ανακτώνται από το θαλάσσιο περιβάλλον, 
για την παραγωγή ηλεκτρισμού, αερίου και 
θερμότητας είναι ιδιαίτερα σημαντικές από 
την άποψη της τήρησης των στόχων για 
την ενεργειακή αποδοτικότητα·

Or. en

Τροπολογία 58
Marita Ulvskog
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι η έρευνα και η 
ανάπτυξη που θα επικεντρώνονται στην 
αποτελεσματική χρήση των αποβλήτων για 
την παραγωγή ηλεκτρισμού, αερίου και 
θερμότητας είναι ιδιαίτερα σημαντικές από 
την άποψη της τήρησης των στόχων για 
την ενεργειακή αποδοτικότητα·

5. υπογραμμίζει ότι η έρευνα και η 
ανάπτυξη που θα επικεντρώνονται στη 
μείωση της περιβαλλοντικής επίπτωσης 
και την αποτελεσματική χρήση των 
αποβλήτων για την παραγωγή 
ηλεκτρισμού, αερίου και θερμότητας είναι 
ιδιαίτερα σημαντικές από την άποψη της 
τήρησης των στόχων για την ενεργειακή 
αποδοτικότητα·

Or. en

Τροπολογία 59
Sabine Wils

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι η έρευνα και η 
ανάπτυξη που θα επικεντρώνονται στην 
αποτελεσματική χρήση των αποβλήτων για 
την παραγωγή ηλεκτρισμού, αερίου και 
θερμότητας είναι ιδιαίτερα σημαντικές από 
την άποψη της τήρησης των στόχων για 
την ενεργειακή αποδοτικότητα·

5. υπογραμμίζει ότι η έρευνα και η 
ανάπτυξη που θα επικεντρώνονται στην 
αποτελεσματική χρήση των αποβλήτων για 
την παραγωγή ηλεκτρισμού, αερίου και 
θερμότητας είναι ιδιαίτερα σημαντικές από 
την άποψη της τήρησης των στόχων για 
την ενεργειακή αποδοτικότητα, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα τηρούνται τα πρότυπα 
στον τομέα της ενεργειακής
αποδοτικότητας που καθορίζονται  στην 
οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα·

Or. en

Τροπολογία 60
Vladko Todorov Panayotov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι η έρευνα και η 
ανάπτυξη που θα επικεντρώνονται στην 
αποτελεσματική χρήση των αποβλήτων για 
την παραγωγή ηλεκτρισμού, αερίου και 
θερμότητας είναι ιδιαίτερα σημαντικές από 
την άποψη της τήρησης των στόχων για 
την ενεργειακή αποδοτικότητα·

5. υπογραμμίζει ότι η έρευνα, η ανάπτυξη 
και η καινοτομία που θα επικεντρώνονται 
στην αποτελεσματική χρήση των 
αποβλήτων για την παραγωγή 
ηλεκτρισμού, αερίου και θερμότητας είναι 
ιδιαίτερα σημαντικές από την άποψη της 
τήρησης των στόχων για την ενεργειακή 
αποδοτικότητα και την αποδοτικότητα 
των πόρων·

Or. en

Τροπολογία 61
Vladko Todorov Panayotov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι η έρευνα και η 
ανάπτυξη που θα επικεντρώνονται στην 
αποτελεσματική χρήση των αποβλήτων για 
την παραγωγή ηλεκτρισμού, αερίου και 
θερμότητας είναι ιδιαίτερα σημαντικές από 
την άποψη της τήρησης των στόχων για 
την ενεργειακή αποδοτικότητα·

5. υπογραμμίζει ότι η έρευνα και η 
ανάπτυξη που θα επικεντρώνονται στην 
αποτελεσματική χρήση των αποβλήτων για 
την παραγωγή ηλεκτρισμού, αερίου και 
θερμότητας είναι ιδιαίτερα σημαντικές από 
την άποψη της τήρησης των στόχων για 
την ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς και 
για την αντιμετώπιση της ενεργειακής 
ένδειας·

Or. en

Τροπολογία 62
Vicky Ford

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 a. θεωρεί ότι υφίσταται ανάγκη να 
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εξαλειφθούν σταδιακά οι επιδοτήσεις που 
προκαλούν βλάβη στον ανταγωνισμό,
καθώς και αυτές οι οποίες υποστηρίζουν 
και ενισχύουν τα ορυκτά καύσιμα που 
προκαλούν βλάβη στο περιβάλλον· 

Or. en

Τροπολογία 63
Anna Rosbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 a. επισημαίνει ότι η χρήση υφιστάμενων 
τεχνολογιών μπορεί να επιτρέψει να 
υλοποιηθούν πολλά, ακόμα και με την 
αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας 
καθώς και με την αντικατάσταση 
ξεπερασμένων τεχνολογιών παραγωγής 
ενέργειας από πλέον σύγχρονες και 
λιγότερο ρυπαίνουσες μορφές 
τεχνολογιών· 

Or. en

Τροπολογία 64
Gerben-Jan Gerbrandy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 a. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα στη χρήση 
της βιομάζας και των βιοκαυσίμων, 
ειδικότερα σε επίπεδο των επιπτώσεών 
τους στο κλίμα καθώς και την άμεση και 
έμμεση επίδρασή τους στη 
βιοποικιλότητα· 
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Or. en

Τροπολογία 65
Vicky Ford

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. σημειώνει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ότι οι τιμές για τους 
καταναλωτές, τόσο σε επίπεδο 
νοικοκυριών όσο και σε επίπεδο 
βιομηχανίας, παραμένουν προσιτές και 
διατηρούνται σε ανταγωνιστικά διεθνή 
επίπεδα· 

Or. en

Τροπολογία 66
Νίκος Χρυσόγελος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να παράσχει στον 
Οργανισμό Συνεργασίας των Εθνικών
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) 
τα μέσα για να υλοποιήσει τα καθήκοντά 
του και να επιτύχει τους στόχους που 
καθορίζονται στον κανονισμό σχετικά με 
την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην 
ενεργειακή αγορά χονδρικής· σημειώνει 
ότι αυτό είναι απαραίτητο για να 
περατωθεί μια ολοκληρωμένη και 
διαφανής εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού 
και αερίου μέχρι το 2014.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 67
Sabine Wils

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να παράσχει στον 
Οργανισμό Συνεργασίας των Εθνικών 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) τα 
μέσα για να υλοποιήσει τα καθήκοντά του 
και να επιτύχει τους στόχους που 
καθορίζονται στον κανονισμό σχετικά με 
την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην 
ενεργειακή αγορά χονδρικής· σημειώνει 
ότι αυτό είναι απαραίτητο για να 
περατωθεί μια ολοκληρωμένη και 
διαφανής εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού 
και αερίου μέχρι το 2014.

6. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να 
παράσχουν στον Οργανισμό Συνεργασίας 
των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (ACER) τα μέσα για να 
υλοποιήσει τα καθήκοντά του και να 
επιτύχει τους στόχους που καθορίζονται 
στον κανονισμό σχετικά με την 
ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην 
ενεργειακή αγορά χονδρικής· σημειώνει 
ότι αυτό είναι απαραίτητο για να 
περατωθεί μια ολοκληρωμένη και 
διαφανής εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού 
και αερίου μέχρι το 2014.

Or. en

Τροπολογία 68
Vladko Todorov Panayotov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να παράσχει στον 
Οργανισμό Συνεργασίας των Εθνικών 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) τα 
μέσα για να υλοποιήσει τα καθήκοντά του 
και να επιτύχει τους στόχους που 
καθορίζονται στον κανονισμό σχετικά με 
την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην 
ενεργειακή αγορά χονδρικής· σημειώνει 
ότι αυτό είναι απαραίτητο για να 
περατωθεί μια ολοκληρωμένη και 
διαφανής εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού 
και αερίου μέχρι το 2014.

6. καλεί την Επιτροπή να παράσχει στον 
Οργανισμό Συνεργασίας των Εθνικών 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) τα 
μέσα για να υλοποιήσει τα καθήκοντά του 
και να επιτύχει τους στόχους που 
καθορίζονται στον κανονισμό σχετικά με 
την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και την 
αποτελεσματικότητα στην ενεργειακή 
αγορά χονδρικής· σημειώνει ότι αυτό είναι 
απαραίτητο για να περατωθεί μια 
ολοκληρωμένη και διαφανής εσωτερική 
αγορά ηλεκτρισμού και αερίου μέχρι το 
2014.
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Or. en

Τροπολογία 69
Andres Perello Rodriguez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η κακή 
διαχείριση της ενεργειακής πολιτικής έχει 
ως αποτέλεσμα καταστάσεις που έχουν 
άμεσες επιπτώσεις στους καταναλωτές
όπως, παραδείγματος χάρη, αυξήσεις των 
τιμών, που απειλούν τόσο τη 
βιωσιμότητα ορισμένων βιομηχανιών όσο
και χιλιάδες θέσεις απασχόλησης και οι 
οποίες προκαλούν ακόμη την εξαφάνιση
πολλών επιχειρήσεων στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε χώρες 
οι οποίες έχουν μέχρι σήμερα επιδείξει 
σαφώς ηγετικό ρόλο στον εν λόγω τομέα. 

Or. es

Τροπολογία 70
Andres Perello Rodriguez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 β. διαφωνεί με την άποψη της 
Επιτροπής ότι η παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας μικρής κλίμακας εμποδίζεται 
από «χαμηλή αποδοχή εκ μέρους του 
κοινού ορισμένων έργων ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας» και θεωρεί, αντιθέτως, 
ότι η έλλειψη δημοτικότητας σε επίπεδο 
νοικοκυριών οφείλεται στις υψηλές 
δαπάνες εγκατάστασης και την έλλειψη 
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επαρκούς υποστήριξης για τους 
καταναλωτές και τους μικρομεσαίους 
επιχειρηματίες που θα μπορούσαν να 
καταστούν μικροπαραγωγοί. 

Or. es

Τροπολογία 71
Andres Perello Rodriguez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 γ. θεωρεί ότι οιαδήποτε απόφαση να 
επιβληθεί ένα μη δικαιολογημένο 
μορατόριουμ στην καθαρή ενέργεια 
αποτελεί αιτία για ανησυχία και ασκεί 
κριτική στο γεγονός ότι χορηγείται, 
αντιθέτως, υπερβολική αντιστάθμιση  
ορισμένες φορές για εργοστάσια 
παραγωγής ενέργειας τα οποία έχουν ήδη 
αποσβεσθεί από πλευράς κόστους, 
γεγονός που ισχύει για ορισμένα 
υδροηλεκτρικά εργοστάσια καθώς και 
αντίστοιχα πυρηνικά τα οποία 
εξακολουθούν να λαμβάνουν εθνικές 
ενισχύσεις. 

Or. es


