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Τροπολογία 1
Paul Rübig

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει τις σοβαρές προκλήσεις με 
τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η Ένωση 
στα πεδία της ενέργειας, των τεχνολογιών 
της πληροφορίας, της έρευνας και της 
καινοτομίας, ιδίως για την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού, την 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, 
την τόνωση της πορείας προς μια 
περιβαλλοντικά αποδοτική οικονομία, την 
πρόληψη του ψηφιακού χάσματος και την 
προώθηση της καινοτομίας μετά τη 
χρηματοπιστωτική κρίση και την 
οικονομική ύφεση· πιστεύει ότι η 
πραγματοποίηση μεγάλων περικοπών στα 
κονδύλια του προϋπολογισμού που 
προορίζονται για την υλοποίηση μέτρων 
στο πλαίσιο των προσπαθειών για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, θα 
είχε αρνητικές συνέπειες για τη βιώσιμη 
οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ, την 
περιφερειακή ανάπτυξη και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας· 

1. επισημαίνει τις σοβαρές προκλήσεις με 
τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η Ένωση 
στα πεδία της ενέργειας, των τεχνολογιών 
της πληροφορίας, της έρευνας και της 
καινοτομίας, ιδίως για την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού, την 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, 
την τόνωση της πορείας προς μια 
περιβαλλοντικά αποδοτική οικονομία, την 
πρόληψη του ψηφιακού χάσματος και την 
προώθηση της καινοτομίας μετά τη 
χρηματοπιστωτική κρίση και την 
οικονομική ύφεση· πιστεύει ότι η 
πραγματοποίηση περικοπών στα κονδύλια 
του προϋπολογισμού που προορίζονται για 
την υλοποίηση μέτρων στο πλαίσιο των 
προσπαθειών για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων αυτών, θα έχει αρνητικές 
συνέπειες για τη βιώσιμη οικονομική 
ανάκαμψη της ΕΕ, την περιφερειακή 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· 

Or. de

Τροπολογία 2
Rebecca Harms

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να τονωθεί η 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, η ενεργειακή αποδοτικότητα και οι 
τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να μειωθεί η 
ενεργειακή εξάρτηση με την προώθηση 
της εξοικονόμησης ενέργειας, της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, και 
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περιλαμβανομένης της δέσμευσης και 
αποθήκευσης άνθρακα (CCS), που 
συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, τη βιώσιμη περιφερειακή 
ανάπτυξη και την πρόοδο προς προς μια 
οικολογικά αποδοτική οικονομία·

μέτρων ενεργειακής απόδοσης, που 
συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, τη βιώσιμη περιφερειακή 
ανάπτυξη και την πρόοδο προς μια 
οικολογικά αποδοτική οικονομία·
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Τροπολογία 3
Rebecca Harms

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί να διατεθεί επαρκής 
χρηματοδότηση για τη βελτίωση της
ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων 
και των εργασιών διάλυσής τους·

6. ζητεί να διατεθεί επαρκής 
χρηματοδότηση για την επίτευξη του 
ανώτατου δυνατού επιπέδου ασφάλειας 
των πυρηνικών εγκαταστάσεων σύμφωνα 
με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, 
και κατά τις εργασίες διάλυσής τους
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