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Τροπολογία 8
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σύμφωνα με το πνεύμα της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την 
αειφόρο ανάπτυξη και την απασχόληση η 
ανάπτυξη περαιτέρω ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και η προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης θα συμβάλουν στην πράσινη 
ανάπτυξη, στην οικοδόμηση 
ανταγωνιστικής και αειφόρου οικονομίας 
και στην αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής. Παρέχοντας υποστήριξη σε αυτές 
τις πολιτικές η Ευρώπη θα δημιουργήσει 
νέες θέσεις απασχόλησης και ευκαιρίες για 
την οικολογική αγορά που ευνοούν την 
ανάπτυξη ανταγωνιστικής, ασφαλούς και 
αειφόρου οικονομίας. 

(3) Σύμφωνα με το πνεύμα της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την 
αειφόρο ανάπτυξη και την απασχόληση η 
ανάπτυξη περαιτέρω ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και η προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης θα συμβάλουν στην πράσινη 
ανάπτυξη, στην οικοδόμηση 
ανταγωνιστικής και αειφόρου οικονομίας 
και στην αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής. Παρέχοντας υποστήριξη σε αυτές 
τις πολιτικές η Ευρώπη θα δημιουργήσει 
νέες θέσεις απασχόλησης και ευκαιρίες για 
την οικολογική αγορά που ευνοούν την 
ανάπτυξη ανταγωνιστικής, ασφαλούς και 
αειφόρου οικονομίας. Η συνεργασία 
μεταξύ των διαφόρων βαθμίδων 
δημόσιας διοίκησης («πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση») είναι απολύτως 
απαραίτητη σε αυτό το πλαίσιο. 

Or. nl

Τροπολογία 9
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η αύξηση των οικονομικών κινήτρων 
είναι ο καλύτερος τρόπος για να 
ξεπεραστούν τα εμπόδια των υψηλών 

(4) Η αύξηση των οικονομικών κινήτρων 
είναι ο καλύτερος τρόπος για να 
ξεπεραστούν τα εμπόδια των υψηλών 
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προκαταβολικών δαπανών και να 
προωθηθούν βελτιώσεις στην αειφόρο 
ενέργεια. Η σε τοπικό επίπεδο στήριξη των 
επενδύσεων στην αειφόρο ενέργεια μπορεί 
να αποβεί ιδιαίτερα αποτελεσματική και 
επωφελής.

προκαταβολικών δαπανών και να 
προωθηθούν βελτιώσεις στην αειφόρο 
ενέργεια. Η σε τοπικό επίπεδο στήριξη των 
επενδύσεων στην αειφόρο ενέργεια μπορεί 
να αποβεί ιδιαίτερα αποτελεσματική και 
επωφελής. Οι πολιτικές για την 
εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να 
αποσκοπούν στην ενεργή 
δραστηριοποίηση τόσο των χρηστών όσο 
και των φορέων εκμετάλλευσης, μέσω 
δημοσίων στρατηγικών, ούτως ώστε να 
ενθαρρυνθεί η δημιουργία ευρωπαϊκής 
αγοράς εξοικονόμησης ενέργειας και οι 
αντίστοιχες ευκαιρίες ανταγωνιστικής 
ανάπτυξης και εξέλιξης του συστήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πολιτικές του δημοσίου τομέα δεν πρέπει να προαγάγουν απλώς προγράμματα 
εξοικονόμησης ενέργειας αλλά οφείλουν να επιδιώξουν την δημιουργία ευρωπαϊκής αγοράς 
στον τομέα αυτό. Οι επενδύσεις στο χώρο της ενεργειακής αποδοτικότητας και η εφαρμογή στη 
πράξη των σχετικών πρωτοβουλιών πρέπει να ενισχύονται κατ΄ εξοχήν από απτές 
επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Τροπολογία 10
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η αύξηση των οικονομικών κινήτρων 
είναι ο καλύτερος τρόπος για να 
ξεπεραστούν τα εμπόδια των υψηλών 
προκαταβολικών δαπανών και να 
προωθηθούν βελτιώσεις στην αειφόρο 
ενέργεια. Η σε τοπικό επίπεδο στήριξη των 
επενδύσεων στην αειφόρο ενέργεια μπορεί 
να αποβεί ιδιαίτερα αποτελεσματική και 
επωφελής.

(4) Η αύξηση των οικονομικών κινήτρων 
είναι ο καλύτερος τρόπος για να 
ξεπεραστούν τα εμπόδια των υψηλών 
προκαταβολικών δαπανών και να 
προωθηθούν βελτιώσεις στην αειφόρο 
ενέργεια. Η σε τοπικό επίπεδο στήριξη των 
επενδύσεων στην αειφόρο ενέργεια μπορεί 
να αποβεί ιδιαίτερα αποτελεσματική και 
επωφελής. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να 
γίνει αποτελεσματική χρήση των λοιπών 
χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται 
στα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 11
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Επομένως, πρέπει να δημιουργηθεί 
ειδικό χρηματοδοτικό μέσο για τη στήριξη 
των πρωτοβουλιών υπέρ της ενεργειακής 
απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 
Χρηματοδότησης της Αειφόρου Ενέργειας 
ώστε να αξιοποιούνται μη δεσμευμένα 
κονδύλια κατά το κεφάλαιο II του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009. Με αυτή 
τη χρηματοδοτική διευκόλυνση πρέπει να 
στηρίζεται η εκτέλεση έργων υπέρ της 
ενεργειακής απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είναι 
χρηματοδοτήσιμα από τράπεζες και να 
διευκολύνεται η χρηματοδότηση 
επενδυτικών προγραμμάτων υπέρ της 
ενεργειακή απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τις 
τοπικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές, 
ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές.

(5) Επομένως, πρέπει να δημιουργηθεί 
ειδικό χρηματοδοτικό μέσο για τη στήριξη 
των πρωτοβουλιών υπέρ της ενεργειακής 
απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 
Χρηματοδότησης της Αειφόρου Ενέργειας 
ώστε να αξιοποιούνται μη δεσμευμένα 
κονδύλια κατά το κεφάλαιο II του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009. Με αυτή 
τη χρηματοδοτική διευκόλυνση πρέπει να 
στηρίζεται η εκτέλεση έργων υπέρ της 
ενεργειακής απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είναι 
χρηματοδοτήσιμα από τράπεζες και να 
διευκολύνεται η χρηματοδότηση 
επενδυτικών προγραμμάτων υπέρ της 
ενεργειακή απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τις 
τοπικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές, 
ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές, αλλά και 
σε ορεινές και  νησιωτικές περιοχές με 
πλούσιο δυναμικό ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.

Or. el

Τροπολογία 12
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Επομένως, πρέπει να δημιουργηθεί (5) Επομένως, πρέπει να δημιουργηθεί 
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ειδικό χρηματοδοτικό μέσο για τη στήριξη 
των πρωτοβουλιών υπέρ της ενεργειακής 
απόδοση και των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 
Χρηματοδότησης της Αειφόρου Ενέργειας 
ώστε να αξιοποιούνται μη δεσμευμένα 
κονδύλια κατά το κεφάλαιο II του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009. Με αυτή 
τη χρηματοδοτική διευκόλυνση πρέπει να 
στηρίζεται η εκτέλεση έργων υπέρ της 
ενεργειακής απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είναι
χρηματοδοτήσιμα από τράπεζες και να 
διευκολύνεται η χρηματοδότηση 
επενδυτικών προγραμμάτων υπέρ της 
ενεργειακή απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τις 
τοπικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές, 
ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές.

ειδικό χρηματοδοτικό μέσο για τη στήριξη 
των πρωτοβουλιών υπέρ της ενεργειακής 
απόδοση και των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 
Χρηματοδότησης της Αειφόρου Ενέργειας 
ώστε να αξιοποιούνται μη δεσμευμένα 
κονδύλια κατά το κεφάλαιο II του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009. Με αυτή 
τη χρηματοδοτική διευκόλυνση πρέπει να 
στηρίζεται η εκτέλεση έργων υπέρ της 
ενεργειακής απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είναι 
χρηματοδοτήσιμα από τράπεζες και να 
διευκολύνεται η χρηματοδότηση 
επενδυτικών προγραμμάτων υπέρ της 
ενεργειακής απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τις 
τοπικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές, 
ιδιαίτερα αλλά όχι μόνο στις αστικές 
περιοχές.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τις χρηματοδοτικές διευκολύνσεις των πρωτοβουλιών στον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 
Χρηματοδότησης της Αειφόρου Ενέργειας, έχει σημασία να χρησιμοποιούνται αυτές όχι μόνο 
για αστικά αλλά και για άλλου είδους προγράμματα.

Τροπολογία 13
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Σε χρονική περίοδο επιβολής 
περιορισμών στον προϋπολογισμό έχει 
ιδιαίτερη σημασία να 
αλληλοσυμπληρώνονται τα 
χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ. Η 
χρηματοδοτική διευκόλυνση πρέπει να 
συμπληρώνει αποτελεσματικά και να 
αξιοποιεί υφιστάμενα μέσα, ιδιαιτέρως το 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το οποίο 
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 397/2009 με αποτέλεσμα να έχει 
αυξηθεί η χρηματοδότηση που διαθέτει 
το ΕΤΠΑ για την ενεργειακή απόδοση και 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον 
στεγαστικό τομέα σε δυνάμει 8 δισ. ευρώ 
για το διάστημα 2007-2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πολιτικές του δημοσίου τομέα δεν πρέπει να προαγάγουν απλώς προγράμματα 
εξοικονόμησης ενέργειας αλλά οφείλουν να επιδιώξουν την δημιουργία ευρωπαϊκής αγοράς 
στον τομέα αυτό. Οι επενδύσεις στο χώρο της ενεργειακής αποδοτικότητας και η εφαρμογή στη 
πράξη των σχετικών πρωτοβουλιών πρέπει να ενισχύονται κατ΄ εξοχήν από απτές 
επιχειρηματικές ευκαιρίες. Εκτιμούμε ότι είναι προτιμότερο να παραπέμπει το κείμενο στο 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 397/2009 αντί του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 437/2010 διότι ο πρώτος είναι 
πιο κατάλληλος και πιο γενικός ενώ ο δεύτερος αφορά μόνο περιθωριοποιημένες κοινότητες.

Τροπολογία 14
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να μεγιστοποιηθεί βραχυπρόθεσμα 
ο αντίκτυπος της χρηματοδότησης από την 
ΕΕ, τη διευκόλυνση πρέπει να 
διαχειρίζονται ένας ή περισσότεροι 
ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί, όπως διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΔΧΙ). Η 
επιλογή των ενδιάμεσων 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών πρέπει να 
βασίζεται στην αποδεδειγμένη ικανότητά 
τους να αξιοποιούν τη χρηματοδότηση με 
τον πλέον αποδοτικό και αποτελεσματικό 
τρόπο και με την υψηλότερη μόχλευση
μεταξύ της χρηματοδότησης από την ΕΕ 
και της συνολικής επένδυσης, προκειμένου 
οι επενδύσεις εντός της ΕΕ να ανέλθουν σε 

(6) Για να μεγιστοποιηθεί βραχυπρόθεσμα 
ο αντίκτυπος της χρηματοδότησης από την 
ΕΕ, η διευκόλυνση πρέπει, σε πρώτο 
στάδιο, να εφαρμόζεται από ένα ή 
περισσότερα διεθνή χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα (ΔΧΙ). Η επιλογή των 
ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών πρέπει να βασίζεται στην 
αποδεδειγμένη ικανότητα των ΔΧΙ να 
αξιοποιούν τη χρηματοδότηση με τον 
πλέον αποδοτικό και αποτελεσματικό 
τρόπο με στόχο τηνμεγιστοποίηση της 
συμμετοχής λοιπών δημόσιων και 
ιδιωτικών επενδυτών και την επίτευξη 
της υψηλότερης μόχλευσης μεταξύ της 
χρηματοδότησης από την ΕΕ και της 
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σημαντικό επίπεδο. συνολικής επένδυσης, προκειμένου οι 
επενδύσεις εντός της ΕΕ να ανέλθουν σε 
σημαντικό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ΔΧΙ αποτελούν τους πλέον κατάλληλους φορείς για τον χειρισμό του εν λόγω 
χρηματοδοτικού μέσου, ιδίως κατά τη περίοδο της σύστασης, όπως, λ.χ. η ΕΤΕπ η οποία είναι 
το μόνο ΔΧΙ που καλύπτει και τα 27 κράτη μέλη, η μόνη μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τράπεζα 
(και άρα παρέχει πολύ περισσότερες εγγυήσεις) και ο μόνος φορέας που έχει από τη Συνθήκη 
νομική υποχρέωση να υποστηρίζει πολιτικές της ΕΕ (άρθρο 308). Δεδομένου ότι σκοπός είναι η 
σύσταση ταμείου, η συμμετοχή λοιπών δημόσιων και ιδιωτικών επενδυτών θα ενίσχυε την 
περαιτέρω μόχλευση της χρηματοδότησης της ΕΕ.

Τροπολογία 15
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
663/2009 η διευκόλυνση πρέπει να 
περιορίζεται στη χρηματοδότηση των 
μέτρων που έχουν ταχύ, μετρήσιμο και 
ουσιαστικό αντίκτυπο στην οικονομική 
ανάκαμψη εντός της ΕΕ, αυξάνουν την 
ενεργειακή ασφάλεια και μειώνουν τις 
εκπομπές θερμοκηπικών αερίων. Τα 
κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 663/2009 πρέπει να 
εφαρμόζονται πλήρως για την επιλογή και 
την επιλεξιμότητα των μέτρων που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης. Ως ουσιαστικό στοιχείο 
πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη η 
γεωγραφική ισοκατανομή των έργων.

(7) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
663/2009 η διευκόλυνση πρέπει να 
περιορίζεται στη χρηματοδότηση των 
μέτρων που έχουν ταχύ, μετρήσιμο και 
ουσιαστικό αντίκτυπο στην οικονομική 
ανάκαμψη εντός της ΕΕ, αυξάνουν την 
ενεργειακή ασφάλεια και μειώνουν τις 
εκπομπές θερμοκηπικών αερίων. Τα μέτρα 
πρέπει να συμβάλλουν στην οικοδόμηση 
ανταγωνιστικής, διασυνδεδεμένης και 
πράσινης οικονομίας, καθώς και στην 
προστασία της απασχόλησης, στο πλαίσιο 
της υλοποίησης των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Τα 
κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 663/2009 πρέπει να 
εφαρμόζονται πλήρως για την επιλογή και 
την επιλεξιμότητα των μέτρων που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης. Ως ουσιαστικό στοιχείο 
πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη η 
γεωγραφική ισοκατανομή των έργων.
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Or. el

Τροπολογία 16
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
663/2009 η διευκόλυνση πρέπει να 
περιορίζεται στη χρηματοδότηση των 
μέτρων που έχουν ταχύ, μετρήσιμο και 
ουσιαστικό αντίκτυπο στην οικονομική 
ανάκαμψη εντός της ΕΕ, αυξάνουν τη 
ενεργειακή ασφάλεια και μειώνουν τις 
εκπομπές θερμοκηπικών αερίων. Τα 
κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 663/2009 πρέπει να 
εφαρμόζονται πλήρως για την επιλογή και 
την επιλεξιμότητα των μέτρων που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης. Ως ουσιαστικό στοιχείο 
πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη η 
γεωγραφική ισοκατανομή των έργων.

(7) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
663/2009 η διευκόλυνση πρέπει να 
περιορίζεται στη χρηματοδότηση των 
μέτρων που έχουν ταχύ, μετρήσιμο και 
ουσιαστικό αντίκτυπο στην οικονομική 
ανάκαμψη εντός της ΕΕ, αυξάνουν τη 
ενεργειακή ασφάλεια και μειώνουν τις 
εκπομπές θερμοκηπικών αερίων. Τα 
κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 663/2009 πρέπει να 
εφαρμόζονται πλήρως για την επιλογή και 
την επιλεξιμότητα των μέτρων που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης.

Or. en

Τροπολογία 17
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Λόγω της επείγουσας ανάγκης για την 
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και 
των πιεστικών ενεργειακών αναγκών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δαπάνες πρέπει να 
είναι επιλέξιμες από τις 13 Ιουλίου 2009, 
επειδή πολλοί υποψήφιοι ζήτησαν την 
επιλεξιμότητα των δαπανών από την 
υποβολή της αίτησης επιχορήγησης, 

(9) Λόγω της επείγουσας ανάγκης για την 
αντιμετώπιση της οικονομικής, της 
κοινωνικής και της κλιματικής κρίσης και 
των πιεστικών αναγκών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσον αφορά την ασφάλεια του 
εφοδιασμού στον τομέα της ενέργειας, οι 
δαπάνες πρέπει να είναι επιλέξιμες από τις 
13 Ιουλίου 2009, επειδή πολλοί υποψήφιοι 
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σύμφωνα με το άρθρο 112 του κανονισμού 
(ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 για τη 
θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού 
που εφαρμόζεται στο γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων

ζήτησαν την επιλεξιμότητα των δαπανών 
από την υποβολή της αίτησης 
επιχορήγησης, σύμφωνα με το άρθρο 112 
του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002 για τη θέσπιση του 
δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Or. en

Αιτιολόγηση

Τόσο κατά τη διατύπωση της αποστολής της προσωρινής επιτροπής CRIS όσο και σε πρόσφατα 
νομοθετικά κείμενα και ψηφίσματά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέστησε σαφή τη θέση 
του ότι η πρόσφατη κρίση δεν είναι μόνο οικονομική αλλά συμπίπτει με μια κοινωνική και μια 
κλιματική κρίση. Δεδομένου λοιπόν ότι το προτεινόμενο κείμενο και το μέσο που αυτό προτείνει 
μπορούν εξίσου αποτελεσματικά να αντιμετωπίσουν οικονομικές, κοινωνικές και 
κλιματολογικές πτυχές της παρούσας κρίσης, καλό είναι να υπάρξει αναφορά όλων αυτών των 
παραμέτρων. Αξίζει επίσης να αναφερθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Τροπολογία 18
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Λόγω της επείγουσας ανάγκης για την 
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και 
των πιεστικών ενεργειακών αναγκών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο παρών κανονισμός 
πρέπει να τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά τη 
δημοσίευσή του,

(10) Λόγω της επείγουσας ανάγκης για την 
αντιμετώπιση της οικονομικής, 
κοινωνικής και κλιματικής κρίσης και των 
πιεστικών αναγκών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσον αφορά την ασφάλεια του 
εφοδιασμού στον τομέα της ενέργειας, ο 
παρών κανονισμός πρέπει να τεθεί σε ισχύ 
αμέσως μετά τη δημοσίευσή του,

Or. en

Αιτιολόγηση

Τόσο κατά τη διατύπωση της αποστολής της προσωρινής επιτροπής CRIS όσο και σε πρόσφατα 
νομοθετικά κείμενα και ψηφίσματά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέστησε σαφή τη θέση 
του ότι η πρόσφατη κρίση δεν είναι μόνο οικονομική αλλά συμπίπτει με μια κοινωνική και μια 
κλιματική κρίση. Δεδομένου λοιπόν ότι το προτεινόμενο κείμενο και το μέσο που αυτό προτείνει 
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μπορούν εξίσου αποτελεσματικά να αντιμετωπίσουν οικονομικές, κοινωνικές και 
κλιματολογικές πτυχές της παρούσας κρίσης, καλό είναι να υπάρξει αναφορά όλων αυτών των 
παραμέτρων. Αξίζει επίσης να αναφερθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Τροπολογία 19
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) Αυτό το χρηματοδοτικό μέσο που 
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της 
Πρωτοβουλίας Χρηματοδότησης της 
Αειφόρου Ενέργειας με σκοπό την 
ανακατανομή των μη δαπανηθέντων 
κονδυλίων του κεφαλαίου II του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009 πρέπει 
να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για 
μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις, όσον 
αφορά τον τελικό προορισμό αδιάθετων 
κονδυλίων της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 20
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10β) Το νέο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο και τα μελλοντικά προγράμματα-
πλαίσιο του τομέα έρευνας και ανάπτυξης 
πρέπει να περιλαμβάνουν νέες και 
διευρυμένες κατηγορίες δαπανών και 
χρηματοδότησης της τεχνικής βοήθειας 
σε συνδυασμό με καινοτόμους 
μηχανισμούς χρηματοδοτικών κινήτρων 
(όπως, λόγου χάρη, παροχή εγγυήσεων, 
χαμηλότοκα δάνεια με ευνοϊκούς όρους, 
μικτά χρηματοδοτικά μέσα και 
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χρηματοδότηση σχεδίων) με σκοπό να 
ενισχυθεί η μαζική ανάπτυξη και εξέλιξη 
προγραμμάτων με υψηλό δυναμικό 
καινοτομίας στον τομέα της αειφόρου 
ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 21
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"2. «Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 
αναλαμβάνονται οι επιμέρους νομικές 
δεσμεύσεις με τις οποίες υλοποιούνται οι 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν κατά το 2009 και 2010. Οι 
επιμέρους νομικές δεσμεύσεις κατά το 
άρθρο 22 αναλαμβάνονται έως τις 31 
Μαρτίου 2011.»

"2. «Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 
αναλαμβάνονται οι επιμέρους νομικές 
δεσμεύσεις με τις οποίες υλοποιούνται οι 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν κατά το 2009 και 2010.

Or. en

Τροπολογία 22
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"2. «Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 
αναλαμβάνονται οι επιμέρους νομικές 
δεσμεύσεις με τις οποίες υλοποιούνται οι 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν κατά το 2009 και 2010. Οι 

"2. «Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 
αναλαμβάνονται οι επιμέρους νομικές 
δεσμεύσεις με τις οποίες υλοποιούνται οι 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν κατά το 2009 και 2010. Οι 
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επιμέρους νομικές δεσμεύσεις κατά το 
άρθρο 22 αναλαμβάνονται έως τις 31 
Μαρτίου 2011.»

νομικές δεσμεύσεις κατά το άρθρο 22 
αναλαμβάνονται έως τις 31 Μαρτίου 
2011.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι νομικές δεσμεύσεις αναφέρονται στη σύσταση της διευκόλυνσης και όχι στα μεμονωμένα 
προγράμματα του πρώτου μέρους της παραγράφου.

Τροπολογία 23
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 
πιστώσεις ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ 
για τις οποίες δεν κατέστη δυνατό να 
αναληφθούν επιμέρους νομικές δεσμεύσεις 
βάσει του κεφαλαίου II καθώς και 
ενδεχομένως άλλες πιστώσεις που δεν 
απορροφήθηκαν λόγω, ολικής ή μερικής, 
μη εκτέλεσης έργων σύμφωνα με το 
κεφάλαιο ΙΙ διατίθενται για χρηματοδοτική 
διευκόλυνση στο πλαίσιο της 
Πρωτοβουλίας Χρηματοδότησης της 
Αειφόρου Ενέργειας.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 
πιστώσεις ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ 
για τις οποίες δεν κατέστη δυνατό να 
αναληφθούν επιμέρους νομικές δεσμεύσεις 
βάσει του κεφαλαίου II καθώς και 
ενδεχομένως άλλες πιστώσεις που δεν 
απορροφήθηκαν λόγω, ολικής ή μερικής, 
μη εκτέλεσης έργων σύμφωνα με το 
κεφάλαιο ΙΙ διατίθενται για χρηματοδοτική 
διευκόλυνση στο πλαίσιο της 
Πρωτοβουλίας Χρηματοδότησης της 
Αειφόρου Ενέργειας. Επιπροσθέτως, 
χορηγείται στη διευκόλυνση ποσόν 15 
εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα δράσης 
της ΕΕ για την καταπολέμηση της 
αλλαγής του κλίματος. Το ποσό αυτό θα 
διατεθεί με τη χρησιμοποίηση όλων των 
διατάξεων της Διοργανικής Συμφωνίας 
της 17ης Μαΐου 2006, και συγκεκριμένα 
το σημείο 23 αυτής, προκειμένου να 
τροποποιηθούν ανάλογα τα ανώτατα όρια 
των κεφαλαίων 1α και 2. Η Επιτροπή θα 
προχωρήσει ως εκ τούτου με τις 
απαραίτητες προτάσεις σχετικά με την 
προσαρμογή των ανωτάτων ορίων και τη 
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δημιουργία ενός χωριστού νέου κονδυλίου 
στον προϋπολογισμό για τη 
χρηματοδοτική διευκόλυνση στον 
προϋπολογισμό του 2010.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια επιθυμεί να τονίσει ότι δεν πρέπει να κατασπαταλώνται δημοσιονομικοί πόροι. 
Συγκεκριμένα, ποσόν 15 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση 
της αλλαγής του κλίματος έχουν εγγραφεί στο αποθεματικό της γραμμής του προϋπολογισμού 07 
03 23 μολονότι δεν δίνεται καμία νομική βάση για κάτι τέτοιο. Δεδομένου ότι τα εν λόγω 15 εκ. 
ευρώ πρέπει να θεωρηθούν κυριολεκτικά χαμένα αν δεν μεταφερθούν στην διευκόλυνση, η 
εισηγήτρια εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να ζητηθεί η προσαρμογή αναλόγως του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου και της διοργανικής συμφωνίας. Να σημειωθεί βεβαίως ότι η 
προσαρμογή των ανωτάτων ορίων έχει καθαρά τεχνικό και αυτονόητο χαρακτήρα. 

Τροπολογία 24
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 
πιστώσεις ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ 
για τις οποίες δεν κατέστη δυνατό να 
αναληφθούν επιμέρους νομικές δεσμεύσεις 
βάσει του κεφαλαίου II καθώς και 
ενδεχομένως άλλες πιστώσεις που δεν 
απορροφήθηκαν λόγω, ολικής ή μερικής, 
μη εκτέλεσης έργων σύμφωνα με το 
κεφάλαιο ΙΙ διατίθενται για χρηματοδοτική 
διευκόλυνση στο πλαίσιο της 
Πρωτοβουλίας Χρηματοδότησης της 
Αειφόρου Ενέργειας.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 
πιστώσεις ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ 
για τις οποίες δεν κατέστη δυνατό να 
αναληφθούν επιμέρους νομικές δεσμεύσεις 
βάσει του κεφαλαίου II καθώς και 
ενδεχομένως άλλες πιστώσεις που δεν 
απορροφήθηκαν λόγω, ολικής ή μερικής, 
μη εκτέλεσης έργων σύμφωνα με το 
κεφάλαιο ΙΙ διατίθενται για χρηματοδοτική 
διευκόλυνση στο πλαίσιο της 
Πρωτοβουλίας Χρηματοδότησης της 
Αειφόρου Ενέργειας, προκειμένου να 
συγκροτηθούν κατάλληλοι 
χρηματοδοτικοί μηχανισμοί σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και άλλα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ώστε να 
δοθεί σημαντική ώθηση σε έργα 
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ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίησης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Or. el

Τροπολογία 25
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 
πιστώσεις ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ 
για τις οποίες δεν κατέστη δυνατό να 
αναληφθούν επιμέρους νομικές δεσμεύσεις 
βάσει του κεφαλαίου II καθώς και 
ενδεχομένως άλλες πιστώσεις που δεν 
απορροφήθηκαν λόγω, ολικής ή μερικής, 
μη εκτέλεσης έργων σύμφωνα με το 
κεφάλαιο ΙΙ διατίθενται για χρηματοδοτική 
διευκόλυνση στο πλαίσιο της 
Πρωτοβουλίας Χρηματοδότησης της 
Αειφόρου Ενέργειας.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 
πιστώσεις ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ 
για τις οποίες δεν κατέστη δυνατό να 
αναληφθούν επιμέρους νομικές δεσμεύσεις 
βάσει του κεφαλαίου II διατίθενται για 
χρηματοδοτική διευκόλυνση στο πλαίσιο 
της Πρωτοβουλίας Χρηματοδότησης της 
Αειφόρου Ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 26
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 
2, πιστώσεις που δεν απορροφήθηκαν 
λόγω, ολικής ή μερικής, μη εκτέλεσης 
έργων σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ 
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διατίθενται για προγράμματα 
εντεταγμένα σε/στον εφεδρικό πίνακα.

Or. en

Τροπολογία 27
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Παράρτημα II – μέρος Ι – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την χρηματοδοτική διευκόλυνση 
στηρίζεται η ανάπτυξη έργων στον τομέα 
της ενεργειακής απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είναι 
χρηματοδοτήσιμα από τράπεζες και 
διευκολύνεται η χρηματοδότηση 
επενδυτικών προγραμμάτων στον τομέα 
ενεργειακή απόδοση και των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας από τις τοπικές και 
περιφερειακές δημόσιες αρχές. Η 
διευκόλυνση αυτή υλοποιείται σύμφωνα με 
τις διατάξεις για την ανάθεση των 
καθηκόντων εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού που καθορίζονται στο 
δημοσιονομικό κανονισμό και στους 
κανόνες εφαρμογής του.

Με την χρηματοδοτική διευκόλυνση 
στηρίζεται η ανάπτυξη έργων στον τομέα 
της εξοικονόμησης ενέργειας, της 
ενεργειακής απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είναι 
χρηματοδοτήσιμα από τράπεζες και 
διευκολύνεται η χρηματοδότηση 
επενδυτικών προγραμμάτων στον τομέα 
της εξοικονόμησης ενέργειας, της 
ενεργειακής απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τις 
εθνικές, τοπικές και περιφερειακές 
δημόσιες αρχές. Η διευκόλυνση αυτή 
υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις για 
την ανάθεση των καθηκόντων εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού που καθορίζονται στο 
δημοσιονομικό κανονισμό και στους 
κανόνες εφαρμογής του.

Or. en

Τροπολογία 28
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Παράρτημα II – μέρος Ι – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την χρηματοδοτική διευκόλυνση 
στηρίζεται η ανάπτυξη έργων στον τομέα 
της ενεργειακής απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είναι 
χρηματοδοτήσιμα από τράπεζες και 
διευκολύνεται η χρηματοδότηση 
επενδυτικών προγραμμάτων στον τομέα 
ενεργειακή απόδοση και των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας από τις τοπικές και 
περιφερειακές δημόσιες αρχές. Η 
διευκόλυνση αυτή υλοποιείται σύμφωνα με 
τις διατάξεις για την ανάθεση των 
καθηκόντων εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού που καθορίζονται στο 
δημοσιονομικό κανονισμό και στους 
κανόνες εφαρμογής του.

Η χρηματοδοτική διευκόλυνση θα 
χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη έργων 
στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που 
είναι χρηματοδοτήσιμα από τράπεζες και 
διευκολύνεται η χρηματοδότηση 
επενδυτικών προγραμμάτων στον τομέα 
ενεργειακή απόδοση και των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας από τις τοπικές και 
περιφερειακές δημόσιες αρχές. Η 
διευκόλυνση αυτή υλοποιείται σύμφωνα με 
τις διατάξεις για την ανάθεση των 
καθηκόντων εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού που καθορίζονται στο 
δημοσιονομικό κανονισμό και στους 
κανόνες εφαρμογής του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του ρόλου της διευκόλυνσης.

Τροπολογία 29
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Παράρτημα II – μέρος Ι – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διευκόλυνση χρησιμοποιείται για έργα 
αειφόρου ενέργειας σε αστικές περιοχές. 
Περιλαμβάνονται εν προκειμένω τα εξής:

Η διευκόλυνση χρησιμοποιείται για έργα 
αειφόρου ενέργειας ιδίως σε αστικές 
περιοχές, σε συνδυασμό με την 
πρωτοβουλία για τις έξυπνες πόλεις από 
τις Ευρωπαϊκές Βιομηχανικές 
Πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του Σχεδίου 
ΣΕΤ. Περιλαμβάνονται εν προκειμένω τα 
εξής:

Or. en
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Τροπολογία 30
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Παράρτημα II – μέρος Ι – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διευκόλυνση χρησιμοποιείται για έργα 
αειφόρου ενέργειας σε αστικές περιοχές. 
Περιλαμβάνονται εν προκειμένω τα εξής:

Η διευκόλυνση χρησιμοποιείται για έργα 
αειφόρου ενέργειας σε αστικές περιοχές, 
αλλά και σε ορεινές και  νησιωτικές 
περιοχές με πλούσιο δυναμικό 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
Περιλαμβάνονται εν προκειμένω τα εξής:

Or. el

Τροπολογία 31
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Παράρτημα II – μέρος Ι – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διευκόλυνση χρησιμοποιείται για έργα 
αειφόρου ενέργειας σε αστικές περιοχές. 
Περιλαμβάνονται εν προκειμένω τα εξής:

Η διευκόλυνση χρησιμοποιείται για έργα 
αειφόρου ενέργειας ιδίως αλλά όχι μόνο σε 
αστικές περιοχές. Περιλαμβάνονται εν 
προκειμένω τα εξής:

Or. ro

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τις χρηματοδοτικές διευκολύνσεις των πρωτοβουλιών στον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 
Χρηματοδότησης της Αειφόρου Ενέργειας, έχει σημασία να χρησιμοποιούνται αυτές όχι μόνο 
για αστικά αλλά και για άλλου είδους προγράμματα.
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Τροπολογία 32
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Παράρτημα ΙΙ – μέρος Ι – παράγραφος 2 –στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) έργα τα οποία εμφανίζουν υψηλό 
δυναμικό καινοτομίας και οικονομικής 
αποτελεσματικότητας και χρησιμοποιούν 
νέες διαδικασίες και τις βέλτιστες 
υφιστάμενες τεχνολογίες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καινοτομία είναι μια καίρια πτυχή που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαμόρφωση 
οποιωνδήποτε σχεδίων για την ανάκαμψη της οικονομίας. Για να διατηρηθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, το δυναμικό καινοτομίας πρέπει να είναι 
πάντοτε στη κορυφή της σειράς προτεραιότητας κατά την επιλογή έργων. Η διατύπωση 
«βέλτιστες υφιστάμενες τεχνολογίες» είναι προτιμότερη από την διατύπωση «νέες τεχνολογίες» 
διότι το καταλληλότερο μέσο για τη χρηματοδότηση των νέων τεχνολογιών στην ενεργειακή 
απόδοση είναι το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και όχι το Πρόγραμμα Ανάκαμψης  Δεδομένου ότι η 
διευκόλυνση απευθύνεται στις δημόσιες αρχές, πρέπει να τους ζητηθεί να εφαρμόσουν τις 
βέλτιστες υφιστάμενες τεχνολογίες και όχι νέες και καινοτόμες τεχνολογίες.

Τροπολογία 33
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Παράρτημα II – μέρος Ι – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αποκεντρωμένες ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ενταγμένες στις τοπικές 
συνθήκες·

γ) αποκεντρωμένες ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ενταγμένες στις τοπικές 
συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων 
φωτοβολταϊκών συστημάτων 
ενσωματωμένων στα αρχιτεκτονικά 
στοιχεία·



PE445.669v01-00 20/36 AM\823030EL.doc

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως παραδέχεται ο νομοθέτης μέσω της έγκρισης της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση 
των κτιρίων (COM(2008)780), οι οικοδομές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 40% της ενεργειακής 
κατανάλωσης της ΕΕ, μπορούν να γίνουν αιτία μεγάλης εξοικονόμησης ενέργειας και μπορούν 
χωρίς δυσκολία να ενσωματώσουν συστήματα ανανεούμενων μορφών ενέργειας όπως οι 
φωτοβολταϊκές εφαρμογές, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να αποκτήσουμε κτίρια με 
μηδενική σχεδόν κατανάλωση ενέργειας.

Τροπολογία 34
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Παράρτημα II – μέρος Ι – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αποκεντρωμένες ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ενταγμένες στις τοπικές 
συνθήκες·

γ) αποκεντρωμένες ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ενταγμένες στις τοπικές 
συνθήκες· ενσωμάτωση αποκεντρωμένων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα 
ηλεκτρικά δίκτυα·

Or. en

Τροπολογία 35
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Παράρτημα ΙΙ – μέρος Ι – παράγραφος 2 –στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) αναβάθμιση υποδομών δικτύου για 
τον περιορισμό των απωλειών ενέργειας 
και την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας,

Or. el
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Τροπολογία 36
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Παράρτημα II – μέρος Ι – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) καθαρές αστικές συγκοινωνίες που 
τονώνουν την αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και την ενσωμάτωση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

δ) καθαρές αστικές συγκοινωνίες, 
συμπεριλαμβανομένης της στροφής προς 
τις δημόσιες συγκοινωνίες και στα μέσω 
ανανεώσιμων πηγών ηλεκτροκινούμενα 
οχήματα που συμβάλλουν στις περικοπές 
της ενεργειακής σπατάλης των πόλεων, 
των δήμων και των περιοχών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράμετρος της στροφής προς τις δημόσιες συγκοινωνίες και στα ηλεκτροκινούμενα οχήματα 
αναμένεται ότι θα παίξει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στο μέλλον και πρέπει συνεπώς να 
αναγνωριστεί. Κάτι τέτοιο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για τις δημοτικές αρχές, τις πόλεις και 
τις περιφέρειες προς τις οποίες απευθύνεται κυρίως το μέσο.

Τροπολογία 37
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Παράρτημα II – μέρος Ι – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τοπικές υποδομές, όπου 
συμπεριλαμβάνονται: αποτελεσματικός 
οδικός φωτισμός, έξυπνοι μετρητές και 
ευφυή δίκτυα, που αξιοποιούν πλήρως τις 
τεχνολογίες των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών (ΤΠΕ).

ε) τοπικές υποδομές, όπου 
συμπεριλαμβάνονται: αποτελεσματικός 
οδικός φωτισμός, λύσεις στο πρόβλημα 
της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, 
έξυπνοι μετρητές και ευφυή δίκτυα, που 
αξιοποιούν πλήρως τις τεχνολογίες των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών 
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(ΤΠΕ).

Or. en

Τροπολογία 38
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Παράρτημα ΙΙ – μέρος Ι – παράγραφος 2 –στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) πιλοτικά σχέδια και έργα επίδειξης, 
προγράμματα που αξιοποιούν νέες και 
καινοτόμες τεχνολογίες ανανεώσιμης 
ενέργειας και εξοικονόμισης ενέργειας και 
οργανώσεις της «Τοπικής Ατζέντας 21» 
στο βαθμό που δικαιούνται να 
διαχειρίζονται κονδύλια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δοκιμές στη πράξη των καινοτόμων λύσεων συμβάλλουν στην απόκτηση εμπειριών ως προς 
τις βέλτιστες πρακτικές. Η ανάμειξη της Τοπικής Ατζέντας 21 βοηθά να ενταχθούν στην 
προσπάθεια εκείνοι οι φορείς που πειραματίζονται ήδη με καινοτόμες λύσεις ειδικά 
διαμορφωμένες για να ανταποκριθούν στις τοπικές συνθήκες.

Τροπολογία 39
Lena Ek

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Παράρτημα ΙΙ –μέρος Ι – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τα γενικά έξοδα για τη διευκόλυνση δεν 
πρέπει να υπερβούν συνολικά το 3%. 
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Τροπολογία 40
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Παράρτημα II – μέρος Ι – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διευκόλυνση επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται για την παροχή κινήτρων 
και τεχνικής βοήθειας καθώς και για την 
ευαισθητοποίηση των εθνικών και τοπικών 
αρχών, για να εξασφαλίζεται η βέλτιστη 
αξιοποίηση των Διαρθρωτικών Ταμείων 
και του Ταμείου Συνοχής, ιδίως όταν 
πρόκειται για βελτιώσεις της ενεργειακής 
απόδοσης και ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας όσον αφορά τις κατοικίες και τα 
άλλα είδη κτηρίων.

Η διευκόλυνση επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται για την παροχή κινήτρων, 
συμπεριλαμβανομένων της διαμόρφωσης 
προβλέψεων και της διάθεσης κεφαλαίων 
για δάνεια, εγγυήσεις, μετοχές και λοιπά 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Η 
διευκόλυνση εξασφαλίζει τη εναρκτήρια 
φάση των προγραμμάτων. Πρόκειται για 
προγράμματα προφανούς οικονομικής 
και χρηματοπιστωτικής αξίας (πρέπει να 
είναι χρηματοδοτήσιμα από τράπεζες) 
ούτως ώστε να αποπληρώνονται οι 
επενδύσεις που κατέβαλε το ταμείο και να 
προσελκύονται δημόσιες και ιδιωτικές 
επενδύσεις στο πλαίσιο των συμπράξεων 
δημόσιου/ιδιωτικού τομέα. 
Επιπροσθέτως, είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθεί ποσοστό μέχρι 10% των 
αναφερόμενων στο άρθρο 22 κονδυλίων 
για τη παροχή τεχνικής βοήθειας καθώς 
και για την ευαισθητοποίηση των εθνικών 
και τοπικών αρχών, για να εξασφαλίζεται η 
βέλτιστη αξιοποίηση των Διαρθρωτικών 
Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, ιδίως 
όταν πρόκειται για βελτιώσεις της 
ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας όσον αφορά τις κατοικίες 
και τα άλλα είδη κτηρίων. Η τεχνική 
βοήθεια πρέπει να συμπληρώνει 
υφιστάμενες διευκολύνσεις που 
χρηματοδοτούνται από την Ένωση, 
συγκεκριμένα δε το μέσο τεχνικής 
συνδρομής ELENA, και να αποφεύγει 
οποιεσδήποτε αλληλεπικαλύψεις με άλλα 
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χρηματοπιστωτικά μέσα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διευκόλυνση πρέπει να διαθέτει αδιαμφισβήτητη ευελιξία ούτως ώστε να μπορεί να παράσχει 
εκείνα τα κατάλληλα προϊόντα που θα ενισχύσουν την αγοραστική ζήτηση. Η τεχνική βοήθεια 
πρέπει να καλύπτει επακριβώς συγκεκριμένο τμήμα του συνολικού προϋπολογισμού και να 
διευκρινίζεται καλύτερα. Η αναφορά στο ELENA γίνεται για να διασφαλιστεί μια πλέον 
συντονισμένη δράση μεταξύ των διαφορετικών χρηματοπιστωτικών μέσων της Κοινότητας.

Τροπολογία 41
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Παράρτημα II – μέρος Ι – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διευκόλυνση επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται για την παροχή κινήτρων 
και τεχνικής βοήθειας καθώς και για την 
ευαισθητοποίηση των εθνικών και 
τοπικών αρχών, για να εξασφαλίζεται η 
βέλτιστη αξιοποίηση των Διαρθρωτικών 
Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, ιδίως 
όταν πρόκειται για βελτιώσεις της 
ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας όσον αφορά τις κατοικίες 
και τα άλλα είδη κτηρίων.

Η διευκόλυνση επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται για να εξασφαλίζεται η 
βέλτιστη αξιοποίηση των Διαρθρωτικών 
Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, ιδίως 
όταν πρόκειται για βελτιώσεις της 
ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας όσον αφορά τις κατοικίες 
και τα άλλα είδη κτηρίων

Or. ro

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τις χρηματοδοτικές διευκολύνσεις των πρωτοβουλιών στον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 
Χρηματοδότησης της Αειφόρου Ενέργειας, έχει σημασία να χρησιμοποιηθούν αυτές για την 
εκκίνηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης της ενεργειακής απόδοσης και ακόμα πιο 
συγκεκριμένα για την στήριξη προγραμμάτων που αυξάνουν ουσιαστικά την ενεργειακή 
απόδοση των οικοδομών. 
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Τροπολογία 42
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Παράρτημα II – μέρος Ι – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διευκόλυνση επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται για την παροχή κινήτρων 
και τεχνικής βοήθειας καθώς και για την 
ευαισθητοποίηση των εθνικών και τοπικών 
αρχών, για να εξασφαλίζεται η βέλτιστη 
αξιοποίηση των Διαρθρωτικών Ταμείων 
και του Ταμείου Συνοχής, ιδίως όταν 
πρόκειται για βελτιώσεις της ενεργειακής 
απόδοσης και ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας όσον αφορά τις κατοικίες και τα 
άλλα είδη κτηρίων.

Η διευκόλυνση επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται για την παροχή κινήτρων, 
μέσων μετριασμού των κινδύνων και 
τεχνικής βοήθειας καθώς και για την 
ευαισθητοποίηση των εθνικών και τοπικών 
αρχών, για να εξασφαλίζεται η βέλτιστη 
αξιοποίηση των Διαρθρωτικών Ταμείων 
και του Ταμείου Συνοχής, ιδίως όταν 
πρόκειται για βελτιώσεις της ενεργειακής 
απόδοσης και ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας όσον αφορά τις κατοικίες και τα 
άλλα είδη κτηρίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω κίνδυνοι, οικονομικής και τεχνικής φύσης, αφορούν τις πιθανότητες έλλειψης 
πόρων και τεχνικής αβαρίας που θα πλήξουν την κερδοφορία της επιχείρισης. Οι μηχανισμοί 
κάλυψης κινδύνων αποσκοπούν στην αποζημίωση μέχρι ένα ποσοστό των επενδύσεων. Θα 
μπορούσε να αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε συνεργασία με την ΕΤΕπ μηχανισμός για 
ορισμένες ενεργειακές τεχνολογίες.

Τροπολογία 43
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Παράρτημα ΙΙ –μέρος Ι – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης προβλέπει μεταξύ άλλων 
στήριξη της δημιουργίας και της 
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ανάπτυξης χρηματοδοτικών μέσων, όπως 
επιχειρηματικά κεφάλαια, ταμεία 
δανειοδότησης και εγγυήσεων, ταμεία 
τοπικής ανάπτυξης, επιδοτήσεις 
επιτοκίου, δικτύωση, ταμεία 
συνεργασίας, και ανταλλαγή εμπειριών 
μεταξύ περιφερειών, πόλεων και συναφών 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων όσων 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
περιλαμβάνει ήδη στήριξη της δημιουργίας και της ανάπτυξης χρηματοδοτικών μέσων, όπως 
επιχειρηματικά κεφάλαια, ταμεία δανειοδότησης και εγγυήσεων, ταμεία τοπικής ανάπτυξης, 
επιδοτήσεις επιτοκίου, δικτύωση, ταμεία συνεργασίας, και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ 
περιφερειών, πόλεων και συναφών κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Έχει 
ήδη χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία, σε ορισμένα κράτη μέλη, ανανεούμενων κεφαλαίων για 
την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας.

Τροπολογία 44
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Παράρτημα II – μέρος Ι – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δικαιούχοι της διευκόλυνσης είναι 
δημόσιες αρχές, κατά προτίμηση σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ή 
ιδιωτικοί φορείς που ενεργούν για 
λογαριασμό αυτών των δημόσιων αρχών. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις προτάσεις 
που θα αφορούν τη συνεργασία των 
φορέων αυτών με στεγαστικούς 
συνεταιρισμούς και αναπτυξιακούς 
οργανισμούς.

Οι δικαιούχοι της διευκόλυνσης είναι 
δημόσιες τοπικές και περιφερειακές 
αρχές, δημόσιες επιχειρήσεις και φυσικά 
και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις προτάσεις 
που θα αφορούν τη συνεργασία των 
φορέων αυτών με στεγαστικούς 
συνεταιρισμούς, δημοτικές επιχειρήσεις 
ενεργειακού εφοδιασμού και 
αναπτυξιακούς οργανισμούς.
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Or. de

Τροπολογία 45
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διευκόλυνση θα υλοποιηθεί από έναν ή 
περισσότερους ενδιάμεσους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως
διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΔΧΙ). 
Η επιλογή των ενδιάμεσων 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών πρέπει 
να βασίζεται στην αποδεδειγμένη 
ικανότητά τους να αξιοποιούν τη 
χρηματοδότηση με τον πλέον αποδοτικό 
και αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με 
τους κανόνες και τα κριτήρια που 
ορίζονται στο παρόν παράρτημα.

Η διευκόλυνση θα υλοποιηθεί από ένα ή 
περισσότερα διεθνή χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα (ΔΧΙ). Η επιλογή των ΔΧΙ
πρέπει να βασίζεται στην αποδεδειγμένη 
ικανότητά τους να αξιοποιούν τη 
χρηματοδότηση με τον πλέον αποδοτικό 
και αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με 
τους κανόνες και τα κριτήρια που 
ορίζονται στο παρόν παράρτημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ΔΧΙ αποτελούν τους πλέον κατάλληλους φορείς ιδίως κατά τη περίοδο της σύστασης, όπως 
λ.χ. η ΕΤΕπ η οποία είναι το μόνο ΔΧΙ που καλύπτει και τα 27 κράτη μέλη, η μόνη μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα τράπεζα (και άρα παρέχει πολύ περισσότερες εγγυήσεις) και ο μόνος 
φορέας που έχει από τη Συνθήκη νομική υποχρέωση να υποστηρίζει πολιτικές της ΕΕ (άρθρο 
308). Δεδομένου ότι σκοπός είναι η σύσταση ταμείου, η συμμετοχή λοιπών δημόσιων και 
ιδιωτικών επενδυτών θα ενίσχυε την περαιτέρω μόχλευση χρηματοδότησης της ΕΕ. Η 
τροπολογία επιδιώκει έναν αυστηρότερο ορισμό της πληρωμής των οικομικών μεσαζόντων 
ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη ροή κονδυλίων στη τοπική αυτοδιοίκηση.

Τροπολογία 46
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Παράρτημα II – μέρος II – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών 
πόρων και να διατίθενται στους 
ενδιαφερόμενους οι βέλτιστες πρακτικές, 
επιβάλλεται σε εκείνον τον ενδιάμεσο 
χρηματοπιστωτικό οργανισμό που έχει 
εφαρμόσει αυτή τη διευκόλυνση σε ένα 
από τα κράτη μέλη να θέσει το 
εφαρμοσθέν πρότυπο στη διάθεση όλων 
των άλλων κρατών μελών, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής, δωρεάν.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Επιδιώκει να διασφαλίσει την αποδοτικότητα των χρηματοπιστωτικών πόρων που διατίθενται 
στη διευκόλυνση και να προαγάγει την ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα μεταξύ κρατών 
μελών.

Τροπολογία 47
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ενδιάμεσοι χρηματοδοτικοί οργανισμοί 
πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την 
ανάθεση των καθηκόντων εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού που καθορίζονται στο 
δημοσιονομικό κανονισμό και στους 
κανόνες εφαρμογής του, ιδίως τους 
κανόνες για τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων, τον εσωτερικό έλεγχο, τη 
λογιστική οργάνωση και τον εξωτερικό 
έλεγχο. Σε αυτούς τους ενδιάμεσους
χρηματοδοτικούς οργανισμούς 
παρέχονται μόνο τα έξοδα διαχείρισης ή 

Οι ενδιάμεσοι χρηματοδοτικοί οργανισμοί 
πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την 
ανάθεση των καθηκόντων εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού που καθορίζονται στο 
δημοσιονομικό κανονισμό και στους 
κανόνες εφαρμογής του, ιδίως τους 
κανόνες για τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων, τον εσωτερικό έλεγχο, τη 
λογιστική οργάνωση και τον εξωτερικό 
έλεγχο. Οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί θα μπορούν να εκδίδουν 
τιμολόγιο μόνο για τα έξοδα διαχείρισης ή 
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το κόστος που αφορά τη συγκρότηση και 
την υλοποίηση της χρηματοδοτικής 
διευκόλυνσης.

για λοιπές επιλέξιμες δαπάνες που 
αφορούν τη συγκρότηση και την 
υλοποίηση της χρηματοδοτικής 
διευκόλυνσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ΔΧΙ αποτελούν τους πλέον κατάλληλους φορείς ιδίως κατά τη περίοδο της σύστασης, όπως 
λ.χ. η ΕΤΕπ η οποία είναι το μόνο ΔΧΙ που καλύπτει και τα 27 κράτη μέλη, η μόνη μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα τράπεζα (και άρα παρέχει πολύ περισσότερες εγγυήσεις) και ο μόνος 
φορέας που έχει από τη Συνθήκη νομική υποχρέωση να υποστηρίζει πολιτικές της ΕΕ (άρθρο 
308). Δεδομένου ότι σκοπός είναι η σύσταση ταμείου, η συμμετοχή λοιπών δημόσιων και 
ιδιωτικών επενδυτών θα ενίσχυε την περαιτέρω μόχλευση χρηματοδότησης της ΕΕ. Η 
τροπολογία επιδιώκει έναν αυστηρότερο ορισμό της πληρωμής των οικομικών μεσαζόντων 
ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη ροή κονδυλίων στη τοπική αυτοδιοίκηση.

Τροπολογία 48
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Παράρτημα II – μέρος II – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ενδιάμεσοι χρηματοδοτικοί οργανισμοί 
πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την 
ανάθεση των καθηκόντων εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού που καθορίζονται στο 
δημοσιονομικό κανονισμό και στους 
κανόνες εφαρμογής του, ιδίως τους 
κανόνες για τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων, τον εσωτερικό έλεγχο, τη 
λογιστική οργάνωση και τον εξωτερικό 
έλεγχο. Σε αυτούς τους ενδιάμεσους 
χρηματοδοτικούς οργανισμούς παρέχονται 
μόνο τα έξοδα διαχείρισης ή το κόστος που 
αφορά τη συγκρότηση και την υλοποίηση 
της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης.

Οι ενδιάμεσοι χρηματοδοτικοί οργανισμοί 
πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την 
ανάθεση των καθηκόντων εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού που καθορίζονται στο 
δημοσιονομικό κανονισμό και στους 
κανόνες εφαρμογής του, ιδίως τους 
κανόνες για τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων, τον εσωτερικό έλεγχο, τη 
λογιστική οργάνωση και τον εξωτερικό 
έλεγχο. Σε αυτούς τους ενδιάμεσους 
χρηματοδοτικούς οργανισμούς παρέχονται 
μόνο τα έξοδα διαχείρισης ή το κόστος που 
αφορά τη συγκρότηση και την υλοποίηση 
της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, ποσό 
που δεν μπορεί να υπερβεί το 5% του 
ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε χρήση της 
διευκόλυνσης.
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Or. ro

Αιτιολόγηση

Έχει μεγάλη σημασία να χρησιμοποιείται η χρηματοδοτική διευκόλυνση για προγράμματα στον 
τομέα της αειφόρου ενέργειας κυρίως για προγράμματα που θα αυξήσουν ουσιαστικά την 
ενεργειακή απόδοση. Είναι συνεπώς σημαντικό τα έξοδα διαχείρισης ή το κόστος που αφορά τη 
συγκρότηση και την υλοποίηση της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης να περιορίζεται στο 5% του 
ποσού που διατίθεται στη διευκόλυνση.  

Τροπολογία 49
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις της 
διευκόλυνσης, συμπεριλαμβανομένης της 
παρακολούθησης και ελέγχου, ορίζονται 
σε συμφωνία (ή συμφωνίες) μεταξύ της 
Επιτροπής και των ενδιάμεσων 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Οι λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις της 
διευκόλυνσης, συμπεριλαμβανομένης της 
παρακολούθησης και ελέγχου, ορίζονται 
σε συμφωνία (ή συμφωνίες) μεταξύ της 
Επιτροπής και των ΔΧΙ. Η συμφωνία ή οι 
συμφωνίες θα προβλέπουν τη σε τακτά 
χρονικά διαστήματα ροή πληροφοριών με 
αποδέκτες την Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με 
αντικείμενο τα μέτρα που λαμβάνονται 
στην εφαρμογή της διευκόλυνσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιθυμεί να διασφαλίσει την συμμετοχή τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο 
και της Επιτροπής στην διαδικασία επιτήρησης της εφαρμογής της διευκόλυνσης.
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Τροπολογία 50
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Παράρτημα II – μέρος II – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις της 
διευκόλυνσης, συμπεριλαμβανομένης της 
παρακολούθησης και ελέγχου, ορίζονται 
σε συμφωνία (ή συμφωνίες) μεταξύ της 
Επιτροπής και των ενδιάμεσων 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Οι λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις της 
διευκόλυνσης, συμπεριλαμβανομένης της 
παρακολούθησης και ελέγχου, ορίζονται 
σε συμφωνία (ή συμφωνίες) μεταξύ της 
Επιτροπής και των ενδιάμεσων 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών και 
διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο προς ενημέρωση.. Η 
Επιτροπή δημοσιοποιεί όλα τα στοιχεία 
τα σχετικά με τη χρήση της διευκόλυνσης 
στον ιστότοπο www.buildup.eu. 

Or. ro

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η διαφανής χρήση της διευκόλυνσης και 
για να ενθαρρυνθεί η η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών του τομέα μεταξύ κρταών μελών.

Τροπολογία 51
Lena Ek

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Παράρτημα ΙΙ –μέρος ΙΙ – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δημιουργεί ολοκληρωμένο
και φιλικό προς το χρήστη επιγραμμικό 
σύστημα που επιτρέπει τη διάθεση όλων 
των πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή 
που αφορούν την διαχείριση του 
προγράμματος, όπως οι διαδικασίες 
αίτησης, τα χρονικά πλαίσια, οι κανόνες 
και οι κανονισμοί, η συνοπτική 
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παρουσίαση ενεργών και περατωθέντων 
προγραμμάτων και οι εκθέσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να είναι η διευκόλυνση φιλική προς το χρήστη και να ενθαρρύνεται η συμμετοχή 
μικρότερων συμμετεχόντων, τα πάντα πρέπει να είναι ευκόλως προσιτά επί γραμμής. Καλύτερη 
πρόσβαση στο πρόγραμμα και στην υποστήριξη του χρήστη μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 
βελτίωσης του ενημερωτικού υλικού. Αυτό είναι εφικτό μέσω της βελτιστοποίησης των 
συστημάτων πληροφορικής, της υποστήριξης της διαχείρισης του προγράμματος και της 
προσωποποιημένης συνδρομής. Για το λόγο αυτό πρέπει να υποστηριχθεί η πλήρης 
ενσωμάτωση επιχορηγήσεων, αξιολογήσεων και προτάσεων σε μία, ενιαία πλατφόρμα 
πληροφορικής. Αυτή θα πρέπει να είναι εύληπτη, ευέλικτη και εύχρηστη.

Τροπολογία 52
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Παράρτημα II – μέρος ΙΙΙ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με τη διευκόλυνση χρηματοδοτούνται 
μόνο τα μέτρα που έχουν ταχύ, μετρήσιμο 
και ουσιαστικό αντίκτυπο στην οικονομική 
ανάκαμψη εντός της ΕΕ, αυξάνουν την 
ενεργειακή ασφάλεια και μειώνουν τις 
εκπομπές θερμοκηπικών αερίων.

Με τη διευκόλυνση χρηματοδοτούνται 
μόνο τα μέτρα που έχουν ταχύ, μετρήσιμο 
και ουσιαστικό αντίκτυπο στην οικονομική 
ανάκαμψη εντός της ΕΕ, αυξάνουν την 
ενεργειακή ασφάλεια και μειώνουν τις 
εκπομπές θερμοκηπικών αερίων. Τα μέτρα 
πρέπει να συμβάλλουν στην οικοδόμηση 
ανταγωνιστικής, διασυνδεδεμένης και 
πράσινης οικονομίας, καθώς και στην 
προστασία της απασχόλησης, στο πλαίσιο 
της υλοποίησης των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Or. el
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Τροπολογία 53
Lena Ek

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Παράρτημα ΙΙ –μέρος ΙΙΙ – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί 
μεταξύ της ημερομηνίας εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για πρόγραμμα και της 
τελικής απόφασης δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τους δύο μήνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ταχύτερη δυνατή εκκίνηση των προγραμμάτων έχει επιτακτική σημασία για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 54
Lena Ek

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Παράρτημα ΙΙ –μέρος ΙΙΙ – παράγραφος 1 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η τελική οικονομική αξιολόγηση των 
επιμέρους προγραμμάτων πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί εντός έτους από την 
περάτωση του προγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή και να μειωθεί ο βαθμός αβεβαιότητας για τους 
μικρότερους συμμετέχοντες, είναι αναγκαία η ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση της διαδικασίας 
αναθεώρησης. Τούτο συνάδει οπωσδήποτε με την γενική αρχή που διέπει τη πρόταση της 
Επιτροπής περί ταχείας και χωρίς περιπλοκές διαδικασίας.
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Τροπολογία 55
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Παράρτημα II – μέρος ΙΙΙ – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχουν αναλάβει πολιτική δέσμευση να 
μετριάσουν την κλιματική αλλαγή, με 
επακριβή καθορισμό στόχων,

α) έχουν αναλάβει πολιτική δέσμευση να 
μετριάσουν την κλιματική αλλαγή, με 
επακριβή καθορισμό στόχου περί 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 
2020 που θα είναι τουλάχιστον 
αντίστοιχος με την δέσμευση της Ένωσης 
για το 2020·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλίσει την αξιοπιστία και την ακεραιότητα των πολιτικών της, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να ενισχύει εκείνα τα προγράμματα μόνο που συνάδουν με τους στόχους που η 
ίδια έχει καθορίσει.

Τροπολογία 56
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) διαθέτουν κατάλογο απογραφής 
εκπομπών και έχουν καταστρώσει
πολυετείς στρατηγικές για την επίτευξη 
των στόχων τους

(β) καταστρώνουν πολυετείς στρατηγικές 
για την επίτευξη των στόχων τους·

Or. ro
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Αιτιολόγηση

Για να αυξηθεί ο αριθμός των επιλέξιμων δημόσιων φορέων είναι σημαντικό να τους δοθεί η 
ευκαιρία να διαμορφώσουν τον δικό τους κατάλογο απογραφής εκπομπών.

Τροπολογία 57
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009
Παράρτημα II – μέρος ΙΙΙ – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διαθέτουν κατάλογο απογραφής 
εκπομπών και έχουν καταστρώσει 
πολυετείς στρατηγικές για την επίτευξη 
των στόχων τους

β) η χώρα ή το κράτος μέλος όπου 
ανήκουν διαθέτει κατάλογο απογραφής 
εκπομπών και έχει καταστρώσει πολυετείς 
στρατηγικές για την επίτευξη των ιδίων 
στόχων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμο να ζητούνται από τοπικές αρχές κατάλογοι απογραφής εκπομπών ή 
συγκεκριμένοι τοπικοί τόχοι μείωσης διότι οι περιβαλλοντικές πολιτικές σχεδιάζονται συνήθως 
σε εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο λόγω αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας αυτής της 
πρακτικής.

Τροπολογία 58
Lena Ek

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
Άρθρο 1α

Ετήσια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο
Η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με 
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την πρόοδο των προγραμμάτων και την 
διευκόλυνση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους αυξημένης διαφάνειας η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.


