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Τροπολογία 1
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της
Επιτροπής της 7ης Οκτωβρίου 2009 με
τίτλο "Επενδύσεις στην ανάπτυξη
τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων
εκπομπών (Σχέδιο ΣΕΤ)" (COM
(2009)519)), καθώς και το ψήφισμά του
της 11ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τις
επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογιών
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών
(σχέδιο ΣΕΤ),

Or. en

Τροπολογία 2
Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του από τον
Ιούνιο του 2010 εν συνεχεία συζήτησης
"σχετικά με την Ευρώπη του 2020 – νέα
ευρωπαϊκή στρατηγική για την
απασχόληση και την ανάπτυξη",

Or. en

Τροπολογία 3
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της
Λισαβόνας σηματοδοτεί μία νέα περίοδο
για την Ένωση που απαιτεί την
προσαρμογή των στόχων και των
στρατηγικών μας προκειμένου να
εφαρμοσθεί πλήρως η Συνθήκη,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της
Λισαβόνας σηματοδοτεί μία νέα περίοδο
για την Ένωση που απαιτεί την
προσαρμογή των στόχων και των
στρατηγικών μας, καθώς και του
προϋπολογισμού της ΕΕ, προκειμένου να
εφαρμοσθεί πλήρως η Συνθήκη,

Or. en

Τροπολογία 4
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της
Λισαβόνας σηματοδοτεί μία νέα περίοδο
για την Ένωση που απαιτεί την
προσαρμογή των στόχων και των
στρατηγικών μας προκειμένου να
εφαρμοσθεί πλήρως η Συνθήκη,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της
Λισαβόνας σηματοδοτεί μία νέα περίοδο
για την Ένωση που απαιτεί την
προσαρμογή των στόχων, των
στρατηγικών και των οικονομικών μας
προκειμένου να εφαρμοσθεί πλήρως η
Συνθήκη,

Or. en

Τροπολογία 5
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η
συμπερίληψη ειδικού κεφαλαίου για την
ενέργεια στη Συνθήκη της Λισαβόνας μάς
παρέχει πλέον σταθερή νομική βάση για
την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον
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ενεργειακό τομέα οι οποίες ερείδονται
στη βιωσιμότητα, την ασφάλεια του
εφοδιασμού, τη διασύνδεση των δικτύων
και την αλληλεγγύη,

Or. en

Τροπολογία 6
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή
πολιτική της ΕΕ οφείλει να επιτύχει
τέσσερις συμπληρωματικούς στόχους:
ασφάλεια του εφοδιασμού, αλληλεγγύη,
βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα,

Or. ro

Τροπολογία 7
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση
αντιμετωπίζει το πρόβλημα της
ανεπαρκούς εφαρμογής της ενεργειακής
νομοθεσίας και των ενεργειακών
στρατηγικών στο σύνολό τους, γεγονός το
οποίο επιτάσσει ενίσχυση του ηγετικού
ρόλου της Επιτροπής για τη γεφύρωση
του κενού αυτού,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση
αντιμετωπίζει το πρόβλημα της
καθυστερημένης ή πλημμελούς
εφαρμογής της ενεργειακής νομοθεσίας
και της απουσίας συνολικών ή
συντονισμένων ενεργειακών στρατηγικών,

Or. de
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Τροπολογία 8
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση
αντιμετωπίζει το πρόβλημα της
ανεπαρκούς εφαρμογής της ενεργειακής
νομοθεσίας και των ενεργειακών
στρατηγικών στο σύνολό τους, γεγονός το
οποίο επιτάσσει ενίσχυση του ηγετικού
ρόλου της Επιτροπής για τη γεφύρωση
του κενού αυτού,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση
αντιμετωπίζει το πρόβλημα της
καθυστερημένης εφαρμογής της
ενεργειακής νομοθεσίας και της απουσίας
συνολικών ή συντονισμένων ενεργειακών
στρατηγικών,

Or. de

Τροπολογία 9
Leonidas Donskis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση
αντιμετωπίζει το πρόβλημα της
ανεπαρκούς εφαρμογής της ενεργειακής
νομοθεσίας και των ενεργειακών
στρατηγικών στο σύνολό τους, γεγονός το
οποίο επιτάσσει ενίσχυση του ηγετικού
ρόλου της Επιτροπής για τη γεφύρωση του
κενού αυτού,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση
αντιμετωπίζει το πρόβλημα της
ανεπαρκούς εφαρμογής της ενεργειακής
νομοθεσίας και των ενεργειακών
στρατηγικών στο σύνολό τους, γεγονός το
οποίο επιτάσσει ενίσχυση του ηγετικού
ρόλου της Επιτροπής για τη γεφύρωση του
κενού αυτού, σε συνδυασμό με ορατή και
πειστική επίδειξη βούλησης και στήριξης
εκ μέρους των κρατών μελών,

Or. en
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Τροπολογία 10
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι
καθυστερήσεις στην εφαρμογή των
ενεργειακών πολιτικών που επιδιώκουν
την επίτευξη της απαλλαγής από τις
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και της
ενεργειακής απόδοσης ενδέχεται να
οδηγήσουν σε μείζονα ενεργειακή κρίση
κατά την προσεχή δεκαετία,

Or. ro

Τροπολογία 11
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη
εξακολουθεί να είναι εξαρτημένη σε
μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές πηγών
ενέργειας από τρίτες χώρες, ιδίως όσον
αφορά τα ορυκτά καύσιμα,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη
εξακολουθεί να είναι εξαρτημένη σε
μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές πηγών
ενέργειας από τρίτες χώρες, ιδίως όσον
αφορά τα ορυκτά καύσιμα, και
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάρτηση από
το πετρέλαιο είναι ιδιαίτερα υψηλή και
αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον,

Or. en

Τροπολογία 12
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη
εξακολουθεί να είναι εξαρτημένη σε
μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές πηγών
ενέργειας από τρίτες χώρες, ιδίως όσον
αφορά τα ορυκτά καύσιμα,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη
εξακολουθεί να είναι εξαρτημένη σε
μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές πηγών
ενέργειας από τρίτες χώρες, ιδίως όσον
αφορά τα ορυκτά καύσιμα, και ότι, ως εκ
τούτου, η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ
πρέπει να διαθέτει διεθνή συνιστώσα,

Or. en

Τροπολογία 13
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το βιοτικό
επίπεδο και η οικονομική
ανταγωνιστικότητα εξαρτώνται από την
τιμή και τη διαθεσιμότητα της ενέργειας,

Or. pl

Τροπολογία 14
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες
τιμές του άνθρακα δεν έχουν σημαντικό
αντίκτυπο στη βιομηχανία και ότι κλάδοι
εκτός του συστήματος εμπορίας
εκπομπών δεν λαμβάνουν επαρκή
κίνητρα για τη μείωση του δικού τους
αποτυπώματος άνθρακα,
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Or. en

Τροπολογία 15
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η
κατανάλωση ενέργειας αποτελεί
αξιόπιστο δείκτη της οικονομικής και,
ιδίως, της βιομηχανικής απόδοσης,

Or. ro

Τροπολογία 16
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή
πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να συνδράμει
στην υλοποίηση της δέσμευσης της ΕΕ
για μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου κατά 80-95% έως το 2050,

Or. en

Τροπολογία 17
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται
μεγάλες επενδύσεις στον τομέα της

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται
μεγάλες επενδύσεις στον τομέα της
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ενέργειας και ιδίως σε νέες μονάδες
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και
δίκτυα εντός της προσεχούς δεκαετίας,
πράγμα το οποίο θα διαμορφώσει το
ενεργειακό μείγμα μακροπρόθεσμα και θα
καταστήσει απαραίτητη μία νέα
διαφοροποίηση χρηματοδοτικών μέσων,

ενέργειας και ιδίως σε νέες μονάδες
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και
δίκτυα εντός της προσεχούς δεκαετίας·
λαμβάνοντας δε υπόψη ότι οι επενδύσεις
αυτές θα διαμορφώσουν το ενεργειακό
μείγμα μακροπρόθεσμα, δέον είναι να
διασφαλισθεί ότι θα στηρίξουν τη
μετάβαση σε οικονομία χαμηλών
εκπομπών άνθρακα· λαμβάνοντας υπόψη
ότι αυτό θα καταστήσει απαραίτητη μία
νέα διαφοροποίηση χρηματοδοτικών
μέσων,

Or. en

Τροπολογία 18
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται
μεγάλες επενδύσεις στον τομέα της
ενέργειας και ιδίως σε νέες μονάδες
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και
δίκτυα εντός της προσεχούς δεκαετίας,
πράγμα το οποίο θα διαμορφώσει το
ενεργειακό μείγμα μακροπρόθεσμα και θα
καταστήσει απαραίτητη μία νέα
διαφοροποίηση χρηματοδοτικών μέσων,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται
μεγάλες επενδύσεις στον τομέα της
ενέργειας και ιδίως σε νέες μονάδες
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
διασυνδέσεις και δίκτυα εντός της
προσεχούς δεκαετίας, ιδίως στις πλέον
απομονωμένες ενεργειακά περιφέρειες,
πράγμα το οποίο θα διαμορφώσει το
ενεργειακό μείγμα μακροπρόθεσμα και θα
καταστήσει απαραίτητη μία νέα
διαφοροποίηση χρηματοδοτικών μέσων,

Or. en

Τροπολογία 19
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται
μεγάλες επενδύσεις στον τομέα της
ενέργειας και ιδίως σε νέες μονάδες
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και
δίκτυα εντός της προσεχούς δεκαετίας,
πράγμα το οποίο θα διαμορφώσει το
ενεργειακό μείγμα μακροπρόθεσμα και θα
καταστήσει απαραίτητη μία νέα
διαφοροποίηση χρηματοδοτικών μέσων,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται
μεγάλες επενδύσεις στον τομέα της
ενέργειας και ιδίως σε νέες μονάδες
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και
δίκτυα εντός της προσεχούς δεκαετίας,
πράγμα το οποίο θα διαμορφώσει το
ενεργειακό μείγμα μακροπρόθεσμα και θα
καταστήσει απαραίτητη μία νέα
διαφοροποίηση χρηματοδοτικών μέσων ή
έναν νέο σχεδιασμό της αγοράς,

Or. de

Τροπολογία 20
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν
σημαντικοί πόροι βιομάζας στην ΕΕ των
27 για την παραγωγή αξιόλογων
ποσοτήτων βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς,
η οποία θα οδηγήσει στην προώθηση
εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων
απασχόλησης στην πράσινη γεωργία που
δεν μπορούν να ανατεθούν σε τρίτους, θα
μειώσει τις εκπομπές που οφείλονται στις
οδικές μεταφορές και θα αποφέρει
σημαντικά φορολογικά έσοδα για την ΕΕ,
ενώ θα μειώσει και την εξάρτηση από τα
ορυκτά καύσιμα και άλλες πηγές
ενέργειας από τρίτες χώρες,

Or. en
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Τροπολογία 21
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο άνθρακας
θα εξακολουθήσει να αποτελεί σημαντική
πρωτογενή πηγή ενεργειακού εφοδιασμού
για το ευρύ κοινό και την οικονομία,

Or. pl

Τροπολογία 22
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις
στον τομέα της ενέργειας είναι υψηλής
εντάσεως κεφάλαιο και ότι είναι
απαραίτητη η θέσπιση ενός σταθερού και
μακροπρόθεσμου ρυθμιστικού πλαισίου το
οποίο συνεπώς θα διευκολύνει τις
επιχειρήσεις να λάβουν υγιείς
περιβαλλοντικά και οικονομικά
επενδυτικές αποφάσεις,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις
στον τομέα της ενέργειας είναι υψηλής
εντάσεως κεφάλαιο και ότι είναι
απαραίτητη η θέσπιση ενός σταθερού και
μακροπρόθεσμου ρυθμιστικού πλαισίου το
οποίο θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις να
λάβουν υγιείς περιβαλλοντικά και
οικονομικά επενδυτικές αποφάσεις, και
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δεν θα
πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει
σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού,

Or. de

Τροπολογία 23
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις
στον τομέα της ενέργειας είναι υψηλής
εντάσεως κεφάλαιο και ότι είναι
απαραίτητη η θέσπιση ενός σταθερού και
μακροπρόθεσμου ρυθμιστικού πλαισίου το
οποίο συνεπώς θα διευκολύνει τις
επιχειρήσεις να λάβουν υγιείς
περιβαλλοντικά και οικονομικά
επενδυτικές αποφάσεις,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις
στον τομέα της ενέργειας είναι υψηλής
εντάσεως κεφάλαιο και ότι είναι
απαραίτητη η θέσπιση ενός σταθερού και
μακροπρόθεσμου ρυθμιστικού πλαισίου το
οποίο θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις να
λάβουν υγιείς περιβαλλοντικά και
οικονομικά επενδυτικές αποφάσεις, και
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δεν πρέπει
σε καμία περίπτωση να οδηγήσει σε
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού,

Or. de

Τροπολογία 24
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο φιλόδοξος
μακροπρόθεσμος στόχος της ΕΕ περί της
μείωσης των εκπομπών θα πρέπει να
ενταχθεί στο πλαίσιο μίας παγκόσμιας
συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή,
ούτως ώστε να μεγιστοποιηθεί η θετική
συμβολή της ΕΕ στις διεθνείς
διαπραγματεύσεις και να
ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι διαρροής
άνθρακα και απώλειας της
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών
βιομηχανιών,

Or. en
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Τροπολογία 25
Herbert Reul, Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενεργειακές
υποδομές πρέπει να χρηματοδοτούνται
πρωτίστως από την τιμολόγηση της
ενέργειας· ότι ωστόσο μπορεί επίσης να
απαιτηθεί χρηματοδότηση από την ΕΕ
όταν οι αγορές από μόνες τους αδυνατούν
να χρηματοδοτήσουν τέτοιες επενδύσεις,
ιδίως στις ελάχιστα ανεπτυγμένες περιοχές,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποδομές
ενεργειακών δικτύων πρέπει να
χρηματοδοτούνται πρωτίστως από την
τιμολόγηση της ενέργειας· ότι ωστόσο
μπορεί επίσης να απαιτηθεί
χρηματοδότηση από την ΕΕ όταν οι αγορές
από μόνες τους αδυνατούν να
χρηματοδοτήσουν τέτοιες επενδύσεις,
ιδίως στις ελάχιστα ανεπτυγμένες περιοχές,

Or. de

Τροπολογία 26
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενεργειακές
υποδομές πρέπει να χρηματοδοτούνται
πρωτίστως από την τιμολόγηση της
ενέργειας· ότι ωστόσο μπορεί επίσης να
απαιτηθεί χρηματοδότηση από την ΕΕ
όταν οι αγορές από μόνες τους αδυνατούν
να χρηματοδοτήσουν τέτοιες επενδύσεις,
ιδίως στις ελάχιστα ανεπτυγμένες περιοχές,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποδομές
ενεργειακών δικτύων πρέπει να
χρηματοδοτούνται πρωτίστως από την
τιμολόγηση της ενέργειας· ότι ωστόσο
μπορεί επίσης να απαιτηθεί
χρηματοδότηση από την ΕΕ όταν οι αγορές
από μόνες τους αδυνατούν να
χρηματοδοτήσουν τέτοιες επενδύσεις,
ιδίως στις ελάχιστα ανεπτυγμένες περιοχές,

Or. de
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Τροπολογία 27
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενεργειακές
υποδομές πρέπει να χρηματοδοτούνται
πρωτίστως από την τιμολόγηση της
ενέργειας· ότι ωστόσο μπορεί επίσης να
απαιτηθεί χρηματοδότηση από την ΕΕ
όταν οι αγορές από μόνες τους αδυνατούν
να χρηματοδοτήσουν τέτοιες επενδύσεις,
ιδίως στις ελάχιστα ανεπτυγμένες
περιοχές,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενεργειακές
υποδομές πρέπει να χρηματοδοτούνται
πρωτίστως από την τιμολόγηση της
ενέργειας· ότι ωστόσο μπορεί επίσης να
απαιτηθεί χρηματοδότηση από την ΕΕ,
προκειμένου να δημιουργηθούν άρτια
λειτουργικά δίκτυα για το άνοιγμα των
ευρωπαϊκών ενεργειακών αγορών,

Or. en

Τροπολογία 28
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενεργειακές
υποδομές πρέπει να χρηματοδοτούνται
πρωτίστως από την τιμολόγηση της
ενέργειας·ότι ωστόσο μπορεί επίσης να
απαιτηθεί χρηματοδότηση από την ΕΕ
όταν οι αγορές από μόνες τους αδυνατούν
να χρηματοδοτήσουν τέτοιες επενδύσεις,
ιδίως στις ελάχιστα ανεπτυγμένες περιοχές,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενεργειακές
υποδομές πρέπει να χρηματοδοτούνται
πρωτίστως από την τιμολόγηση της
ενέργειας· ότι ωστόσο μπορεί επίσης να
απαιτηθεί χρηματοδότηση από την ΕΕ
όταν οι αγορές από μόνες τους αδυνατούν
να χρηματοδοτήσουν τέτοιες επενδύσεις,
ιδίως στις ελάχιστα ανεπτυγμένες και
απομονωμένες περιοχές,

Or. el
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Τροπολογία 29
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενεργειακές
υποδομές πρέπει να χρηματοδοτούνται
πρωτίστως από την τιμολόγηση της
ενέργειας· ότι ωστόσο μπορεί επίσης να
απαιτηθεί χρηματοδότηση από την ΕΕ
όταν οι αγορές από μόνες τους αδυνατούν
να χρηματοδοτήσουν τέτοιες επενδύσεις,
ιδίως στις ελάχιστα ανεπτυγμένες περιοχές,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενεργειακές
υποδομές πρέπει να χρηματοδοτούνται
πρωτίστως από την τιμολόγηση της
ενέργειας· ότι ωστόσο μπορεί επίσης να
απαιτηθεί στήριξη από την ΕΕ όταν οι
αγορές από μόνες τους αδυνατούν να
χρηματοδοτήσουν τέτοιες επενδύσεις,
ιδίως στις ελάχιστα ανεπτυγμένες περιοχές,

Or. en

Τροπολογία 30
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αειφόρος
και δυναμική οικονομία πρέπει να
αγωνίζεται για την αποδέσμευση της
οικονομικής ανάπτυξης από την
κατανάλωση ενέργειας, ιδίως με την
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ανά
μονάδα προϊόντος,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αειφόρος
και δυναμική οικονομία πρέπει να
αγωνίζεται για την αποδέσμευση της
οικονομικής ανάπτυξης από την
κατανάλωση ενέργειας,

Or. de

Τροπολογία 31
Νίκη Τζαβέλα, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή
είχε επίσης εκφράσει την πρόθεσή της να
αξιολογήσει το 2009 την παγκόσμια
κατάσταση του υγροποιημένου φυσικού
αερίου (ΥΦΑ) και να εντοπίσει τα κενά
ενόψει μίας πρότασης σχεδίου δράσης για
το ΥΦΑ,

Or. en

Τροπολογία 32
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει ότι κάθε μελλοντική
στρατηγική πρέπει να επιδιώκει την
εκπλήρωση των στόχων της Συνθήκης της
Λισαβόνας που συνίστανται στην
εγκαθίδρυση μιας ενιαίας αγοράς
ενέργειας, στην ασφάλεια του εφοδιασμού,
στην ενεργειακή απόδοση και τις
εξοικονομήσεις ενέργειας καθώς και στην
προώθηση των ενεργειακών δικτύων με
αποτέλεσμα τη μείωση της εξάρτησης από
τις εισαγωγές ενέργειας και την αύξηση
της εγχώριας παραγωγής ενέργειας·

2. πιστεύει ότι κάθε μελλοντική
στρατηγική πρέπει να επιδιώκει την
εκπλήρωση των στόχων της Συνθήκης της
Λισαβόνας που συνίστανται στην
εγκαθίδρυση μιας ενιαίας αγοράς
ενέργειας, στην ασφάλεια του εφοδιασμού,
στην ενεργειακή απόδοση και τις
εξοικονομήσεις ενέργειας, στην ανάπτυξη
νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
καθώς και στην προώθηση
διασυνδεδεμένων, ολοκληρωμένων και
διαλειτουργικών ενεργειακών δικτύων με
αποτέλεσμα τη μείωση της εξάρτησης από
τις εισαγωγές ενέργειας και την αύξηση
της εγχώριας παραγωγής ενέργειας από
ανανέωσιμες πηγές·

Or. en
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Τροπολογία 33
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει ότι κάθε μελλοντική
στρατηγική πρέπει να επιδιώκει την
εκπλήρωση των στόχων της Συνθήκης της
Λισαβόνας που συνίστανται στην
εγκαθίδρυση μιας ενιαίας αγοράς
ενέργειας, στην ασφάλεια του εφοδιασμού,
στην ενεργειακή απόδοση και τις
εξοικονομήσεις ενέργειας καθώς και στην
προώθηση των ενεργειακών δικτύων με
αποτέλεσμα τη μείωση της εξάρτησης από
τις εισαγωγές ενέργειας και την αύξηση
της εγχώριας παραγωγής ενέργειας·

2. πιστεύει ότι κάθε μελλοντική
στρατηγική πρέπει να επιδιώκει την
εκπλήρωση των στόχων της Συνθήκης της
Λισαβόνας και των όσων προβλέπει το
ειδικό κεφάλαιο για την ενέργεια, που
συνίστανται στην εγκαθίδρυση μιας
ενιαίας αγοράς ενέργειας, στην ασφάλεια
του εφοδιασμού, στην ενεργειακή απόδοση
και τις εξοικονομήσεις ενέργειας στην
ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας καθώς και στην προώθηση και
διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων με
αποτέλεσμα τη μείωση της εξάρτησης από
τις εισαγωγές ενέργειας και την αύξηση
της εγχώριας παραγωγής ενέργειας·

Or. el

Τροπολογία 34
Alajos Mészáros, Jan Březina, Edit Herczog, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει ότι κάθε μελλοντική
στρατηγική πρέπει να επιδιώκει την
εκπλήρωση των στόχων της Συνθήκης της
Λισαβόνας που συνίστανται στην
εγκαθίδρυση μιας ενιαίας αγοράς
ενέργειας, στην ασφάλεια του εφοδιασμού,
στην ενεργειακή απόδοση και τις
εξοικονομήσεις ενέργειας καθώς και στην
προώθηση των ενεργειακών δικτύων με
αποτέλεσμα τη μείωση της εξάρτησης από
τις εισαγωγές ενέργειας και την αύξηση
της εγχώριας παραγωγής ενέργειας·

2. πιστεύει ότι κάθε μελλοντική
στρατηγική πρέπει να επιδιώκει την
εκπλήρωση των στόχων της Συνθήκης της
Λισαβόνας που συνίστανται στην
εγκαθίδρυση μιας ενιαίας αγοράς
ενέργειας, στην ασφάλεια του εφοδιασμού,
στη μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου μέσω της προώθησης όλων
των πηγών παραγωγής ενέργειας
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, στην
ενεργειακή απόδοση και τις
εξοικονομήσεις ενέργειας καθώς και στην



AM\829930EL.doc 19/117 PE448.780v01-00

EL

προώθηση των ενεργειακών δικτύων με
αποτέλεσμα τη μείωση της εξάρτησης από
τις εισαγωγές ενέργειας και την αύξηση
της εγχώριας παραγωγής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 35
Hannes Swoboda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει ότι κάθε μελλοντική
στρατηγική πρέπει να επιδιώκει την
εκπλήρωση των στόχων της Συνθήκης της
Λισαβόνας που συνίστανται στην
εγκαθίδρυση μιας ενιαίας αγοράς
ενέργειας, στην ασφάλεια του εφοδιασμού,
στην ενεργειακή απόδοση και τις
εξοικονομήσεις ενέργειας καθώς και στην
προώθηση των ενεργειακών δικτύων με
αποτέλεσμα τη μείωση της εξάρτησης από
τις εισαγωγές ενέργειας και την αύξηση
της εγχώριας παραγωγής ενέργειας·

2. πιστεύει ότι κάθε μελλοντική
στρατηγική πρέπει να επιδιώκει την
εκπλήρωση των στόχων της Συνθήκης της
Λισαβόνας που συνίστανται στην
εγκαθίδρυση μιας ενιαίας αγοράς
ενέργειας, στην ασφάλεια του εφοδιασμού,
στην ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στο πλαίσιο της βιώσιμης
παραγωγής ενέργειας, στην ενεργειακή
απόδοση και τις εξοικονομήσεις ενέργειας
καθώς και στην προώθηση των
ενεργειακών δικτύων με αποτέλεσμα τη
μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές
ενέργειας και την αύξηση της εγχώριας
παραγωγής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 36
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει ότι κάθε μελλοντική
στρατηγική πρέπει να επιδιώκει την
εκπλήρωση των στόχων της Συνθήκης της

2. πιστεύει ότι κάθε μελλοντική
στρατηγική πρέπει να επιδιώκει την
εκπλήρωση των στόχων της Συνθήκης της
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Λισαβόνας που συνίστανται στην
εγκαθίδρυση μιας ενιαίας αγοράς
ενέργειας, στην ασφάλεια του εφοδιασμού,
στην ενεργειακή απόδοση και τις
εξοικονομήσεις ενέργειας καθώς και στην
προώθηση των ενεργειακών δικτύων με
αποτέλεσμα τη μείωση της εξάρτησης από
τις εισαγωγές ενέργειας και την αύξηση
της εγχώριας παραγωγής ενέργειας·

Λισαβόνας που συνίστανται στην
εγκαθίδρυση μιας ενιαίας αγοράς ενέργειας
προς όφελος των καταναλωτών, στην
ασφάλεια του εφοδιασμού, στη
βιωσιμότητα, στην ανταγωνιστικότητα,
στην ενεργειακή απόδοση και τις
εξοικονομήσεις ενέργειας καθώς και στην
προώθηση των ενεργειακών δικτύων με
αποτέλεσμα τη μείωση της εξάρτησης από
τις εισαγωγές ενέργειας και την αύξηση
της γηγενούς παραγωγής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 37
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει ότι κάθε μελλοντική
στρατηγική πρέπει να επιδιώκει την
εκπλήρωση των στόχων της Συνθήκης της
Λισαβόνας που συνίστανται στην
εγκαθίδρυση μιας ενιαίας αγοράς
ενέργειας, στην ασφάλεια του εφοδιασμού,
στην ενεργειακή απόδοση και τις
εξοικονομήσεις ενέργειας καθώς και στην
προώθηση των ενεργειακών δικτύων με
αποτέλεσμα τη μείωση της εξάρτησης από
τις εισαγωγές ενέργειας και την αύξηση
της εγχώριας παραγωγής ενέργειας·

2. πιστεύει ότι κάθε μελλοντική
στρατηγική πρέπει να επιδιώκει την
εκπλήρωση των στόχων της Συνθήκης της
Λισαβόνας που συνίστανται στην
εγκαθίδρυση μιας ενιαίας αγοράς
ενέργειας, στις οικονομικά προσιτές τιμές
ενέργειας, στην ασφάλεια του εφοδιασμού,
στην ενεργειακή απόδοση και τις
εξοικονομήσεις ενέργειας καθώς και στην
προώθηση των ενεργειακών δικτύων με
αποτέλεσμα τη μείωση της εξάρτησης από
τις εισαγωγές ενέργειας και την αύξηση
της εγχώριας παραγωγής ενέργειας, με
παράλληλη διατήρηση της αυξημένης
ανταγωνιστικότητας και της
βιομηχανικής ανάπτυξης·

Or. en
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Τροπολογία 38
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει ότι κάθε μελλοντική
στρατηγική πρέπει να επιδιώκει την
εκπλήρωση των στόχων της Συνθήκης της
Λισαβόνας που συνίστανται στην
εγκαθίδρυση μιας ενιαίας αγοράς
ενέργειας, στην ασφάλεια του εφοδιασμού,
στην ενεργειακή απόδοση και τις
εξοικονομήσεις ενέργειας καθώς και στην
προώθηση των ενεργειακών δικτύων με
αποτέλεσμα τη μείωση της εξάρτησης από
τις εισαγωγές ενέργειας και την αύξηση
της εγχώριας παραγωγής ενέργειας·

2. πιστεύει ότι κάθε μελλοντική
στρατηγική πρέπει να επιδιώκει την
εκπλήρωση των στόχων της Συνθήκης της
Λισαβόνας που συνίστανται στην
εγκαθίδρυση μιας ενιαίας αγοράς
ενέργειας, στην ασφάλεια του εφοδιασμού,
στη βιωσιμότητα, στην ενεργειακή
απόδοση και τις εξοικονομήσεις ενέργειας
καθώς και στην προώθηση των
ενεργειακών δικτύων με αποτέλεσμα τη
μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές
ενέργειας και την αύξηση της εγχώριας
παραγωγής ενέργειας, ιδίως από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 39
Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει ότι κάθε μελλοντική
στρατηγική πρέπει να επιδιώκει την
εκπλήρωση των στόχων της Συνθήκης της
Λισαβόνας που συνίστανται στην
εγκαθίδρυση μιας ενιαίας αγοράς
ενέργειας, στην ασφάλεια του εφοδιασμού,
στην ενεργειακή απόδοση και τις
εξοικονομήσεις ενέργειας καθώς και στην
προώθηση των ενεργειακών δικτύων με
αποτέλεσμα τη μείωση της εξάρτησης από
τις εισαγωγές ενέργειας και την αύξηση
της εγχώριας παραγωγής ενέργειας·

2. πιστεύει ότι κάθε μελλοντική
στρατηγική πρέπει να επιδιώκει την
εκπλήρωση των στόχων της Συνθήκης της
Λισαβόνας που συνίστανται στην
εγκαθίδρυση μιας ενιαίας αγοράς
ενέργειας, στην ασφάλεια του εφοδιασμού,
στη βιωσιμότητα, στην ενεργειακή
απόδοση και τις εξοικονομήσεις ενέργειας
καθώς και στην προώθηση των ευφυών
ενεργειακών δικτύων με αποτέλεσμα τη
μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές
ενέργειας και την αύξηση της εγχώριας
παραγωγής ενέργειας, κυρίως από
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ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 40
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. πιστεύει ότι κάθε μελλοντική
στρατηγική πρέπει να επιδιώκει να
συμβάλει στους στόχους της Συνθήκης
της Λισαβόνας που αποσκοπούν στην
πλήρη απασχόληση, την κοινωνική
πρόοδο και το υψηλό επίπεδο προστασίας
και βελτίωσης της ποιότητας του
περιβάλλοντος. Η ενεργειακή πολιτική
της ΕΕ πρέπει επίσης να εγκύψει στον
κοινωνικό αποκλεισμό και να συμβάλει
στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική
συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 41
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. ζητεί από την Επιτροπή να
σκιαγραφήσει στις προτάσεις της για την
ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική τον
τρόπο με τον οποίο θα συμβάλει η
πολιτική στην επίτευξη των στόχων που
καθορίζονται στο πρωτόκολλο της
Συνθήκης σχετικά με τις υπηρεσίες
γενικού συμφέροντος, και, ειδικότερα, σε
υψηλό επίπεδο ποιότητας, ασφάλειας και
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οικονομικής προσιτότητας, ίση
μεταχείριση και προώθηση της
καθολικής πρόσβασης και των
δικαιωμάτων των χρηστών·

Or. en

Τροπολογία 42
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. πιστεύει ότι κάθε μελλοντική
στρατηγική πρέπει να επιδιώκει να
συμβάλει στους στόχους της Συνθήκης
της Λισαβόνας που αποσκοπούν στην
πλήρη απασχόληση, την κοινωνική
πρόοδο και το υψηλό επίπεδο προστασίας
και βελτίωσης της ποιότητας του
περιβάλλοντος. Η ενεργειακή πολιτική
της Ευρώπης θα πρέπει να εγκύψει στον
κοινωνικό αποκλεισμό και να συμβάλει
στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική
συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 43
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι η προτεινόμενη
στρατηγική πρέπει να εφαρμοσθεί,
πρωτίστως, με πνεύμα αλληλεγγύης και
ευθύνης, στο πλαίσιο της οποίας κανένα
κράτος μέλος δεν θα αφεθεί να υστερήσει
ή να απομονωθεί, όλα δε τα κράτη μέλη

3. υπογραμμίζει ότι η προτεινόμενη
στρατηγική πρέπει επίσης να εφαρμοσθεί
με πνεύμα αλληλεγγύης και ευθύνης·
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θα λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν την
αμοιβαία ασφάλεια της Ένωσης· τονίζει
τη σημασία της θέσπισης ενός ειδικού
κεφαλαίου για την ενέργεια (άρθρο 194
ΣΛΕΕ) το οποίο διασφαλίζει μια ευρέα
νομική βάση για τη δράση της Ένωσης
στηριζόμενη στην κοινοτική μέθοδο·

Or. de

Τροπολογία 44
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι η προτεινόμενη
στρατηγική πρέπει να εφαρμοσθεί,
πρωτίστως, με πνεύμα αλληλεγγύης και
ευθύνης, στο πλαίσιο της οποίας κανένα
κράτος μέλος δεν θα αφεθεί να υστερήσει
ή να απομονωθεί, όλα δε τα κράτη μέλη
θα λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν την
αμοιβαία ασφάλεια της Ένωσης· τονίζει
τη σημασία της θέσπισης ενός ειδικού
κεφαλαίου για την ενέργεια (άρθρο 194
ΣΛΕΕ) το οποίο διασφαλίζει μια ευρέα
νομική βάση για τη δράση της Ένωσης
στηριζόμενη στην κοινοτική μέθοδο·

3. υπογραμμίζει ότι η προτεινόμενη
στρατηγική πρέπει επίσης να εφαρμοσθεί
με πνεύμα αλληλεγγύης και ευθύνης·

Or. de

Τροπολογία 45
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι η προτεινόμενη
στρατηγική πρέπει να εφαρμοσθεί,

3. σύμφωνα με την αρχή της
αμοιβαιότητας, που καθιερώνεται για
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πρωτίστως, με πνεύμα αλληλεγγύης και
ευθύνης, στο πλαίσιο της οποίας κανένα
κράτος μέλος δεν θα αφεθεί να υστερήσει
ή να απομονωθεί, όλα δε τα κράτη μέλη θα
λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν την
αμοιβαία ασφάλεια της Ένωσης· τονίζει τη
σημασία της θέσπισης ενός ειδικού
κεφαλαίου για την ενέργεια (άρθρο 194
ΣΛΕΕ) το οποίο διασφαλίζει μια ευρέα
νομική βάση για τη δράση της Ένωσης
στηριζόμενη στην κοινοτική μέθοδο·

πρώτη φορά στην Συνθήκη, υπογραμμίζει
ότι η προτεινόμενη στρατηγική πρέπει να
εφαρμοσθεί, πρωτίστως, με πνεύμα
αλληλεγγύης και ευθύνης, στο πλαίσιο της
οποίας κανένα κράτος μέλος δεν θα αφεθεί
να υστερήσει ή να απομονωθεί, όλα δε τα
κράτη μέλη θα λάβουν μέτρα για να
διασφαλίσουν την αμοιβαία ασφάλεια της
Ένωσης· τονίζει τη σημασία της θέσπισης
ενός ειδικού κεφαλαίου για την ενέργεια
(άρθρο 194 ΣΛΕΕ) το οποίο διασφαλίζει
μια ευρέα νομική βάση για τη δράση της
Ένωσης στηριζόμενη στην κοινοτική
μέθοδο·

Or. el

Τροπολογία 46
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. τονίζει ότι η προτεινόμενη
στρατηγική πρέπει να προωθήσει ένα
διαφοροποιημένο μείγμα παραγωγής,
συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, της
αποδοτικής και ανταγωνιστικής
παραγωγής θερμικής και πυρηνικής
ενέργειας, προκειμένου να επιτευχθούν οι
τρεις στρατηγικοί στόχοι της
βιωσιμότητας, της ασφάλειας του
εφοδιασμού και της ανταγωνιστικότητας·

Or. en

Τροπολογία 47
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει με έμφαση ότι η Ένωση, για την
επίτευξη των στόχων αυτών, χρειάζεται
ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την
ενεργειακή πολιτική, συνοδευόμενο από
ακριβή και συνεκτικά βραχυπρόθεσμα
σχέδια δράσης·

4. τονίζει με έμφαση ότι η Ένωση, για την
επίτευξη έως το 2050 ενεργειακής
απόδοσης σε ποσοστό 100% και
οικονομίας βασιζόμενης σε ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, χρειάζεται ένα
μακροπρόθεσμο όραμα απολύτως
βιώσιμης ενεργειακής πολιτικής, με
απώτερο σκοπό τον στόχο του
περιορισμού της κλιματικής αλλαγής έως
το 2050, συνοδευόμενο από ακριβή και
συνεκτικά βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης·

Or. en

Τροπολογία 48
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει με έμφαση ότι η Ένωση, για την
επίτευξη των στόχων αυτών, χρειάζεται
ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την
ενεργειακή πολιτική, συνοδευόμενο από
ακριβή και συνεκτικά βραχυπρόθεσμα
σχέδια δράσης·

4. τονίζει με έμφαση ότι η Ένωση, για την
επίτευξη των στόχων αυτών, χρειάζεται
ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την
ενεργειακή πολιτική, με απώτερο σκοπό
τον στόχο του περιορισμού της
κλιματικής αλλαγής έως το 2050,
συνοδευόμενο από ακριβή και συνεκτικά
βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης·

Or. en

Τροπολογία 49
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει με έμφαση ότι η Ένωση, για την
επίτευξη των στόχων αυτών, χρειάζεται
ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την
ενεργειακή πολιτική, συνοδευόμενο από
ακριβή και συνεκτικά βραχυπρόθεσμα
σχέδια δράσης·

4. τονίζει με έμφαση ότι η Ένωση, για την
επίτευξη έως το 2050 πλήρως αποδοτικής
και βασιζόμενης σε ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας οικονομίας, χρειάζεται ένα
μακροπρόθεσμο όραμα για μία βιώσιμη
ενεργειακή πολιτική, συνοδευόμενο από
ακριβή και συνεκτικά βραχυπρόθεσμα
σχέδια δράσης·

Or. en

Τροπολογία 50
Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει με έμφαση ότι η Ένωση, για την
επίτευξη των στόχων αυτών, χρειάζεται
ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την
ενεργειακή πολιτική, συνοδευόμενο από
ακριβή και συνεκτικά βραχυπρόθεσμα
σχέδια δράσης·

4. τονίζει με έμφαση ότι η Ένωση, για την
επίτευξη των στόχων αυτών, χρειάζεται
έναν μακροπρόθεσμο στόχο για την
υλοποίηση έως το 2050 πλήρως
βασιζόμενης σε ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας οικονομίας, συνοδευόμενο από
ακριβή και συνεκτικά βραχυπρόθεσμα
σχέδια δράσης·

Or. en

Τροπολογία 51
Νίκη Τζαβέλα, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Reinhard Bütikofer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει με έμφαση ότι η Ένωση, για την
επίτευξη των στόχων αυτών, χρειάζεται
ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την

4. τονίζει με έμφαση ότι η Ένωση, για την
επίτευξη των στόχων αυτών, χρειάζεται
ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την
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ενεργειακή πολιτική, συνοδευόμενο από
ακριβή και συνεκτικά βραχυπρόθεσμα
σχέδια δράσης·

ενεργειακή πολιτική, συνοδευόμενο από
ακριβή και συνεκτικά βραχυπρόθεσμα και
μεσοπρόθεσμα σχέδια δράσης·

Or. en

Τροπολογία 52
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει με έμφαση ότι η Ένωση, για την
επίτευξη των στόχων αυτών, χρειάζεται
ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την
ενεργειακή πολιτική, συνοδευόμενο από
ακριβή και συνεκτικά βραχυπρόθεσμα
σχέδια δράσης·

4. τονίζει με έμφαση ότι η Ένωση, για την
επίτευξη των στόχων αυτών, χρειάζεται
ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την
ενεργειακή πολιτική έως το 2050,
συνοδευόμενο από ακριβή και συνεκτικά
βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης·

Or. en

Τροπολογία 53
Mario Pirillo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει με έμφαση ότι η Ένωση, για την
επίτευξη των στόχων αυτών, χρειάζεται
ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την
ενεργειακή πολιτική, συνοδευόμενο από
ακριβή και συνεκτικά βραχυπρόθεσμα
σχέδια δράσης·

4. τονίζει με έμφαση ότι η Ένωση, για την
επίτευξη των στόχων αυτών, χρειάζεται
ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την
ενεργειακή πολιτική έως το 2050,
συνοδευόμενο από ακριβή και συνεκτικά
βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης·

Or. en
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Τροπολογία 54
Hannes Swoboda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. ζητεί τον σχεδιασμό βημάτων προς τη
δημιουργία Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ενέργειας με έντονη συνεργασία όσον
αφορά τα ενεργειακά δίκτυα, ευρωπαϊκή
χρηματοδότηση των νέων ενεργειακών
τεχνολογιών και σύσταση κοινών
επιχειρήσεων αγοράς φυσικού αερίου. Η
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ενέργειας θα
πρέπει να υπερνικήσει –χωρίς
τροποποίηση της Συνθήκης της
Λισαβόνας κατά την πρώτη φάση– την
κατακερματισμένη ακόμα ευρωπαϊκή
ενεργειακή πολιτική και να παράσχει
στην Ένωση σθεναρό διεθνή λόγο στο
πλαίσιο τωνενεργειακών της σχέσεων·

Or. en

Τροπολογία 55
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. εκτιμά ότι, προκειμένου για την
επίτευξη του στόχου της όσον αφορά την
απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα, η ΕΕ χρειάζεται μία
ενεργειακή στρατηγική που θα
περιλαμβάνει όλες τις πηγές ενέργειας
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όπως οι
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η πυρηνική
ενέργεια και η δέσμευση και αποθήκευση
άνθρακα (CCS)· επισημαίνει, εν
προκειμένω, την ανάγκη κινητοποίησης
όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών
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μέσων για την ενέργεια χαμηλών
εκπομπών άνθρακα,
συμπεριλαμβανομένων των δανείων από
την Ευρατόμ·

Or. fr

Τροπολογία 56
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή να
εισηγηθεί μίας κοινής προσέγγισης για
την εσωτερίκευση του εξωτερικού
κόστους σε τομείς που δεν εντάσσονται
στο σύστημα εμπορίας εκπομπών, για
παράδειγμα, μέσω της επιβολής
ελάχιστου φόρου διοξειδίου του άνθρακα
σε ολόκληρη την ΕΕ· ζητεί, εν
προκειμένω, αναθεώρηση της οδηγίας για
τη φορολόγηση της ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 57
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι η ΕΕ αποτελεί
κοινωνική οικονομία της αγοράς και
απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή και τα
κράτη μέλη να καταπολεμήσουν την
ενεργειακή φτώχεια·

Or. ro
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Τροπολογία 58
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι η ολοκλήρωση της
ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ενέργειας
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την
εκπλήρωση των στόχων πολιτικής της ΕΕ·
πιστεύει ότι αυτό πρέπει να βασίζεται σε
ένα σαφές νομικό πλαίσιο, στην αυστηρή
εφαρμογή της νομοθεσίας και,
ενδεχομένως, στην παραπομπή
μεγαλύτερου αριθμού κρατών μελών στο
ΔΕΚ από την Επιτροπή σε περίπτωση
παραβίασης των Συνθηκών·

5. τονίζει ότι η ολοκλήρωση της
ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ενέργειας
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την
εκπλήρωση των στόχων πολιτικής της ΕΕ·
πιστεύει ότι υπάρχει προς τον σκοπό
αυτόν σαφές νομικό πλαίσιο και πρέπει
πλέον να τεθεί σε εφαρμογή·

Or. de

Τροπολογία 59
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι η ολοκλήρωση της
ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ενέργειας
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την
εκπλήρωση των στόχων πολιτικής της ΕΕ·
πιστεύει ότι αυτό πρέπει να βασίζεται σε
ένα σαφές νομικό πλαίσιο, στην αυστηρή
εφαρμογή της νομοθεσίας και,
ενδεχομένως, στην παραπομπή
μεγαλύτερου αριθμού κρατών μελών στο
ΔΕΚ από την Επιτροπή σε περίπτωση
παραβίασης των Συνθηκών·

5. τονίζει ότι η ολοκλήρωση της
ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ενέργειας
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την
εκπλήρωση των στόχων πολιτικής της ΕΕ·
πιστεύει ότι υπάρχει προς τον σκοπό
αυτόν σαφές νομικό πλαίσιο και πρέπει
πλέον να τεθεί σε εφαρμογή·

Or. de
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Τροπολογία 60
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. εκτιμά ότι η ΕΕ θα πρέπει να
ανταποκρίνεται με συμμετρικό τρόπο
στην ενεργειακή πολιτική τρίτων χωρών,
ιδίως εταίρων στον τομέα των
εισαγωγών, παρέχοντας στη δική της
ενεργειακή πολιτική διπλωματική
στήριξη και ενίσχυση μέσω της
εξωτερικής πολιτικής·

Or. pl

Τροπολογία 61
Mario Pirillo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει με έμφαση την ανάγκη
πλήρους εφαρμογής της ισχύουσας
νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της
ενέργειας και της εκπλήρωσης των
ενεργειακών στόχων της ΕΕ· υπογραμμίζει
την ανάγκη ταχείας εφαρμογής των
ρυθμίσεων της τρίτης δέσμης μέτρων για
την ενέργεια·

6. υπογραμμίζει με έμφαση την ανάγκη
πλήρους εφαρμογής της ισχύουσας
νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της
ενέργειας και της εκπλήρωσης των
ενεργειακών στόχων της ΕΕ· υπογραμμίζει
την ανάγκη ταχείας και ορθής εφαρμογής
των ρυθμίσεων της τρίτης δέσμης μέτρων
για την ενέργεια και στα 27 κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 62
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει με έμφαση την ανάγκη
πλήρους εφαρμογής της ισχύουσας
νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της
ενέργειας και της εκπλήρωσης των
ενεργειακών στόχων της ΕΕ· υπογραμμίζει
την ανάγκη ταχείας εφαρμογής των
ρυθμίσεων της τρίτης δέσμης μέτρων για
την ενέργεια·

6. υπογραμμίζει με έμφαση την ανάγκη
πλήρους εφαρμογής της ισχύουσας
νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της
ενέργειας και της εκπλήρωσης των
ενεργειακών στόχων της ΕΕ· υπογραμμίζει
την ανάγκη ταχείας και ορθής εφαρμογής
των ρυθμίσεων της τρίτης δέσμης μέτρων
για την ενέργεια και στα 27 κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 63
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει με έμφαση την ανάγκη
πλήρους εφαρμογής της ισχύουσας
νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της
ενέργειας και της εκπλήρωσης των
ενεργειακών στόχων της ΕΕ· υπογραμμίζει
την ανάγκη ταχείας εφαρμογής των
ρυθμίσεων της τρίτης δέσμης μέτρων για
την ενέργεια·

6. υπογραμμίζει με έμφαση την ανάγκη
πλήρους εφαρμογής της ισχύουσας
νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της
ενέργειας και της εκπλήρωσης των
ενεργειακών στόχων της ΕΕ· υπογραμμίζει
την ανάγκη ταχείας και ορθής εφαρμογής
των ρυθμίσεων της τρίτης δέσμης μέτρων
για την ενέργεια και στα 27 κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 64
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει με έμφαση την ανάγκη
πλήρους εφαρμογής της ισχύουσας
νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της
ενέργειας και της εκπλήρωσης των
ενεργειακών στόχων της ΕΕ· υπογραμμίζει
την ανάγκη ταχείας εφαρμογής των
ρυθμίσεων της τρίτης δέσμης μέτρων για
την ενέργεια·

6. υπογραμμίζει με έμφαση την ανάγκη
πλήρους εφαρμογής της ισχύουσας
νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της
ενέργειας και της εκπλήρωσης των
ενεργειακών στόχων της ΕΕ· υπογραμμίζει
την ανάγκη ταχείας και ορθής εφαρμογής
των ρυθμίσεων της τρίτης δέσμης μέτρων
για την ενέργεια σε όλα τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 65
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει με έμφαση την ανάγκη
πλήρους εφαρμογής της ισχύουσας
νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της
ενέργειας και της εκπλήρωσης των
ενεργειακών στόχων της ΕΕ· υπογραμμίζει
την ανάγκη ταχείας εφαρμογής των
ρυθμίσεων της τρίτης δέσμης μέτρων για
την ενέργεια·

6. υπογραμμίζει με έμφαση την ανάγκη
πλήρους εφαρμογής της ισχύουσας
νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της
ενέργειας και της εκπλήρωσης των
ενεργειακών στόχων της ΕΕ· υπογραμμίζει
την ανάγκη ταχείας, πλήρους και
ακριβούς εφαρμογής των ρυθμίσεων της
τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια σε
κάθε κράτος μέλος της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 66
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει με έμφαση την ανάγκη
πλήρους εφαρμογής της ισχύουσας
νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της
ενέργειας και της εκπλήρωσης των
ενεργειακών στόχων της ΕΕ· υπογραμμίζει
την ανάγκη ταχείας εφαρμογής των
ρυθμίσεων της τρίτης δέσμης μέτρων για
την ενέργεια·

6. υπογραμμίζει με έμφαση την ανάγκη
πλήρους εφαρμογής της ισχύουσας
νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της
ενέργειας και της εκπλήρωσης των
ενεργειακών στόχων της ΕΕ· υπογραμμίζει
την ανάγκη ταχείας εφαρμογής των
ρυθμίσεων της τρίτης δέσμης μέτρων για
την ενέργεια και της δέσμης μέτρων για
την ενεργειακή απόδοση·

Or. en

Τροπολογία 67
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει με έμφαση την ανάγκη
πλήρους εφαρμογής της ισχύουσας
νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της
ενέργειας και της εκπλήρωσης των
ενεργειακών στόχων της ΕΕ· υπογραμμίζει
την ανάγκη ταχείας εφαρμογής των
ρυθμίσεων της τρίτης δέσμης μέτρων για
την ενέργεια·

6. υπογραμμίζει με έμφαση την ανάγκη
πλήρους εφαρμογής της ισχύουσας
νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της
ενέργειας και της εκπλήρωσης των
ενεργειακών στόχων της ΕΕ· υπογραμμίζει
την ανάγκη εφαρμογής των ρυθμίσεων της
τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα·

Or. de

Τροπολογία 68
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. φρονεί ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα
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εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφάλειας θα πρέπει, στο πλαίσιο της
εκπλήρωσης της εντολής της και των
δεσμεύσεων που ανέλαβε κατά τις
ακροάσεις στο Κοινοβούλιο, να στηρίξει
σθεναρά την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων
έργων και επενδύσεων που στοχεύουν
στην ενίσχυση της ενεργειακής
ασφάλειας·

Or. pl

Τροπολογία 69
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. εκτιμά ότι η ΕΕ πρέπει να τηρήσει το
γράμμα του νόμου και να επιβάλει
συναφώς τη συμμόρφωση προς το
πνεύμα της ενεργειακής αλληλεγγύης και
της τήρησης του ανταγωνισμού και των
κανόνων της κοινής αγοράς, και να μην
υποχωρήσει στα κατεστημένα
συμφέροντα επιμέρους ευρωπαϊκών
χωρών, ιδίως εξαγωγέων φυσικού αερίου
προς την ευρωπαϊκή αγορά·

Or. pl

Τροπολογία 70
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση που
τα κράτη μέλη αδρανήσουν, να εξετάσει

διαγράφεται
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ως ύστατο μέτρο την εκ νέου υποβολή
των ισχυουσών οδηγιών υπό μορφή
κανονισμών προκειμένου να διασφαλίσει
πλήρη και άμεση εφαρμογή σε ολόκληρη
την ενιαία αγορά·

Or. de

Τροπολογία 71
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση που
τα κράτη μέλη αδρανήσουν, να εξετάσει
ως ύστατο μέτρο την εκ νέου υποβολή
των ισχυουσών οδηγιών υπό μορφή
κανονισμών προκειμένου να διασφαλίσει
πλήρη και άμεση εφαρμογή σε ολόκληρη
την ενιαία αγορά·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 72
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση που
τα κράτη μέλη αδρανήσουν, να εξετάσει
ως ύστατο μέτρο την εκ νέου υποβολή
των ισχυουσών οδηγιών υπό μορφή
κανονισμών προκειμένου να διασφαλίσει
πλήρη και άμεση εφαρμογή σε ολόκληρη
την ενιαία αγορά·

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 73
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση που
τα κράτη μέλη αδρανήσουν, να εξετάσει
ως ύστατο μέτρο την εκ νέου υποβολή
των ισχυουσών οδηγιών υπό μορφή
κανονισμών προκειμένου να διασφαλίσει
πλήρη και άμεση εφαρμογή σε ολόκληρη
την ενιαία αγορά·

7. καλεί την Επιτροπή και άλλα αρμόδια
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να
διασφαλίσουν την πλήρη και ορθή
εφαρμογή και μεταφορά των ισχυουσών
οδηγιών από τα κράτη μέλη στη
νομοθεσία τους·

Or. en

Τροπολογία 74
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. επισημαίνει την ανάγκη να συνεχισθεί
ο διαχωρισμός και η απορρύθμιση των
ευρωπαϊκών ενεργειακών αγορών για τη
διασφάλιση του ανταγωνισμού και της
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στη
χαμηλότερη δυνατή τιμή·

Or. en

Τροπολογία 75
Catherine Trautmann, Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)



AM\829930EL.doc 39/117 PE448.780v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. τονίζει την ανάγκη να διασφαλισθεί η
ασφάλεια του εφοδιασμού για τα
αποθέματα παραγωγής ενέργειας της
Ευρώπης, ιδίως μέσω της ανάπτυξης
μίας βιομηχανικής πολιτικής που
προωθεί μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε
μέσα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
στην ΕΕ· ζητεί, εν προκειμένω, από την
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο
θέσπισης ενός συμπληρωματικού
μηχανισμού της αγοράς για την
αποτελεσματικότερη εξασφάλιση
ισορροπίας μεταξύ της προσφοράς και
της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει
της απαίτησης από τους ευρωπαίους
παραγωγούς να διαθέτουν παραγωγική
ικανότητα ανάλογη των χαρτοφυλακίων
των πελατών τους·

Or. fr

Τροπολογία 76
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι ο ρόλος των ρυθμιστικών
αρχών στον τομέα της αγοράς ενέργειας
και η συνεργασία μεταξύ των εθνικών
ρυθμιστικών αρχών και της Επιτροπής
πρέπει να ενισχυθεί ιδίως όσον αφορά τις
αγορές λιανικής και χονδρικής· σημειώνει
ότι εφόσον οι αρμοδιότητες του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των
Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
(ACER) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς
(ENTSO) αποδειχθούν ανεπαρκείς για τη
δημιουργία πιο ολοκληρωμένων
περιφερειακών και ευρωπαϊκών αγορών

8. πιστεύει ότι η συνεργασία μεταξύ των
αρμόδιων εθνικών αρχών πρέπει να
ενισχυθεί ιδίως όσον αφορά τις αγορές
λιανικής και χονδρικής· σημειώνει ότι δέον
είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Συνεργασίας των Εθνικών Ρυθμιστικών
Αρχών Ενέργειας (ACER) και το
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών
Συστημάτων Μεταφοράς (ENTSO) να
ξεκινήσουν πρώτα το έργο τους με
μεθοδικό τρόπο προτού τους ανατεθούν
πρόσθετα καθήκοντα· επισημαίνει ότι
εφόσον οι αρμοδιότητές του ACER
αποδειχθούν, κατόπιν ενδελεχούς
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ενέργειας, θα καταστεί ενδεχομένως
απαραίτητη η τροποποίηση της εντολής
τους·

αξιολόγησης, ανεπαρκείς για τη
δημιουργία πιο ολοκληρωμένων
περιφερειακών και ευρωπαϊκών αγορών
ενέργειας, θα καταστεί ενδεχομένως
απαραίτητη η εξέταση της πιθανότητας
τροποποίησης της εντολής του·

Or. de

Τροπολογία 77
Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι ο ρόλος των ρυθμιστικών
αρχών στον τομέα της αγοράς ενέργειας
και η συνεργασία μεταξύ των εθνικών
ρυθμιστικών αρχών και της Επιτροπής
πρέπει να ενισχυθεί ιδίως όσον αφορά τις
αγορές λιανικής και χονδρικής· σημειώνει
ότι εφόσον οι αρμοδιότητες του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των
Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
(ACER) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς
(ENTSO) αποδειχθούν ανεπαρκείς για τη
δημιουργία πιο ολοκληρωμένων
περιφερειακών και ευρωπαϊκών αγορών
ενέργειας, θα καταστεί ενδεχομένως
απαραίτητη η τροποποίηση της εντολής
τους·

8. πιστεύει ότι ο ρόλος των ρυθμιστικών
αρχών στον τομέα της αγοράς ενέργειας
και η συνεργασία μεταξύ των εθνικών
ρυθμιστικών αρχών, των αρχών
ανταγωνισμού και της Επιτροπής πρέπει
να ενισχυθεί ιδίως όσον αφορά τις αγορές
λιανικής και χονδρικής· σημειώνει ότι
εφόσον οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Συνεργασίας των Εθνικών
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)
και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών
Συστημάτων Μεταφοράς (ENTSO)
αποδειχθούν ανεπαρκείς για τη δημιουργία
πιο ολοκληρωμένων περιφερειακών και
ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας, θα
καταστεί ενδεχομένως απαραίτητη η
τροποποίηση της εντολής τους· καλεί την
Επιτροπή και τον ACER να καταρτίσουν
προτάσεις σχετικά με τους ενδεχόμενους
τρόπους ενίσχυσης της συμμετοχής των
ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως
περιβαλλοντικών οργανώσεων, ΜΜΕ,
συνδικαλιστικών ενώσεων, οργανώσεων
που εκπροσωπούν καταναλωτές και
νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, καθώς
και των τοπικών αρχών·

Or. en
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Τροπολογία 78
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι ο ρόλος των ρυθμιστικών
αρχών στον τομέα της αγοράς ενέργειας
και η συνεργασία μεταξύ των εθνικών
ρυθμιστικών αρχών και της Επιτροπής
πρέπει να ενισχυθεί ιδίως όσον αφορά τις
αγορές λιανικής και χονδρικής· σημειώνει
ότι εφόσον οι αρμοδιότητες του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας
των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών
Ενέργειας (ACER) και του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων
Μεταφοράς (ENTSO) αποδειχθούν
ανεπαρκείς για τη δημιουργία πιο
ολοκληρωμένων περιφερειακών και
ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας, θα
καταστεί ενδεχομένως απαραίτητη η
τροποποίηση της εντολής τους·

8. πιστεύει ότι ο ρόλος των ρυθμιστικών
αρχών στον τομέα της αγοράς ενέργειας
και η συνεργασία μεταξύ των εθνικών
ρυθμιστικών αρχών και της Επιτροπής
πρέπει να ενισχυθεί ιδίως όσον αφορά τις
αγορές λιανικής και χονδρικής· προς τον
σκοπό αυτόν, η Επιτροπή θα πρέπει να
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να
διασφαλισθεί ότι ο Ευρωπαϊκός
Οργανισμός Συνεργασίας των Εθνικών
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)
και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών
Συστημάτων Μεταφοράς (ENTSO) είναι
σε θέση να εκπληρώσουν τα καθήκοντά
τους με αποδοτικό τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 79
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι ο ρόλος των ρυθμιστικών
αρχών στον τομέα της αγοράς ενέργειας
και η συνεργασία μεταξύ των εθνικών
ρυθμιστικών αρχών και της Επιτροπής
πρέπει να ενισχυθεί ιδίως όσον αφορά τις
αγορές λιανικής και χονδρικής· σημειώνει
ότι εφόσον οι αρμοδιότητες του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των

8. πιστεύει ότι ο ρόλος των ρυθμιστικών
αρχών στον τομέα της αγοράς ενέργειας
και η συνεργασία μεταξύ των εθνικών
ρυθμιστικών αρχών και της Επιτροπής
πρέπει να ενισχυθεί ιδίως όσον αφορά τις
αγορές λιανικής και χονδρικής· σημειώνει
ότι εφόσον οι αρμοδιότητες του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των
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Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
(ACER) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς
(ENTSO) αποδειχθούν ανεπαρκείς για τη
δημιουργία πιο ολοκληρωμένων
περιφερειακών και ευρωπαϊκών αγορών
ενέργειας, θα καταστεί ενδεχομένως
απαραίτητη η τροποποίηση της εντολής
τους·

Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
(ACER) αποδειχθούν ανεπαρκείς για τη
δημιουργία πιο ολοκληρωμένων
περιφερειακών και ευρωπαϊκών αγορών
ενέργειας, θα καταστεί ενδεχομένως
απαραίτητη η τροποποίηση της εντολής
του·

Or. de

Τροπολογία 80
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι ο ρόλος των ρυθμιστικών
αρχών στον τομέα της αγοράς ενέργειας
και η συνεργασία μεταξύ των εθνικών
ρυθμιστικών αρχών και της Επιτροπής
πρέπει να ενισχυθεί ιδίως όσον αφορά τις
αγορές λιανικής και χονδρικής· σημειώνει
ότι εφόσον οι αρμοδιότητες του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των
Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
(ACER) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς
(ENTSO) αποδειχθούν ανεπαρκείς για τη
δημιουργία πιο ολοκληρωμένων
περιφερειακών και ευρωπαϊκών αγορών
ενέργειας, θα καταστεί ενδεχομένως
απαραίτητη η τροποποίηση της εντολής
τους·

8. πιστεύει ότι ο ρόλος των ρυθμιστικών
αρχών στον τομέα της αγοράς ενέργειας
και η συνεργασία μεταξύ των εθνικών
ρυθμιστικών αρχών και της Επιτροπής
πρέπει να ενισχυθεί ιδίως όσον αφορά τις
αγορές λιανικής και χονδρικής· σημειώνει
ότι εφόσον οι αρμοδιότητες του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των
Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
(ACER) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς
(ENTSO) αποδειχθούν ανεπαρκείς για τη
δημιουργία ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής
αγοράς ενέργειας, θα καταστεί
ενδεχομένως απαραίτητη η τροποποίηση
της εντολής τους·

Or. en
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Τροπολογία 81
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να
αποτραπούν οι δεσπόζοντες κατεστημένοι
προμηθευτές από την παρεμπόδιση του
ανοίγματος της αγοράς, είναι σημαντικό
να ευνοηθεί η ανάπτυξη νέων
επιχειρηματικών μοντέλων, για
παράδειγμα, η δυνατότητα ταυτόχρονης
σύναψης συμβάσεων με αρκετούς
προμηθευτές·

Or. en

Τροπολογία 82
Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. τονίζει ότι η εύρυθμη λειτουργία των
ενεργειακών αγορών χονδρικής αποτελεί
αναγκαία προϋπόθεση, προκειμένου οι
καταναλωτές να αποκομίζουν πλήρως τα
οφέλη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 83
Ivari Padar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει την ανάγκη αύξησης της
διαφάνειας στις αγορές χονδρικής·
χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την
ανακοίνωση της Επιτροπής για την
υποβολή πρότασης σχετικά με τη
διαφάνεια και την ακεραιότητα των
αγορών εμπορίας ενέργειας·

9. επισημαίνει την ανάγκη αύξησης της
διαφάνειας στις αγορές χονδρικής και
τονίζει την απουσία συνεκτικής
ρυθμιστικής εποπτείας των αγορών
χονδρικής· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό,
την ανακοίνωση της Επιτροπής για την
υποβολή πρότασης σχετικά με τη
διαφάνεια και την ακεραιότητα των
αγορών εμπορίας ενέργειας· υπογραμμίζει
ότι, προκειμένου να επιτευχθούν
καταρχήν αυτοί οι στόχοι, μία ενιαία
εποπτική αρχή πρέπει να αναλάβει την
ευθύνη της εμπορίας ενέργειας και
δικαιωμάτων εκπομπών σε εθνικό
επίπεδο, σε στενή συνεργασία με άλλες
αρχές του αντίστοιχου κράτους μέλους
και συναφείς φορείς άλλων κρατών
μελών·

Or. en

Τροπολογία 84
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει την ανάγκη αύξησης της
διαφάνειας στις αγορές χονδρικής·
χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την
ανακοίνωση της Επιτροπής για την
υποβολή πρότασης σχετικά με τη
διαφάνεια και την ακεραιότητα των
αγορών εμπορίας ενέργειας·

9. επισημαίνει την ανάγκη αύξησης της
διαφάνειας στις αγορές χονδρικής, ιδίως
όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά
προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο
συναλλαγών στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό,
την ανακοίνωση της Επιτροπής για την
υποβολή πρότασης σχετικά με τη
διαφάνεια και την ακεραιότητα των
αγορών εμπορίας ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 85
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. εκφράζει την ανησυχία του για την
απουσία αποτελεσματικού ανταγωνισμού
στις αγορές λιανικής όλων σχεδόν των
κρατών μελών· εφιστά την προσοχή στα
πολυάριθμα προσκόμματα που
παρεμποδίζουν την ουσιαστική εξέλιξη
των αγορών λιανικής, όπως η υψηλή
συγκέντρωση της αγοράς, οι ελεγχόμενες
τιμές για τον τελικό χρήστη, τα
περιορισμένα δικαιώματα των
καταναλωτών, η έλλειψη διαφάνειας,
κ.λπ.· τονίζει ότι, εξαιτίας της έλλειψης
ανταγωνισμού, οι ευρωπαίοι
καταναλωτές καταβάλλουν υψηλότερο
αντίτιμο για την παροχή υπηρεσιών
χαμηλής ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία 86
Ivari Padar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επισημαίνει ότι, στην πλειονότητά
τους, τα υφιστάμενα χρηματιστήρια
ηλεκτρικής ενέργειας σχεδιάζονται
ανεξάρτητα μεταξύ τους και σε εθνικό
πλαίσιο· επιπλέον, υπογραμμίζει ότι η
τρίτη δέσμη μέτρων δεν αναφέρεται στη
συνεργασία μεταξύ των χρηματιστηρίων
ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε στη
ρυθμιστική εποπτεία των υπερεθνικών
χρηματιστηρίων ηλεκτρικής ενέργειας·
ζητεί από την Επιτροπή να επιληφθεί των
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εν λόγω ελλείψεων·

Or. en

Τροπολογία 87
Hannes Swoboda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπογραμμίζει τη σημασία της
καθιέρωσης αποδοτικών ενδοημερήσιων
αγορών σε ολόκληρη την Ευρώπη για τη
διαχείριση του αυξανόμενου όγκου της
αιολικής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 88
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπογραμμίζει τη σημασία της
καθιέρωσης αποδοτικών ενδοημερήσιων
αγορών σε ολόκληρη την Ευρώπη για τη
διαχείριση του αυξανόμενου όγκου της
αιολικής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 89
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει την τομεακή έρευνα της
Επιτροπής του 2005· ζητεί την
πραγματοποίηση μιας δεύτερης τομεακής
έρευνας στον τομέα της ενέργειας το
2012·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 90
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει την τομεακή έρευνα της
Επιτροπής του 2005· ζητεί την
πραγματοποίηση μιας δεύτερης τομεακής
έρευνας στον τομέα της ενέργειας το
2012·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 91
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει την τομεακή έρευνα της
Επιτροπής του 2005· ζητεί την
πραγματοποίηση μιας δεύτερης τομεακής
έρευνας στον τομέα της ενέργειας το 2012·

10. υπενθυμίζει την τομεακή έρευνα της
Επιτροπής του 2005· ζητεί την
πραγματοποίηση μιας δεύτερης τομεακής
έρευνας στον τομέα της ενέργειας το 2012,
η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει,
ειδικότερα, λεπτομερή και ολοκληρωμένη
αξιολόγηση της λειτουργίας της
εσωτερικής αγοράς και του αντικτύπου
της στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις
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ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα, τους καταναλωτές και τα
νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα·

Or. en

Τροπολογία 92
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει την τομεακή έρευνα της
Επιτροπής του 2005· ζητεί την
πραγματοποίηση μιας δεύτερης τομεακής
έρευνας στον τομέα της ενέργειας το
2012·

10. υπενθυμίζει την τομεακή έρευνα της
Επιτροπής του 2005· ζητεί λεπτομερή και
ολοκληρωμένη αξιολόγηση της
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και
του αντικτύπου της στις επενδύσεις, την
απασχόληση, τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα, τους
καταναλωτές και τα νοικοκυριά με
χαμηλό εισόδημα·

Or. en

Τροπολογία 93
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει την τομεακή έρευνα της
Επιτροπής του 2005· ζητεί την
πραγματοποίηση μιας δεύτερης τομεακής
έρευνας στον τομέα της ενέργειας το 2012·

10. υπενθυμίζει την τομεακή έρευνα της
Επιτροπής του 2005· ζητεί την
πραγματοποίηση μιας δεύτερης τομεακής
έρευνας στον τομέα της ενέργειας το 2012,
σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές
ενδείξεις εκτεταμένης κατάχρησης της
αγοράς·
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Or. en

Τροπολογία 94
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει την τομεακή έρευνα της
Επιτροπής του 2005· ζητεί την
πραγματοποίηση μιας δεύτερης τομεακής
έρευνας στον τομέα της ενέργειας το 2012·

10. υπενθυμίζει την τομεακή έρευνα της
Επιτροπής του 2005· ζητεί την
πραγματοποίηση μιας δεύτερης τομεακής
έρευνας στον τομέα της ενέργειας το 2013·

Or. en

Τροπολογία 95
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει την τομεακή έρευνα της
Επιτροπής του 2005· ζητεί την
πραγματοποίηση μιας δεύτερης τομεακής
έρευνας στον τομέα της ενέργειας το 2012·

10. υπενθυμίζει την τομεακή έρευνα της
Επιτροπής του 2005· ζητεί την
πραγματοποίηση μιας δεύτερης τομεακής
έρευνας στον τομέα της ενέργειας το 2018·

Or. de

Τροπολογία 96
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από την Επιτροπή να οργανώσει
μια ετήσια συνάντηση κορυφής με
εκπροσώπους των επιτροπών ενέργειας

11. προάγει την ιδέα της σύγκλησης
ειδικής συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου που θα επικεντρώνεται σε
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των εθνικών κοινοβουλίων και των
βουλευτών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σε σχέση με τις ενεργειακές
πολιτικές της ΕΕ, τη νομοθεσία και άλλα
συναφή ζητήματα προκειμένου να
διασφαλισθεί μια καλύτερη αμοιβαία
κατανόηση·

συναφή ζητήματα της ενεργειακής
πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 97
Hannes Swoboda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από την Επιτροπή να οργανώσει
μια ετήσια συνάντηση κορυφής με
εκπροσώπους των επιτροπών ενέργειας
των εθνικών κοινοβουλίων και των
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σε σχέση με τις ενεργειακές πολιτικές της
ΕΕ, τη νομοθεσία και άλλα συναφή
ζητήματα προκειμένου να διασφαλισθεί
μια καλύτερη αμοιβαία κατανόηση·

11. ζητεί από την Επιτροπή να οργανώσει
μια ετήσια συνάντηση κορυφής με
εκπροσώπους των επιτροπών ενέργειας
των εθνικών κοινοβουλίων και των
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σε σχέση με τις ενεργειακές πολιτικές της
ΕΕ, τη νομοθεσία και άλλα συναφή
ζητήματα προκειμένου να διασφαλισθεί
μια καλύτερη αμοιβαία κατανόηση· στις εν
λόγω συναντήσεις θα πρέπει να
προσκαλούνται ανεξάρτητοι
εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι των
επιχειρήσεων στον τομέα της ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 98
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από την Επιτροπή να οργανώσει
μια ετήσια συνάντηση κορυφής με

11. ζητεί από την Επιτροπή να οργανώσει
μια ετήσια συνάντηση κορυφής με
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εκπροσώπους των επιτροπών ενέργειας
των εθνικών κοινοβουλίων και των
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σε σχέση με τις ενεργειακές πολιτικές της
ΕΕ, τη νομοθεσία και άλλα συναφή
ζητήματα προκειμένου να διασφαλισθεί
μια καλύτερη αμοιβαία κατανόηση·

εκπροσώπους των επιτροπών ενέργειας
των εθνικών κοινοβουλίων και των
βουλευτών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, αλλά και με τη συμμετοχή
των επιχειρήσεων στον τομέα της
ενέργειας, σε σχέση με τις ενεργειακές
πολιτικές της ΕΕ, τη νομοθεσία και άλλα
συναφή ζητήματα προκειμένου να
διασφαλισθεί μια καλύτερη αμοιβαία
κατανόηση·

Or. en

Τροπολογία 99
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει με έμφαση ότι κάθε
καθυστέρηση στην ανάπτυξη ενός
σύγχρονου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας
σε ολόκληρη την ΕΕ θέτει σε κίνδυνο τις
φιλοδοξίες της ΕΕ να επιτύχει το στόχο
της χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 2020
καθώς και τους στόχους για την
ενεργειακή απόδοση· χαιρετίζει συνεπώς
την κεντρική επιδίωξη ενεργειακής
στρατηγικής για τις υποδομές για την
προώθηση σύγχρονων και ολοκληρωμένων
δικτύων σε ολόκληρη την ΕΕ·

12. τονίζει με έμφαση ότι κάθε
καθυστέρηση στην ανάπτυξη ενός
σύγχρονου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας
σε ολόκληρη την ΕΕ θέτει σε κίνδυνο την
ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ και την
επίτευξη των στόχων της ενεργειακής της
στρατηγικής για το 2020 καθώς και τους
στόχους για την ενεργειακή απόδοση·
χαιρετίζει συνεπώς την κεντρική επιδίωξη
ενεργειακής στρατηγικής για τις υποδομές
για την προώθηση σύγχρονων και
ολοκληρωμένων δικτύων σε ολόκληρη την
ΕΕ·

Or. ro

Τροπολογία 100
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει με έμφαση ότι κάθε
καθυστέρηση στην ανάπτυξη ενός
σύγχρονου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας
σε ολόκληρη την ΕΕ θέτει σε κίνδυνο τις
φιλοδοξίες της ΕΕ να επιτύχει το στόχο
της χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 2020
καθώς και τους στόχους για την
ενεργειακή απόδοση· χαιρετίζει συνεπώς
την κεντρική επιδίωξη ενεργειακής
στρατηγικής για τις υποδομές για την
προώθηση σύγχρονων και ολοκληρωμένων
δικτύων σε ολόκληρη την ΕΕ·

12. τονίζει με έμφαση ότι κάθε
καθυστέρηση στην ανάπτυξη ενός
σύγχρονου και ευφυούς δικτύου
ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την ΕΕ
θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων
της ΕΕ για τη χρησιμοποίηση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ποσοστό
τουλάχιστον 20% έως το 2020 καθώς και
τον στόχο της για τη μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε
ποσοστό 80%-95%· χαιρετίζει συνεπώς
την κεντρική επιδίωξη ενεργειακής
στρατηγικής για τις υποδομές για την
προώθηση σύγχρονων και ολοκληρωμένων
δικτύων σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 101
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει με έμφαση ότι κάθε
καθυστέρηση στην ανάπτυξη ενός
σύγχρονου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας
σε ολόκληρη την ΕΕ θέτει σε κίνδυνο τις
φιλοδοξίες της ΕΕ να επιτύχει το στόχο της
χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 2020
καθώς και τους στόχους για την
ενεργειακή απόδοση· χαιρετίζει συνεπώς
την κεντρική επιδίωξη ενεργειακής
στρατηγικής για τις υποδομές για την
προώθηση σύγχρονων και ολοκληρωμένων
δικτύων σε ολόκληρη την ΕΕ·

12. τονίζει με έμφαση ότι κάθε
καθυστέρηση στην ανάπτυξη ενός
σύγχρονου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας
σε ολόκληρη την ΕΕ θέτει σε κίνδυνο τις
φιλοδοξίες της ΕΕ να επιτύχει το στόχο της
χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 2020
καθώς και τους στόχους για την
ενεργειακή απόδοση· χαιρετίζει συνεπώς
την κεντρική επιδίωξη ενεργειακής
στρατηγικής για τις υποδομές για την
προώθηση σύγχρονων και ολοκληρωμένων
δικτύων σε ολόκληρη την ΕΕ· η ανάπτυξη
αυτών των υποδομών θα απαιτήσει
αναλυτική αξιολόγηση του κόστους και
της ωφέλειάς τους, καθώς και της
σκοπιμότητάς τους στο παρόν επενδυτικό
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κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 102
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει με έμφαση ότι κάθε
καθυστέρηση στην ανάπτυξη ενός
σύγχρονου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας
σε ολόκληρη την ΕΕ θέτει σε κίνδυνο τις
φιλοδοξίες της ΕΕ να επιτύχει το στόχο της
χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 2020
καθώς και τους στόχους για την
ενεργειακή απόδοση· χαιρετίζει συνεπώς
την κεντρική επιδίωξη ενεργειακής
στρατηγικής για τις υποδομές για την
προώθηση σύγχρονων και ολοκληρωμένων
δικτύων σε ολόκληρη την ΕΕ·

12. τονίζει με έμφαση ότι κάθε
καθυστέρηση στην ανάπτυξη ενός
σύγχρονου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας
σε ολόκληρη την ΕΕ θέτει σε κίνδυνο τις
φιλοδοξίες της ΕΕ να επιτύχει τον στόχο
της μείωσης της κλιματικής αλλαγής
κατά 20%, το στόχο της χρησιμοποίησης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ποσοστό
20% έως το 2020 καθώς και τον στόχο για
την ενεργειακή απόδοση· χαιρετίζει
συνεπώς την κεντρική επιδίωξη
ενεργειακής στρατηγικής για τις ευφυείς
και σύγχρονες υποδομές, την ενεργειακή
απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας για την προώθηση σύγχρονων
και ολοκληρωμένων δικτύων σε ολόκληρη
την ΕΕ, τα οποία είναι αναγκαία για την
υλοποίηση του μακροπρόθεσμου
οράματος των μειωμένων εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050·

Or. en

Τροπολογία 103
Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει με έμφαση ότι κάθε 12. τονίζει με έμφαση ότι κάθε
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καθυστέρηση στην ανάπτυξη ενός
σύγχρονου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας
σε ολόκληρη την ΕΕ θέτει σε κίνδυνο τις
φιλοδοξίες της ΕΕ να επιτύχει το στόχο
της χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 2020
καθώς και τους στόχους για την
ενεργειακή απόδοση· χαιρετίζει συνεπώς
την κεντρική επιδίωξη ενεργειακής
στρατηγικής για τις υποδομές για την
προώθηση σύγχρονων και ολοκληρωμένων
δικτύων σε ολόκληρη την ΕΕ·

καθυστέρηση στην ανάπτυξη ενός
σύγχρονου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας
σε ολόκληρη την ΕΕ θέτει σε κίνδυνο την
επίτευξη του στόχου της ΕΕ για την
ελάχιστη χρησιμοποίηση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το
2020· χαιρετίζει συνεπώς την κεντρική
επιδίωξη ενεργειακής στρατηγικής για τις
υποδομές για την προώθηση σύγχρονων
και ολοκληρωμένων δικτύων σε ολόκληρη
την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 104
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει με έμφαση ότι κάθε
καθυστέρηση στην ανάπτυξη ενός
σύγχρονου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας
σε ολόκληρη την ΕΕ θέτει σε κίνδυνο τις
φιλοδοξίες της ΕΕ να επιτύχει το στόχο της
χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 2020
καθώς και τους στόχους για την
ενεργειακή απόδοση· χαιρετίζει συνεπώς
την κεντρική επιδίωξη ενεργειακής
στρατηγικής για τις υποδομές για την
προώθηση σύγχρονων και ολοκληρωμένων
δικτύων σε ολόκληρη την ΕΕ·

12. τονίζει με έμφαση ότι κάθε
καθυστέρηση στην ανάπτυξη ενός
σύγχρονου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας
και φυσικού αερίου σε ολόκληρη την ΕΕ
θέτει σε κίνδυνο τις φιλοδοξίες της ΕΕ να
επιτύχει το στόχο της χρησιμοποίησης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ποσοστό
20% έως το 2020 καθώς και τους στόχους
για την ενεργειακή απόδοση· χαιρετίζει
συνεπώς την κεντρική επιδίωξη
ενεργειακής στρατηγικής για τις υποδομές
για την προώθηση σύγχρονων και
ολοκληρωμένων δικτύων σε ολόκληρη την
ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 105
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι μόνο ένα πανευρωπαϊκό
δίκτυο ενέργειας που δεν περιορίζεται στα
σύνορα των κρατών μελών θα καταστήσει
δυνατή την τελική ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

13. τονίζει ότι μόνο ένα πανευρωπαϊκό
δίκτυο ενέργειας που δεν περιορίζεται στα
σύνορα των κρατών μελών θα καταστήσει
δυνατή την τελική ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς ενέργειας· θεωρεί ότι
απαιτείται επειγόντως να καταρτισθούν
και να εφαρμοσθούν πλήρως οι
νομοθετικοί και χρηματοδοτικοί
μηχανισμοί που προβλέπονται δυνάμει
της Συνθήκης και του παραγώγου
δικαίου, με στόχο την άμεση
αντιστάθμιση σε περίπτωση μη
ανάληψης δράσης όσον αφορά κενά ή
ελλείψεις στη διασφάλιση των συνδέσεων
του διευρωπαϊκού δικτύου στον τομέα
της ενέργειας·

Or. es

Τροπολογία 106
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι μόνο ένα πανευρωπαϊκό
δίκτυο ενέργειας που δεν περιορίζεται στα
σύνορα των κρατών μελών θα καταστήσει
δυνατή την τελική ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

13. τονίζει ότι μόνο ένα πανευρωπαϊκό
δίκτυο ενέργειας που δεν περιορίζεται στα
σύνορα των κρατών μελών θα καταστήσει
δυνατή την τελική ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς ενέργειας,
διασφαλίζοντας τη χρησιμοποίηση της
συνολικής ευρωπαϊκής παραγωγής
ενέργειας με βέλτιστο τρόπο και
μειώνοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την
ανάγκη για εισαγωγές·
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Or. en

Τροπολογία 107
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. ζητεί μετ’ επιτάσεως από τα κράτη
μέλη να διαβιβάσουν εγκαίρως και
ολοκληρωμένα στην Επιτροπή τις
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ.
617/2010 του Συμβουλίου σχετικά με την
κοινοποίηση στην Επιτροπή των
επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή
υποδομή, ώστε να καταστεί δυνατή η
επισκόπηση των δυνητικών χασμάτων
μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, καθώς
και των επενδυτικών εμποδίων, έως ότου
εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου επί
της νομιμότητας του κανονισμού, ο
οποίος θα έπρεπε να έχει εγκριθεί βάσει
της διαδικασίας συναπόφασης, όπως
ορίζεται στο άρθρο 194 της Συνθήκης·

Or. en

Τροπολογία 108
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης
υπεράκτιου δικτύου στη Βόρειο Θάλασσα
και καλεί τα κράτη μέλη και την
Επιτροπή να θεσπίσουν τα απαραίτητα
νομοθετικά και χρηματοδοτικά μέσα για
τη διασφάλιση της ανάπτυξής του ως
βασικού δομικού στοιχείου του
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ευρωπαϊκού υπερδικτύου, λαμβανομένων
υπόψη των εξαγγελθέντων υπεράκτιων
έργων αιολικής ενέργειας μεγαλύτερης
των 100 GW, τα οποία αναμένεται να
παρέχουν από μόνα τους το 10% της
ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 109
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. πιστεύει ότι το επικείμενο
"Κατευθυντήριο πρόγραμμα ανάπτυξης
ενός ενεργειακού δικτύου υπεράκτιων
σταθμών στη Βόρειο Θάλασσα" της
Επιτροπής πρέπει να αποτελέσει, μαζί με
τον "Μεσογειακό Δακτύλιο" και το
"Σχέδιο διασύνδεσης της Βαλτικής",
έναν από τους θεμέλιους λίθους ενός
μελλοντικού ευρωπαϊκού υπερδικτύου,
όπως ορίζεται στη δεύτερη επισκόπηση
της ενεργειακής στρατηγικής·

Or. en

Τροπολογία 110
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. αναγνωρίζει ότι η ένταξη των
ανανεώσιμων και αποκεντρωμένων
πηγών ενέργειας –ιδίως της αιολικής
ενέργειας– στα υφιστάμενα ενεργειακά
συστήματα εξαρτάται από την
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αναβάθμιση και την επέκταση του
ευρωπαϊκού δικτύου υψηλής τάσης·

Or. en

Τροπολογία 111
Hannes Swoboda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. αναγνωρίζει ότι η ένταξη των
ανανεώσιμων και αποκεντρωμένων
πηγών ενέργειας –ιδίως της αιολικής
ενέργειας– στα υφιστάμενα συστήματα
ενέργειας προϋποθέτει την αναβάθμιση
και την επέκταση του ευρωπαϊκού
δικτύου υψηλής τάσης·

Or. en

Τροπολογία 112
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι τα σχέδια TYNDP για τη
συνένωση των δικτύων ηλεκτρικού
ρεύματος και φυσικού αερίου της ΕΕ
πρέπει να εφαρμοσθούν και να
ολοκληρωθούν έως το2020· υπογραμμίζει
την ανάγκη βελτίωσης των διασυνδέσεων
των δικτύων φυσικού αερίου και των
εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού
αερίου, πράγμα το οποίο θα έχει ως
αποτέλεσμα τον τερματισμό της
απομόνωσης των αγορών ορισμένων
κρατών μελών·

14. επικροτεί τα πιλοτικά διακοινοτικά
σχέδια ανάπτυξης δικτύων για τη
συνένωση των δικτύων ηλεκτρικού
ρεύματος και φυσικού αερίου της ΕΕ·
επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα πιλοτικά
σχέδια δεν αντικατοπτρίζουν τους
στόχους της ΕΕ και των κρατών μελών
για το 2020· τονίζει ότι μόλις τα σχέδια
εναρμονιστούν με τους στόχους αυτούς,
πρέπει να εφαρμοσθούν και να
ολοκληρωθούν έως το 2020 και
επισημαίνει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Συνεργασίας των Εθνικών
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Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)
στην παρακολούθηση της υλοποίησης
των διακοινοτικών σχεδίων ανάπτυξης
δικτύων· υπογραμμίζει την επείγουσα
ανάγκη ένταξης των ενεργειακών
νησίδων στα ευρωπαϊκά δίκτυα
ενέργειας, ιδίως μέσω διασυνδέσεων των
δικτύων φυσικού αερίου και των
εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού
αερίου·

Or. en

Τροπολογία 113
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι τα σχέδια TYNDP για τη
συνένωση των δικτύων ηλεκτρικού
ρεύματος και φυσικού αερίου της ΕΕ
πρέπει να εφαρμοσθούν και να
ολοκληρωθούν έως το2020· υπογραμμίζει
την ανάγκη βελτίωσης των διασυνδέσεων
των δικτύων φυσικού αερίου και των
εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού
αερίου, πράγμα το οποίο θα έχει ως
αποτέλεσμα τον τερματισμό της
απομόνωσης των αγορών ορισμένων
κρατών μελών·

14. πιστεύει ότι τα σχέδια TYNDP για τη
συνένωση των δικτύων ηλεκτρικού
ρεύματος και φυσικού αερίου της ΕΕ
πρέπει να παράσχουν τις τεχνολογικές και
μεθοδολογικές βάσεις για τη θέσπιση νέας
νομοθεσίας σχετικά με τις υποδομές·
υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης των
διασυνδέσεων των δικτύων φυσικού
αερίου και των εγκαταστάσεων
υγροποιημένου φυσικού αερίου, πράγμα το
οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα τον
τερματισμό της απομόνωσης των αγορών
ορισμένων κρατών μελών·

Or. de

Τροπολογία 114
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι τα σχέδια TYNDP για τη
συνένωση των δικτύων ηλεκτρικού
ρεύματος και φυσικού αερίου της ΕΕ
πρέπει να εφαρμοσθούν και να
ολοκληρωθούν έως το2020· υπογραμμίζει
την ανάγκη βελτίωσης των διασυνδέσεων
των δικτύων φυσικού αερίου και των
εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού
αερίου, πράγμα το οποίο θα έχει ως
αποτέλεσμα τον τερματισμό της
απομόνωσης των αγορών ορισμένων
κρατών μελών·

14. πιστεύει ότι τα σχέδια TYNDP για τη
συνένωση των δικτύων ηλεκτρικού
ρεύματος και φυσικού αερίου της ΕΕ
πρέπει να παράσχουν τις τεχνολογικές και
μεθοδολογικές βάσεις για τη θέσπιση νέας
νομοθεσίας σχετικά με τις υποδομές·
υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης των
διασυνδέσεων των δικτύων φυσικού
αερίου και των εγκαταστάσεων
υγροποιημένου φυσικού αερίου, πράγμα το
οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα τον
τερματισμό της απομόνωσης των αγορών
ορισμένων κρατών μελών·

Or. de

Τροπολογία 115
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι τα σχέδια TYNDP για τη
συνένωση των δικτύων ηλεκτρικού
ρεύματος και φυσικού αερίου της ΕΕ
πρέπει να εφαρμοσθούν και να
ολοκληρωθούν έως το2020· υπογραμμίζει
την ανάγκη βελτίωσης των διασυνδέσεων
των δικτύων φυσικού αερίου και των
εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού
αερίου, πράγμα το οποίο θα έχει ως
αποτέλεσμα τον τερματισμό της
απομόνωσης των αγορών ορισμένων
κρατών μελών·

14. τονίζει ότι πρέπει να εφαρμοσθούν τα
σχέδια TYNDP για τη συνένωση των
δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού
αερίου της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη
βελτίωσης των διασυνδέσεων των δικτύων
φυσικού αερίου και των εγκαταστάσεων
υγροποιημένου φυσικού αερίου, πράγμα το
οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα τον
τερματισμό της απομόνωσης των αγορών
ορισμένων κρατών μελών·

Or. en
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Τροπολογία 116
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. υπογραμμίζει την ανάγκη για πιο
ολοκληρωμένη ανταλλαγή πληροφοριών
εκ μέρους των φορέων εκμετάλλευσης
σχετικά με τη διαχείριση του δικτύου
υποδομών, προς αποφυγή στρεβλώσεων
της αγοράς λόγω ασύμμετρης
πληροφόρησης·

Or. it

Τροπολογία 117
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης
του δικτύου μεταφοράς για τη στήριξη
της ολοκλήρωσης της αγοράς, καθώς και
της ανάπτυξης παραγωγής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές σε ευρεία κλίμακα,
μεταξύ άλλων, και για την ενίσχυση των
διασυνδέσεων και των συνδέσεων με
τρίτες χώρες· επιπλέον, επιβάλλεται
επειγόντως η ανάπτυξη και ο
εκσυγχρονισμός των δικτύων διανομής,
με στόχο την αφομοίωση ολοένα
μεγαλύτερων ποσοτήτων
αποκεντρωμένης παραγωγής·

Or. en
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Τροπολογία 118
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 – εισαγωγική φράση

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. πιστεύει ότι το τρέχον πρόγραμμα για
τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας (TEN-E)
ήταν ανεπαρκές και δεν συνέβαλε
σημαντικά στην πραγματοποίηση της
διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών·
φρονεί ότι η προτεινόμενη δέσμη μέτρων
για τις ενεργειακές υποδομές και η
αντικατάσταση του TEN-E πρέπει
συνεπώς:

15. πιστεύει ότι το τρέχον πρόγραμμα για
τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας (TEN-E)
θα μπορούσε να αναπτυχθεί και να
προσαρμοσθεί περαιτέρω, ούτως ώστε να
ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις,
ιδίως στους στόχους που καθορίζονται
στη δέσμη μέτρων για το κλίμα και την
ενέργεια και στην τρίτη δέσμη
νομοθετικών μέτρων για την εσωτερική
αγορά· φρονεί ότι η προτεινόμενη δέσμη
μέτρων για τις ενεργειακές υποδομές και η
αντικατάσταση του TEN-E πρέπει
συνεπώς:

Or. en

Τροπολογία 119
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) να αξιολογήσει το πρόβλημα της
χορήγησης αδειών για τις ενεργειακές
υποδομές και να άρει την γραφειοκρατία·

α) να συμπεριλάβει αξιολόγηση του
προβλήματος της χορήγησης αδειών για
τις ενεργειακές υποδομές μεταξύ των
διαφόρων κρατών μελών και να
επισημάνει τις διαφορετικές προσεγγίσεις
με στόχο την άρση της γραφειοκρατίας·

Or. en
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Τροπολογία 120
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) να αξιολογήσει το πρόβλημα της
χορήγησης αδειών για τις ενεργειακές
υποδομές και να άρει την γραφειοκρατία·

α) να αξιολογήσει το πρόβλημα της
χορήγησης αδειών για τις ενεργειακές
υποδομές και να άρει την γραφειοκρατία,
με στόχο τη συντόμευση των χρονοβόρων
διαδικασιών έγκρισης που παρεμποδίζουν
την κατασκευή διασυνοριακών γραμμών
μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 121
Hannes Swoboda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) να αξιολογήσει το πρόβλημα της
χορήγησης αδειών για τις ενεργειακές
υποδομές και να άρει την γραφειοκρατία·

α) να αξιολογήσει το πρόβλημα της
χορήγησης αδειών για τις ενεργειακές
υποδομές και να άρει την γραφειοκρατία,
με στόχο τη συντόμευση των χρονοβόρων
διαδικασιών έγκρισης που παρεμποδίζουν
την κατασκευή διασυνοριακών γραμμών
μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 122
Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) να αξιολογήσει το πρόβλημα της α) να αξιολογήσει το πρόβλημα της
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χορήγησης αδειών για τις ενεργειακές
υποδομές και να άρει την γραφειοκρατία·

χορήγησης αδειών για τις ενεργειακές
υποδομές και να άρει την γραφειοκρατία,
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα διαφανείς
και δημοκρατικές διαδικασίες·

Or. en

Τροπολογία 123
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) να αξιολογήσει το πρόβλημα της
χορήγησης αδειών για τις ενεργειακές
υποδομές και να άρει την γραφειοκρατία·

α) να αξιολογήσει το πρόβλημα της
χορήγησης αδειών για τις ενεργειακές
υποδομές και της αντίθεσης της κοινής
γνώμης σε αυτές, και να άρει την
γραφειοκρατία·

Or. de

Τροπολογία 124
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) να αξιολογήσει το πρόβλημα της
χορήγησης αδειών για τις ενεργειακές
υποδομές και να άρει την γραφειοκρατία·

α) να αξιολογήσει το πρόβλημα της
χορήγησης αδειών για τις ενεργειακές
υποδομές και της αντίθεσης της κοινής
γνώμης σε αυτές, και να άρει την
γραφειοκρατία·

Or. de
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Τροπολογία 125
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β) να θεσπίσει προγράμματα
προτεραιότητας και κριτήρια για τον
καθορισμό των απαραίτητων επενδύσεων
για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς
ενέργειας·

β) να συζητήσει κριτήρια για τις
απαραίτητες επενδύσεις σε υποδομές και
να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο η
νέα διάρθρωση, που θα προκύψει από την
τρίτη δέσμη μέτρων για την εσωτερική
αγορά, θα μπορούσε να εκφράσει
καλύτερα τους μακροπρόθεσμους
πολιτικούς στόχους·

Or. en

Τροπολογία 126
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β) να θεσπίσει προγράμματα
προτεραιότητας και κριτήρια για τον
καθορισμό των απαραίτητων επενδύσεων
για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς
ενέργειας·

β) να συζητήσει κριτήρια για βασικές
επενδύσεις σε υποδομές και να
αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο η νέα
διάρθρωση, που θα προκύψει από την
τρίτη δέσμη μέτρων για την εσωτερική
αγορά, θα μπορούσε να εκφράσει
καλύτερα τους μακροπρόθεσμους
πολιτικούς στόχους·

Or. en

Τροπολογία 127
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 – στοιχείο β
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β) να θεσπίσει προγράμματα
προτεραιότητας και κριτήρια για τον
καθορισμό των απαραίτητων επενδύσεων
για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς
ενέργειας·

β) να θεσπίσει προγράμματα
προτεραιότητας και κριτήρια για τον
καθορισμό των απαραίτητων επενδύσεων
για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς
ενέργειας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την
γεωγραφική διάσταση των έργων με
στόχο οι επενδύσεις σε ενεργειακές
υποδομές να συμβάλουν στην προώθηση
της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής
και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για
απασχόληση για όλους τους πολίτες της
Ευρώπης·

Or. el

Τροπολογία 128
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β) να θεσπίσει προγράμματα
προτεραιότητας και κριτήρια για τον
καθορισμό των απαραίτητων επενδύσεων
για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς
ενέργειας·

β) να θεσπίσει προγράμματα
προτεραιότητας και κριτήρια για τον
καθορισμό των απαραίτητων επενδύσεων
για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς
ενέργειας· τα εν λόγω κριτήρια θα
λαμβάνουν υπόψη τη συμβολή των
προγραμμάτων στη λειτουργία της
αγοράς, την ασφάλεια του εφοδιασμού,
καθώς και την οικονομική τους
βιωσιμότητα, η οποία πρέπει να
αξιολογείται βάσει ανάλυσης κόστους-
ωφελείας·

Or. en
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Τροπολογία 129
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β) να θεσπίσει προγράμματα
προτεραιότητας και κριτήρια για τον
καθορισμό των απαραίτητων επενδύσεων
για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς
ενέργειας·

β) να στηρίξει προγράμματα
προτεραιότητας και κριτήρια για τον
καθορισμό των απαραίτητων επενδύσεων
για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς
ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 130
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β) να θεσπίσει προγράμματα
προτεραιότητας και κριτήρια για τον
καθορισμό των απαραίτητων επενδύσεων
για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς
ενέργειας·

β) να στηρίξει προγράμματα
προτεραιότητας και κριτήρια για τον
καθορισμό των απαραίτητων επενδύσεων
για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς
ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 131
Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 – στοιχείο γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ) να προτείνει σαφή κριτήρια και
κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη μέλη
σχετικά με την κρατική και ενωσιακή
χρηματοδότηση των ενεργειακών

γ) να προτείνει σαφή κριτήρια και
κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη μέλη
σχετικά με την κρατική και ενωσιακή
χρηματοδότηση των ενεργειακών
υποδομών και των ανανεώσιμων πηγών
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υποδομών· ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 132
Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 – στοιχείο δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δ) να επεκτείνει τη χρηματοδοτική στήριξη
στη φάση εφαρμογής των έργων·

δ) να επεκτείνει τη χρηματοδοτική
στήριξη, μεταξύ άλλων και μέσω της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και
άλλων εθνικών και διεθνών
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, στη
φάση εφαρμογής των έργων·

Or. en

Τροπολογία 133
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 – στοιχείο δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δ) να επεκτείνει τη χρηματοδοτική
στήριξη στη φάση εφαρμογής των έργων·

δ) σε περίπτωση που οι αναλύσεις
καταδείξουν την ύπαρξη ελλείψεων της
αγοράς που δεν μπορούν να
αντιμετωπισθούν μόνο από την ίδια την
αγορά, να αξιολογήσει την ανάγκη
επέκτασης της χρηματοδοτικής στήριξης
στη φάση εφαρμογής των έργων·

Or. en
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Τροπολογία 134
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 – στοιχείο δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δ) να επεκτείνει τη χρηματοδοτική
στήριξη στη φάση εφαρμογής των έργων·

δ) σε περίπτωση που οι αναλύσεις
καταδείξουν την ύπαρξη ελλείψεων της
αγοράς που δεν μπορούν να
αντιμετωπισθούν μόνο από την ίδια την
αγορά, να αξιολογήσει την ανάγκη
επέκτασης της χρηματοδοτικής στήριξης
στη φάση εφαρμογής των έργων·

Or. en

Τροπολογία 135
Herbert Reul, Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 – στοιχείο δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δ) να επεκτείνει τη χρηματοδοτική στήριξη
στη φάση εφαρμογής των έργων·

δ) να εστιάσει εξαρχής την υφιστάμενη
χρηματοδοτική στήριξη στη φάση
εφαρμογής των έργων με περισσότερο
στρατηγικό τρόπο και να την επεκτείνει
μόνο στον βαθμό που κρίνεται αναγκαίο
σε έργα που θα έχουν θετικό αντίκτυπο
στην ασφάλεια του εφοδιασμού·

Or. de

Τροπολογία 136
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 – στοιχείο δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δ) να επεκτείνει τη χρηματοδοτική στήριξη δ) να επεκτείνει τη χρηματοδοτική στήριξη
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στη φάση εφαρμογής των έργων· στη φάση εφαρμογής των έργων εφόσον
θα παρέχουν οφέλη στο πλαίσιο της
ασφάλειας του εφοδιασμού και του
ανταγωνισμού·

Or. de

Τροπολογία 137
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 – στοιχείο δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δ) να επεκτείνει τη χρηματοδοτική στήριξη
στη φάση εφαρμογής των έργων·

δ) να επεκτείνει τη χρηματοδοτική στήριξη
στη φάση εφαρμογής των έργων εφόσον
παρέχουν οφέλη στο πλαίσιο της
ασφάλειας του εφοδιασμού και του
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 138
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 – στοιχείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε) να αναπτύξει ένα διασυνοριακό πρότυπο
επιμερισμού των δαπανών, ιδίως όσον
αφορά τη συντονισμένη ανάπτυξη
υποδομών και ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας·

ε) να αναπτύξει ένα διασυνοριακό πρότυπο
επιμερισμού των δαπανών, ιδίως όσον
αφορά τη συντονισμένη ανάπτυξη
υποδομών και ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, διότι πρόκειται για έναν από
τους βασικούς φραγμούς στην ανάπτυξη
διασυνδέσεων·

Or. en
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Τροπολογία 139
Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 – στοιχείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε) να αναπτύξει ένα διασυνοριακό πρότυπο
επιμερισμού των δαπανών, ιδίως όσον
αφορά τη συντονισμένη ανάπτυξη
υποδομών και ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας·

ε) να αναπτύξει ένα διασυνοριακό πρότυπο
επιμερισμού των δαπανών, ιδίως όσον
αφορά τη συντονισμένη ανάπτυξη
υποδομών και ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, έχοντας ως πρότυπο τη
συμμετοχή στα οφέλη των κοινωνικών
δαπανών που εφαρμόζεται στην
Καλιφόρνια·

Or. en

Τροπολογία 140
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 – στοιχείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε) να αναπτύξει ένα διασυνοριακό πρότυπο
επιμερισμού των δαπανών, ιδίως όσον
αφορά τη συντονισμένη ανάπτυξη
υποδομών και ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας·

ε) να αναπτύξει ένα διασυνοριακό πρότυπο
επιμερισμού των δαπανών, ιδίως όσον
αφορά τη συντονισμένη ανάπτυξη
υποδομών·

Or. de

Τροπολογία 141
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 – στοιχείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε) να αναπτύξει ένα διασυνοριακό πρότυπο
επιμερισμού των δαπανών, ιδίως όσον

ε) να αναπτύξει ένα διασυνοριακό πρότυπο
επιμερισμού των δαπανών, ιδίως όσον
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αφορά τη συντονισμένη ανάπτυξη
υποδομών και ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας·

αφορά τη συντονισμένη ανάπτυξη
υποδομών·

Or. de

Τροπολογία 142
Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 – στοιχείο ε α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε)α. να αξιολογήσει εάν η διαδικασία
υποβολής προσφορών για έργα υποδομών
κοινοτικής σημασίας δύναται να
επιταχύνει τις επενδύσεις σε υποδομές,
όπως καταδείχθηκε επιτυχώς στο Τέξας·

Or. en

Τροπολογία 143
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 – στοιχείο ε α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε)α. να συνάδει με τους
μακροπρόθεσμους πολιτικούς στόχους
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 144
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. φρονεί ότι η δημιουργία ενός
κοινοτικού "ευφυούς" δικτύου, ικανού να
διαχειρίζεται, να προωθεί και να μετρά,
σε πραγματικό χρόνο, όλα τα διαφορετικά
πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης,
είναι ζωτικής σημασίας για την
εξασφάλιση της ασφαλούς και
αποδοτικής λειτουργίας του μελλοντικού
συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 145
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Νέος τίτλος μετά την παράγραφο 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Χρηματοδότηση της ενεργειακής
πολιτικής

Or. en

Τροπολογία 146
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. πιστεύει ότι οι νέες δημοσιονομικές
προοπτικές οφείλουν να αντανακλούν τις
πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ όπως
αυτές εκτίθενται στη στρατηγική για το
2020, πράγμα που υποδηλώνει ότι ένα
υψηλότερο ποσοστό του προϋπολογισμού
πρέπει να διατίθεται για την ενεργειακή
πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των

διαγράφεται



PE448.780v01-00 74/117 AM\829930EL.doc

EL

υποδομών·

Or. de

Τροπολογία 147
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. πιστεύει ότι οι νέες δημοσιονομικές
προοπτικές οφείλουν να αντανακλούν τις
πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ όπως
αυτές εκτίθενται στη στρατηγική για το
2020, πράγμα που υποδηλώνει ότι ένα
υψηλότερο ποσοστό του προϋπολογισμού
πρέπει να διατίθεται για την ενεργειακή
πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των
υποδομών·

16. πιστεύει ότι οι νέες δημοσιονομικές
προοπτικές οφείλουν να αντανακλούν τις
προτεραιότητες της ΕΕ που συνδέονται με
την ενεργειακή πολιτική. Κατά συνέπεια,
πρέπει να διατεθούν περισσότεροι
χρηματοδοτικοί πόροι σε έργα
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές, στην ενεργειακή απόδοση (με
ιδιαίτερη έμφαση στην κατασκευή
κατοικιών) και σε δραστηριότητες
έρευνας και ανάπτυξης. Τα ευρήματα και
οι προτεραιότητες της δεύτερης
επισκόπησης της ενεργειακής
στρατηγικής πρέπει να ληφθούν υπόψη
στο πλαίσιο των επικείμενων
διαπραγματεύσεων σχετικά με τις
επταετείς δημοσιονομικές προοπτικές·

Or. en

Τροπολογία 148
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. πιστεύει ότι οι νέες δημοσιονομικές
προοπτικές οφείλουν να αντανακλούν τις
πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ όπως
αυτές εκτίθενται στη στρατηγική για το

16. πιστεύει ότι οι νέες δημοσιονομικές
προοπτικές οφείλουν να αντανακλούν τις
πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ όπως
αυτές εκτίθενται στη στρατηγική για το
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2020, πράγμα που υποδηλώνει ότι ένα
υψηλότερο ποσοστό του προϋπολογισμού
πρέπει να διατίθεται για την ενεργειακή
πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των
υποδομών·

2020, πράγμα που υποδηλώνει ότι ένα
υψηλότερο ποσοστό του προϋπολογισμού
πρέπει να διατίθεται για την ενεργειακή
πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των
σύγχρονων και ευφυών υποδομών, της
νέας ενεργειακής απόδοσης και των
τεχνολογιών για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 149
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. πιστεύει ότι οι νέες δημοσιονομικές
προοπτικές οφείλουν να αντανακλούν τις
πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ όπως
αυτές εκτίθενται στη στρατηγική για το
2020, πράγμα που υποδηλώνει ότι ένα
υψηλότερο ποσοστό του προϋπολογισμού
πρέπει να διατίθεται για την ενεργειακή
πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των
υποδομών·

16. πιστεύει ότι οι νέες δημοσιονομικές
προοπτικές οφείλουν να αντανακλούν τις
πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ όπως
αυτές εκτίθενται στη στρατηγική για το
2020, πράγμα που υποδηλώνει ότι ένα
σημαντικά υψηλότερο ποσοστό του
προϋπολογισμού πρέπει να διατίθεται για
την ενεργειακή πολιτική,
συμπεριλαμβανομένων των υποδομών·

Or. en

Τροπολογία 150
Herbert Reul, Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. φρονεί ότι η δημιουργία ενός
διακοινοτικού σύγχρονου δικτύου
ηλεκτρικής ενέργειας θα διαδραματίσει
καίριο ρόλο στην επίτευξη του
αναπτυξιακού στόχου του 20% για τις
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ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· καλεί, ως
εκ τούτου, την Επιτροπή να αναπτύξει
κατάλληλο καθεστώς κινήτρων για
επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας σε συγκεκριμένες
περιφέρειες, προκειμένου να επιτευχθεί
βέλτιστο οικονομικό αποτέλεσμα και να
αποφευχθούν μη αποδοτικές επενδύσεις
σε δίκτυα· επισημαίνει, εν προκειμένω,
ότι μία συνολική στρατηγική πρέπει να
καλύψει εξ ολοκλήρου το ενεργειακό
σύστημα, από τους παραγωγούς έως τους
καταναλωτές·

Or. de

Τροπολογία 151
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. φρονεί ότι η δημιουργία ενός
διακοινοτικού σύγχρονου δικτύου
ηλεκτρικής ενέργειας θα διαδραματίσει
καίριο ρόλο στην επίτευξη του
αναπτυξιακού στόχου του 20% για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· καλεί, ως
εκ τούτου, την Επιτροπή να αναπτύξει
κατάλληλο καθεστώς κινήτρων για
επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας σε συγκεκριμένες
περιφέρειες, προκειμένου να επιτευχθεί
βέλτιστο οικονομικό αποτέλεσμα και να
αποφευχθούν μη αποδοτικές επενδύσεις
σε δίκτυα· επισημαίνει, εν προκειμένω,
ότι μία συνολική στρατηγική πρέπει να
καλύψει εξ ολοκλήρου το ενεργειακό
σύστημα, από τους παραγωγούς έως τους
καταναλωτές·

Or. de
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Τροπολογία 152
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. επισημαίνει ότι η επέκταση των
ενεργειακών δικτύων σε στρατηγικές
περιοχές, όπως είναι η Βαλτική Θάλασσα,
είναι θεμελιώδους σημασίας για την
αύξηση της απόδοσης της ενεργειακής
κατανάλωσης και για τη διασφάλιση του
ενεργειακού εφοδιασμού χωρών της ΕΕ
που εξαρτώνται επί του παρόντος από
τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 153
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. ενθαρρύνει, επιπλέον, την Επιτροπή
να διαθέσει ειδικότερα πόρους από τα
διαρθρωτικά ταμεία που προορίζονται
για περιφέρειες σύγκλισης σε
πρωτοβουλίες που στηρίζουν τις
πολιτικές της ΕΕ για το κλίμα και την
ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 154
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. εκτιμά ότι οι νέες δημοσιονομικές
προοπτικές και η πολιτική για τις
υποδομές πρέπει να καλύπτουν
αποδοτικές τοπικές υποδομές, όπως η
τηλεθέρμανση και η τηλεψύξη, οι οποίες
επιτρέπουν την ανάπτυξη
ολοκληρωμένων λύσεων θέρμανσης,
ψύξης και ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει
του συνδυασμού θερμικής και ηλεκτρικής
ενέργειας και αποδοτικής χρήσης των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 155
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. τονίζει, επιπλέον, την επείγουσα
ανάγκη βαθμιαίας κατάργησης των
καθεστώτων επιδοτήσεων της ΕΕ που
είναι επιβλαβή για το κλίμα, προκειμένου
να μειωθεί η κατανάλωση ορυκτών
καυσίμων και να ενισχυθεί ο θεμιτός
ανταγωνισμός, καθώς και την ανάγκη
αποδέσμευσης πόρων για την Ε&Α και
την αξιοποίηση βιώσιμων ενεργειακών
τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 156
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)



AM\829930EL.doc 79/117 PE448.780v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. υπενθυμίζει την ανάγκη ύπαρξης
ισόρροπης στρατηγικής που εστιάζει
εξίσου στις υποδομές προς αποφυγή των
εισαγωγών, όπως είναι τα δίκτυα
τηλεθέρμανσης και η τοπική παραγωγή
ενέργειας, και όχι μόνο σε νέες υποδομές
για νέες εισαγωγές·

Or. en

Τροπολογία 157
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16γ. φρονεί, όπως επισημαίνεται από την
Επιτροπή στη στρατηγική ΕΕ 2020, ότι η
ΕΕ θα πρέπει να μεταφέρει τη
φορολογική επιβάρυνση από τη
φορολόγηση της εργασίας στη
φορολόγηση επιβλαβών για το περιβάλλον
δραστηριοτήτων· καλεί την Επιτροπή να
εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής
ελάχιστων προτύπων φορολόγησης των
εκπομπών και αύξησης της ελάχιστης
φορολόγησης της ενεργειακής
κατανάλωσης· ενθαρρύνει την Επιτροπή
να αναθεωρήσει συναφώς την οδηγία για
τη φορολόγηση της ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 158
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. πιστεύει ότι τα καινοτόμα
χρηματοδοτικά μέσα (όπως για παράδειγμα
διευκολύνσεις επιμερισμού των κινδύνων
και δανειοδοτικά προγράμματα κρατικών
τραπεζών) μπορεί να αποτελέσουν ένα
σημαντικό μέσο για τη στήριξη των
επενδύσεων στις υποδομές ενέργειας και
την ενεργειακή απόδοση· καλεί, συνεπώς,
την Επιτροπή να προχωρήσει με ταχείς
ρυθμούς στην αντικατάσταση των
παραδοσιακών δανείων από τα
προγράμματα αυτά· προσυπογράφει την
πρόταση να χρησιμοποιηθούν τα
κονδύλια του προϋπολογισμού της ΕΕ ως
δανειακές εγγυήσεις προκειμένου να
ενθαρρυνθούν ιδιωτικές επενδύσεις και
επενδύσεις στο πλαίσιο της ΣΔΙΤ·

17. πιστεύει ότι τα καινοτόμα
χρηματοδοτικά μέσα (όπως για παράδειγμα
διευκολύνσεις επιμερισμού των κινδύνων
και δανειοδοτικά προγράμματα κρατικών
τραπεζών) μπορεί να αποτελέσουν ένα
σημαντικό μέσο για τη στήριξη των
επενδύσεων στις υποδομές ενέργειας και
την ενεργειακή απόδοση· καλεί, συνεπώς,
την Επιτροπή να συνδράμει τα κράτη
μέλη στη δημιουργία καινοτόμων
χρηματοδοτικών μέσων·

Or. de

Τροπολογία 159
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. πιστεύει ότι τα καινοτόμα
χρηματοδοτικά μέσα (όπως για παράδειγμα
διευκολύνσεις επιμερισμού των κινδύνων
και δανειοδοτικά προγράμματα κρατικών
τραπεζών) μπορεί να αποτελέσουν ένα
σημαντικό μέσο για τη στήριξη των
επενδύσεων στις υποδομές ενέργειας και
την ενεργειακή απόδοση· καλεί, συνεπώς,
την Επιτροπή να προχωρήσει με ταχείς
ρυθμούς στην αντικατάσταση των
παραδοσιακών δανείων από τα
προγράμματα αυτά· προσυπογράφει την
πρόταση να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια
του προϋπολογισμού της ΕΕ ως δανειακές
εγγυήσεις προκειμένου να ενθαρρυνθούν

17. πιστεύει ότι τα καινοτόμα
χρηματοδοτικά μέσα (όπως για παράδειγμα
διευκολύνσεις επιμερισμού των κινδύνων
και δανειοδοτικά προγράμματα κρατικών
τραπεζών) μπορεί να αποτελέσουν ένα
σημαντικό μέσο για τη στήριξη των
επενδύσεων στις υποδομές ενέργειας και
την ενεργειακή απόδοση· καλεί, συνεπώς,
την Επιτροπή να προχωρήσει με ταχείς
ρυθμούς στην αντικατάσταση των
παραδοσιακών δανείων από τα
προγράμματα αυτά· επισημαίνει ότι, εν
προκειμένω, πρέπει να ληφθούν υπόψη
άλλα διαθέσιμα μέσα και πόροι που
παρέχουν παρόμοια κίνητρα, όπως το
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ιδιωτικές επενδύσεις και επενδύσεις στο
πλαίσιο της ΣΔΙΤ·

ταμείο ELENA και ο μηχανισμός
διαχείρισης των εναπομεινάντων ποσών
του ευρωπαϊκού σχεδίου για την
ανάκαμψη της οικονομίας, που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για έργα ενεργειακής
απόδοσης ή για ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας· προσυπογράφει την πρόταση να
χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια του
προϋπολογισμού της ΕΕ ως δανειακές
εγγυήσεις προκειμένου να ενθαρρυνθούν
ιδιωτικές επενδύσεις και επενδύσεις στο
πλαίσιο της ΣΔΙΤ·

Or. en

Τροπολογία 160
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. πιστεύει ότι τα καινοτόμα
χρηματοδοτικά μέσα (όπως για παράδειγμα
διευκολύνσεις επιμερισμού των κινδύνων
και δανειοδοτικά προγράμματα κρατικών
τραπεζών) μπορεί να αποτελέσουν ένα
σημαντικό μέσο για τη στήριξη των
επενδύσεων στις υποδομές ενέργειας και
την ενεργειακή απόδοση· καλεί, συνεπώς,
την Επιτροπή να προχωρήσει με ταχείς
ρυθμούς στην αντικατάσταση των
παραδοσιακών δανείων από τα
προγράμματα αυτά· προσυπογράφει την
πρόταση να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια
του προϋπολογισμού της ΕΕ ως δανειακές
εγγυήσεις προκειμένου να ενθαρρυνθούν
ιδιωτικές επενδύσεις και επενδύσεις στο
πλαίσιο της ΣΔΙΤ·

17. πιστεύει ότι τα καινοτόμα
χρηματοδοτικά μέσα (όπως για παράδειγμα
διευκολύνσεις επιμερισμού των κινδύνων
και δανειοδοτικά προγράμματα κρατικών
τραπεζών) μπορεί να αποτελέσουν ένα
σημαντικό μέσο για τη στήριξη των
επενδύσεων στις υποδομές ενέργειας και
την ενεργειακή απόδοση· καλεί, συνεπώς,
την Επιτροπή να προχωρήσει με ταχείς
ρυθμούς στην αντικατάσταση των
παραδοσιακών δανείων από τα
προγράμματα αυτά· προσυπογράφει την
πρόταση να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια
του προϋπολογισμού της ΕΕ ως δανειακές
εγγυήσεις προκειμένου να ενθαρρυνθούν
ιδιωτικές επενδύσεις και επενδύσεις στο
πλαίσιο της ΣΔΙΤ· πιστεύει ότι έργα
ενεργειακών υποδομών, που προάγουν
τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ στην
Ενέργεια, μπορούν να χρηματοδοτηθούν
και μέσω της έκδοσης Ευρωομολόγων·

Or. el
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Τροπολογία 161
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. πιστεύει ότι τα καινοτόμα
χρηματοδοτικά μέσα (όπως για παράδειγμα
διευκολύνσεις επιμερισμού των κινδύνων
και δανειοδοτικά προγράμματα κρατικών
τραπεζών) μπορεί να αποτελέσουν ένα
σημαντικό μέσο για τη στήριξη των
επενδύσεων στις υποδομές ενέργειας και
την ενεργειακή απόδοση· καλεί, συνεπώς,
την Επιτροπή να προχωρήσει με ταχείς
ρυθμούς στην αντικατάσταση των
παραδοσιακών δανείων από τα
προγράμματα αυτά· προσυπογράφει την
πρόταση να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια
του προϋπολογισμού της ΕΕ ως δανειακές
εγγυήσεις προκειμένου να ενθαρρυνθούν
ιδιωτικές επενδύσεις και επενδύσεις στο
πλαίσιο της ΣΔΙΤ·

17. πιστεύει ότι τα καινοτόμα
χρηματοδοτικά μέσα (όπως για παράδειγμα
διευκολύνσεις επιμερισμού των κινδύνων
και δανειοδοτικά προγράμματα κρατικών
τραπεζών) μπορεί να αποτελέσουν ένα
σημαντικό μέσο για τη στήριξη των
αναγκαίων επενδύσεων για τη μετάβαση
προς ένα σύστημα χαμηλών εκπομπών
άνθρακα· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή
να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς στην
αντικατάσταση των παραδοσιακών
δανείων από τα προγράμματα αυτά·
προσυπογράφει την πρόταση να
χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια του
προϋπολογισμού της ΕΕ ως δανειακές
εγγυήσεις προκειμένου να ενθαρρυνθούν
ιδιωτικές επενδύσεις και επενδύσεις στο
πλαίσιο της ΣΔΙΤ·

Or. fr

Τροπολογία 162
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. πιστεύει ότι τα καινοτόμα
χρηματοδοτικά μέσα (όπως για παράδειγμα
διευκολύνσεις επιμερισμού των κινδύνων
και δανειοδοτικά προγράμματα κρατικών
τραπεζών) μπορεί να αποτελέσουν ένα
σημαντικό μέσο για τη στήριξη των
επενδύσεων στις υποδομές ενέργειας και

17. πιστεύει ότι τα καινοτόμα
χρηματοδοτικά μέσα (όπως για παράδειγμα
διευκολύνσεις επιμερισμού των κινδύνων
και δανειοδοτικά προγράμματα κρατικών
τραπεζών) μπορεί να αποτελέσουν ένα
σημαντικό μέσο για τη στήριξη των
επενδύσεων στις υποδομές ενέργειας, την
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την ενεργειακή απόδοση· καλεί, συνεπώς,
την Επιτροπή να προχωρήσει με ταχείς
ρυθμούς στην αντικατάσταση των
παραδοσιακών δανείων από τα
προγράμματα αυτά· προσυπογράφει την
πρόταση να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια
του προϋπολογισμού της ΕΕ ως δανειακές
εγγυήσεις προκειμένου να ενθαρρυνθούν
ιδιωτικές επενδύσεις και επενδύσεις στο
πλαίσιο της ΣΔΙΤ·

ενεργειακή απόδοση και την έρευνα και
ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·
καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να
προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς στην
αντικατάσταση των παραδοσιακών
δανείων από τα προγράμματα αυτά·
προσυπογράφει την πρόταση να
χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια του
προϋπολογισμού της ΕΕ ως δανειακές
εγγυήσεις προκειμένου να ενθαρρυνθούν
ιδιωτικές επενδύσεις και επενδύσεις στο
πλαίσιο της ΣΔΙΤ·

Or. en

Τροπολογία 163
Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. πιστεύει ότι τα καινοτόμα
χρηματοδοτικά μέσα (όπως για παράδειγμα
διευκολύνσεις επιμερισμού των κινδύνων
και δανειοδοτικά προγράμματα κρατικών
τραπεζών) μπορεί να αποτελέσουν ένα
σημαντικό μέσο για τη στήριξη των
επενδύσεων στις υποδομές ενέργειας και
την ενεργειακή απόδοση· καλεί, συνεπώς,
την Επιτροπή να προχωρήσει με ταχείς
ρυθμούς στην αντικατάσταση των
παραδοσιακών δανείων από τα
προγράμματα αυτά· προσυπογράφει την
πρόταση να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια
του προϋπολογισμού της ΕΕ ως δανειακές
εγγυήσεις προκειμένου να ενθαρρυνθούν
ιδιωτικές επενδύσεις και επενδύσεις στο
πλαίσιο της ΣΔΙΤ·

17. πιστεύει ότι τα καινοτόμα
χρηματοδοτικά μέσα (όπως για παράδειγμα
διευκολύνσεις επιμερισμού των κινδύνων
και δανειοδοτικά προγράμματα κρατικών
τραπεζών) μπορεί να αποτελέσουν ένα
σημαντικό μέσο για τη στήριξη των
επενδύσεων στις υποδομές ενέργειας και
την ενεργειακή απόδοση· καλεί, συνεπώς,
την Επιτροπή να προχωρήσει με ταχείς
ρυθμούς στην αντικατάσταση των
παραδοσιακών δανείων από τα
προγράμματα αυτά· προσυπογράφει την
πρόταση να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια
του προϋπολογισμού της ΕΕ ως δανειακές
εγγυήσεις προκειμένου να ενθαρρυνθούν
ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις·

Or. en
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Τροπολογία 164
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. τονίζει, συναφώς, την ανάγκη
εδραίωσης μίας ευνοϊκής αγοράς και ενός
ρυθμιστικού πλαισίου που θα παρέχει
κίνητρα στην αγορά για επενδύσεις σε νέο
και βιώσιμο ενεργειακό σύστημα· θεωρεί
ότι αυτό συνεπάγεται φιλόδοξους αλλά
και δεσμευτικούς στόχους για την αγορά
και παροχή εγγυήσεων για την απόδοση
των επενδύσεων· επισημαίνει, εν
προκειμένω, τη συνεχιζόμενη ανάγκη για
την καθιέρωση κοινού ευρωπαϊκού
διπλώματος ευρεσιτεχνίας·

Or. en

Τροπολογία 165
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. υπογραμμίζει την ανάγκη για την
επιδίωξη αποτελεσματικής ενεργειακής
φορολόγησης, η οποία θα ενθαρρύνει την
ενεργειακή απόδοση και την
εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και την
προώθηση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, στο πλαίσιο μίας οικονομίας
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα· εκτιμά ότι τούτο δεν
συνεπάγεται μόνο την επιβολή φόρων,
αλλά και την παροχή φορολογικών
κινήτρων υπό τη μορφή κατάλληλων
φορολογικών ελαφρύνσεων ή εξαιρέσεων·

Or. es
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Τροπολογία 166
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. επιβάλλεται να δοθεί μεγαλύτερη
έμφαση σε επενδύσεις για τη
χρηματοδότηση της απαλλαγής του
ενεργειακού μείγματος από το διοξείδιο
του άνθρακα. Συνεπώς, για την
αντιμετώπιση των παρουσών ελλείψεων
της αγοράς, κρίνεται σκόπιμη η ενίσχυση
των υφιστάμενων χρηματοδοτικών
μέσων και η ανάπτυξη νέων·

Or. en

Τροπολογία 167
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. τονίζει ότι η θέσπιση συντονισμένης
φορολογίας επί του άνθρακα, ως
καινοτόμου χρηματοδοτικού μέσου,
αναμένεται να αποβεί εξαιρετικά
επωφελής για τη συμπλήρωση της
υφιστάμενης χρηματοδότησης των
πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της
κατασκευής ενεργειακών υποδομών στην
ΕΕ, και να δημιουργήσει
μακροπρόθεσμα, φιλικά προς το κλίμα
κίνητρα για τους καταναλωτές και τη
βιομηχανία·

Or. en
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Τροπολογία 168
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. θεωρεί ουσιαστικής σημασίας την
εστίαση των μελλοντικών πόρων που
συνδέονται με ενεργειακές επενδύσεις σε
έργα των οποίων η υλοποίηση θα
οδηγήσει στη δημιουργία μέγιστου
δυνατού αριθμού θέσεων απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 169
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. έχοντας κατά νου την κρίση του
2009 στον τομέα του φυσικού αερίου,
θεωρεί ζωτικής σημασίας τη δέσμευση
νέων χρηματοδοτικών πόρων για νέες
υποδομές φυσικού αερίου, με ιδιαίτερη
έμφαση σε εναλλακτικές διαδρομές
εφοδιασμού μέσω των εισαγωγώ και σε
νέες διασυνδέσεις μεταξύ κρατών μελών
που εκτίθενται περισσότερο σε πιθανές
διακοπές εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 170
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17γ. τονίζει ότι, για την υλοποίηση των
φιλόδοξων στόχων στον τομέα της
ενεργειακής απόδοσης, απαιτούνται
περαιτέρω χρηματοδοτικές εισφορές σε
κοινοτικό επίπεδο. Η επέκταση δε των
προγραμμάτων ενεργειακής απόδοσης
που εστιάζουν στην κατασκευή
κατοικιών πρέπει να ιεραρχηθεί ως
κορυφαία προτεραιότητα·

Or. en

Τροπολογία 171
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη
χρειάζονται πρόσθετη στήριξη από την
Ένωση για τις υποδομές, την οποία δεν
μπορούν να παράσχουν από μόνες τους οι
αγορές, συμπεριλαμβανομένης της
αντικατάστασης των παλαιών μονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των
ηλεκτρικών δικτύων και των δικτύων
εφοδιασμού·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 172
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη διαγράφεται
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χρειάζονται πρόσθετη στήριξη από την
Ένωση για τις υποδομές, την οποία δεν
μπορούν να παράσχουν από μόνες τους οι
αγορές, συμπεριλαμβανομένης της
αντικατάστασης των παλαιών μονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των
ηλεκτρικών δικτύων και των δικτύων
εφοδιασμού·

Or. de

Τροπολογία 173
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη
χρειάζονται πρόσθετη στήριξη από την
Ένωση για τις υποδομές, την οποία δεν
μπορούν να παράσχουν από μόνες τους οι
αγορές, συμπεριλαμβανομένης της
αντικατάστασης των παλαιών μονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των
ηλεκτρικών δικτύων και των δικτύων
εφοδιασμού·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 174
Hannes Swoboda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη
χρειάζονται πρόσθετη στήριξη από την
Ένωση για τις υποδομές, την οποία δεν
μπορούν να παράσχουν από μόνες τους οι
αγορές, συμπεριλαμβανομένης της

18. τονίζει ότι ορισμένου βαθμού στήριξη
από την Ένωση για σημαντικές
επενδύσεις σε υποδομές ενδέχεται να
καταστεί αναγκαία, σε περίπτωση που
δεν μπορεί να την παράσχει από μόνη της
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αντικατάστασης των παλαιών μονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των
ηλεκτρικών δικτύων και των δικτύων
εφοδιασμού·

η αγορά·

Or. en

Τροπολογία 175
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη
χρειάζονται πρόσθετη στήριξη από την
Ένωση για τις υποδομές, την οποία δεν
μπορούν να παράσχουν από μόνες τους οι
αγορές, συμπεριλαμβανομένης της
αντικατάστασης των παλαιών μονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των
ηλεκτρικών δικτύων και των δικτύων
εφοδιασμού·

18. τονίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη
χρειάζονται πρόσθετη στήριξη από την
Ένωση για τις υποδομές, την οποία δεν
μπορούν να παράσχουν από μόνες τους οι
αγορές, ιδίως όσον αφορά τη διασφάλιση
του ενεργειακού εφοδιασμού και την
επίτευξη στόχων σχετικών με το κλίμα
και το περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 176
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη
χρειάζονται πρόσθετη στήριξη από την
Ένωση για τις υποδομές, την οποία δεν
μπορούν να παράσχουν από μόνες τους οι
αγορές, συμπεριλαμβανομένης της
αντικατάστασης των παλαιών μονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των
ηλεκτρικών δικτύων και των δικτύων
εφοδιασμού·

18. τονίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη
χρειάζονται πρόσθετη στήριξη από την
Ένωση για τις υποδομές, την οποία δεν
μπορούν να παράσχουν από μόνες τους οι
αγορές, συμπεριλαμβανομένης της
αντικατάστασης των παλαιών μονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των
ηλεκτρικών δικτύων και των δικτύων
εφοδιασμού, καθώς επίσης και της
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διασύνδεσης των νησιωτικών και
απομακρυσμένων περιοχών με τα
ενεργειακά δίκτυα της ηπειρωτικής
Ευρώπης·

Or. el

Τροπολογία 177
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη
χρειάζονται πρόσθετη στήριξη από την
Ένωση για τις υποδομές, την οποία δεν
μπορούν να παράσχουν από μόνες τους οι
αγορές, συμπεριλαμβανομένης της
αντικατάστασης των παλαιών μονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των
ηλεκτρικών δικτύων και των δικτύων
εφοδιασμού·

18. επισημαίνει ότι ορισμένα κράτη μέλη
θα χρησιμοποιήσουν πρόσθετη στήριξη
από την Ένωση για τις υποδομές, την
οποία δεν μπορούν να παράσχουν από
μόνες τους οι αγορές·

Or. en

Τροπολογία 178
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη
χρειάζονται πρόσθετη στήριξη από την
Ένωση για τις υποδομές, την οποία δεν
μπορούν να παράσχουν από μόνες τους οι
αγορές, συμπεριλαμβανομένης της
αντικατάστασης των παλαιών μονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των
ηλεκτρικών δικτύων και των δικτύων
εφοδιασμού·

18. τονίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη
χρειάζονται πρόσθετη στήριξη από την
Ένωση για τις υποδομές, την οποία δεν
μπορούν να παράσχουν από μόνες τους οι
αγορές·
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Or. en

Τροπολογία 179
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη
χρειάζονται πρόσθετη στήριξη από την
Ένωση για τις υποδομές, την οποία δεν
μπορούν να παράσχουν από μόνες τους οι
αγορές, συμπεριλαμβανομένης της
αντικατάστασης των παλαιών μονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των
ηλεκτρικών δικτύων και των δικτύων
εφοδιασμού·

18. τονίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη θα
χρησιμοποιήσουν στήριξη από την Ένωση
για τις υποδομές, την οποία δεν μπορούν
να παράσχουν από μόνες τους οι αγορές,
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών
δικτύων και των δικτύων εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 180
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη
χρειάζονται πρόσθετη στήριξη από την
Ένωση για τις υποδομές, την οποία δεν
μπορούν να παράσχουν από μόνες τους οι
αγορές, συμπεριλαμβανομένης της
αντικατάστασης των παλαιών μονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των
ηλεκτρικών δικτύων και των δικτύων
εφοδιασμού·

18. τονίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη
χρειάζονται πρόσθετη στήριξη από την
Ένωση για τις υποδομές, την οποία δεν
μπορούν να παράσχουν από μόνες τους οι
αγορές, συμπεριλαμβανομένων των
ηλεκτρικών δικτύων και των δικτύων
εφοδιασμού·

Or. en
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Τροπολογία 181
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη
χρειάζονται πρόσθετη στήριξη από την
Ένωση για τις υποδομές, την οποία δεν
μπορούν να παράσχουν από μόνες τους οι
αγορές, συμπεριλαμβανομένης της
αντικατάστασης των παλαιών μονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των
ηλεκτρικών δικτύων και των δικτύων
εφοδιασμού·

18. τονίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη
χρειάζονται πρόσθετη στήριξη από την
Ένωση για τις υποδομές, την οποία δεν
μπορούν να παράσχουν από μόνες τους οι
αγορές, συμπεριλαμβανομένης της
αντικατάστασης των παλαιών μονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των
ηλεκτρικών δικτύων και των δικτύων
θέρμανσης·

Or. en

Τροπολογία 182
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. υπογραμμίζει ότι η ολοκλήρωση της
αγοράς απαιτεί καλύτερη χρήση των
υφιστάμενων λειτουργικών δικτύων,
βάσει της διασυνοριακής εναρμόνισης
του σχεδιασμού της αγοράς και της
ανάπτυξης κοινών ευρωπαϊκών
συστημάτων για τη διαχείριση των
διασυνδέσεων·

Or. en

Τροπολογία 183
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. εκτιμά ότι, προς αποφυγή
σημαντικών αρνητικών
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων στις
περιφέρειες της ΕΕ στις οποίες η εξόρυξη
άνθρακα εξακολουθεί να αποτελεί
μείζονα πηγή απασχόλησης, η ΕΕ θα
πρέπει να διατηρήσει έως το 2021 τη
δυνατότητα των κρατών μελών να
επιδοτούν την εξόρυξη άνθρακα·
οιοσδήποτε περιορισμός εν προκειμένω,
ιδίως μετά το 2014, θα επιφέρει
αναπόφευκτα συνθήκες φτώχειας και
ανεργίας, καθώς και άλλες αρνητικές
κοινωνικές συνέπειες·

Or. pl

Τροπολογία 184
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να
εστιάσει περισσότερο στην αναζήτηση
και εξαγωγή φυσικού αερίου από δικές
της πηγές, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την
τεχνολογία για την εξαγωγή μη
συμβατικού και "συμπαγούς" φυσικού
αερίου·

Or. pl

Τροπολογία 185
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19



PE448.780v01-00 94/117 AM\829930EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. προτείνει τη σύσταση μηχανισμών
συντονισμού για να διασφαλισθεί ότι τα
εθνικά προγράμματα ανάπτυξης των
ηλεκτρικών δικτύων είναι σύμφωνα με το
δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης των δικτύων·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 186
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. προτείνει τη σύσταση μηχανισμών
συντονισμού για να διασφαλισθεί ότι τα
εθνικά προγράμματα ανάπτυξης των
ηλεκτρικών δικτύων είναι σύμφωνα με το
δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης των δικτύων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 187
Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. προτείνει τη σύσταση μηχανισμών
συντονισμού για να διασφαλισθεί ότι τα
εθνικά προγράμματα ανάπτυξης των
ηλεκτρικών δικτύων είναι σύμφωνα με το
δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης των δικτύων·

19. προτείνει τη σύσταση μηχανισμών
συντονισμού για να διασφαλισθεί ότι τα
εθνικά προγράμματα ανάπτυξης των
ηλεκτρικών δικτύων είναι σύμφωνα με το
δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης των δικτύων·
προτείνει, περαιτέρω, την κατάρτιση ενός
εικοσαετούς σχεδίου ανάπτυξης των
δικτύων, με στόχο τη σύνδεση ευρέων
περιοχών ισχυρών ανέμων με μεγάλα
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βιομηχανικά κέντρα·

Or. en

Τροπολογία 188
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. προτείνει τη σύσταση μηχανισμών
συντονισμού για να διασφαλισθεί ότι τα
εθνικά προγράμματα ανάπτυξης των
ηλεκτρικών δικτύων είναι σύμφωνα με το
δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης των δικτύων·

19. επισημαίνει την ευθύνη που υπέχει ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνεργασίας
των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών
Ενέργειας (ACER), προκειμένου να
διασφαλισθεί ότι τα εθνικά προγράμματα
ανάπτυξης των ηλεκτρικών δικτύων είναι
σύμφωνα με το δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης
των δικτύων·

Or. en

Τροπολογία 189
Leonidas Donskis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. επισημαίνει ότι πολλά από τα
νεότερα κράτη μέλη είναι ιδιαίτερα
ευάλωτα σε εξωτερικές διακοπές
ενεργειακού εφοδιασμού και χρήζουν
ιδιαίτερης στήριξης από την Ένωση για
τη διασφάλιση σταθερής ενεργειακής
ασφάλειας·

Or. en
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Τροπολογία 190
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι, με βάση τα συμπεράσματα
της ομάδας εργασίας για τα ευφυή δίκτυα,
η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ένα
ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ
για τα ευφυή δίκτυα, με κοινές
προδιαγραφές για την ανάπτυξή τους σε
ολόκληρη την ΕΕ· υποστηρίζει τα πιλοτικά
σχέδια για τη γενικευμένη εισαγωγή
ευφυών μετρητών·

20. τονίζει ότι, με βάση τα συμπεράσματα
της ομάδας εργασίας για τα ευφυή δίκτυα,
η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ένα
ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ
για τα ευφυή δίκτυα, που θα παρέχει
κατάλληλα κίνητρα στους φορείς
εκμετάλλευσης των δικτύων για
επενδύσεις στην επιχειρησιακή
αποδοτικότητα, με στόχο τη διευκόλυνση
της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και,
συνεπώς, την απόδοση μέγιστης αξίας
στους ευρωπαίους πολίτες, με κοινές
προδιαγραφές για την ανάπτυξή τους σε
ολόκληρη την ΕΕ· υποστηρίζει τα πιλοτικά
σχέδια για τη γενικευμένη εισαγωγή
ευφυών μετρητών, καθώς και τις
καινοτόμους τεχνολογίες επικοινωνίας,
αυτοματισμού και ελέγχου των δικτύων,
κατά προτίμηση στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας για τις ευφυείς πόλεις του
σχεδίου ΣΕΤ·

Or. en

Τροπολογία 191
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι, με βάση τα συμπεράσματα
της ομάδας εργασίας για τα ευφυή δίκτυα,
η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ένα
ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ
για τα ευφυή δίκτυα, με κοινές

20. επικροτεί τη σύσταση ομάδας
εργασίας για τα ευφυή δίκτυα στο πλαίσιο
της Επιτροπής και της συνιστά να λάβει
δεόντως υπόψη τις απόψεις των
ενδιαφερόμενων μερών· ζητεί από την
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προδιαγραφές για την ανάπτυξή τους σε
ολόκληρη την ΕΕ· υποστηρίζει τα πιλοτικά
σχέδια για τη γενικευμένη εισαγωγή
ευφυών μετρητών·

Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο
τακτικές εκθέσεις προόδου σχετικά με το
έργο της· τονίζει ότι, με βάση τα
συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για τα
ευφυή δίκτυα, η Επιτροπή πρέπει να
διασφαλίσει ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό
πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για τα ευφυή
δίκτυα, με κοινές προδιαγραφές για την
ανάπτυξή τους σε ολόκληρη την ΕΕ·
υποστηρίζει τα πιλοτικά σχέδια για τη
γενικευμένη εισαγωγή ευφυών μετρητών·

Or. en

Τροπολογία 192
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι, με βάση τα συμπεράσματα
της ομάδας εργασίας για τα ευφυή δίκτυα,
η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ένα
ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ
για τα ευφυή δίκτυα, με κοινές
προδιαγραφές για την ανάπτυξή τους σε
ολόκληρη την ΕΕ· υποστηρίζει τα πιλοτικά
σχέδια για τη γενικευμένη εισαγωγή
ευφυών μετρητών·

20. τονίζει ότι, με βάση τα συμπεράσματα
της ομάδας εργασίας για τα ευφυή δίκτυα,
η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ένα
ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ
για τα ευφυή δίκτυα, με κοινές
προδιαγραφές για την ανάπτυξή τους σε
ολόκληρη την ΕΕ που θα καθοριστούν σε
στενή συνεργασία με τη βιομηχανία
παραγωγής ενέργειας και λαμβάνοντας
υπόψη το κόστος που συνδέεται με τον
καθορισμό τέτοιων προδιαγραφών·
υποστηρίζει τα πιλοτικά σχέδια για τη
γενικευμένη εισαγωγή ευφυών μετρητών·
υπενθυμίζει ότι η γενικευμένη εισαγωγή
ευφυών μετρητών φυσικού αερίου θα
λαμβάνει δεόντως υπόψη την ανάλυση
κόστους-ωφελείας των εν λόγω
μετρήσεων, όπως ορίζεται στην οδηγία
2009/73/ΕΚ·

Or. en



PE448.780v01-00 98/117 AM\829930EL.doc

EL

Τροπολογία 193
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι, με βάση τα συμπεράσματα
της ομάδας εργασίας για τα ευφυή δίκτυα,
η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ένα
ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ
για τα ευφυή δίκτυα, με κοινές
προδιαγραφές για την ανάπτυξή τους σε
ολόκληρη την ΕΕ· υποστηρίζει τα πιλοτικά
σχέδια για τη γενικευμένη εισαγωγή
ευφυών μετρητών·

20. τονίζει ότι, με βάση τα συμπεράσματα
της ομάδας εργασίας για τα ευφυή δίκτυα,
η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ένα
ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ
για τα ευφυή δίκτυα, με κοινές
προδιαγραφές για την ανάπτυξή τους σε
ολόκληρη την ΕΕ· υποστηρίζει τα πιλοτικά
σχέδια για τη γενικευμένη εισαγωγή
ευφυών μετρητών, για παράδειγμα, στο
πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τις ευφυείς
πόλεις· τονίζει ότι οι εν λόγω, κοινές σε
ολόκληρη την ΕΕ, προδιαγραφές πρέπει
να καλύπτουν και τους ευφυείς μετρητές,
με στόχο τη διασφάλιση της
εξυπηρέτησης των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 194
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι, με βάση τα συμπεράσματα
της ομάδας εργασίας για τα ευφυή δίκτυα,
η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ένα
ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ
για τα ευφυή δίκτυα, με κοινές
προδιαγραφές για την ανάπτυξή τους σε
ολόκληρη την ΕΕ· υποστηρίζει τα πιλοτικά
σχέδια για τη γενικευμένη εισαγωγή
ευφυών μετρητών·

20. τονίζει ότι, με βάση τα συμπεράσματα
της ομάδας εργασίας για τα ευφυή δίκτυα,
η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ένα
ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ
για τα ευφυή δίκτυα, με κοινές
προδιαγραφές για την ανάπτυξή τους σε
ολόκληρη την ΕΕ· υποστηρίζει τα πιλοτικά
σχέδια για τη γενικευμένη εισαγωγή
ευφυών μετρητών, εφόσον, κατόπιν
θετικού πορίσματος της ανάλυσης
κόστους-ωφελείας, διασφαλίζεται η
προστασία των καταναλωτών και των
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χρηστών με χαμηλό εισόδημα, καθώς και
η προστασία της ιδιωτικής ζωής·

Or. en

Τροπολογία 195
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι, με βάση τα συμπεράσματα
της ομάδας εργασίας για τα ευφυή δίκτυα,
η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ένα
ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ
για τα ευφυή δίκτυα, με κοινές
προδιαγραφές για την ανάπτυξή τους σε
ολόκληρη την ΕΕ· υποστηρίζει τα πιλοτικά
σχέδια για τη γενικευμένη εισαγωγή
ευφυών μετρητών·

20. τονίζει ότι, με βάση τα συμπεράσματα
της ομάδας εργασίας για τα ευφυή δίκτυα,
η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ένα
ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ
για τα ευφυή δίκτυα, με κοινές
προδιαγραφές για την ανάπτυξή τους σε
ολόκληρη την ΕΕ· υποστηρίζει τα πιλοτικά
σχέδια για τη γενικευμένη εισαγωγή
ευφυών μετρητών και υπενθυμίζει τον
νομικά δεσμευτικό στόχο, σύμφωνα με
τον οποίο τουλάχιστον το 80% των
καταναλωτών θα είναι, έως το 2020,
εφοδιασμένοι με ευφυή συστήματα
μέτρησης·

Or. en

Τροπολογία 196
Alajos Mészáros, Jan Březina, Edit Herczog, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι, με βάση τα συμπεράσματα
της ομάδας εργασίας για τα ευφυή δίκτυα,
η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ένα
ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ
για τα ευφυή δίκτυα, με κοινές
προδιαγραφές για την ανάπτυξή τους σε

20. τονίζει ότι, με βάση τα συμπεράσματα
της ομάδας εργασίας για τα ευφυή δίκτυα,
η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ένα
ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ
για τα ευφυή δίκτυα, με κοινές
προδιαγραφές για την ανάπτυξή τους σε
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ολόκληρη την ΕΕ· υποστηρίζει τα πιλοτικά
σχέδια για τη γενικευμένη εισαγωγή
ευφυών μετρητών·

ολόκληρη την ΕΕ, διασφαλίζοντας τη
δυνατότητα συνύπαρξης μεταξύ
ανανεώσιμων πηγών παραγωγής
διακοπτόμενης ενέργειας και βασικών
μονάδων παραγωγής ενέργειας·
υποστηρίζει τα πιλοτικά σχέδια για τη
γενικευμένη εισαγωγή ευφυών μετρητών·

Or. en

Τροπολογία 197
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι, με βάση τα συμπεράσματα
της ομάδας εργασίας για τα ευφυή δίκτυα,
η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ένα
ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ
για τα ευφυή δίκτυα, με κοινές
προδιαγραφές για την ανάπτυξή τους σε
ολόκληρη την ΕΕ· υποστηρίζει τα πιλοτικά
σχέδια για τη γενικευμένη εισαγωγή
ευφυών μετρητών·

20. τονίζει ότι, με βάση τα συμπεράσματα
της ομάδας εργασίας για τα ευφυή δίκτυα,
η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ένα
ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ
για τα ευφυή δίκτυα, με κοινές
προδιαγραφές για την ανάπτυξή τους σε
ολόκληρη την ΕΕ· υποστηρίζει τα πιλοτικά
σχέδια για τη γενικευμένη εισαγωγή
ευφυών μετρητών και την κατασκευή
έξυπνων καταναλωτικών συσκευών·

Or. el

Τροπολογία 198
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να
πραγματοποιήσει μια αξιολόγηση
επιπτώσεων όσον αφορά το μέλλον της
παγκόσμιας και της ενωσιακής αγοράς
φυσικού αερίου, η οποία θα περιλαμβάνει

21. καλεί την Επιτροπή να
πραγματοποιήσει μια αξιολόγηση
επιπτώσεων όσον αφορά το μέλλον της
παγκόσμιας και της ενωσιακής αγοράς
φυσικού αερίου, η οποία θα περιλαμβάνει
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τις επιπτώσεις των έργων υποδομής για το
φυσικό αέριο που έχουν ήδη σχεδιασθεί
(π.χ. Nabucco), των νέων εγκαταστάσεων
υγροποιημένου φυσικού αερίου, τις
επιπτώσεις του σχιστολιθικού φυσικού
αερίου στην αγορά φυσικού αερίου των
ΗΠΑ (και ιδίως στις ανάγκες εισαγωγής
υγροποιημένου φυσικού αερίου) καθώς
και τις επιπτώσεις από την ενδεχόμενη
ανάπτυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου
στην ΕΕ στη μελλοντική ασφάλεια
εφοδιασμού με φυσικό αέριο και στις
τιμές πριν από το τέλος του χρόνου·

τις επιπτώσεις των έργων υποδομής για το
φυσικό αέριο που έχουν ήδη σχεδιασθεί
(π.χ. Nabucco), των νέων εγκαταστάσεων
υγροποιημένου φυσικού αερίου, τις
επιπτώσεις του σχιστολιθικού φυσικού
αερίου στην αγορά φυσικού αερίου των
ΗΠΑ (και ιδίως στις ανάγκες εισαγωγής
υγροποιημένου φυσικού αερίου)·

Or. en

Τροπολογία 199
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να
πραγματοποιήσει μια αξιολόγηση
επιπτώσεων όσον αφορά το μέλλον της
παγκόσμιας και της ενωσιακής αγοράς
φυσικού αερίου, η οποία θα περιλαμβάνει
τις επιπτώσεις των έργων υποδομής για το
φυσικό αέριο που έχουν ήδη σχεδιασθεί
(π.χ. Nabucco), των νέων εγκαταστάσεων
υγροποιημένου φυσικού αερίου, τις
επιπτώσεις του σχιστολιθικού φυσικού
αερίου στην αγορά φυσικού αερίου των
ΗΠΑ (και ιδίως στις ανάγκες εισαγωγής
υγροποιημένου φυσικού αερίου) καθώς και
τις επιπτώσεις από την ενδεχόμενη
ανάπτυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου
στην ΕΕ στη μελλοντική ασφάλεια
εφοδιασμού με φυσικό αέριο και στις τιμές
πριν από το τέλος του χρόνου·

21. καλεί την Επιτροπή να
πραγματοποιήσει μια αξιολόγηση
επιπτώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τους
δεσμευτικούς στόχους της ΕΕ για τη
μείωση του διοξειδίου του άνθρακα έως
το 2020, όσον αφορά το μέλλον της
παγκόσμιας και της ενωσιακής αγοράς
φυσικού αερίου, η οποία θα περιλαμβάνει
τις επιπτώσεις των έργων υποδομής για το
φυσικό αέριο που έχουν ήδη σχεδιασθεί
(π.χ. Nabucco), των νέων εγκαταστάσεων
υγροποιημένου φυσικού αερίου, τις
επιπτώσεις του σχιστολιθικού φυσικού
αερίου στην αγορά φυσικού αερίου των
ΗΠΑ (και ιδίως στις ανάγκες εισαγωγής
υγροποιημένου φυσικού αερίου) καθώς και
τις επιπτώσεις από την ενδεχόμενη
ανάπτυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου
στην ΕΕ στη μελλοντική ασφάλεια
εφοδιασμού με φυσικό αέριο και στις τιμές
πριν από το τέλος του χρόνου·
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Or. en

Τροπολογία 200
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να
πραγματοποιήσει μια αξιολόγηση
επιπτώσεων όσον αφορά το μέλλον της
παγκόσμιας και της ενωσιακής αγοράς
φυσικού αερίου, η οποία θα περιλαμβάνει
τις επιπτώσεις των έργων υποδομής για το
φυσικό αέριο που έχουν ήδη σχεδιασθεί
(π.χ. Nabucco), των νέων εγκαταστάσεων
υγροποιημένου φυσικού αερίου, τις
επιπτώσεις του σχιστολιθικού φυσικού
αερίου στην αγορά φυσικού αερίου των
ΗΠΑ (και ιδίως στις ανάγκες εισαγωγής
υγροποιημένου φυσικού αερίου) καθώς και
τις επιπτώσεις από την ενδεχόμενη
ανάπτυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου
στην ΕΕ στη μελλοντική ασφάλεια
εφοδιασμού με φυσικό αέριο και στις τιμές
πριν από το τέλος του χρόνου·

21. λαμβανομένων υπόψη των
δεσμευτικών στόχων της ΕΕ για τη
μείωση του διοξειδίου του άνθρακα έως
το 2020, καλεί την Επιτροπή να
πραγματοποιήσει μια αξιολόγηση
επιπτώσεων όσον αφορά το μέλλον της
παγκόσμιας και της ενωσιακής αγοράς
φυσικού αερίου, η οποία θα περιλαμβάνει
τις επιπτώσεις των έργων υποδομής για το
φυσικό αέριο που έχουν ήδη σχεδιασθεί
(π.χ. Nabucco), των νέων εγκαταστάσεων
υγροποιημένου φυσικού αερίου, τις
επιπτώσεις του σχιστολιθικού φυσικού
αερίου στην αγορά φυσικού αερίου των
ΗΠΑ (και ιδίως στις ανάγκες εισαγωγής
υγροποιημένου φυσικού αερίου) καθώς και
τις επιπτώσεις από την ενδεχόμενη
ανάπτυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου
στην ΕΕ στη μελλοντική ασφάλεια
εφοδιασμού με φυσικό αέριο και στις τιμές
πριν από το τέλος του χρόνου·

Or. en

Τροπολογία 201
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να
πραγματοποιήσει μια αξιολόγηση
επιπτώσεων όσον αφορά το μέλλον της

21. καλεί την Επιτροπή να
πραγματοποιήσει μια αξιολόγηση
επιπτώσεων όσον αφορά το μέλλον της
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παγκόσμιας και της ενωσιακής αγοράς
φυσικού αερίου, η οποία θα περιλαμβάνει
τις επιπτώσεις των έργων υποδομής για το
φυσικό αέριο που έχουν ήδη σχεδιασθεί
(π.χ. Nabucco), των νέων εγκαταστάσεων
υγροποιημένου φυσικού αερίου, τις
επιπτώσεις του σχιστολιθικού φυσικού
αερίου στην αγορά φυσικού αερίου των
ΗΠΑ (και ιδίως στις ανάγκες εισαγωγής
υγροποιημένου φυσικού αερίου) καθώς και
τις επιπτώσεις από την ενδεχόμενη
ανάπτυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου
στην ΕΕ στη μελλοντική ασφάλεια
εφοδιασμού με φυσικό αέριο και στις τιμές
πριν από το τέλος του χρόνου·

παγκόσμιας και της ενωσιακής αγοράς
φυσικού αερίου, η οποία θα περιλαμβάνει
τις επιπτώσεις των έργων υποδομής για το
φυσικό αέριο που έχουν ήδη σχεδιασθεί
(π.χ. Nabucco), των νέων εγκαταστάσεων
υγροποιημένου φυσικού αερίου, τις
επιπτώσεις του σχιστολιθικού φυσικού
αερίου στην αγορά φυσικού αερίου των
ΗΠΑ (και ιδίως στις ανάγκες εισαγωγής
υγροποιημένου φυσικού αερίου) καθώς και
τις επιπτώσεις από την ενδεχόμενη
ανάπτυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου
στην ΕΕ στη μελλοντική ασφάλεια
εφοδιασμού με φυσικό αέριο και στις τιμές
πριν από το τέλος του χρόνου· ζητεί από
την Επιτροπή να αξιολογήσει τον
αντίκτυπο της κορύφωσης της
παραγωγής πετρελαίου και τα μέτρα που
πρέπει να ληφθούν για την προσαρμογή
της ευρωπαϊκής οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 202
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να
πραγματοποιήσει μια αξιολόγηση
επιπτώσεων όσον αφορά το μέλλον της
παγκόσμιας και της ενωσιακής αγοράς
φυσικού αερίου, η οποία θα περιλαμβάνει
τις επιπτώσεις των έργων υποδομής για το
φυσικό αέριο που έχουν ήδη σχεδιασθεί
(π.χ. Nabucco), των νέων εγκαταστάσεων
υγροποιημένου φυσικού αερίου, τις
επιπτώσεις του σχιστολιθικού φυσικού
αερίου στην αγορά φυσικού αερίου των
ΗΠΑ (και ιδίως στις ανάγκες εισαγωγής
υγροποιημένου φυσικού αερίου) καθώς και
τις επιπτώσεις από την ενδεχόμενη
ανάπτυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου

21. καλεί την Επιτροπή να
πραγματοποιήσει μια μελέτη όσον αφορά
το μέλλον της ενωσιακής αγοράς φυσικού
αερίου, η οποία θα περιλαμβάνει τις
επιπτώσεις των έργων υποδομής για το
φυσικό αέριο που έχουν ήδη σχεδιασθεί
(π.χ. Nabucco), των νέων εγκαταστάσεων
υγροποιημένου φυσικού αερίου, τις
επιπτώσεις του σχιστολιθικού φυσικού
αερίου στην αγορά φυσικού αερίου των
ΗΠΑ (και ιδίως στις ανάγκες εισαγωγής
υγροποιημένου φυσικού αερίου) καθώς και
τις επιπτώσεις από την ενδεχόμενη
ανάπτυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου
στην ΕΕ στη μελλοντική ασφάλεια του
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στην ΕΕ στη μελλοντική ασφάλεια
εφοδιασμού με φυσικό αέριο και στις
τιμές πριν από το τέλος του χρόνου·

εφοδιασμού με φυσικό αέριο έως το
επόμενο έτος· η μελέτη πρέπει να
αντικατοπτρίζει, και να έχει ως σημείο
αφετηρίας, την υφιστάμενη κατάσταση
της ανάπτυξης των υποδομών·

Or. de

Τροπολογία 203
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να
πραγματοποιήσει μια αξιολόγηση
επιπτώσεων όσον αφορά το μέλλον της
παγκόσμιας και της ενωσιακής αγοράς
φυσικού αερίου, η οποία θα περιλαμβάνει
τις επιπτώσεις των έργων υποδομής για το
φυσικό αέριο που έχουν ήδη σχεδιασθεί
(π.χ. Nabucco), των νέων εγκαταστάσεων
υγροποιημένου φυσικού αερίου, τις
επιπτώσεις του σχιστολιθικού φυσικού
αερίου στην αγορά φυσικού αερίου των
ΗΠΑ (και ιδίως στις ανάγκες εισαγωγής
υγροποιημένου φυσικού αερίου) καθώς και
τις επιπτώσεις από την ενδεχόμενη
ανάπτυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου
στην ΕΕ στη μελλοντική ασφάλεια
εφοδιασμού με φυσικό αέριο και στις
τιμές πριν από το τέλος του χρόνου·

21. καλεί την Επιτροπή να
πραγματοποιήσει μια μελέτη όσον αφορά
το μέλλον της ενωσιακής αγοράς φυσικού
αερίου, η οποία θα περιλαμβάνει τις
επιπτώσεις των έργων υποδομής για το
φυσικό αέριο που έχουν ήδη σχεδιασθεί
(π.χ. Nabucco), των νέων εγκαταστάσεων
υγροποιημένου φυσικού αερίου, τις
επιπτώσεις του σχιστολιθικού φυσικού
αερίου στην αγορά φυσικού αερίου των
ΗΠΑ (και ιδίως στις ανάγκες εισαγωγής
υγροποιημένου φυσικού αερίου) καθώς και
τις επιπτώσεις από την ενδεχόμενη
ανάπτυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου
στην ΕΕ στη μελλοντική ασφάλεια του
εφοδιασμού με φυσικό αέριο έως το
επόμενο έτος· η μελέτη πρέπει να
αντικατοπτρίζει, και να έχει ως σημείο
αφετηρίας, την υφιστάμενη κατάσταση
της ανάπτυξης των υποδομών·

Or. de

Τροπολογία 204
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21



AM\829930EL.doc 105/117 PE448.780v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να
πραγματοποιήσει μια αξιολόγηση
επιπτώσεων όσον αφορά το μέλλον της
παγκόσμιας και της ενωσιακής αγοράς
φυσικού αερίου, η οποία θα περιλαμβάνει
τις επιπτώσεις των έργων υποδομής για το
φυσικό αέριο που έχουν ήδη σχεδιασθεί
(π.χ. Nabucco), των νέων εγκαταστάσεων
υγροποιημένου φυσικού αερίου, τις
επιπτώσεις του σχιστολιθικού φυσικού
αερίου στην αγορά φυσικού αερίου των
ΗΠΑ (και ιδίως στις ανάγκες εισαγωγής
υγροποιημένου φυσικού αερίου) καθώς και
τις επιπτώσεις από την ενδεχόμενη
ανάπτυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου
στην ΕΕ στη μελλοντική ασφάλεια
εφοδιασμού με φυσικό αέριο και στις τιμές
πριν από το τέλος του χρόνου·

21. καλεί την Επιτροπή να
πραγματοποιήσει μια αξιολόγηση
επιπτώσεων όσον αφορά το μέλλον της
παγκόσμιας και της ενωσιακής αγοράς
φυσικού αερίου, η οποία θα περιλαμβάνει
τις επιπτώσεις των έργων υποδομής για το
φυσικό αέριο που έχουν ήδη σχεδιασθεί
(όπως τα έργαστο πλαίσιο του νότιου
διαδρόμου), των νέων εγκαταστάσεων
υγροποιημένου φυσικού αερίου, τις
επιπτώσεις του σχιστολιθικού φυσικού
αερίου στην αγορά φυσικού αερίου των
ΗΠΑ (και ιδίως στις ανάγκες εισαγωγής
υγροποιημένου φυσικού αερίου) καθώς και
τις επιπτώσεις από την ενδεχόμενη
ανάπτυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου
στην ΕΕ στη μελλοντική ασφάλεια
εφοδιασμού με φυσικό αέριο και στις τιμές
πριν από το τέλος του χρόνου· όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως οι
επιχειρήσεις στον τομέα της ενέργειας,
πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά στην εν
λόγω αξιολόγηση·

Or. en

Τροπολογία 205
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να
πραγματοποιήσει μια αξιολόγηση
επιπτώσεων όσον αφορά το μέλλον της
παγκόσμιας και της ενωσιακής αγοράς
φυσικού αερίου, η οποία θα περιλαμβάνει
τις επιπτώσεις των έργων υποδομής για το
φυσικό αέριο που έχουν ήδη σχεδιασθεί
(π.χ. Nabucco), των νέων εγκαταστάσεων
υγροποιημένου φυσικού αερίου, τις

21. καλεί την Επιτροπή να συντονίσει μια
αξιολόγηση επιπτώσεων από ανεξάρτητο
φορέα όσον αφορά το μέλλον της
παγκόσμιας και της ενωσιακής αγοράς
φυσικού αερίου, η οποία θα περιλαμβάνει
τις επιπτώσεις των έργων υποδομής για το
φυσικό αέριο που έχουν ήδη σχεδιασθεί
(π.χ. Nabucco, ΙΤGI), των νέων
εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού
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επιπτώσεις του σχιστολιθικού φυσικού
αερίου στην αγορά φυσικού αερίου των
ΗΠΑ (και ιδίως στις ανάγκες εισαγωγής
υγροποιημένου φυσικού αερίου) καθώς και
τις επιπτώσεις από την ενδεχόμενη
ανάπτυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου
στην ΕΕ στη μελλοντική ασφάλεια
εφοδιασμού με φυσικό αέριο και στις τιμές
πριν από το τέλος του χρόνου·

αερίου, τις επιπτώσεις του σχιστολιθικού
φυσικού αερίου στην αγορά φυσικού
αερίου των ΗΠΑ (και ιδίως στις ανάγκες
εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού
αερίου) καθώς και τις επιπτώσεις από την
ενδεχόμενη ανάπτυξη σχιστολιθικού
φυσικού αερίου στην ΕΕ στη μελλοντική
ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο και
στις τιμές πριν από το τέλος του χρόνου·

Or. el

Τροπολογία 206
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να
πραγματοποιήσει μια αξιολόγηση
επιπτώσεων όσον αφορά το μέλλον της
παγκόσμιας και της ενωσιακής αγοράς
φυσικού αερίου, η οποία θα περιλαμβάνει
τις επιπτώσεις των έργων υποδομής για το
φυσικό αέριο που έχουν ήδη σχεδιασθεί
(π.χ. Nabucco), των νέων εγκαταστάσεων
υγροποιημένου φυσικού αερίου, τις
επιπτώσεις του σχιστολιθικού φυσικού
αερίου στην αγορά φυσικού αερίου των
ΗΠΑ (και ιδίως στις ανάγκες εισαγωγής
υγροποιημένου φυσικού αερίου) καθώς και
τις επιπτώσεις από την ενδεχόμενη
ανάπτυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου
στην ΕΕ στη μελλοντική ασφάλεια
εφοδιασμού με φυσικό αέριο και στις τιμές
πριν από το τέλος του χρόνου·

21. καλεί την Επιτροπή να
πραγματοποιήσει μια αξιολόγηση
επιπτώσεων όσον αφορά το μέλλον της
παγκόσμιας και της ενωσιακής αγοράς
φυσικού αερίου, η οποία θα περιλαμβάνει
τις επιπτώσεις των έργων υποδομής για το
φυσικό αέριο που έχουν ήδη σχεδιασθεί
(π.χ. Nabucco, South Stream), των νέων
εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού
αερίου, τις επιπτώσεις του σχιστολιθικού
φυσικού αερίου στην αγορά φυσικού
αερίου των ΗΠΑ (και ιδίως στις ανάγκες
εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού
αερίου) καθώς και τις επιπτώσεις από την
ενδεχόμενη ανάπτυξη σχιστολιθικού
φυσικού αερίου στην ΕΕ στη μελλοντική
ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο και
στις τιμές πριν από το τέλος του χρόνου·

Or. el
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Τροπολογία 207
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος πριν από την παράγραφο 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του
δυναμικού ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ

Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του
δυναμικού ενεργειακής απόδοσης και
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της ΕΕ

Or. en

Τροπολογία 208
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. η ενεργειακή απόδοση και οι
εξοικονομήσεις ενέργειας πρέπει να
αποτελέσουν βασική προτεραιότητα κάθε
μελλοντικής στρατηγικής, δεδομένου ότι
αποτελούν μία αποτελεσματική από
πλευράς κόστους λύση για τη μείωση της
ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ,
συμβάλλοντας στη δημιουργία θέσεων
απασχόλησης, στην καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής, αντισταθμίζουν την
αύξηση των τιμών της ενέργειας και
προωθούν μια οικονομία που χρησιμοποιεί
αποδοτικά τις πηγές ενέργειας·

22. η ενεργειακή απόδοση και οι
εξοικονομήσεις ενέργειας πρέπει να
αποτελέσουν βασική προτεραιότητα κάθε
μελλοντικής στρατηγικής, δεδομένου ότι
αποτελούν μία αποτελεσματική από
πλευράς κόστους λύση για τη μείωση της
ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ,
συμβάλλοντας στη δημιουργία θέσεων
απασχόλησης, στην καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής, αντισταθμίζουν την
αύξηση των τιμών της ενέργειας και
προωθούν μια οικονομία που χρησιμοποιεί
αποδοτικά τις πηγές ενέργειας·
επισημαίνει τις μεγάλες διακυμάνσεις
ενεργειακής απόδοσης μεταξύ των
διαφόρων κρατών μελών· θεωρεί, ως εκ
τούτου, ότι ο στόχος πρέπει να υλοποιηθεί
κατά τρόπο ώστε να μην επιβάλλονται
κυρώσεις σε χώρες που έχουν ήδη
καταβάλει σημαντικές προσπάθειες·

Or. en
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Τροπολογία 209
Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. η ενεργειακή απόδοση και οι
εξοικονομήσεις ενέργειας πρέπει να
αποτελέσουν βασική προτεραιότητα κάθε
μελλοντικής στρατηγικής, δεδομένου ότι
αποτελούν μία αποτελεσματική από
πλευράς κόστους λύση για τη μείωση της
ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ,
συμβάλλοντας στη δημιουργία θέσεων
απασχόλησης, στην καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής, αντισταθμίζουν την
αύξηση των τιμών της ενέργειας και
προωθούν μια οικονομία που χρησιμοποιεί
αποδοτικά τις πηγές ενέργειας·

22. η ενεργειακή απόδοση και οι
εξοικονομήσεις ενέργειας πρέπει να
αποτελέσουν βασική προτεραιότητα κάθε
μελλοντικής στρατηγικής, δεδομένου ότι
αποτελούν την πλέον αποτελεσματική από
πλευράς κόστους λύση για τη μείωση της
ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ και την
καταπολέμηση της κλιματική αλλαγής,
συμβάλλοντας στη δημιουργία θέσεων
απασχόλησης και στην οικονομική
ανταγωνιστικότητα, αντισταθμίζουν την
αύξηση των τιμολογίων ενέργειας και
προωθούν μια οικονομία που χρησιμοποιεί
αποδοτικά τις πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 210
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. η ενεργειακή απόδοση και οι
εξοικονομήσεις ενέργειας πρέπει να
αποτελέσουν βασική προτεραιότητα κάθε
μελλοντικής στρατηγικής, δεδομένου ότι
αποτελούν μία αποτελεσματική από
πλευράς κόστους λύση για τη μείωση της
ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ,
συμβάλλοντας στη δημιουργία θέσεων
απασχόλησης, στην καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής, αντισταθμίζουν την
αύξηση των τιμών της ενέργειας και
προωθούν μια οικονομία που
χρησιμοποιεί αποδοτικά τις πηγές

22. υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή απόδοση
και οι εξοικονομήσεις ενέργειας δεν
αποτελούν μόνο τον πλέον
αποτελεσματικό από πλευράς κόστους
τρόπο για τη μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου και την
ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας,
αλλά θα μπορούσαν επίσης να
δημιουργήσουν ένα εκατομμύριο θέσεις
απασχόλησης έως το 2020· επισημαίνει
ότι η ένδεια καυσίμων μπορεί να
αντιμετωπισθεί με στρατηγικό τρόπο,
μέσω υψηλών επιπέδων ενεργειακής
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ενέργειας· απόδοσης κτιρίων και συσκευών· καλεί,
συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να θέσουν την ενεργειακή απόδοση
στην κορυφή του προγράμματος δράσης
και του προϋπολογισμού της ΕΕ, και να
εξετάζουν πάντα πρώτα την πτυχή της
ενεργειακής ζήτησης· ζητεί, ειδικότερα,
την επιτάχυνση της εφαρμογής της
ισχύουσας νομοθεσίας, και την έγκαιρη
έγκριση εκ μέρους της Επιτροπής ενός
φιλόδοξου σχεδίου δράσης για την
ενεργειακή απόδοση, το οποίο θα
λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τη
γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου, ενώ θα
περιλαμβάνει και δεσμευτικούς στόχους
σε κοινοτικό ή/και σε εθνικο επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 211
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. χαιρετίζει την αναθεώρηση του
σχεδίου δράσης για την ενεργειακή
απόδοση· καλεί την Επιτροπή να λάβει
υπόψη της τη γνώμη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 212
Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. χαιρετίζει την αναθεώρηση του σχεδίου 23. αναγνωρίζει ότι η υπέρβαση των
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δράσης για την ενεργειακή απόδοση· καλεί
την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τη
γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

φραγμών για την υλοποίηση των
δυνατοτήτων μας στον τομέα της
ενεργειακής απόδοσης απαιτεί νέα ώθηση
σε στοχευμένες πολιτικές και
προγράμματα, παράλληλα με καινοτόμα
καθεστώτα χρηματοδότησης και
ενισχυμένες ενδεικτικές τιμές· χαιρετίζει
την αναθεώρηση του σχεδίου δράσης για
την ενεργειακή απόδοση· καλεί την
Επιτροπή να λάβει υπόψη της τη γνώμη
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 213
Francesco De Angelis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. χαιρετίζει την αναθεώρηση του σχεδίου
δράσης για την ενεργειακή απόδοση· καλεί
την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τη
γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

23. χαιρετίζει την αναθεώρηση του σχεδίου
δράσης για την ενεργειακή απόδοση·
τονίζει την ανάγκη απόδοσης νομικά
δεσμευτικού χαρακτήρα στην επίτευξη
του στόχου του 20% έως το 2020,
δεδομένης της αναποτελεσματικότητας
των υφιστάμενων μέτρων· καλεί την
Επιτροπή να λάβει υπόψη της τη γνώμη
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. it

Τροπολογία 214
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. τονίζει ότι οι ΤΠΕ μπορούν και
πρέπει να διαδραματίσουν μείζονα ρόλο
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στην προώθηση της υπεύθυνης
ενεργειακής κατανάλωσης στα
νοικοκυριά, τις μεταφορές, την παραγωγή
ενέργειας και τη βιομηχανική παραγωγή·
εκτιμά ότι οι ευφυείς μετρητές, ο
αποδοτικός φωτισμός, η χρησιμοποίηση
υπολογιστικού νέφους και κατανεμημένου
λογισμικού έχουν τη δυνατότητα να
μετατρέψουν τους τύπους χρήσης των
πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 215
Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. πιστεύει ότι η επαρκής και έξυπνη
χρήση πόρων αποτελεί ουσιαστικό μέσο
παροχής των κατάλληλων κινήτρων,
συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των
τραπεζών πράσινων υποδομών για την
κινητοποίηση του ιδιωτικού κεφαλαίου,
των τροποποιήσεων στην περιβαλλοντική
φορολογία για την επιβράβευση της
αλλαγής συμπεριφοράς, καθώς και της
εύκολης και στοχευμένης πρόσβασης σε
πόρους της ΕΕ για την υποστήριξη των
προσπαθειών ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 216
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή,
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το
Συμβούλιο της ΕΕ να καταστήσουν
υποχρεωτική για όλα τα κράτη μέλη την
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά
20% έως το 2020·

Or. ro

Τροπολογία 217
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. πιστεύει ότι η προσπάθεια για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
πρέπει να εστιάζεται στην κατανάλωση
πρωτογενούς ενέργειας,
συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής,
της μεταφοράς, της διανομής και του
εφοδιασμού παράλληλα με τη
βιομηχανική και οικιακή κατανάλωση·

24. πιστεύει ότι η προσπάθεια για την
επίτευξη ενεργειακής απόδοσης πρέπει να
εστιάζεται στην αποτελεσματική
μετατροπή της πρωτογενούς ενέργειας,
συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας που
λαμβάνεται από τον άνθρακα, καθώς και
την αποτελεσματική της κατανάλωση,
μεταφορά και διανομή·

Or. pl

Τροπολογία 218
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. πιστεύει ότι η προσπάθεια για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
πρέπει να εστιάζεται στην κατανάλωση
πρωτογενούς ενέργειας,
συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής,

24. πιστεύει ότι η προσπάθεια για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
πρέπει να εστιάζεται στην τελική
κατανάλωση ενέργειας·
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της μεταφοράς, της διανομής και του
εφοδιασμού παράλληλα με τη
βιομηχανική και οικιακή κατανάλωση·

Or. fr

Τροπολογία 219
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. πιστεύει ότι η προσπάθεια για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
πρέπει να εστιάζεται στην κατανάλωση
πρωτογενούς ενέργειας,
συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής, της
μεταφοράς, της διανομής και του
εφοδιασμού παράλληλα με τη βιομηχανική
και οικιακή κατανάλωση·

24. πιστεύει ότι η εξοικονόμηση ενέργειας
πρέπει να εστιάζεται στην κατανάλωση
πρωτογενούς ενέργειας,
συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής, της
μεταφοράς, της διανομής και του
εφοδιασμού παράλληλα με τη βιομηχανική
και οικιακή κατανάλωση·

Or. en

Τροπολογία 220
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. πιστεύει ότι η προσπάθεια για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
πρέπει να εστιάζεται στην κατανάλωση
πρωτογενούς ενέργειας,
συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής, της
μεταφοράς, της διανομής και του
εφοδιασμού παράλληλα με τη βιομηχανική
και οικιακή κατανάλωση·

24. πιστεύει ότι η ενεργειακή απόδοση
πρέπει επίσης να εστιάζεται στην
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας,
συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής, της
μεταφοράς, της διανομής και του
εφοδιασμού παράλληλα με τη βιομηχανική
και οικιακή κατανάλωση·

Or. en
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Τροπολογία 221
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. πιστεύει ότι η προσπάθεια για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
πρέπει να εστιάζεται στην κατανάλωση
πρωτογενούς ενέργειας,
συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής, της
μεταφοράς, της διανομής και του
εφοδιασμού παράλληλα με τη βιομηχανική
και οικιακή κατανάλωση·

24. πιστεύει ότι η προσπάθεια για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
πρέπει να εστιάζεται σε ολόκληρη την
αλυσίδα προσφοράς και ζήτησης
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της
μετατροπής, της μεταφοράς, της διανομής
και του εφοδιασμού παράλληλα με τη
βιομηχανική και οικιακή κατανάλωση·

Or. en

Τροπολογία 222
Mario Pirillo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. πιστεύει ότι η προσπάθεια για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
πρέπει να εστιάζεται στην κατανάλωση
πρωτογενούς ενέργειας,
συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής, της
μεταφοράς, της διανομής και του
εφοδιασμού παράλληλα με τη βιομηχανική
και οικιακή κατανάλωση·

24. πιστεύει ότι η προσπάθεια για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
πρέπει να εστιάζεται στην κατανάλωση
πρωτογενούς ενέργειας,
συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής, της
μεταφοράς, της διανομής και του
εφοδιασμού παράλληλα με τη βιομηχανική
και οικιακή κατανάλωση, καθώς και με
την κατανάλωση που συνδέεται με τις
μεταφορές/μετακινήσεις·

Or. en
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Τροπολογία 223
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. πιστεύει ότι η προσπάθεια για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
πρέπει να εστιάζεται στην κατανάλωση
πρωτογενούς ενέργειας,
συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής, της
μεταφοράς, της διανομής και του
εφοδιασμού παράλληλα με τη βιομηχανική
και οικιακή κατανάλωση·

24. πιστεύει ότι η προσπάθεια για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
πρέπει να εστιάζεται στην κατανάλωση
πρωτογενούς ενέργειας,
συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής, της
μεταφοράς, της διανομής και του
εφοδιασμού παράλληλα με τη βιομηχανική
και οικιακή κατανάλωση, καθώς και με
την κατανάλωση που συνδέεται με τις
μεταφορές/μετακινήσεις·

Or. en

Τροπολογία 224
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει
μία στρατηγική για την αύξηση της
απόδοσης στην αγορά θέρμανσης,
προκειμένου να ενισχυθούν οι αποδοτικές
τοπικές υποδομές, όπως η τηλεθέρμανση
και η τηλεψύξη, οι οποίες επιτρέπουν την
ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων
θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτρικής
ενέργειας, βάσει του συνδυασμού
θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας και
αποδοτικής χρήσης των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 225
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. επισημαίνει, εν προκειμένω, τη
μακροπρόθεσμη οικονομική απόδοση
των περισσότερο ενεργειακά αποδοτικών
κτιρίων, και παροτρύνει τα κράτη μέλη
να χρησιμοποιήσουν τα εθνικά σχέδια
δράσης τους στο πλαίσιο της
αναθεωρημένης οδηγίας για την
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, με
στόχο τον καθορισμό φιλόδοξων εθνικών
προδιαγραφών απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 226
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. ζητεί μετ’ επιτάσεως από τα κράτη
μέλη να καταρτίσουν, έως τις 30 Ιουνίου
2011, εθνικά σχέδια δράσης, στα οποία
θα ενσωματώσουν προτάσεις για την
ανάπτυξη υφιστάμενων και νέων
χρηματοδοτικών και φορολογικών μέσων,
στο πλαίσιο των κινήτρων για
ουσιαστικές βελτιώσεις στην ενεργειακή
απόδοση των κτιρίων, σε περιπτώσεις
που δεν θα ήταν άλλως οικονομικά
βιώσιμες, και να εγκρίνουν μέτρα για την
παροχή βοήθειας σε νοικοκυριά που
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο ενεργειακής
φτώχειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην
ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας σε αγροτικές περιοχές·
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Τροπολογία 227
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει
ταμείο ενεργειακής απόδοσης με
εισφορές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ,
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και
τα κράτη μέλη, με στόχο την
κινητοποίηση αυξημένων ιδιωτικών και
δημόσιων επενδύσεων σε έργα ενίσχυσης
της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων,
συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας σε κτίρια ή σε τμήματα
κτιρίων και του εκσυγχρονισμού των
εταιρειών παροχής ενέργειας ενόψει της
μείωσης της ρύπανσης·

Or. ro


