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Τροπολογία 1
Ivari Padar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. υποστηρίζει, ως μέσο για την τόνωση 
της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας 
της ΕΕ, την εισαγωγή περαιτέρω 
μηχανισμών μη φορολογικού χαρακτήρα 
στην αγορά για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης·

25. υποστηρίζει, ως μέσο για την τόνωση 
της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας 
της ΕΕ, την εισαγωγή περαιτέρω 
μηχανισμών φορολογικού και μη 
φορολογικού χαρακτήρα για τη βελτίωση 
της εξοικονόμησης ενέργειας· καλεί την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να δώσουν 
προτεραιότητα στην εξασφάλιση 
επαρκούς χρηματοδότησης σε επίπεδο 
ΕΕ και κρατών μελών για τη λήψη 
μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 229
Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. υποστηρίζει, ως μέσο για την τόνωση 
της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας 
της ΕΕ, την εισαγωγή περαιτέρω 
μηχανισμών μη φορολογικού χαρακτήρα 
στην αγορά για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης·

25. υποστηρίζει, ως μέσο για την τόνωση 
της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας 
της ΕΕ, την ανάπτυξη μίας εύρυθμης 
αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών και την 
εισαγωγή υποχρεώσεων λιανικής αγοράς 
για τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης·

Or. en
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Τροπολογία 230
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. υποστηρίζει, ως μέσο για την τόνωση 
της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας 
της ΕΕ, την εισαγωγή περαιτέρω 
μηχανισμών μη φορολογικού χαρακτήρα 
στην αγορά για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης·

25. υποστηρίζει, ως μέσο για την τόνωση 
της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας 
της ΕΕ, την ανάπτυξη μίας ελεύθερης και 
εύρυθμης αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών 
για τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 231
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. υποστηρίζει, ως μέσο για την τόνωση 
της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας 
της ΕΕ, την εισαγωγή περαιτέρω 
μηχανισμών μη φορολογικού χαρακτήρα
στην αγορά για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης·

25. υποστηρίζει, ως μέσο για την τόνωση 
της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας 
της ΕΕ, την εισαγωγή περαιτέρω 
μηχανισμών με βάση την αγορά για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 232
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. υποστηρίζει, ως μέσο για την τόνωση 
της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας 
της ΕΕ, την εισαγωγή περαιτέρω 

25. υποστηρίζει, ως μέσο για την τόνωση 
της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας 
της ΕΕ, την εισαγωγή περαιτέρω 
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μηχανισμών μη φορολογικού χαρακτήρα
στην αγορά για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης·

μηχανισμών στην αγορά για τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 233
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. υποστηρίζει, ως μέσο για την τόνωση 
της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας 
της ΕΕ, την εισαγωγή περαιτέρω 
μηχανισμών μη φορολογικού χαρακτήρα 
στην αγορά για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης·

25. υποστηρίζει, ως μέσο για την τόνωση 
της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας 
της ΕΕ, την εισαγωγή περαιτέρω 
μηχανισμών φορολογικού και μη 
φορολογικού χαρακτήρα για τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 234
Jens Rohde, Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. θεωρεί, επιπλέον, ότι θα πρέπει να 
δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην 
ενεργειακή απόδοση προϊόντων που 
καταναλώνουν ενέργεια· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να υλοποιήσει πλήρως το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας για τον 
οικολογικό σχεδιασμό ώστε να 
συμπεριλάβει περισσότερα προϊόντα, και 
να εφαρμόσει ένα δυναμικό μοντέλο 
θέσπισης προτύπων, το οποίο θα 
διασφαλίζει την επίτευξη φιλόδοξων και 
τακτικά ενημερούμενων στόχων·
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Or. en

Τροπολογία 235
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν 
σε μία κοινή μέθοδο για τη μέτρηση της 
ενεργειακής απόδοσης και των στόχων
εξοικονόμησης των κρατών μελών και 
για την παρακολούθηση της προόδου 
όσον αφορά την επίτευξη των στόχων 
αυτών· τονίζει ότι δεσμευτικοί νομικοί 
στόχοι μπορούν να τεθούν αφού 
προηγουμένως υπάρξει συμφωνία σε μία 
κοινή μέθοδο·

26. καλεί τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν 
σε γενικές κοινές αρχές, βάσει των 
οποίων τα κράτη μέλη θα αποτιμούν την 
πρόοδο που επιτυγχάνεται σε εθνικό 
επίπεδο όσον αφορά την ενεργειακή 
απόδοση και εξοικονόμηση και θα 
παρακολουθούν τις εθνικές πολιτικές·

Or. en

Τροπολογία 236
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν 
σε μία κοινή μέθοδο για τη μέτρηση της 
ενεργειακής απόδοσης και των στόχων 
εξοικονόμησης των κρατών μελών και για 
την παρακολούθηση της· προόδου όσον 
αφορά την επίτευξη των στόχων αυτών· 
τονίζει ότι δεσμευτικοί νομικοί στόχοι
μπορούν να τεθούν αφού προηγουμένως 
υπάρξει συμφωνία σε μία κοινή μέθοδο·

26. επισημαίνει ότι η εξοικονόμηση 
ενέργειας αποτελεί τον τρίτο καίριο 
πυλώνα της ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ, ο οποίος είναι απαραίτητος για την 
επίτευξη των στόχων της ΕΕ όσον αφορά 
το κλίμα και τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· καλεί, επομένως, τα κράτη μέλη 
να συμφωνήσουν επειγόντως σε μία κοινή 
μέθοδο για τη μέτρηση της ενεργειακής 
απόδοσης και των στόχων εξοικονόμησης 
των κρατών μελών και για την 
παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά 
την επίτευξη των στόχων αυτών· τονίζει 
την ανάγκη να συμφωνηθούν άμεσα και 
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να επιβληθούν δεσμευτικοί νομικοί στόχοι·

Or. en

Τροπολογία 237
Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν 
σε μία κοινή μέθοδο για τη μέτρηση της 
ενεργειακής απόδοσης και των στόχων 
εξοικονόμησης των κρατών μελών και για 
την παρακολούθηση της προόδου όσον 
αφορά την επίτευξη των στόχων αυτών· 
τονίζει ότι δεσμευτικοί νομικοί στόχοι 
μπορούν να τεθούν αφού προηγουμένως 
υπάρξει συμφωνία σε μία κοινή μέθοδο·

26. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι ένα 
υπόδειγμα εναρμονισμένων υπολογισμών 
έχει ήδη εισαχθεί στην οδηγία 
2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση 
κατά την τελική χρήση και τις 
ενεργειακές υπηρεσίες για τη μέτρηση της 
ενεργειακής απόδοσης και των στόχων 
εξοικονόμησης των κρατών μελών και για 
την παρακολούθηση της προόδου όσον 
αφορά την επίτευξη των στόχων αυτών·
υπενθυμίζει, εν συνεχεία, ότι η Επιτροπή, 
σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 2, 
και το άρθρο 15, παράγραφος 3, της εν 
λόγω οδηγίας, έως την 1η Ιανουαρίου 
2012 θα πρέπει να έχει επεξεργαστεί, 
συμπληρώσει και βελτιώσει περαιτέρω 
την εναρμονισμένη αυτή μέθοδο, μεταξύ 
άλλων, αυξάνοντας το ποσοστό των 
εναρμονισμένων υπολογισμών από τη 
βάση που χρησιμοποιούνται στο 
υπόδειγμα αυτό, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί από τα κράτη μέλη από 
την 1η Ιανουαρίου 2012·

Or. en

Τροπολογία 238
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν 
σε μία κοινή μέθοδο για τη μέτρηση της 
ενεργειακής απόδοσης και των στόχων 
εξοικονόμησης των κρατών μελών και για 
την παρακολούθηση της προόδου όσον 
αφορά την επίτευξη των στόχων αυτών· 
τονίζει ότι δεσμευτικοί νομικοί στόχοι 
μπορούν να τεθούν αφού προηγουμένως 
υπάρξει συμφωνία σε μία κοινή μέθοδο·

26. καλεί τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν 
σε μία κοινή μέθοδο για τη μέτρηση της 
ενεργειακής απόδοσης και των στόχων 
εξοικονόμησης των κρατών μελών και για 
την παρακολούθηση της προόδου όσον 
αφορά την επίτευξη των στόχων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 239
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν 
σε μία κοινή μέθοδο για τη μέτρηση της 
ενεργειακής απόδοσης και των στόχων 
εξοικονόμησης των κρατών μελών και για 
την παρακολούθηση της προόδου όσον 
αφορά την επίτευξη των στόχων αυτών· 
τονίζει ότι δεσμευτικοί νομικοί στόχοι 
μπορούν να τεθούν αφού προηγουμένως 
υπάρξει συμφωνία σε μία κοινή μέθοδο·

26. καλεί τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν 
σε μία κοινή μέθοδο για τη μέτρηση της 
ενεργειακής απόδοσης και των στόχων 
εξοικονόμησης των κρατών μελών και για 
την παρακολούθηση της προόδου όσον 
αφορά την επίτευξη των στόχων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 240
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν 26. καλεί τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν 
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σε μία κοινή μέθοδο για τη μέτρηση της 
ενεργειακής απόδοσης και των στόχων 
εξοικονόμησης των κρατών μελών και για 
την παρακολούθηση της προόδου όσον 
αφορά την επίτευξη των στόχων αυτών· 
τονίζει ότι δεσμευτικοί νομικοί στόχοι 
μπορούν να τεθούν αφού προηγουμένως 
υπάρξει συμφωνία σε μία κοινή μέθοδο·

σε μία κοινή μέθοδο για τη μέτρηση της 
ενεργειακής απόδοσης και των στόχων 
εξοικονόμησης των κρατών μελών ή των 
περιφερειών και για την παρακολούθηση 
της προόδου όσον αφορά την επίτευξη των 
στόχων αυτών·

Or. de

Τροπολογία 241
Ivari Padar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν 
σε μία κοινή μέθοδο για τη μέτρηση της 
ενεργειακής απόδοσης και των στόχων 
εξοικονόμησης των κρατών μελών και για 
την παρακολούθηση της προόδου όσον 
αφορά την επίτευξη των στόχων αυτών· 
τονίζει ότι δεσμευτικοί νομικοί στόχοι 
μπορούν να τεθούν αφού προηγουμένως 
υπάρξει συμφωνία σε μία κοινή μέθοδο·

26. καλεί τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν 
σε μία κοινή μέθοδο για τη μέτρηση της 
ενεργειακής απόδοσης και των στόχων 
εξοικονόμησης των κρατών μελών και για 
την παρακολούθηση της προόδου όσον 
αφορά την επίτευξη των στόχων αυτών· 
τονίζει ότι ο δεσμευτικός νομικός στόχος 
της ενεργειακής εξοικονόμησης κατά 
20% θα πρέπει να εγκριθεί και να 
επιβληθεί αμέσως·

Or. en

Τροπολογία 242
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. υποστηρίζει μια πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση και μια αποκεντρωμένη 
προσέγγιση στον τομέα της ενεργειακής 
πολιτικής και της ενεργειακής απόδοσης, 

27. υποστηρίζει μια πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση και μια αποκεντρωμένη 
προσέγγιση στον τομέα της ενεργειακής 
πολιτικής και της ενεργειακής απόδοσης, 
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συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας 
για τις ευφυείς πόλεις·

συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας 
του συμφώνου των δημάρχων και της 
πρωτοβουλίας για τις ευφυείς πόλεις· 
υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα μιας 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ από τη 
βάση για πόλεις και περιφέρειες που 
επιδιώκουν την προώθηση καθαρών και 
ενεργειακά αποδοτικών επενδύσεων· 
τονίζει ότι η ευθυγράμμιση της 
μελλοντικής πολιτικής συνοχής με τη 
στρατηγική "Ευρώπη 2020" μπορεί να 
εξασφαλίσει έναν σημαντικό μηχανισμό 
εκτέλεσης που θα οδηγήσει σε ευφυή και 
βιώσιμη ανάπτυξη στα κράτη μέλη και 
στις περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 243
Ivari Padar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. υποστηρίζει μια πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση και μια αποκεντρωμένη 
προσέγγιση στον τομέα της ενεργειακής 
πολιτικής και της ενεργειακής απόδοσης, 
συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας 
για τις ευφυείς πόλεις·

27. υποστηρίζει μια πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση και μια αποκεντρωμένη 
προσέγγιση στον τομέα της ενεργειακής 
πολιτικής και της ενεργειακής απόδοσης, 
συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας 
για τις ευφυείς πόλεις· ζητεί την 
περαιτέρω ανάπτυξη της πρωτοβουλίας 
για τις ευφυείς πόλεις με στόχο την 
ανάπτυξη ολοκληρωμένης πολιτικής 
απάντησης για ένα βιώσιμο αστικό 
περιβάλλον· τονίζει ότι οι εν λόγω 
πρωτοβουλίες πρέπει να στηρίζονται 
χρηματοδοτικά με αξιόπιστο τρόπο·

Or. en
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Τροπολογία 244
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. υποστηρίζει μια πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση και μια αποκεντρωμένη 
προσέγγιση στον τομέα της ενεργειακής 
πολιτικής και της ενεργειακής απόδοσης, 
συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας
για τις ευφυείς πόλεις·

27. υποστηρίζει μια πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση και μια αποκεντρωμένη 
προσέγγιση στον τομέα της ενεργειακής 
οικονομίας και της ενεργειακής απόδοσης, 
συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας 
για τις ευφυείς πόλεις, στην οποία οι 
διεργασίες θέρμανσης και ψύξης θα 
βασίζονται στη συμπαραγωγή·

Or. pl

Τροπολογία 245
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. υποστηρίζει μια πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση και μια αποκεντρωμένη 
προσέγγιση στον τομέα της ενεργειακής 
πολιτικής και της ενεργειακής απόδοσης, 
συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας 
για τις ευφυείς πόλεις·

27. υποστηρίζει μια πολυεπίπεδη 
προσέγγιση στον τομέα της ενεργειακής 
πολιτικής και της ενεργειακής απόδοσης, 
συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας 
για τις ευφυείς πόλεις·

Or. en

Τροπολογία 246
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. υποστηρίζει μια πολυεπίπεδη 27. υποστηρίζει μια πολυεπίπεδη 
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διακυβέρνηση και μια αποκεντρωμένη
προσέγγιση στον τομέα της ενεργειακής 
πολιτικής και της ενεργειακής απόδοσης, 
συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας 
για τις ευφυείς πόλεις·

διακυβέρνηση και μια προσέγγιση στον 
τομέα της ενεργειακής πολιτικής και της 
ενεργειακής απόδοσης, 
συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας 
για τις ευφυείς πόλεις·

Or. de

Τροπολογία 247
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. επισημαίνει τις διάφορες προκλήσεις
που θα αντιμετωπίσει η ΕΕ για την 
υλοποίηση του στόχου του 20% για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τονίζει 
ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση, 
αλλά ένας συνδυασμός λύσεων και 
τεχνολογιών. Στηρίζει εν προκειμένω το 
στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών 
τεχνολογιών (ΣΕΤ), ενώ τονίζει ότι οι 
τεχνολογίες που δεν περιλαμβάνονται στο 
σχέδιο, όπως η γεωθερμική και η 
κυματική ενέργεια, θα πρέπει να 
αναπτυχθούν περαιτέρω·

Or. en

Τροπολογία 248
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27β. ειδικότερα όσον αφορά τη 
βιοενέργεια, θεωρεί ότι υστερεί σε σχέση 
με τους διεθνούς εταίρους μας στην 
ανάπτυξη των πλήρων δυνατοτήτων της 
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εν λόγω τεχνολογίας· επομένως, 
ενθαρρύνει σθεναρά την Επιτροπή να 
καταρτίσει μία διατομεακή πολιτική για 
τη βιομάζα η οποία, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, θα δημιουργήσει μία 
βιώσιμη αγορά βιομάζας από τη γεωργία 
και τη δασοκομία η πολιτική θα πρέπει 
να περιλαμβάνει κριτήρια βιωσιμότητας 
που θα προλαμβάνουν την αύξηση της 
παραγωγής βιομάζας, η οποία προκαλεί 
αύξηση των εκπομπών από περιοχές με 
υψηλή περιεκτικότητα άνθρακα και 
απώλεια βιοποικιλότητας·καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους για την υποστήριξη 
των βιοκαυσίμων που δεν οδηγούν σε 
αυξημένες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου λόγω αλλαγής χρήσης της 
γης, ιδίως των βιοκαυσίμων δεύτερης 
γενιάς· καλεί την Επιτροπή να 
ανταποκριθεί στη δέσμευσή της να 
παρουσιάσει έναν έμμεσο παράγοντα 
αλλαγής χρήσης γης έως το τέλος του 
έτους·

Or. en

Τροπολογία 249
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Νέος τίτλος μετά την παράγραφο 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Υλοποίηση του στόχου του 20% για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Or. en
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Τροπολογία 250
Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια 
ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο 
αύξησης της απόδοσης κατά τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντός της 
ΕΕ επιδιώκοντας ένα σύστημα κοινό σε 
ολόκληρη την ΕΕ κινήτρων υπέρ των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία 
θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ειδικών 
μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
σε εκείνες τις περιοχές της ΕΕ όπου είναι 
περισσότερο αποδοτικές από πλευράς 
κόστους, μειώνοντας κατ' αυτόν τον 
τρόπο τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος· 
πιστεύει ότι μεσοπρόθεσμα θα μπορούσαν 
να δημιουργηθούν περιφερειακές αγορές 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 251
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια 
ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο 
αύξησης της απόδοσης κατά τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντός της 
ΕΕ επιδιώκοντας ένα σύστημα κοινό σε 
ολόκληρη την ΕΕ κινήτρων υπέρ των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία 
θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ειδικών 
μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
σε εκείνες τις περιοχές της ΕΕ όπου είναι 
περισσότερο αποδοτικές από πλευράς 

διαγράφεται
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κόστους, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος· 
πιστεύει ότι μεσοπρόθεσμα θα μπορούσαν 
να δημιουργηθούν περιφερειακές αγορές 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 252
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια 
ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο 
αύξησης της απόδοσης κατά τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντός της 
ΕΕ επιδιώκοντας ένα σύστημα κοινό σε 
ολόκληρη την ΕΕ κινήτρων υπέρ των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία 
θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ειδικών 
μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
σε εκείνες τις περιοχές της ΕΕ όπου είναι 
περισσότερο αποδοτικές από πλευράς 
κόστους, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος· 
πιστεύει ότι μεσοπρόθεσμα θα μπορούσαν 
να δημιουργηθούν περιφερειακές αγορές
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

28. πιστεύει ότι μακροπρόθεσμα οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει 
να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 253
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια 28. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια 
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ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο αύξησης 
της απόδοσης κατά τη χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας εντός της ΕΕ 
επιδιώκοντας ένα σύστημα κοινό σε 
ολόκληρη την ΕΕ κινήτρων υπέρ των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία 
θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ειδικών 
μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
εκείνες τις περιοχές της ΕΕ όπου είναι 
περισσότερο αποδοτικές από πλευράς 
κόστους, μειώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο 
τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος· 
πιστεύει ότι μεσοπρόθεσμα θα μπορούσαν 
να δημιουργηθούν περιφερειακές αγορές 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο αύξησης 
της απόδοσης κατά τη χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας εντός της ΕΕ 
επιδιώκοντας ένα σύστημα κοινό σε 
ολόκληρη την ΕΕ κινήτρων υπέρ των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία 
θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ειδικών 
μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
εκείνες τις περιοχές της ΕΕ όπου είναι 
περισσότερο αποδοτικές από πλευράς 
κόστους, μειώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο 
τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος· 
πιστεύει, επιπλέον, ότι προκειμένου να 
διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα της 
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
θα πρέπει να εναρμονιστούν οι όροι 
σύνδεσης στο δίκτυο με στόχο την 
εξασφάλιση ομοιόμορφων αποδοτικών 
όρων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
(π.χ. καταβολή των εξόδων σύνδεσης στο 
δίκτυο μέσω του δασμολογίου)· πιστεύει 
ότι μεσοπρόθεσμα θα μπορούσαν να 
δημιουργηθούν περιφερειακές αγορές 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ότι ο 
μακροπρόθεσμος στόχος είναι οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να 
αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 254
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια 
ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο αύξησης 
της απόδοσης κατά τη χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντός της 
ΕΕ επιδιώκοντας ένα σύστημα κοινό σε 
ολόκληρη την ΕΕ κινήτρων υπέρ των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία 

28. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια 
ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο αύξησης 
της οικονομικής απόδοσης κατά τη 
χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας εντός της ΕΕ επιδιώκοντας ένα 
σύστημα κοινό σε ολόκληρη την ΕΕ 
κινήτρων υπέρ των ανανεώσιμων πηγών 
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θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ειδικών 
μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
εκείνες τις περιοχές της ΕΕ όπου είναι 
περισσότερο αποδοτικές από πλευράς 
κόστους, μειώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο 
τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος· 
πιστεύει ότι μεσοπρόθεσμα θα μπορούσαν 
να δημιουργηθούν περιφερειακές αγορές 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

ενέργειας, τα οποία θα επιτρέψουν την 
ανάπτυξη ειδικών μορφών ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας σε εκείνες τις περιοχές 
της ΕΕ όπου είναι περισσότερο αποδοτικές 
από πλευράς κόστους, μειώνοντας κατ' 
αυτόν τον τρόπο τις τιμές του ηλεκτρικού 
ρεύματος· πιστεύει ότι μεσοπρόθεσμα, σε 
περιπτώσεις στις οποίες δεν υφίστανται 
εναλλακτικές πηγές ή δεν υπάρχουν 
προβλήματα εφοδιασμού για άλλες πηγές, 
όπως στην περίπτωση των νησιών, θα 
μπορούσαν να δημιουργηθούν 
περιφερειακές αγορές ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

Or. pl

Τροπολογία 255
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια 
ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο 
αύξησης της απόδοσης κατά τη χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντός της 
ΕΕ επιδιώκοντας ένα σύστημα κοινό σε 
ολόκληρη την ΕΕ κινήτρων υπέρ των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία 
θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ειδικών
μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
εκείνες τις περιοχές της ΕΕ όπου είναι 
περισσότερο αποδοτικές από πλευράς 
κόστους, μειώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο 
τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος· 
πιστεύει ότι μεσοπρόθεσμα θα μπορούσαν 
να δημιουργηθούν περιφερειακές αγορές 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

28. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια 
ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο 
αποδοτικότερης προώθησης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντός της 
ΕΕ επιδιώκοντας ένα σύστημα κοινό σε 
ολόκληρη την ΕΕ κινήτρων υπέρ των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία 
θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ειδικών 
μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
εκείνες τις περιοχές της ΕΕ όπου είναι 
περισσότερο αποδοτικές, μειώνοντας κατ' 
αυτόν τον τρόπο το κόστος της 
προώθησης και εξασφαλίζοντας 
αποδοτική κατανομή των διατιθέμενων 
μέσων·

Or. de
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Τροπολογία 256
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια 
ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο 
αύξησης της απόδοσης κατά τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντός της 
ΕΕ επιδιώκοντας ένα σύστημα κοινό σε 
ολόκληρη την ΕΕ κινήτρων υπέρ των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία 
θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ειδικών 
μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
εκείνες τις περιοχές της ΕΕ όπου είναι 
περισσότερο αποδοτικές από πλευράς 
κόστους, μειώνοντας κατ' αυτόν τον 
τρόπο τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος· 
πιστεύει ότι μεσοπρόθεσμα θα μπορούσαν 
να δημιουργηθούν περιφερειακές αγορές 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

28. καλεί όλες τις αρμόδιες ευρωπαϊκές, 
εθνικές και τοπικές αρχές να αυξήσουν 
την απόδοση κατά τη χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας εντός της ΕΕ 
χρησιμοποιώντας, κατά περίπτωση, τους 
μηχανισμούς ευελιξίας που προβλέπονται 
στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· αυτό θα επιτρέψει τη χρήση 
ειδικών μορφών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας σε εκείνες τις περιοχές της ΕΕ 
όπου είναι περισσότερο αποδοτικές από 
πλευράς κόστους, χάρη στους εθνικούς 
μηχανισμούς στήριξης·

Or. en

Τροπολογία 257
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια 
ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο αύξησης 
της απόδοσης κατά τη χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας εντός της ΕΕ 
επιδιώκοντας ένα σύστημα κοινό σε 
ολόκληρη την ΕΕ κινήτρων υπέρ των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία 
θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ειδικών 
μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
εκείνες τις περιοχές της ΕΕ όπου είναι 
περισσότερο αποδοτικές από πλευράς 

28. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια 
ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο αύξησης 
της απόδοσης κατά τη χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας εντός της ΕΕ 
επιδιώκοντας ένα σύστημα κοινό σε 
ολόκληρη την ΕΕ κινήτρων υπέρ των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία 
θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ειδικών 
μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
εκείνες τις περιοχές της ΕΕ όπου είναι 
περισσότερο αποδοτικές από πλευράς 



AM\830437EL.doc 19/107 PE448.829v01-00

EL

κόστους, μειώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο 
τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος· 
πιστεύει ότι μεσοπρόθεσμα θα μπορούσαν 
να δημιουργηθούν περιφερειακές αγορές 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

κόστους, μειώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο 
τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος· 
πιστεύει ότι μεσοπρόθεσμα θα μπορούσαν 
να δημιουργηθούν περιφερειακές αγορές 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες 
παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια για τους 
επενδυτές και έχουν ως στόχο τη μείωση 
της κερδοσκοπίας·

Or. it

Τροπολογία 258
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια 
ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο αύξησης 
της απόδοσης κατά τη χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας εντός της ΕΕ 
επιδιώκοντας ένα σύστημα κοινό σε 
ολόκληρη την ΕΕ κινήτρων υπέρ των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία 
θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ειδικών 
μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
εκείνες τις περιοχές της ΕΕ όπου είναι 
περισσότερο αποδοτικές από πλευράς 
κόστους, μειώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο 
τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος· 
πιστεύει ότι μεσοπρόθεσμα θα μπορούσαν 
να δημιουργηθούν περιφερειακές αγορές 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

28. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια 
ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο αύξησης 
της απόδοσης κατά τη χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας εντός της ΕΕ 
επιδιώκοντας ένα σύστημα κοινό σε
ολόκληρη την ΕΕ κινήτρων υπέρ των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία 
θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ειδικών 
μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
εκείνες τις περιοχές της ΕΕ όπου είναι 
περισσότερο αποδοτικές από πλευράς 
κόστους, μειώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο 
τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος· 
πιστεύει ότι μεσοπρόθεσμα θα μπορούσαν 
να δημιουργηθούν περιφερειακές αγορές 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· πιστεύει 
ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα 
μεσοπρόθεσμό όραμα για την 
αντιμετώπιση του βασικού ζητήματος 
της πλήρους ένταξης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στην αγορά·

Or. en
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Τροπολογία 259
Mario Pirillo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια 
ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο αύξησης 
της απόδοσης κατά τη χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας εντός της ΕΕ 
επιδιώκοντας ένα σύστημα κοινό σε 
ολόκληρη την ΕΕ κινήτρων υπέρ των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία 
θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ειδικών 
μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
εκείνες τις περιοχές της ΕΕ όπου είναι 
περισσότερο αποδοτικές από πλευράς 
κόστους, μειώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο 
τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος· 
πιστεύει ότι μεσοπρόθεσμα θα μπορούσαν 
να δημιουργηθούν περιφερειακές αγορές 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

28. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια 
ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο αύξησης 
της απόδοσης κατά τη χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας εντός της ΕΕ 
επιδιώκοντας ένα σύστημα κοινό σε 
ολόκληρη την ΕΕ κινήτρων υπέρ των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία 
θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ειδικών 
μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
εκείνες τις περιοχές της ΕΕ όπου είναι 
περισσότερο αποδοτικές από πλευράς 
κόστους, μειώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο 
τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος· 
πιστεύει ότι μεσοπρόθεσμα θα μπορούσαν 
να δημιουργηθούν περιφερειακές αγορές 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· πιστεύει 
ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα 
μεσοπρόθεσμο όραμα για την 
αντιμετώπιση του βασικού ζητήματος 
της πλήρους ένταξης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 260
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια 
ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο αύξησης 
της απόδοσης κατά τη χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας εντός της ΕΕ 
επιδιώκοντας ένα σύστημα κοινό σε 
ολόκληρη την ΕΕ κινήτρων υπέρ των 

28. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια 
ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο αύξησης 
της απόδοσης κατά τη χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας εντός της ΕΕ 
επιδιώκοντας ένα σύστημα κοινό σε 
ολόκληρη την ΕΕ κινήτρων υπέρ των 
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ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία 
θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ειδικών 
μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
εκείνες τις περιοχές της ΕΕ όπου είναι 
περισσότερο αποδοτικές από πλευράς 
κόστους, μειώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο 
τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος·
πιστεύει ότι μεσοπρόθεσμα θα μπορούσαν 
να δημιουργηθούν περιφερειακές αγορές 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία 
θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ειδικών 
μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
εκείνες τις περιοχές της ΕΕ όπου είναι 
περισσότερο αποδοτικές από πλευράς 
κόστους, μειώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο 
τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος· 
πιστεύει ότι μακροπρόθεσμα θα 
μπορούσαν να δημιουργηθούν 
περιφερειακές αγορές ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας· 

Or. en

Τροπολογία 261
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια 
ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο αύξησης 
της απόδοσης κατά τη χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας εντός της ΕΕ 
επιδιώκοντας ένα σύστημα κοινό σε 
ολόκληρη την ΕΕ κινήτρων υπέρ των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία 
θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ειδικών 
μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
εκείνες τις περιοχές της ΕΕ όπου είναι 
περισσότερο αποδοτικές από πλευράς 
κόστους, μειώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο 
τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος· 
πιστεύει ότι μεσοπρόθεσμα θα μπορούσαν 
να δημιουργηθούν περιφερειακές αγορές 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

28. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια 
ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο αύξησης 
της απόδοσης κατά τη χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας εντός της ΕΕ 
επιδιώκοντας ένα σύστημα κοινό σε 
ολόκληρη την ΕΕ κινήτρων υπέρ των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία 
θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ειδικών 
μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
εκείνες τις περιοχές της ΕΕ όπου είναι 
περισσότερο αποδοτικές από πλευράς 
κόστους, μειώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο 
τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος· 
πιστεύει ότι μεσοπρόθεσμα θα μπορούσαν 
να δημιουργηθούν περιφερειακές αγορές 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 262
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Hannes Swoboda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των 
μονάδων αποθήκευσης μέσω άντλησης 
ως αποδοτικών και αξιόπιστων φιλικών 
προς το περιβάλλον πηγών ενέργειας για 
βοηθητικές και εξισορροπητικές 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 263
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των 
μονάδων αποθήκευσης μέσω άντλησης 
ως αποδοτικών και αξιόπιστων φιλικών 
προς το περιβάλλον πηγών ενέργειας για 
βοηθητικές και εξισορροπητικές 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 264
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28a. υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι 
κάθε εναρμόνιση πρέπει να προετοιμαστεί 
κατάλληλα, ώστε να αποτραπεί η 
διατάραξη των υφιστάμενων εθνικών 
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αγορών· πιστεύει ότι προϋπόθεση για ένα 
εναρμονισμένο σύστημα στήριξης 
αποτελούν η εύρυθμη, χωρίς 
στρεβλώσεις, εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και οι πραγματικά 
ίσοι όροι ανταγωνισμού· τονίζει ότι το 
πρώτο βήμα προς το εν λόγω 
εναρμονισμένο σύστημα πρέπει να είναι η 
άρση του διοικητικού φόρτου, 
συμπεριλαμβανομένης της εναρμόνισης 
διαδικασιών σχεδιασμού και έγκρισης 
υποδομών δικτύου και συνδέσεων με το 
δίκτυο· πιστεύει ότι κάθε περαιτέρω 
πολιτική ή στρατηγική θα πρέπει να 
βασίζεται σε μηχανισμούς στήριξης 
αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας 
όσον αφορά την επίτευξη των στόχων 
και, ταυτόχρονα, εγγυημένης ευρείας 
γεωγραφικής και τεχνολογικής 
πολυμορφίας και εξασφαλισμένης 
εμπιστοσύνης των επενδυτών·

Or. en

Τροπολογία 265
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. πιστεύει ότι οι μηχανισμοί ευελιξίας 
της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας (στατιστική μεταφορά 
δεδομένων για την παραγωγή ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές και κοινά έργα) 
πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο με 
στόχο τη διασφάλιση της φθηνότερης 
δυνατής ανάπτυξης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 266
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28β. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
διερευνήσει τον τρόπο αποφυγής 
ακατάλληλου ανταγωνισμού όσον αφορά 
τις επιδοτήσεις για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και τις επενδύσεις σε 
τεχνολογία ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, μέσω συντονισμού και 
συνεργασίας, μεταξύ άλλων, για την 
ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 267
Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τα 
αντίστοιχα σχέδια δράσης των κρατών 
μελών για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας· ζητεί από την Επιτροπή να 
λάβει ενδεχομένως μέτρα για να βοηθήσει 
ορισμένα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα 
σχέδιά τους· καλεί την Επιτροπή να κάνει 
χρήση των μηχανισμών συνεργασίας που 
προβλέπει η οδηγία για να βοηθήσει τα 
κράτη μέλη που την χρειάζονται·

29. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τα 
αντίστοιχα σχέδια δράσης των κρατών 
μελών για την ανανεώσιμη ενέργεια· ζητεί 
από την Επιτροπή να λάβει ενδεχομένως
μέτρα για να βοηθήσει ορισμένα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τα σχέδιά τους και να 
διασφαλίσουν την επίτευξη του στόχου 
τους· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται νομικά να επιτύχουν τον 
εθνικό δεσμευτικό τους στόχο και, ως εκ 
τούτου, πρέπει να μπορούν να βασιστούν 
στον εθνικό μηχανισμό στήριξής τους, 
προκειμένου να διασφαλίσουν έναν 
αξιόπιστο τρόπο εκπλήρωσης του στόχου 
τους· ζητεί από την Επιτροπή να 
προσφέρει βοήθεια στα κράτη μέλη που 
την χρειάζονται, προκειμένου να 
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επωφεληθούν από τους μηχανισμούς 
συνεργασίας που προβλέπει η οδηγία·

Or. en

Τροπολογία 268
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τα 
αντίστοιχα σχέδια δράσης των κρατών 
μελών για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· ζητεί από την Επιτροπή να 
λάβει ενδεχομένως μέτρα για να βοηθήσει 
ορισμένα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα 
σχέδιά τους· καλεί την Επιτροπή να κάνει 
χρήση των μηχανισμών συνεργασίας που 
προβλέπει η οδηγία για να βοηθήσει τα 
κράτη μέλη που την χρειάζονται·

29. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τα 
αντίστοιχα σχέδια δράσης των κρατών 
μελών για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· ζητεί από την Επιτροπή να 
λάβει ενδεχομένως μέτρα για να βοηθήσει 
ορισμένα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα 
σχέδιά τους και να διασφαλίσουν την 
επίτευξη του στόχου τους, επισημαίνει ότι 
τα κράτη μέλη υποχρεούνται νομικά να 
επιτύχουν τον εθνικό δεσμευτικό τους 
στόχο και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
μπορούν να βασιστούν στον εθνικό 
μηχανισμό στήριξής τους, προκειμένου 
να διασφαλίσουν έναν αξιόπιστο τρόπο 
εκπλήρωσης του στόχου τους· 
ενθαρρύνει, παρ’ όλα αυτά, τα κράτη 
μέλη να χρησιμοποιήσουν τον μηχανισμό 
συνεργασίας που προβλέπει η οδηγία για 
να επιτύχουν μεγαλύτερη πρόοδο, βάσει 
της βέλτιστης πρακτικής και της κοινής 
προόδου·

Or. en

Τροπολογία 269
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τα 
αντίστοιχα σχέδια δράσης των κρατών 
μελών για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· ζητεί από την Επιτροπή να 
λάβει ενδεχομένως μέτρα για να βοηθήσει 
ορισμένα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα 
σχέδιά τους· καλεί την Επιτροπή να κάνει 
χρήση των μηχανισμών συνεργασίας που 
προβλέπει η οδηγία για να βοηθήσει τα 
κράτη μέλη που την χρειάζονται·

29. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τα 
αντίστοιχα σχέδια δράσης των κρατών 
μελών για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· ζητεί από την Επιτροπή να 
λάβει ενδεχομένως μέτρα για να βοηθήσει 
ορισμένα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα 
σχέδιά τους και να κάνει χρήση πλήρως 
των αρμοδιοτήτων της για να 
διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη τηρούν τη 
νομική τους υποχρέωση για την 
εκπλήρωση των εθνικών τους στόχων· 
υπενθυμίζει ότι στην οδηγία 
προβλέπονται μηχανισμοί συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 270
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τα 
αντίστοιχα σχέδια δράσης των κρατών 
μελών για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· ζητεί από την Επιτροπή να
λάβει ενδεχομένως μέτρα για να βοηθήσει 
ορισμένα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα 
σχέδιά τους· καλεί την Επιτροπή να κάνει 
χρήση των μηχανισμών συνεργασίας που 
προβλέπει η οδηγία για να βοηθήσει τα 
κράτη μέλη που την χρειάζονται·

29. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τα 
αντίστοιχα σχέδια δράσης των κρατών 
μελών για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· ζητεί από την Επιτροπή να 
λάβει ενδεχομένως μέτρα για να βοηθήσει 
ορισμένα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα 
σχέδιά τους και να κάνει πλήρη χρήση 
των αρμοδιοτήτων της για να 
διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη τηρούν τη 
νομική τους υποχρέωση για την 
εκπλήρωση των εθνικών τους στόχων· 
επισημαίνει τους μηχανισμούς 
συνεργασίας που προβλέπει η οδηγία για 
να βοηθηθούν τα κράτη μέλη στην 
επίτευξη των στόχων τους·

Or. en
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Τροπολογία 271
Hannes Swoboda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τα 
αντίστοιχα σχέδια δράσης των κρατών 
μελών για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· ζητεί από την Επιτροπή να 
λάβει ενδεχομένως μέτρα για να βοηθήσει 
ορισμένα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα 
σχέδιά τους· καλεί την Επιτροπή να κάνει 
χρήση των μηχανισμών συνεργασίας που 
προβλέπει η οδηγία για να βοηθήσει τα 
κράτη μέλη που την χρειάζονται·

29. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τα 
αντίστοιχα σχέδια δράσης των κρατών 
μελών για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· ζητεί από την Επιτροπή να 
λάβει ενδεχομένως μέτρα για να βοηθήσει 
ορισμένα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα 
σχέδιά τους· καλεί την Επιτροπή να κάνει 
χρήση των μηχανισμών συνεργασίας που 
προβλέπει η οδηγία για να βοηθήσει τα 
κράτη μέλη που την χρειάζονται· στηρίζει 
εκστρατείες για την ενίσχυση της 
ευαισθητοποίησης των καταναλωτών 
όσον αφορά τις ενεργειακές 
εξοικονομήσεις, προκειμένου να 
επιτευχθεί αλλαγή νοοτροπίας·

Or. en

Τροπολογία 272
Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29a. ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει μια πλατφόρμα 
συνεργασίας μεταξύ των εθνικών 
οργάνων που είναι αρμόδια για τον 
σχεδιασμό και τη διαχείριση συστημάτων 
στήριξης για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
ανταλλαγή πληροφοριών και ο 
εντοπισμός βέλτιστων πρακτικών κατά 
την έγκριση και την υλοποίηση μέτρων 
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τόνωσης της χρήσης τεχνολογιών 
ανανεώσιμης ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 273
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διαδραματίσει ενεργό ρόλο, ώστε να 
καταστεί δυνατή η ανταλλαγή βέλτιστων
πρακτικών και η εναρμόνιση των 
συστημάτων χρηματοοικονομικής 
στήριξης όσον αφορά τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μεταξύ 
των κρατών μελών· επιπλέον, πρέπει να 
ενισχυθεί η συνοχή μεταξύ της πολιτικής 
της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και τα μέσα προστασίας του 
κλίματος (όπως το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών)·

Or. en

Τροπολογία 274
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29a. στηρίζει εκστρατείες για την 
ενίσχυση ευαισθητοποίησης των 
καταναλωτών όσον αφορά τις 
δυνατότητες ενεργειακής εξοικονόμησης 
που τους προσφέρονται καθημερινά και 
υφιστάμενους μηχανισμούς, όπως 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα 
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ενέργειας, προκειμένου να επέλθει αλλαγή 
νοοτροπίας·

Or. en

Τροπολογία 275
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν την αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης ως στόχο 
προτεραιότητας, καίριας σημασίας για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη της ΕΕ, κατά τη 
διεξαγωγή μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης
των υφιστάμενων δημοσιονομικών 
προοπτικών και τη δημιουργία του 
μελλοντικού πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου·

Or. ro

Τροπολογία 276
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29a. δεδομένων των περιορισμών που 
επιβάλλονται από τη δέσμη μέτρων για το 
κλίμα και την ενέργεια για την κατασκευή 
σταθμών παραγωγής ενέργειας από 
άνθρακα, παροτρύνει την Επιτροπή να 
καταρτίσει νομικές διατάξεις για τη 
διευκόλυνση της κατασκευής των εν λόγω 
σταθμών παραγωγής ενέργειας, των 
οποίων η ονομαστική απόδοση ξεπερνά 
το 50%·



PE448.829v01-00 30/107 AM\830437EL.doc

EL

Or. pl

Τροπολογία 277
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29β. είναι της γνώμης ότι η διαχείριση 
αποβλήτων θα πρέπει να ενσωματωθεί 
εντατικότερα στην πολιτική της ΕΕ για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: ένα 
υψηλότερο ποσοστό χρήσης γεωργικών 
αποβλήτων στην παραγωγή ενέργειας θα 
μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη των 
προτύπων βιωσιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 278
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. πιστεύει ότι η Επιτροπή, σε συντονισμό 
με την EΥΕΔ, πρέπει να διασφαλίσει ότι η 
Ένωση έχει μία φωνή σε θέματα ενέργειας·

30. πιστεύει ότι η Επιτροπή, σε συντονισμό 
με την EΥΕΔ, πρέπει να διασφαλίσει ότι η 
Ένωση έχει μία φωνή σε θέματα ενέργειας· 
επιπλέον, πιστεύει ότι η ΕΕ θα μπορούσε 
να χρησιμοποιήσει τις νέες αρμοδιότητές 
της στην εξωτερική πολιτική για να 
προσδιορίσει και να ενισχύσει ενεργά τη 
συνεργασία με τρίτες χώρες στον τομέα 
της κλιματικής, της περιβαλλοντικής και 
της αναπτυξιακής πολιτικής και της 
πολιτικής έρευνας·

Or. en
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Τροπολογία 279
Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. πιστεύει ότι η Επιτροπή, σε 
συντονισμό με την EΥΕΔ, πρέπει να 
διασφαλίσει ότι η Ένωση έχει μία φωνή σε 
θέματα ενέργειας·

30. πιστεύει ότι η Επιτροπή, 
συντονίζοντας τη διάσταση της 
εξωτερικής πολιτικής μέσω του 
Επιτρόπου ενέργειας, πρέπει να 
διασφαλίσει ότι η Ένωση έχει μία φωνή σε 
θέματα ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 280
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. πιστεύει ότι η Επιτροπή, σε συντονισμό 
με την EΥΕΔ, πρέπει να διασφαλίσει ότι η 
Ένωση έχει μία φωνή σε θέματα ενέργειας·

30. πιστεύει ότι η Επιτροπή, σε συντονισμό 
με την EΥΕΔ, πρέπει να διασφαλίσει ότι η 
Ένωση έχει μία φωνή σε θέματα 
εξωτερικής πολιτικής ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 281
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. πιστεύει ότι η Επιτροπή, σε συντονισμό 
με την EΥΕΔ, πρέπει να διασφαλίσει ότι η 
Ένωση έχει μία φωνή σε θέματα ενέργειας·

30. πιστεύει ότι η Επιτροπή, σε συντονισμό 
με την EΥΕΔ, πρέπει να διασφαλίσει ότι η 
Ένωση έχει μία φωνή σε θέματα 
εξωτερικής πολιτικής ενέργειας·
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Τροπολογία 282
Alajos Mészáros, Jan Březina, Edit Herczog, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. θεωρεί ότι η ασφάλεια του 
εφοδιασμού και η μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου μπορούν να 
εξασφαλισθούν ταυτόχρονα μόνον εάν 
στηρίζονται όλες οι μορφές παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα: οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, τα ορυκτά καύσιμα με 
παγίδευση του διοξειδίου του άνθρακα 
και η ασφαλής πυρηνική ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 283
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να 
διασφαλίσει ότι η ενεργειακή πολιτική 
της έχει ισχυρό και συνεκτικό διεθνή 
χαρακτήρα, και να εντάξει την ενέργεια 
στις εξωτερικές πολιτικές και δράσεις 
της·

Or. en
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Τροπολογία 284
Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. επισημαίνει ότι ο 
αποτελεσματικότερος τρόπος να 
διασφαλίσει η Ευρώπη την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού είναι η 
ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση 
και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που 
διαθέτει· επαναδιαβεβαιώνει ότι οι στόχοι 
του 2020 για την ενεργειακή απόδοση και 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα 
μειώσουν τη συνολική ποσότητα 
ενέργειας που καταναλώνεται σε εγχώρια 
βάση και θα μειώσει την εισαγωγή 
ενέργειας στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 285
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. θα πρέπει βραχυπρόθεσμα έως 
μεσοπρόθεσμα να δοθεί προτεραιότητα 
στη στρατηγική ανάπτυξη ενεργειακών 
υποδομών και επίσης να διευρυνθούν οι 
σχέσεις με κεντρικούς προμηθευτές και 
χώρες διαμετακόμισης· ωστόσο, η 
μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη 
διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού 
της ΕΕ θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω της 
ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 286
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. υπενθυμίζει ότι η μεγιστοποίηση της 
ενεργειακής απόδοσης και των 
ενεργειακών εξοικονομήσεων, τόσο στην 
ΕΕ όσο και σε χώρες διαμετακόμισης και 
εφοδιασμού, αποτελεί τον φθηνότερο και 
ταχύτερο τρόπο διασφάλισης της 
ανεξαρτησίας της ΕΕ από ενεργειακές 
εισαγωγές·

Or. en

Τροπολογία 287
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. πιστεύει ότι όλοι οι εξωτερικοί αγωγοί 
και τα άλλα ενεργειακά δίκτυα που 
εισέρχονται στην επικράτεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διέπονται 
από διαφανείς συμφωνίες και να 
υπόκεινται στους κανόνες της 
εσωτερικής αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων 
σχετικά με την πρόσβαση τρίτων και τις 
ρήτρες προορισμού· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι σημερινοί και οι 
μελλοντικοί αγωγοί και οι εμπορικές 
συμφωνίες θα σεβασθούν το ευρωπαϊκό 
ενεργειακό κεκτημένο και, ενδεχομένως, 
να λάβει μέτρα·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 288
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. πιστεύει ότι όλοι οι εξωτερικοί αγωγοί 
και τα άλλα ενεργειακά δίκτυα που 
εισέρχονται στην επικράτεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διέπονται 
από διαφανείς συμφωνίες και να 
υπόκεινται στους κανόνες της εσωτερικής 
αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων σχετικά με την πρόσβαση τρίτων 
και τις ρήτρες προορισμού· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι σημερινοί 
και οι μελλοντικοί αγωγοί και οι εμπορικές 
συμφωνίες θα σεβασθούν το ευρωπαϊκό 
ενεργειακό κεκτημένο και, ενδεχομένως, 
να λάβει μέτρα·

31. πιστεύει ότι όλοι οι εξωτερικοί αγωγοί 
και τα άλλα ενεργειακά δίκτυα που 
εισέρχονται στην επικράτεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υπόκεινται 
στους κανόνες της εσωτερικής αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων 
σχετικά με την πρόσβαση τρίτων, των 
ρητρών προορισμού, τους κανόνες 
κατανομής και διαχείρισης της 
συμφόρησης, καθώς και τη διάρκεια των 
συμβάσεων· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι σημερινοί και οι 
μελλοντικοί αγωγοί και οι εμπορικές 
συμφωνίες θα σεβασθούν το ευρωπαϊκό 
ενεργειακό κεκτημένο και, ενδεχομένως, 
να λάβει μέτρα·

Or. de

Τροπολογία 289
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. πιστεύει ότι όλοι οι εξωτερικοί αγωγοί 
και τα άλλα ενεργειακά δίκτυα που 
εισέρχονται στην επικράτεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διέπονται 
από διαφανείς συμφωνίες και να 
υπόκεινται στους κανόνες της εσωτερικής 
αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων σχετικά με την πρόσβαση τρίτων 
και τις ρήτρες προορισμού· καλεί την 

31. πιστεύει ότι όλοι οι εξωτερικοί αγωγοί 
και τα άλλα ενεργειακά δίκτυα που 
εισέρχονται στην επικράτεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υπόκεινται 
στους κανόνες της εσωτερικής αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων 
σχετικά με την πρόσβαση τρίτων, των 
ρητρών προορισμού, τους κανόνες 
κατανομής και διαχείρισης της 
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Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι σημερινοί 
και οι μελλοντικοί αγωγοί και οι εμπορικές 
συμφωνίες θα σεβασθούν το ευρωπαϊκό 
ενεργειακό κεκτημένο και, ενδεχομένως, 
να λάβει μέτρα·

συμφόρησης, καθώς και τη διάρκεια των 
συμβάσεων· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι σημερινοί και οι 
μελλοντικοί αγωγοί και οι εμπορικές 
συμφωνίες θα σεβασθούν το ευρωπαϊκό 
ενεργειακό κεκτημένο και, ενδεχομένως, 
να λάβει μέτρα·

Or. de

Τροπολογία 290
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. πιστεύει ότι όλοι οι εξωτερικοί αγωγοί 
και τα άλλα ενεργειακά δίκτυα που 
εισέρχονται στην επικράτεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διέπονται 
από διαφανείς συμφωνίες και να 
υπόκεινται στους κανόνες της εσωτερικής 
αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων σχετικά με την πρόσβαση τρίτων 
και τις ρήτρες προορισμού· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι σημερινοί 
και οι μελλοντικοί αγωγοί και οι εμπορικές 
συμφωνίες θα σεβασθούν το ευρωπαϊκό 
ενεργειακό κεκτημένο και, ενδεχομένως, 
να λάβει μέτρα·

31. πιστεύει ότι όλοι οι εξωτερικοί αγωγοί 
και τα άλλα ενεργειακά δίκτυα που 
εισέρχονται στην επικράτεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διέπονται 
από διαφανείς συμφωνίες και να 
υπόκεινται στους κανόνες της εσωτερικής 
αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων σχετικά π.χ. με την πρόσβαση 
τρίτων, τις ρήτρες προορισμού και ρήτρες 
αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής · καλεί 
την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι 
σημερινοί και οι μελλοντικοί αγωγοί και οι 
εμπορικές συμφωνίες θα σεβασθούν το 
ευρωπαϊκό ενεργειακό κεκτημένο και, 
ενδεχομένως, να λάβει μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 291
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. είναι πεπεισμένο ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα πρέπει να δημιουργήσει ένα 
σταθερό πλαίσιο για έναν ενισχυμένο και 
τακτικό διάλογο με σημαντικούς 
προμηθευτές αερίου και χώρες 
διαμετακόμισης, ιδίως τη Ρωσία και την 
Ουκρανία. Ένα ενισχυμένο πλαίσιο 
διαλόγου ενδέχεται να διασφαλίσει τη σε 
μεγάλο βαθμό αναγκαία διαφάνεια σε 
αυτές τις ζωτικές σχέσεις·

Or. en

Τροπολογία 292
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. θεωρεί ότι οι οποιεσδήποτε 
συμφωνίες με εξωτερικούς προμηθευτές 
αερίου πρέπει να συνάπτονται σε επίπεδο 
ΕΕ και όχι σε διμερή βάση, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η σταθερή και ασφαλής 
παροχή ενεργειακών πόρων σε 
ανταγωνιστικές και οικονομικά προσιτές 
τιμές·

Or. en

Τροπολογία 293
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. ζητεί να συμμετάσχουν στην κοινότητα 32. ζητεί να συμμετάσχουν στην κοινότητα 
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ενέργειας περισσότερες γειτονικές χώρες 
της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή 
πρέπει να διασφαλίσει και να επιβάλλει 
την έγκαιρη και αυστηρή εφαρμογή των 
ενεργειακών κανόνων από τα κράτη μέλη 
της ΕΕ, ιδίως με τη διάθεση των 
κονδυλίων της ΕΕ υπό τον όρο της 
εφαρμογής των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη Συνθήκη·

ενέργειας περισσότερες γειτονικές χώρες 
της ΕΕ, καθώς και προμηθευτές χωρών 
τρίτων μερών, όπως ο Κόλπος του 
Περσικού και η Μέση Ανατολή· 
υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να 
διασφαλίσει και να επιβάλλει την έγκαιρη 
και αυστηρή εφαρμογή των ενεργειακών 
κανόνων από τα κράτη μέλη της ΕΕ, ιδίως 
με τη διάθεση των κονδυλίων της ΕΕ υπό 
τον όρο της εφαρμογής των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από τη Συνθήκη·

Or. en

Τροπολογία 294
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. ζητεί να συμμετάσχουν στην κοινότητα 
ενέργειας περισσότερες γειτονικές χώρες 
της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή 
πρέπει να διασφαλίσει και να επιβάλλει 
την έγκαιρη και αυστηρή εφαρμογή των 
ενεργειακών κανόνων από τα κράτη μέλη 
της ΕΕ, ιδίως με τη διάθεση των 
κονδυλίων της ΕΕ υπό τον όρο της 
εφαρμογής των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη Συνθήκη·

32. ζητεί να συμμετάσχουν στην κοινότητα 
ενέργειας περισσότερες γειτονικές χώρες 
της ΕΕ, κυρίως χώρες που συμμετέχουν 
στην ανατολική εταιρική σχέση·
υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να 
διασφαλίσει και να επιβάλλει την έγκαιρη 
και αυστηρή εφαρμογή των ενεργειακών 
κανόνων από τα κράτη μέλη της ΕΕ, ιδίως 
με τη διάθεση των κονδυλίων της ΕΕ υπό 
τον όρο της εφαρμογής των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από τη Συνθήκη·

Or. en

Τροπολογία 295
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. πιστεύει ότι το κεφάλαιο για την 
ενέργεια που αφορά την πολιτική και 
τεχνολογική συνεργασία σε κάθε 
συμφωνία με τα γειτονικά κράτη πρέπει να 
εφαρμοσθεί με αυστηρότητα, ιδίως με την 
ενίσχυση των προγραμμάτων για την 
ενεργειακή απόδοση και τους κανόνες για 
την εσωτερική αγορά·

33. πιστεύει ότι το κεφάλαιο για την 
ενέργεια που αφορά την πολιτική και 
τεχνολογική συνεργασία σε κάθε 
συμφωνία με τα γειτονικά κράτη πρέπει να 
εφαρμοσθεί με αυστηρότητα, ιδίως με την 
ενίσχυση των προγραμμάτων για την 
ενεργειακή απόδοση και τους κανόνες για 
την εσωτερική αγορά· πιστεύει ότι το 
Συμβούλιο θα πρέπει να δώσει εντολή 
στην Επιτροπή να ξεκινήσει 
διαπραγματεύσεις προς τον 
μετασχηματισμό του τρέχοντος 
μνημονίου συμφωνίας σχετικά με θέματα 
ενέργειας σε νομικά δεσμευτικά κείμενα·

Or. en

Τροπολογία 296
Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. πιστεύει ότι το κεφάλαιο για την 
ενέργεια που αφορά την πολιτική και 
τεχνολογική συνεργασία σε κάθε 
συμφωνία με τα γειτονικά κράτη πρέπει να 
εφαρμοσθεί με αυστηρότητα, ιδίως με την 
ενίσχυση των προγραμμάτων για την 
ενεργειακή απόδοση και τους κανόνες για 
την εσωτερική αγορά·

33. πιστεύει ότι το κεφάλαιο για την 
ενέργεια που αφορά την πολιτική και 
τεχνολογική συνεργασία σε κάθε 
συμφωνία με τα γειτονικά κράτη πρέπει να 
εφαρμοσθεί με αυστηρότητα, ιδίως με την 
ενίσχυση των προγραμμάτων για την 
ενεργειακή απόδοση και τους κανόνες για 
την εσωτερική αγορά· τονίζει ότι ο 
σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και η κοινωνική διάσταση των διαλόγων 
σχετικά με την ενέργεια πρόκειται να 
αποτελέσουν μέρη των κεφαλαίων για την 
ενέργεια·

Or. en
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Τροπολογία 297
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. πιστεύει ότι το κεφάλαιο για την 
ενέργεια που αφορά την πολιτική και 
τεχνολογική συνεργασία σε κάθε 
συμφωνία με τα γειτονικά κράτη πρέπει να 
εφαρμοσθεί με αυστηρότητα, ιδίως με την 
ενίσχυση των προγραμμάτων για την 
ενεργειακή απόδοση και τους κανόνες για 
την εσωτερική αγορά·

33. πιστεύει ότι το κεφάλαιο για την 
ενέργεια που αφορά την πολιτική και 
τεχνολογική συνεργασία σε κάθε 
συμφωνία με τα γειτονικά κράτη πρέπει να 
εφαρμοσθεί με αυστηρότητα, ιδίως με την 
ενίσχυση των προγραμμάτων για την 
ενεργειακή απόδοση και τους κανόνες για 
την εσωτερική αγορά· τονίζει ότι ο 
σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και η κοινωνική διάσταση των διαλόγων 
σχετικά με την ενέργεια πρόκειται να 
αποτελέσουν μέρη των κεφαλαίων για την 
ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 298
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. πιστεύει ότι το κεφάλαιο για την 
ενέργεια που αφορά την πολιτική και 
τεχνολογική συνεργασία σε κάθε 
συμφωνία με τα γειτονικά κράτη πρέπει να 
εφαρμοσθεί με αυστηρότητα, ιδίως με την 
ενίσχυση των προγραμμάτων για την 
ενεργειακή απόδοση και τους κανόνες για 
την εσωτερική αγορά· 

33. πιστεύει ότι το κεφάλαιο για την 
ενέργεια που αφορά την πολιτική και 
τεχνολογική συνεργασία σε κάθε 
συμφωνία με τα γειτονικά κράτη πρέπει να 
εφαρμοσθεί με αυστηρότητα, ιδίως με την 
ενίσχυση των προγραμμάτων για την 
ενεργειακή απόδοση και τους κανόνες για 
την εσωτερική αγορά· τονίζει ότι είναι 
αναγκαίο να αναπτυχθεί η πτυχή της 
εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αφρικής σχετικά με 
την ενέργεια που εγκαινιάστηκε στη 
σύνοδο κορυφής της Λισαβόνας το 2007·

Or. fr
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Τροπολογία 299
Leonidas Donskis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. χαιρετίζει την επιστροφή της Ρωσίας 
στις συνεδριάσεις της διάσκεψης για τον 
ενεργειακό χάρτη· καλεί την Επιτροπή να 
εργασθεί για την επέκταση της συμφωνίας 
σε περισσότερες χώρες και, στο πλαίσιο 
της διάσκεψης για τον ενεργειακό χάρτη, 
να εργασθεί για την επίτευξη μιας 
συμφωνίας που θα οδηγήσει στην πλήρη 
επικύρωση της Συνθήκης και των 
πρωτοκόλλων της από τη Ρωσία· τονίζει 
ότι η ενέργεια πρέπει να αποτελεί κομβικό 
στοιχείο της συμφωνίας μετά τη ΣΕΣΣ με 
τη Ρωσία και ότι η συμφωνία πρέπει να 
αποτελεί τη βάση των επιμέρους σχέσεων 
των κρατών μελών με τη Ρωσία·

34. χαιρετίζει την επιστροφή της Ρωσίας 
στις συνεδριάσεις της διάσκεψης για τον 
ενεργειακό χάρτη· καλεί την Επιτροπή να 
εργασθεί για την επέκταση της συμφωνίας 
σε περισσότερες χώρες και, στο πλαίσιο 
της διάσκεψης για τον ενεργειακό χάρτη, 
να εργασθεί για την επίτευξη μιας 
συμφωνίας που θα οδηγήσει στην πλήρη 
επικύρωση της Συνθήκης και των 
πρωτοκόλλων της από τη Ρωσία· τονίζει 
ότι η ενέργεια πρέπει να αποτελεί κομβικό 
στοιχείο της συμφωνίας μετά τη ΣΕΣΣ με 
τη Ρωσία και ότι η νέα αυτή συμφωνία 
πρέπει να αποτελεί οδηγό και θεμέλιο για 
τη συνεκτικότητα και τη συνοχή των 
επιμέρους σχέσεων των κρατών μελών με 
τη Ρωσία·

Or. en

Τροπολογία 300
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. χαιρετίζει την επιστροφή της Ρωσίας 
στις συνεδριάσεις της διάσκεψης για τον 
ενεργειακό χάρτη· καλεί την Επιτροπή να 
εργασθεί για την επέκταση της συμφωνίας 
σε περισσότερες χώρες και, στο πλαίσιο 
της διάσκεψης για τον ενεργειακό χάρτη, 
να εργασθεί για την επίτευξη μιας 
συμφωνίας που θα οδηγήσει στην πλήρη 

34. χαιρετίζει την επιστροφή της Ρωσίας 
στις συνεδριάσεις της διάσκεψης για τον 
ενεργειακό χάρτη· καλεί την Επιτροπή να 
εργασθεί για την επέκταση της συμφωνίας 
σε περισσότερες χώρες και, στο πλαίσιο 
της διάσκεψης για τον ενεργειακό χάρτη, 
να εργασθεί για την επίτευξη μιας 
συμφωνίας που θα οδηγήσει στην πλήρη 
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επικύρωση της Συνθήκης και των 
πρωτοκόλλων της από τη Ρωσία· τονίζει 
ότι η ενέργεια πρέπει να αποτελεί κομβικό 
στοιχείο της συμφωνίας μετά τη ΣΕΣΣ με 
τη Ρωσία και ότι η συμφωνία πρέπει να 
αποτελεί τη βάση των επιμέρους σχέσεων 
των κρατών μελών με τη Ρωσία·

επικύρωση της Συνθήκης και των 
πρωτοκόλλων της από τη Ρωσία· ωστόσο, 
τονίζει ότι κάθε συμφωνία θα πρέπει να 
συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της 
ΕΕ· επιπλέον, τονίζει ότι η ενέργεια πρέπει 
να αποτελεί κομβικό στοιχείο της 
συμφωνίας μετά τη ΣΕΣΣ με τη Ρωσία και 
ότι η συμφωνία πρέπει να αποτελεί τη 
βάση των επιμέρους σχέσεων των κρατών 
μελών με τη Ρωσία·

Or. en

Τροπολογία 301
Hannes Swoboda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. χαιρετίζει την επιστροφή της Ρωσίας 
στις συνεδριάσεις της διάσκεψης για τον 
ενεργειακό χάρτη· καλεί την Επιτροπή να 
εργασθεί για την επέκταση της συμφωνίας 
σε περισσότερες χώρες και, στο πλαίσιο 
της διάσκεψης για τον ενεργειακό χάρτη, 
να εργασθεί για την επίτευξη μιας 
συμφωνίας που θα οδηγήσει στην πλήρη 
επικύρωση της Συνθήκης και των 
πρωτοκόλλων της από τη Ρωσία· τονίζει 
ότι η ενέργεια πρέπει να αποτελεί κομβικό 
στοιχείο της συμφωνίας μετά τη ΣΕΣΣ με 
τη Ρωσία και ότι η συμφωνία πρέπει να 
αποτελεί τη βάση των επιμέρους σχέσεων 
των κρατών μελών με τη Ρωσία·

34. χαιρετίζει την επιστροφή της Ρωσίας 
στις συνεδριάσεις της διάσκεψης για τον 
ενεργειακό χάρτη· καλεί την Επιτροπή να 
εργασθεί για την επέκταση της συμφωνίας 
σε περισσότερες χώρες και, στο πλαίσιο 
της διάσκεψης για τον ενεργειακό χάρτη, 
να εργασθεί για την επίτευξη μιας 
συμφωνίας που θα οδηγήσει στην πλήρη 
αποδοχή των αρχών του ενεργειακού 
χάρτη και των πρωτοκόλλων του από τη 
Ρωσία· τονίζει ότι η ενέργεια πρέπει να
αποτελεί κομβικό στοιχείο της συμφωνίας 
μετά τη ΣΕΣΣ με τη Ρωσία και ότι η 
συμφωνία πρέπει να αποτελεί τη βάση των 
επιμέρους σχέσεων των κρατών μελών με 
τη Ρωσία·

Or. en
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Τροπολογία 302
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. πιστεύει ότι, όσον αφορά την 
εξωτερική ενεργειακή πολιτική, παρόλο 
που η συνεργασία με γειτονικές χώρες
είναι κρίσιμης σημασίας, θα πρέπει 
εντούτοις να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη 
συνεργασία με τις χώρες της Λατινικής 
Αμερικής σύμφωνα με την ανακοίνωση 
της Επιτροπής με τίτλο "Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και η Λατινική Αμερική: 
Εταιρική σχέση μεταξύ παγκόσμιων 
παραγόντων" (COM(2009)495/3· 
σημειώνει ότι οι εν λόγω χώρες 
αποτελούν πλέον στρατηγικούς εταίρους 
στο πλαίσιο των προσπαθειών να 
διασφαλίσουν έναν σταθερό και 
διαφοροποιημένο ενεργειακό εφοδιασμό 
(από άνθρακα, πετρέλαιο και αέριο) για 
την ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 303
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34a. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να συνεργαστούν στενά με το 
ΝΑΤΟ για να διασφαλίσουν μια γενική 
ευθυγράμμιση των στρατηγικών της 
Ένωσης και του ΝΑΤΟ σχετικά με την 
ενεργειακή ασφάλεια·

Or. en
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Τροπολογία 304
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
ο κανονισμός για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού με φυσικό αέριο και ιδίως οι 
μηχανισμοί έγκαιρης προειδοποίησης θα 
εφαρμοσθούν πλήρως μετά την έναρξη 
ισχύος του·

35. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
ο κανονισμός για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού με φυσικό αέριο θα 
εφαρμοσθεί πλήρως μετά την έναρξη 
ισχύος του· 

Or. en

Τροπολογία 305
Hannes Swoboda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. θεωρεί ότι η διαφοροποίηση των 
γραμμών μεταφοράς και των πόρων 
αποτελούν απαραίτητη στρατηγική για 
την επίτευξη της ασφάλειας του 
εφοδιασμού φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 306
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. καλεί την Επιτροπή και τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη να 
προχωρήσουν στην εφαρμογή του σχεδίου 
της ΕΕ για τον αγωγό Nabucco, το οποίο 

36. καλεί την Επιτροπή και τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη να 
προχωρήσουν στην άμεση εφαρμογή των 
σχεδίων εκείνων, τα οποία αναμένεται να 
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θα ενισχύσει σημαντικά την ασφάλεια του 
εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
φυσικό αέριο· ζητεί να πληρωθεί το 
ταχύτερο δυνατόν η θέση του συντονιστή 
της ΕΕ για τον αγωγό Nabucco που 
παραμένει κενή·

ενισχύσουν σημαντικά την ασφάλεια του 
εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
φυσικό αέριο και να δοθεί προτεραιότητα 
στις υποδομές που αναφέρονται στην 2η
Επισκόπηση της Ενεργειακής
Στρατηγικής, όπως για παράδειγμα στην 
ανάπτυξη του Νότιου Διαδρόμου για το 
φυσικό αέριο (Interconnector Turkey-
Greece-Italy και Nabucco)

Or. el

Τροπολογία 307
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. καλεί την Επιτροπή και τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη να 
προχωρήσουν στην εφαρμογή του σχεδίου 
της ΕΕ για τον αγωγό Nabucco, το οποίο 
θα ενισχύσει σημαντικά την ασφάλεια του 
εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
φυσικό αέριο· ζητεί να πληρωθεί το 
ταχύτερο δυνατόν η θέση του συντονιστή 
της ΕΕ για τον αγωγό Nabucco που 
παραμένει κενή·

36. καλεί την Επιτροπή και τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη να 
προχωρήσουν στην εφαρμογή των 
σχεδίων της ΕΕ για αγωγούς, τα οποία θα 
ενισχύσουν σημαντικά την ασφάλεια του 
εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
φυσικό αέριο· 

Or. de

Τροπολογία 308
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. καλεί την Επιτροπή και τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη να 
προχωρήσουν στην εφαρμογή του σχεδίου 

36. καλεί την Επιτροπή και τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη να 
προχωρήσουν στην εφαρμογή των 
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της ΕΕ για τον αγωγό Nabucco, το οποίο 
θα ενισχύσει σημαντικά την ασφάλεια του 
εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
φυσικό αέριο· ζητεί να πληρωθεί το 
ταχύτερο δυνατόν η θέση του συντονιστή 
της ΕΕ για τον αγωγό Nabucco που 
παραμένει κενή·

σχεδίων της ΕΕ για αγωγούς, τα οποία θα 
ενισχύσουν σημαντικά την ασφάλεια του 
εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
φυσικό αέριο·

Or. de

Τροπολογία 309
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. καλεί την Επιτροπή και τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη να 
προχωρήσουν στην εφαρμογή του σχεδίου 
της ΕΕ για τον αγωγό Nabucco, το οποίο 
θα ενισχύσει σημαντικά την ασφάλεια του 
εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
φυσικό αέριο· ζητεί να πληρωθεί το 
ταχύτερο δυνατόν η θέση του συντονιστή 
της ΕΕ για τον αγωγό Nabucco που 
παραμένει κενή·

36. καλεί την Επιτροπή και τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη να 
προχωρήσουν στην εφαρμογή του σχεδίου 
της ΕΕ για τον αγωγό Nabucco, το οποίο 
θα ενισχύσει σημαντικά την ασφάλεια του 
εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
φυσικό αέριο· ζητεί να πληρωθεί το 
ταχύτερο δυνατόν η θέση του συντονιστή 
της ΕΕ για τον αγωγό Nabucco που 
παραμένει κενή· ζητεί από την Επιτροπή 
να υποβάλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο σχετικά με τις ενέργειες που 
έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο 
αυτής της διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 310
Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. καλεί την Επιτροπή και τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη να 
προχωρήσουν στην εφαρμογή του σχεδίου
της ΕΕ για τον αγωγό Nabucco, το οποίο 
θα ενισχύσει σημαντικά την ασφάλεια του 
εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
φυσικό αέριο· ζητεί να πληρωθεί το 
ταχύτερο δυνατόν η θέση του συντονιστή 
της ΕΕ για τον αγωγό Nabucco που 
παραμένει κενή·

36. καλεί την Επιτροπή και τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη να 
προχωρήσουν στην εφαρμογή σχεδίων 
ενεργειακών υποδομών της ΕΕ που θα 
ενισχύσουν σημαντικά την ασφάλεια του 
εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
φυσικό αέριο· 

Or. en

Τροπολογία 311
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. καλεί την Επιτροπή και τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη να 
προχωρήσουν στην εφαρμογή του σχεδίου 
της ΕΕ για τον αγωγό Nabucco, το οποίο 
θα ενισχύσει σημαντικά την ασφάλεια του 
εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
φυσικό αέριο• ζητεί να πληρωθεί το 
ταχύτερο δυνατόν η θέση του συντονιστή 
της ΕΕ για τον αγωγό Nabucco που 
παραμένει κενή·

36. καλεί την Επιτροπή και τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη να 
προχωρήσουν στην εφαρμογή του σχεδίου 
της ΕΕ για τον αγωγό Nabucco, καθώς και 
στην υλοποίηση του αγωγού South 
Stream, που θα ενισχύσουν σημαντικά την 
ασφάλεια του εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με φυσικό αέριο· ζητεί να 
πληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν η θέση του 
συντονιστή της ΕΕ για τον αγωγό Nabucco 
που παραμένει κενή·

Or. el

Τροπολογία 312
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. καλεί την Επιτροπή και τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη να 
προχωρήσουν στην εφαρμογή του σχεδίου
της ΕΕ για τον αγωγό Nabucco, το οποίο
θα ενισχύσει σημαντικά την ασφάλεια του 
εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
φυσικό αέριο· ζητεί να πληρωθεί το 
ταχύτερο δυνατόν η θέση του συντονιστή 
της ΕΕ για τον αγωγό Nabucco που 
παραμένει κενή·

36. καλεί την Επιτροπή και τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη να 
προχωρήσουν στην εφαρμογή σχεδίων της 
ΕΕ για αγωγούς όπως ο Nabucco, ο 
Nordstream, ο Southstream και άλλοι, οι 
οποίοι θα ενισχύσουν σημαντικά την 
ασφάλεια του εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με φυσικό αέριο· ζητεί να 
πληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν η θέση 
του συντονιστή της ΕΕ για τον Νότιο 
Διάδρομο που παραμένει κενή·

Or. en

Τροπολογία 313
Hannes Swoboda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. καλεί την Επιτροπή και τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη να 
προχωρήσουν στην εφαρμογή του σχεδίου 
της ΕΕ για τον αγωγό Nabucco, το οποίο 
θα ενισχύσει σημαντικά την ασφάλεια του 
εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
φυσικό αέριο· ζητεί να πληρωθεί το 
ταχύτερο δυνατόν η θέση του συντονιστή 
της ΕΕ για τον αγωγό Nabucco που 
παραμένει κενή·

36. καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή 
και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη να 
προχωρήσουν στην εφαρμογή του σχεδίου 
της ΕΕ για τον αγωγό Nabucco, το οποίο 
θα ενισχύσει σημαντικά την ασφάλεια του 
εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
φυσικό αέριο· ζητεί να πληρωθεί το 
ταχύτερο δυνατόν η θέση του συντονιστή 
της ΕΕ για τον αγωγό Nabucco που 
παραμένει κενή·

Or. en

Τροπολογία 314
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36a. θεωρεί καίριας σημασίας την 
κατανομή πόρων από τις επικείμενες 
επταετείς δημοσιονομικές προοπτικές για 
την υλοποίηση των προτεραιοτήτων 
υποδομής που προβλέπονται στη δεύτερη 
επισκόπηση της ενεργειακής στρατηγικής 
(διασύνδεση της Βαλτικής, νότιος 
διάδρομος φυσικού αερίου, υγροποιημένο 
φυσικό αέριο, νότιος αγωγός φυσικού 
αερίου, μεσογειακός ενεργειακός 
δακτύλιος, διασύνδεση ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου Βορρά –
Νότου, υπεράκτιο δίκτυο της Βόρειας 
Θάλασσας)·

Or. en

Τροπολογία 315
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. ζητεί την πραγματοποίηση ενός ειδικού 
διαλόγου για την ενέργεια με τις χώρες της 
περιοχής της Κασπίας και χαιρετίζει τις 
εργασίες σχετικά με τη συνεργασία για την 
ανάπτυξη της Κασπίας·

37. ζητεί την πραγματοποίηση ενός ειδικού 
διαλόγου για την ενέργεια με τις χώρες της 
περιοχής της Κασπίας και χαιρετίζει τις 
εργασίες σχετικά με τη συνεργασία για την 
ανάπτυξη της Κασπίας· στηρίζει στο 
πλαίσιο αυτό τον διάλογο σχετικά με τη 
στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του 
Ευξείνου Πόντου και υπογραμμίζει τη 
σημασία όλων των ενεργειακών θεμάτων 
στον διάλογο μεταξύ της ΕΕ και των 
χωρών της περιοχής αυτής·

Or. en
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Τροπολογία 316
Herbert Reul, Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. ζητεί την πραγματοποίηση ενός ειδικού 
διαλόγου για την ενέργεια με τις χώρες της 
περιοχής της Κασπίας και χαιρετίζει τις 
εργασίες σχετικά με τη συνεργασία για 
την ανάπτυξη της Κασπίας·

37. ζητεί την πραγματοποίηση ενός ειδικού 
διαλόγου για την ενέργεια με τις χώρες της 
περιοχής της Κασπίας·

Or. de

Τροπολογία 317
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37a. σημειώνει τον σημαντικό ρόλο τον 
οποίο μπορούν να διαδραματίσουν τα 
Βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς στο 
ενεργειακό μίγμα της ΕΕ, ζητεί από την 
Επιτροπή να διερευνήσει εάν ο 
μηχανισμός διπλής καταμέτρησης που 
προβλέπεται στην οδηγία για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επαρκεί για 
τη στήριξη της παραγωγής δεύτερης 
γενιάς βιοκαυσίμων·

Or. en

Τροπολογία 318
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. ζητεί την ολοκλήρωση του 
διασυνδεδεμένου συστήματος στον 
Ευρωπαϊκό Νότο·

Or. el

Τροπολογία 319
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. ζητεί την προώθηση των 
πρωτοβουλιών DESERTEC και του 
μεσογειακού προγράμματος ηλιακής 
ενέργειας με την υποστήριξη 
αποκεντρωμένων μονάδων παραγωγής 
ηλιακής ενέργειας στην περιοχή της 
Βόρειας Αφρικής και τη διασύνδεσή του 
με τα δίκτυα·

38. ζητεί την προώθηση των 
πρωτοβουλιών DESERTEC και του 
μεσογειακού προγράμματος ηλιακής 
ενέργειας με την υποστήριξη 
αποκεντρωμένων μονάδων παραγωγής 
ηλιακής ενέργειας και άλλων βιώσιμων 
τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας στην 
περιοχή της Βόρειας Αφρικής και τη 
διασύνδεσή του με τα δίκτυα· πιστεύει ότι 
η υλοποίηση ενός κατάλληλου 
ευρωπαϊκού συστήματος τιμολογίων 
τροφοδότησης για ανανεώσιμη ενέργεια 
από τρίτες χώρες μπορεί να δημιουργήσει 
τις καίριας σημασίας συνθήκες-πλαίσιο 
για την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου. 
Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί επίσης 
υπόψη το άνοιγμα των συστημάτων 
στήριξης των κρατών μελών για 
ανανεώσιμη ενέργεια από τρίτες χώρες, 
όπως η βόρεια Αφρική·

Or. en
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Τροπολογία 320
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. ζητεί την προώθηση των 
πρωτοβουλιών DESERTEC και του 
μεσογειακού προγράμματος ηλιακής 
ενέργειας με την υποστήριξη 
αποκεντρωμένων μονάδων παραγωγής 
ηλιακής ενέργειας στην περιοχή της 
Βόρειας Αφρικής και τη διασύνδεσή του 
με τα δίκτυα·

38. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την ενσωμάτωση 
στο ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο των 
σχεδίων για την παραγωγή ανανεώσιμης 
ενέργειας που έχουν καταρτισθεί στα 
κράτη μέλη της ΕΕ· παρομοίως, ζητεί την 
προώθηση των πρωτοβουλιών DESERTEC 
και του μεσογειακού προγράμματος 
ηλιακής ενέργειας με την υποστήριξη 
αποκεντρωμένων μονάδων παραγωγής 
ηλιακής ενέργειας στην περιοχή της 
Βόρειας Αφρικής και τη διασύνδεσή του 
με τα δίκτυα·

Or. ro

Τροπολογία 321
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. ζητεί την προώθηση των 
πρωτοβουλιών DESERTEC και του 
μεσογειακού προγράμματος ηλιακής 
ενέργειας με την υποστήριξη 
αποκεντρωμένων μονάδων παραγωγής 
ηλιακής ενέργειας στην περιοχή της 
Βόρειας Αφρικής και τη διασύνδεσή του 
με τα δίκτυα•

38. ζητεί την προώθηση των 
πρωτοβουλιών DESERTEC και του 
μεσογειακού προγράμματος ηλιακής 
ενέργειας με την υποστήριξη 
αποκεντρωμένων μονάδων παραγωγής 
ηλιακής ενέργειας στην περιοχή της 
Βόρειας Αφρικής και τη διασύνδεσή του 
με τα δίκτυα· σημειώνει ότι η αξιοποίηση 
των ενεργειακών πόρων των χωρών της 
Βόρειας Αφρικής μέσω της γενναίας 
αξιοποίησης των ΑΠΕ θα πρέπει να 
συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας 
ενεργειακού εφοδιασμού ενισχύοντας 
παράλληλα την ανάπτυξη και την 
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κοινωνική συνοχή των χωρών και 
πληθυσμών της περιοχής και του 
περιορισμού του χάσματος Βορρά -
Νότου.

Or. el

Τροπολογία 322
Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. ζητεί την προώθηση των 
πρωτοβουλιών DESERTEC και του 
μεσογειακού προγράμματος ηλιακής 
ενέργειας με την υποστήριξη 
αποκεντρωμένων μονάδων παραγωγής 
ηλιακής ενέργειας στην περιοχή της 
Βόρειας Αφρικής και τη διασύνδεσή του 
με τα δίκτυα·

38. εξετάζει τις δυνατότητες των 
πρωτοβουλιών DESERTEC και του 
μεσογειακού προγράμματος ηλιακής 
ενέργειας όσον αφορά την υποστήριξη 
αποκεντρωμένων μονάδων παραγωγής 
ηλιακής ενέργειας στην περιοχή της 
Βόρειας Αφρικής και τη διασύνδεσή του 
κατά κύριο λόγο με τα αφρικανικά δίκτυα, 
χωρίς να διακυβεύεται το σύστημα 
εμπορίας εκπομπών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 323
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. ζητεί την προώθηση των 
πρωτοβουλιών DESERTEC και του 
μεσογειακού προγράμματος ηλιακής 
ενέργειας με την υποστήριξη
αποκεντρωμένων μονάδων παραγωγής 
ηλιακής ενέργειας στην περιοχή της 
Βόρειας Αφρικής και τη διασύνδεσή του 
με τα δίκτυα·

38. ζητεί την προώθηση των 
πρωτοβουλιών DESERTEC και 
TRANSGREEN στο πλαίσιο του 
μεσογειακού προγράμματος ηλιακής 
ενέργειας· στηρίζει τη δημιουργία
αποκεντρωμένων μονάδων παραγωγής 
ηλιακής ενέργειας στην περιοχή της 
Βόρειας Αφρικής και τη διασύνδεσή του 
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με τα δίκτυα·

Or. fr

Τροπολογία 324
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. ζητεί την προώθηση των 
πρωτοβουλιών DESERTEC και του 
μεσογειακού προγράμματος ηλιακής 
ενέργειας με την υποστήριξη 
αποκεντρωμένων μονάδων παραγωγής 
ηλιακής ενέργειας στην περιοχή της 
Βόρειας Αφρικής και τη διασύνδεσή του 
με τα δίκτυα·

38. ζητεί την προώθηση των 
πρωτοβουλιών DESERTEC, του 
μεσογειακού προγράμματος ηλιακής 
ενέργειας και άλλων τεχνολογιών 
ανανεώσιμης ενέργειας με την υποστήριξη 
αποκεντρωμένων μονάδων παραγωγής 
ηλιακής ενέργειας στην περιοχή της 
Βόρειας Αφρικής και τη διασύνδεσή του 
με τα δίκτυα·

Or. de

Τροπολογία 325
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. ζητεί την προώθηση των 
πρωτοβουλιών DESERTEC και του 
μεσογειακού προγράμματος ηλιακής 
ενέργειας με την υποστήριξη 
αποκεντρωμένων μονάδων παραγωγής 
ηλιακής ενέργειας στην περιοχή της 
Βόρειας Αφρικής και τη διασύνδεσή του 
με τα δίκτυα·

38. ζητεί την προώθηση των 
πρωτοβουλιών DESERTEC και του 
μεσογειακού προγράμματος ηλιακής 
ενέργειας με την υποστήριξη 
αποκεντρωμένων μονάδων παραγωγής 
ηλιακής ενέργειας στην περιοχή της 
Βόρειας Αφρικής και τη διασύνδεσή του 
με τα δίκτυα, εφόσον αποδεικνύεται η 
ωφελιμότητά τους από οικονομική 
άποψη·

Or. de
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Τροπολογία 326
Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38α. υπενθυμίζει ότι η πυρηνική ενέργεια 
αποτελεί μία από τις περισσότερο 
οικονομικές, κλιματικά φιλικές και 
λιγότερο ευάλωτες σε μεταβολές των 
τιμών των καυσίμων πηγές ενέργειας . 
Επομένως, στο ενεργειακό μίγμα της ΕΕ 
η πυρηνική ενέργεια είναι απαραίτητη για 
την επίτευξη μιας κοινωνίας χωρίς 
ορυκτά καύσιμα·

Or. en

Τροπολογία 327
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38a. υπενθυμίζει ότι η πυρηνική ενέργεια 
στην ΕΕ σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη 
απαλλαγμένη από διοξείδιο του άνθρακα, 
ανταγωνιστική και αξιόπιστη πηγή 
ηλεκτρικής ενέργειας· ζητεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να συνεχίσουν να στηρίζουν την έρευνα 
της σύντηξης άνθρακα ως πιθανώς 
σημαντικής μελλοντικής πηγής ενέργειας·

Or. de
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Τροπολογία 328
Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. πιστεύει ότι θα ήταν επωφελής η 
θέσπιση ελάχιστων κανόνων της ΕΕ για 
την αδειοδότηση και την πιστοποίηση 
του σχεδιασμού νέων μονάδων 
παραγωγής πυρηνικής ενέργειας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 329
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. πιστεύει ότι θα ήταν επωφελής η 
θέσπιση ελάχιστων κανόνων της ΕΕ για 
την αδειοδότηση και την πιστοποίηση του 
σχεδιασμού νέων μονάδων παραγωγής 
πυρηνικής ενέργειας·

39. ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει 
εάν θα ήταν επωφελής η θέσπιση 
ελάχιστων κανόνων της ΕΕ για την 
αδειοδότηση και την πιστοποίηση του 
σχεδιασμού νέων μονάδων παραγωγής 
πυρηνικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι αποφάσεις σχετικά με το 
ενεργειακό μίγμα και τα πρότυπα 
ποιότητας για νέους αντιδραστήρες 
έγκεινται ουσιαστικά στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 330
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. πιστεύει ότι θα ήταν επωφελής η 
θέσπιση ελάχιστων κανόνων της ΕΕ για 
την αδειοδότηση και την πιστοποίηση του 
σχεδιασμού νέων μονάδων παραγωγής 
πυρηνικής ενέργειας·

39. πιστεύει ότι θα ήταν επωφελής η 
θέσπιση ελάχιστων κανόνων της ΕΕ για 
την αδειοδότηση και την πιστοποίηση του 
σχεδιασμού νέων μονάδων παραγωγής 
πυρηνικής ενέργειας με στόχο να 
διασφαλισθεί η μεγαλύτερη δυνατή 
τεχνολογική ασφάλεια για τα κράτη μέλη 
που την έχουν επιλέξει ως μέρος του 
ενεργειακού τους μίγματος·

Or. en

Τροπολογία 331
Alajos Mészáros, Jan Březina, Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. πιστεύει ότι θα ήταν επωφελής η 
θέσπιση ελάχιστων κανόνων της ΕΕ για 
την αδειοδότηση και την πιστοποίηση του 
σχεδιασμού νέων μονάδων παραγωγής 
πυρηνικής ενέργειας·

39. πιστεύει ότι θα ήταν επωφελής η 
θέσπιση ελάχιστων κανόνων της ΕΕ για 
την αδειοδότηση και την πιστοποίηση του 
σχεδιασμού νέων μονάδων παραγωγής 
πυρηνικής ενέργειας· όπως και η 
εφαρμογή περαιτέρω μέτρων της ΕΕ για 
την ενθάρρυνση της υλοποίησης 
καθιερωμένων τεχνολογιών για τη 
διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς μεγάλου 
βάθους·

Or. en

Τροπολογία 332
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. πιστεύει ότι θα ήταν επωφελής η 
θέσπιση ελάχιστων κανόνων της ΕΕ για 
την αδειοδότηση και την πιστοποίηση 
του σχεδιασμού νέων μονάδων
παραγωγής πυρηνικής ενέργειας·

39. πιστεύει ότι για τα κράτη μέλη που 
έχουν επιλέξει την πυρηνική ενέργεια ως 
μέρος του ενεργειακού τους μίγματος, οι 
κανόνες ασφαλείας της ΕΕ για 
υφιστάμενες και νέες μονάδες παραγωγής 
πυρηνικής ενέργειας θα πρέπει να 
οριστούν στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα 
ασφαλείας·

Or. en

Τροπολογία 333
Herbert Reul, Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. πιστεύει ότι θα ήταν επωφελής η 
θέσπιση ελάχιστων κανόνων της ΕΕ για 
την αδειοδότηση και την πιστοποίηση του 
σχεδιασμού νέων μονάδων παραγωγής 
πυρηνικής ενέργειας·

39. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
τη θέσπιση ελάχιστων κανόνων της ΕΕ για 
την αδειοδότηση και την πιστοποίηση του 
σχεδιασμού νέων μονάδων παραγωγής 
πυρηνικής ενέργειας· στην ΕΕ θα πρέπει 
να κατασκευάζονται μόνο μονάδες, οι 
κανόνες ασφαλείας των οποίων 
ανταποκρίνονται τουλάχιστον σε εκείνους 
των αντιδραστήρων τρίτης γενιάς·

Or. de

Τροπολογία 334
Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. πιστεύει ότι θα ήταν επωφελής η 
θέσπιση ελάχιστων κανόνων της ΕΕ για 

39. θεωρεί ότι θα ήταν επωφελής η 
θέσπιση ελάχιστων κανόνων της ΕΕ για 
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την αδειοδότηση και την πιστοποίηση του 
σχεδιασμού νέων μονάδων παραγωγής 
πυρηνικής ενέργειας·

την αδειοδότηση και την πιστοποίηση του 
σχεδιασμού νέων μονάδων παραγωγής 
πυρηνικής ενέργειας· επίπεδα ασφαλείας 
τα οποία ανταποκρίνονται στους 
αντιδραστήρες δεύτερης γενιάς θα πρέπει 
να αποτελούν πρότυπο για μελλοντικές 
νέες κατασκευές·

Or. en

Τροπολογία 335
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. πιστεύει ότι θα ήταν επωφελής η 
θέσπιση ελάχιστων κανόνων της ΕΕ για 
την αδειοδότηση και την πιστοποίηση του 
σχεδιασμού νέων μονάδων παραγωγής 
πυρηνικής ενέργειας·

39. πιστεύει ότι η θέσπιση ελάχιστων 
κανόνων της ΕΕ για την αδειοδότηση και 
την πιστοποίηση του σχεδιασμού νέων 
μονάδων παραγωγής πυρηνικής ενέργειας 
θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη ασφάλεια, 
μείωση του κόστους και γρηγορότερη 
υλοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 336
Leonidas Donskis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39α. στηρίζει την ανάπτυξη 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και 
την πραγματοποίηση επενδύσεων σε 
καινοτομίες οι οποίες αποσκοπούν στην 
αύξηση της ασφάλειας, της απόδοσης και 
σε μεγαλύτερη ανάπτυξη της πυρηνικής 
ενέργειας·
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Or. en

Τροπολογία 337
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39α. αναγνωρίζει ότι η τεχνολογία 
βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς είναι πλέον 
διαθέσιμη και ότι η ΕΕ έχει σημαντικές 
δυνατότητες παραγωγής βιομάζας. 
Πιστεύει ότι η μεγάλης κλίμακας χρήση 
βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς θα αυξήσει 
την ενεργειακή ασφάλεια, θα 
δημιουργήσει σημαντική ανάπτυξη και 
πράσινες θέσεις εργασίας και θα μειώσει 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα 
ευνοϊκό πλαίσιο πολιτικής και στηρίζει 
την περαιτέρω προώθηση της χρήσης 
βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς στην 
Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 338
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. ενθαρρύνει και υποστηρίζει την 
κατασκευή εγκαταστάσεων υγροποιημένου 
φυσικού αερίου, ιδίως στις χώρες που είναι 
περισσότερο ευάλωτες στις διακοπές του 
εφοδιασμού με φυσικό αέριο·

40. ενθαρρύνει και υποστηρίζει την 
κατασκευή εγκαταστάσεων υγροποιημένου 
φυσικού αερίου, ιδίως στις χώρες που είναι 
περισσότερο ευάλωτες στις διακοπές του 
εφοδιασμού με φυσικό αέριο, κατόπιν 
ανάλυσης κόστους-οφέλους και με τον 
όρο ότι δεν θα υπάρξουν στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού και διακρίσεις·
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Or. de

Τροπολογία 339
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. ενθαρρύνει και υποστηρίζει την 
κατασκευή εγκαταστάσεων υγροποιημένου 
φυσικού αερίου, ιδίως στις χώρες που είναι 
περισσότερο ευάλωτες στις διακοπές του 
εφοδιασμού με φυσικό αέριο· 

40. ενθαρρύνει και υποστηρίζει την 
κατασκευή εγκαταστάσεων υγροποιημένου 
φυσικού αερίου, ιδίως στις χώρες που είναι 
περισσότερο ευάλωτες στις διακοπές του 
εφοδιασμού με φυσικό αέριο· τονίζει τη 
σημασία περαιτέρω επέκτασης του 
ευρωπαϊκού στόλου μεταφοράς 
υγροποιημένου φυσικού αερίου, 
ενισχύοντας έτσι την ενεργειακή 
ασφάλεια της ΕΕ·

Or. el

Τροπολογία 340
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. ενθαρρύνει και υποστηρίζει την
κατασκευή εγκαταστάσεων υγροποιημένου 
φυσικού αερίου, ιδίως στις χώρες που είναι 
περισσότερο ευάλωτες στις διακοπές του 
εφοδιασμού με φυσικό αέριο·

40. ενθαρρύνει και υποστηρίζει την 
κατασκευή εγκαταστάσεων υγροποιημένου 
φυσικού αερίου κατόπιν ανάλυσης 
κόστους-οφέλους, ιδίως στις χώρες που 
είναι περισσότερο ευάλωτες στις διακοπές 
του εφοδιασμού με φυσικό αέριο και 
μόνον εφόσον δεν προκαλούνται 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού,

Or. de
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Τροπολογία 341
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. ενθαρρύνει και υποστηρίζει την 
κατασκευή εγκαταστάσεων υγροποιημένου 
φυσικού αερίου, ιδίως στις χώρες που 
είναι περισσότερο ευάλωτες στις 
διακοπές του εφοδιασμού με φυσικό 
αέριο·

40. ενθαρρύνει και υποστηρίζει την 
κατασκευή εγκαταστάσεων και 
διασυνδέσεων υγροποιημένου φυσικού 
αερίου·

Or. en

Τροπολογία 342
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40a. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια 
επανεξέταση των ζητημάτων που 
αφορούν την εφοδιαστική και τη διύλιση, 
και της ανταγωνιστικότητας των πτυχών 
αυτών του τομέα της ενέργειας, βάσει 
των αλλαγών που διαδραματίζονται σε 
παγκόσμιο πλαίσιο, αφενός, και, 
αφετέρου, των μέσων των κρατών μελών 
και της ΕΕ (φορολογία, ανταγωνισμός 
και υποδομές)·

Or. fr

Τροπολογία 343
Leonidas Donskis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40α. τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 
εκδηλώσει ενεργό και συνεκτικό 
ενδιαφέρον για σχέδια κατασκευής 
μονάδων παραγωγής πυρηνικής ενέργειας 
σε γειτονικές χώρες, διασφαλίζοντας ότι 
εφαρμόζονται τα ύψιστα διεθνή πρότυπα 
ασφαλείας για την πρόληψη πιθανών 
πυρηνικών καταστροφών στις γειτονικές 
περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 344
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40α. ζητεί να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση 
των πολιτών για τη σημασία της 
επάρκειας των προμηθειών ηλεκτρικής 
ενέργειας και την ανάγκη νέας υποδομής 
παραγωγής και μετάδοσης ηλεκτρικής 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 345
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40α. επιμένει ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής 
κρατικών ενισχύσεων, πρέπει να 
συμβάλει στη δρομολόγηση μιας σειράς 
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τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας·

Or. es

Τροπολογία 346
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40α. πιστεύει ότι ορισμένα επαρχιακά 
τμήματα της Ευρώπης έχουν ειδικές 
ανάγκες όσον αφορά τον ενεργειακό 
εφοδιασμό και καλεί, εν προκειμένω, τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις 
ανάγκες αυτές, μεταξύ άλλων, με την 
άρση των εμποδίων, π.χ. των 
δημοσιονομικών εμποδίων, έως την 
τοπική παραγωγή ενέργειας, όπως οι 
μικρομονάδες συμπαραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 347
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40α. θεωρεί ότι, ως ζήτημα 
προτεραιότητας, η ΕΕ πρέπει να θεσπίσει 
μία πολιτική για τη διαφοροποίηση των 
προμηθειών και των πηγών φυσικού 
αερίου, τονίζοντας την αναγκαιότητα 
εναλλακτικών πηγών και διαδρομών 
εισαγωγής φυσικού αερίου, ειδικότερα σε 
χώρες των οποίων η ενεργειακή ασφάλεια 
απειλείται από μονοπώλιο των 
εισαγωγών·
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Or. pl

Τροπολογία 348
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40β. θεωρεί ότι, προκειμένου να ενισχυθεί 
η αποτελεσματικότητας των μέτρων 
καταπολέμησης της κρίσης, θα πρέπει να 
δημιουργηθεί ένας μηχανισμός 
"αντίστροφης ροής" για τις κύριες 
διαδρομές φυσικού αερίου·

Or. pl

Τροπολογία 349
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40γ. θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να η 
στρατηγική περιορισμού της 
κατανάλωσης λιθάνθρακα στα κράτη 
μέλη της ΕΕ να ενισχύσει το μονοπώλιο 
εισαγωγής φυσικού αερίου· ο περιορισμός 
της κατανάλωσης λιθάνθρακα στον 
τομέα της ενέργειας πρέπει να εξαρτάται 
από την αποτελεσματική διαφοροποίηση 
των προμηθειών αερίου στα κράτη μέλη 
για την πρόληψη της ενίσχυσης του 
μονοπωλίου πρώτων υλών·

Or. pl
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Τροπολογία 350
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. ζητεί τη στενή παρακολούθηση της 
εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου 
Ενεργειακών Τεχνολογιών (σχέδιο SET) 
και την εξακρίβωση των εμποδίων για 
την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων·

41. ζητεί την έγκαιρη και πλήρη
εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου 
Ενεργειακών Τεχνολογιών (σχέδιο SET)· 
επικροτεί την πρόσφατη πρόοδο στη 
δρομολόγηση των πρώτων τεσσάρων 
ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
πρωτοβουλιών και των κοινών 
ερευνητικών πρωτοβουλιών· ζητεί τη 
δρομολόγηση των υπόλοιπων 
πρωτοβουλιών το συντομότερο δυνατόν, 
συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω 
πρωτοβουλιών για τη γεωθερμική και τη 
θαλάσσια ενέργεια και την αποθήκευση
ενέργειας, και την υλοποίηση των 
αναγκαίων χρηματοδοτικών δεσμεύσεων· 
ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
στους ενδιαφερόμενους προβολή και 
διαφάνεια όσον αφορά τις πηγές 
χρηματοδότησης οι οποίες θα 
χρησιμοποιηθούν καθ’ όλη την 
υλοποίηση των πρωτοβουλιών στο 
πλαίσιο του σχεδίου ΣΕΤ, δημιουργώντας 
κατ’ υτόν τον τρόπο ένα σταθερό 
επενδυτικό περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 351
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. ζητεί τη στενή παρακολούθηση της 
εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου 
Ενεργειακών Τεχνολογιών (σχέδιο SET) 

41. ζητεί την κατάλληλη υποστήριξη της 
ΕΕ για όλες τις Ευρωπαϊκές 
Βιομηχανικές Πρωτοβουλίες στο πλαίσιο 
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και την εξακρίβωση των εμποδίων για την 
κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων·

του Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών 
Τεχνολογιών (σχέδιο SET), και αύξηση 
του προϋπολογισμού του 8ου 
προγράμματος πλαισίου και στοχευμένων 
χρηματοοικονομικών μέτρων για σχέδια 
επίδειξης, προκειμένου η ΕΕ να 
παραμείνει ανταγωνιστική όσον αφορά 
όλες τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα·

Or. fr

Τροπολογία 352
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. ζητεί τη στενή παρακολούθηση της 
εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου 
Ενεργειακών Τεχνολογιών (σχέδιο SET) 
και την εξακρίβωση των εμποδίων για την 
κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων·

41. ζητεί τη στενή παρακολούθηση της 
εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου 
Ενεργειακών Τεχνολογιών (σχέδιο SET) 
και την εξακρίβωση των εμποδίων για την 
κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων· 
χαιρετίζει, ως εκ τούτου, τη δρομολόγηση 
ορισμένων Ευρωπαϊκών Βιομηχανικών 
Πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του σχεδίου 
SET και καλεί την Επιτροπή να 
δρομολογήσει επειγόντως τις υπόλοιπες 
πρωτοβουλίες 

Or. en

Τροπολογία 353
Herbert Reul, Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. ζητεί τη στενή παρακολούθηση της 
εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου 

41. ζητεί τη στενή παρακολούθηση της 
εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου 
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Ενεργειακών Τεχνολογιών (σχέδιο SET) 
και την εξακρίβωση των εμποδίων για την 
κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων·

Ενεργειακών Τεχνολογιών (σχέδιο SET) 
και την εξακρίβωση των εμποδίων για την 
κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων· 
χαιρετίζει, ως εκ τούτου, τη δρομολόγηση 
ορισμένων ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του σχεδίου 
SET και καλεί την Επιτροπή να 
δρομολογήσει επειγόντως τις υπόλοιπες 
πρωτοβουλίες· ζητεί από το Συμβούλιο να 
διαθέσει τους απαιτούμενους 
χρηματικούς πόρους για τον σκοπό αυτό·

Or. de

Τροπολογία 354
Alajos Mészáros, Jan Březina, Edit Herczog, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. ζητεί τη στενή παρακολούθηση της 
εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου 
Ενεργειακών Τεχνολογιών (σχέδιο SET) 
και την εξακρίβωση των εμποδίων για την 
κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων·

41. ζητεί τη στενή παρακολούθηση της 
εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου 
Ενεργειακών Τεχνολογιών (σχέδιο SET), 
την έγκαιρη δρομολόγηση των 
ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
πρωτοβουλιών και την εξακρίβωση των 
εμποδίων για την κινητοποίηση ιδιωτικών 
επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 355
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41a. καλεί την Επιτροπή να προτείνει νέες 
ευρωπαϊκές βιομηχανικές πρωτοβουλίες 
στο πλαίσιο του σχεδίου ΣΕΤ, 
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συμπληρωματικά προς τις ευρωπαϊκές 
βιομηχανικές πρωτοβουλίες για την 
αιολική ενέργεια, την ηλιακή ενέργεια και 
τη βιοενέργεια, προκειμένου να 
αξιοποιηθούν οι τεράστιες δυνατότητες 
άλλων τεχνολογικών λύσεων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως η 
γεωθερμική και η ηλιοθερμική, η 
υδροηλεκτρική και η θαλάσσια ενέργεια, 
αλλά και να συμπεριληφθεί η υφιστάμενη 
πλατφόρμα θέρμανσης και ψύξης από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· τονίζει ότι 
πρέπει να διατεθούν περισσότεροι πόροι 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη 
χρηματοδότησή τους·

Or. en

Τροπολογία 356
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41α. επισημαίνει την ύπαρξη 
γηράσκοντος εργατικού δυναμικού στον 
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του 
φυσικού αερίου και την έλλειψη 
ειδικευμένων και καταρτισμένων 
εργαζομένων· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να εξετάσει μαζί με τους 
ενεχόμενους κοινωνικούς εταίρους τον 
τρόπο αντιμετώπισης και ενίσχυσης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης·

Or. en
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Τροπολογία 357
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. υποστηρίζει την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών από πλευράς κόστους 
νέων τεχνολογιών για την αποθήκευση 
ηλεκτρικής ενέργειας,
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
υδρογόνου και άλλων κυψελών καυσίμου, 
πράγμα το οποίο θα επέτρεπε την αύξηση 
του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

42. υποστηρίζει την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών από πλευράς κόστους 
νέων τεχνολογιών για την πρόβλεψη, τη 
διαχείριση από άποψη ζήτησης, τη 
μεταφορά και την αποθήκευση ηλεκτρικής 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων, υδρογόνου 
και άλλων κυψελών καυσίμου, πράγμα το 
οποίο θα επέτρεπε την αύξηση του 
μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 358
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. υποστηρίζει την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών από πλευράς κόστους 
νέων τεχνολογιών για την αποθήκευση 
ηλεκτρικής ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
υδρογόνου και άλλων κυψελών καυσίμου, 
πράγμα το οποίο θα επέτρεπε την αύξηση 
του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

42. υποστηρίζει την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών από πλευράς κόστους
νέων τεχνολογιών για την αποθήκευση 
ηλεκτρικής ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
υδρογόνου και άλλων κυψελών καυσίμου, 
πράγμα το οποίο θα επέτρεπε την αύξηση 
της συνολικής ζήτησης βασικών 
μονάδων παραγωγής ενέργειας και τη 
βελτίωση της ευελιξίας ενός συστήματος 
με υψηλά επίπεδα ανανεώσιμων πηγών 
παραγωγής διακοπτόμενης ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 359
Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. υποστηρίζει την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών από πλευράς κόστους 
νέων τεχνολογιών για την αποθήκευση 
ηλεκτρικής ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
υδρογόνου και άλλων κυψελών καυσίμου, 
πράγμα το οποίο θα επέτρεπε την αύξηση 
του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

42. υποστηρίζει την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών από πλευράς κόστους 
νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση από 
άποψη ζήτησης, τη μεταφορά ηλεκτρικής 
ενέργειας και την αποθήκευση ηλεκτρικής 
ενέργειας, ώστε να επιτραπεί, ιδίως, η 
αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 360
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. υποστηρίζει την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών από πλευράς κόστους 
νέων τεχνολογιών για την αποθήκευση 
ηλεκτρικής ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
υδρογόνου και άλλων κυψελών καυσίμου, 
πράγμα το οποίο θα επέτρεπε την αύξηση 
του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

42. υποστηρίζει την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών από πλευράς κόστους 
νέων τεχνολογιών για την πρόβλεψη, τη 
διαχείριση από άποψη ζήτησης, τη 
μεταφορά και την αποθήκευση 
ηλεκτρικής ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
ηλεκτρικών οχημάτων, υδρογόνου και 
άλλων κυψελών καυσίμου·

Or. en
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Τροπολογία 361
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. υποστηρίζει την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών από πλευράς κόστους 
νέων τεχνολογιών για την αποθήκευση 
ηλεκτρικής ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
υδρογόνου και άλλων κυψελών καυσίμου, 
πράγμα το οποίο θα επέτρεπε την αύξηση 
του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

42. υποστηρίζει την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών από πλευράς κόστους 
νέων τεχνολογιών για την αποθήκευση 
ηλεκτρικής ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων και υδρογόνου 
και άλλων κυψελών καυσίμου·

Or. en

Τροπολογία 362
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42a. τονίζει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να 
κατέχει ηγετική θέση στην την ανάπτυξη 
τεχνολογιών Διαδικτύου σχετικά με την 
ενέργεια και εφαρμογών ΤΠΕ χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα· θεωρεί ότι η 
ενισχυμένη στήριξη της καινοτομίας 
πρέπει πάντοτε να συνοδεύεται από 
μείωση της γραφειοκρατίας που 
αντιμετωπίζουν οι υποψήφιοι· καλεί την 
Επιτροπή να περιορίσει τη γραφειοκρατία 
με τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών 
των προγραμμάτων-πλαίσιο·

Or. en
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Τροπολογία 363
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42α. τονίζει τη σημασία ειδικευμένων και 
καταρτισμένων εργαζομένων στον τομέα 
του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής 
ενέργειας· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή 
να εξετάσει, σε διαβούλευση με τους 
ενεχόμενους κοινωνικούς εταίρους, τον 
τρόπο αντιμετώπισης και ενίσχυσης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης·

Or. en

Τροπολογία 364
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και 
να υποστηρίξει οικονομικά πιλοτικά 
προγράμματα στην ΕΕ για την 
αξιοποίηση μη συμβατικών εγχώριων 
πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου 
του σχιστολιθικού φυσικού αερίου· καλεί 
την Επιτροπή να συνδράμει τα κράτη 
μέλη να διεξάγουν γεωλογικές μελέτες για 
να διαπιστωθεί το επίπεδο των 
διαθέσιμων πόρων στην Ένωση και ζητεί 
αυτό να συμπεριληφθεί στη 
μακροπρόθεσμη στρατηγική της 
Ένωσης·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 365
Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και 
να υποστηρίξει οικονομικά πιλοτικά 
προγράμματα στην ΕΕ για την 
αξιοποίηση μη συμβατικών εγχώριων 
πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου 
του σχιστολιθικού φυσικού αερίου· καλεί 
την Επιτροπή να συνδράμει τα κράτη 
μέλη να διεξάγουν γεωλογικές μελέτες για 
να διαπιστωθεί το επίπεδο των 
διαθέσιμων πόρων στην Ένωση και ζητεί 
αυτό να συμπεριληφθεί στη 
μακροπρόθεσμη στρατηγική της 
Ένωσης·

43. ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει, 
να αξιολογήσει και να εκτιμήσει την 
οικονομική και περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα του εγχώριου σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένου 
του αντικτύπου του στα υπόγεια ύδατα·

Or. en

Τροπολογία 366
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και 
να υποστηρίξει οικονομικά πιλοτικά 
προγράμματα στην ΕΕ για την αξιοποίηση 
μη συμβατικών εγχώριων πηγών ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένου του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου· καλεί την Επιτροπή να 
συνδράμει τα κράτη μέλη να διεξάγουν 
γεωλογικές μελέτες για να διαπιστωθεί το 
επίπεδο των διαθέσιμων πόρων στην 
Ένωση και ζητεί αυτό να συμπεριληφθεί 
στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της 
Ένωσης·

43. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και 
να υποστηρίξει οικονομικά 
περιβαλλοντικά ασφαλή πιλοτικά 
προγράμματα στην ΕΕ για την αξιοποίηση 
μη συμβατικών εγχώριων πηγών ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένου του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου· καλεί την Επιτροπή να 
συνδράμει τα κράτη μέλη να διεξάγουν 
γεωλογικές μελέτες για να διαπιστωθεί το 
επίπεδο των διαθέσιμων πόρων στην 
Ένωση και ζητεί αυτό να συμπεριληφθεί 
στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της 
Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει περαιτέρω τον 
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περιβαλλοντικό αντίκτυπο, ο οποίος 
μπορεί να προκύψει με την εξερεύνηση 
αυτής της πηγής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 367
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και 
να υποστηρίξει οικονομικά πιλοτικά 
προγράμματα στην ΕΕ για την 
αξιοποίηση μη συμβατικών εγχώριων 
πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου 
του σχιστολιθικού φυσικού αερίου· καλεί 
την Επιτροπή να συνδράμει τα κράτη μέλη 
να διεξάγουν γεωλογικές μελέτες για να 
διαπιστωθεί το επίπεδο των διαθέσιμων 
πόρων στην Ένωση και ζητεί αυτό να 
συμπεριληφθεί στη μακροπρόθεσμη 
στρατηγική της Ένωσης·

43. καλεί την Επιτροπή να συνδράμει τα 
κράτη μέλη να διεξάγουν γεωλογικές 
μελέτες για να διαπιστωθεί το επίπεδο των 
διαθέσιμων αποθεμάτων "σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου" στην Ένωση και ζητεί 
αυτό να συμπεριληφθεί στη 
μακροπρόθεσμη στρατηγική της Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία 368
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και 
να υποστηρίξει οικονομικά πιλοτικά 
προγράμματα στην ΕΕ για την 
αξιοποίηση μη συμβατικών εγχώριων 
πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου 
του σχιστολιθικού φυσικού αερίου· καλεί 
την Επιτροπή να συνδράμει τα κράτη μέλη 

43. καλεί την Επιτροπή να συνδράμει τα 
κράτη μέλη να διεξάγουν γεωλογικές 
μελέτες για να διαπιστωθεί το επίπεδο των 
διαθέσιμων αποθεμάτων "σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου" στην Ένωση και ζητεί 
αυτό να συμπεριληφθεί στη 
μακροπρόθεσμη στρατηγική της Ένωσης·
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να διεξάγουν γεωλογικές μελέτες για να 
διαπιστωθεί το επίπεδο των διαθέσιμων 
πόρων στην Ένωση και ζητεί αυτό να 
συμπεριληφθεί στη μακροπρόθεσμη 
στρατηγική της Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία 369
Hannes Swoboda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και 
να υποστηρίξει οικονομικά πιλοτικά 
προγράμματα στην ΕΕ για την αξιοποίηση 
μη συμβατικών εγχώριων πηγών ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένου του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου· καλεί την Επιτροπή να 
συνδράμει τα κράτη μέλη να διεξάγουν 
γεωλογικές μελέτες για να διαπιστωθεί το 
επίπεδο των διαθέσιμων πόρων στην 
Ένωση και ζητεί αυτό να συμπεριληφθεί 
στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της 
Ένωσης·

43. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και 
να υποστηρίξει οικονομικά πιλοτικά 
προγράμματα στην ΕΕ για την αξιοποίηση 
μη συμβατικών εγχώριων πηγών ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένου του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου· καλεί την Επιτροπή να 
συνδράμει τα κράτη μέλη να διεξάγουν 
γεωλογικές μελέτες για να διαπιστωθεί το 
επίπεδο των διαθέσιμων πόρων στην 
Ένωση και ζητεί αυτό να συμπεριληφθεί 
στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της 
Ένωσης· υπογραμμίζει εν προκειμένω την 
αναγκαιότητα να δοθεί ειδική προσοχή 
στα περιβαλλοντικά προβλήματα της 
εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 370
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43α. πιστεύει ότι ορισμένες χώρες, όπως 
η Κίνα, έχουν προσδώσει στρατηγικό 
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ρόλο στην ανάπτυξη εγχώριας 
βιομηχανίας ανανεώσιμης ενέργειας 
αφιερωμένης στις εξαγωγές και, 
επομένως, υποστηρίζουν τοπικές 
εταιρείες, παρέχοντάς τους εύκολη 
πρόσβαση σε φθηνό κεφάλαιο και 
υποδομές· καλεί την Επιτροπή να 
θεσπίσει ένα πλαίσιο πολιτικής που θα 
ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την 
ελκυστικότητα του ευρωπαϊκού 
επενδυτικού περιβάλλοντος για τη 
βιομηχανία ανανεώσιμης ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 371
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. πιστεύει ότι μεσοπρόθεσμα, οι 
συμβατικές και μη συμβατικές πηγές 
φυσικού αερίου αποτελούν τον ταχύτερο 
και ευκολότερο τρόπο μείωσης των 
εκπομπών άνθρακα πριν από τη 
μετάβαση σε μία οικονομία που δεν 
βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα και ζητεί 
συνεπώς οι πρωτοβουλίες SET σχετικά με 
τη δέσμευση και την αποθήκευση του 
άνθρακα (CCS) να εστιάσουν την 
προσοχή τους σε μονάδες παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με 
φυσικό αέριο και σε άλλες εκπομπές 
βιοκαυσίμων·

44. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική της 
ΕΕ για την απαλλαγή από το διοξείδιο 
του άνθρακα θα πρέπει να επικεντρωθεί 
στη χάραξη στρατηγικών ενεργειακής 
απόδοσης και ανανεώσιμης ενέργειας, 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 
μετάβαση σε μία οικονομία που δεν 
βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα· σημειώνει 
ότι οι συμβατικές και μη συμβατικές 
πηγές φυσικού αερίου είναι σημαντικές 
για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα·

Or. en
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Τροπολογία 372
Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. πιστεύει ότι μεσοπρόθεσμα, οι 
συμβατικές και μη συμβατικές πηγές 
φυσικού αερίου αποτελούν τον ταχύτερο 
και ευκολότερο τρόπο μείωσης των 
εκπομπών άνθρακα πριν από τη μετάβαση 
σε μία οικονομία που δεν βασίζεται στα
ορυκτά καύσιμα και ζητεί συνεπώς οι 
πρωτοβουλίες SET σχετικά με τη 
δέσμευση και την αποθήκευση του 
άνθρακα (CCS) να εστιάσουν την 
προσοχή τους σε μονάδες παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με 
φυσικό αέριο και σε άλλες εκπομπές 
βιοκαυσίμων·

44. πιστεύει ότι το αέριο είναι το πλέον 
κατάλληλο μεταβατικό ορυκτό καύσιμο 
πριν από τη μετάβαση σε μία οικονομία 
που βασίζεται πλήρως στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 373
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. πιστεύει ότι μεσοπρόθεσμα, οι
συμβατικές και μη συμβατικές πηγές 
φυσικού αερίου αποτελούν τον ταχύτερο 
και ευκολότερο τρόπο μείωσης των 
εκπομπών άνθρακα πριν από τη μετάβαση 
σε μία οικονομία που δεν βασίζεται στα 
ορυκτά καύσιμα και ζητεί συνεπώς οι 
πρωτοβουλίες SET σχετικά με τη 
δέσμευση και την αποθήκευση του 
άνθρακα (CCS) να εστιάσουν την 
προσοχή τους σε μονάδες παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με 
φυσικό αέριο και σε άλλες εκπομπές 

44. πιστεύει ότι μεσοπρόθεσμα, οι 
συμβατικές και μη συμβατικές πηγές 
φυσικού αερίου αποτελούν τον ταχύτερο 
και ευκολότερο τρόπο μείωσης των 
εκπομπών άνθρακα πριν από τη μετάβαση 
σε μία οικονομία που δεν βασίζεται στα 
ορυκτά καύσιμα·
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βιοκαυσίμων·

Or. de

Τροπολογία 374
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. πιστεύει ότι μεσοπρόθεσμα, οι 
συμβατικές και μη συμβατικές πηγές 
φυσικού αερίου αποτελούν τον ταχύτερο 
και ευκολότερο τρόπο μείωσης των
εκπομπών άνθρακα πριν από τη 
μετάβαση σε μία οικονομία που δεν 
βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα και ζητεί 
συνεπώς οι πρωτοβουλίες SET σχετικά με 
τη δέσμευση και την αποθήκευση του 
άνθρακα (CCS) να εστιάσουν την 
προσοχή τους σε μονάδες παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με 
φυσικό αέριο και σε άλλες εκπομπές 
βιοκαυσίμων·

44. πιστεύει ότι στη βραχυπρόθεσμη έως
μεσοπρόθεσμη μεταβατική φάση προς
μία οικονομία που δεν βασίζεται στα 
ορυκτά καύσιμα, το φυσικό αέριο 
αποτελεί απαραίτητη πηγή ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 375
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. πιστεύει ότι μεσοπρόθεσμα, οι
συμβατικές και μη συμβατικές πηγές 
φυσικού αερίου αποτελούν τον ταχύτερο 
και ευκολότερο τρόπο μείωσης των 
εκπομπών άνθρακα πριν από τη 
μετάβαση σε μία οικονομία που δεν 
βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα και ζητεί 

44. πιστεύει ότι στην μεσοπρόθεσμη
μεταβατική φάση προς μία οικονομία που 
δεν βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα, το 
φυσικό αέριο αποτελεί απαραίτητη πηγή 
ενέργειας η οποία συνιστά γρήγορο και 
αποδοτικό από άποψης κόστους τρόπο 
μείωσης των εκπομπών άνθρακα· 
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συνεπώς οι πρωτοβουλίες SET σχετικά με 
τη δέσμευση και την αποθήκευση του 
άνθρακα (CCS) να εστιάσουν την 
προσοχή τους σε μονάδες παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με 
φυσικό αέριο και σε άλλες εκπομπές 
βιοκαυσίμων·

επιπλέον, δεδομένου ότι το φυσικό αέριο 
αποτελεί υφιστάμενο πόρο, τα κονδύλια 
για την έρευνα και την ανάπτυξη θα 
πρέπει να επικεντρώνονται στην επίτευξη 
μεγαλύτερης καθαρότητας όσον αφορά 
τις υφιστάμενες πηγές, π.χ. μονάδες 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που 
λειτουργούν με φυσικό αέριο και άλλες 
εκπομπές βιοκαυσίμων·

Or. en

Τροπολογία 376
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. πιστεύει ότι μεσοπρόθεσμα, οι 
συμβατικές και μη συμβατικές πηγές 
φυσικού αερίου αποτελούν τον ταχύτερο 
και ευκολότερο τρόπο μείωσης των 
εκπομπών άνθρακα πριν από τη μετάβαση 
σε μία οικονομία που δεν βασίζεται στα 
ορυκτά καύσιμα και ζητεί συνεπώς οι 
πρωτοβουλίες SET σχετικά με τη 
δέσμευση και την αποθήκευση του 
άνθρακα (CCS) να εστιάσουν την προσοχή 
τους σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας που λειτουργούν με φυσικό 
αέριο και σε άλλες εκπομπές βιοκαυσίμων·

44. πιστεύει ότι μεσοπρόθεσμα, οι 
συμβατικές και μη συμβατικές πηγές 
φυσικού αερίου αποτελούν έναν από τους 
ταχύτερους και ευκολότερους τρόπους
μείωσης των εκπομπών άνθρακα στο 
πλαίσιο του στόχου της δημιουργίας μιας 
οικονομίας χαμηλών εκπομπών έως το 
2050 πριν από τη μετάβαση σε μία 
οικονομία που δεν βασίζεται στα ορυκτά 
καύσιμα και ζητεί συνεπώς οι 
πρωτοβουλίες SET σχετικά με τη 
δέσμευση και την αποθήκευση του 
άνθρακα (CCS) να εστιάσουν την προσοχή 
τους σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας που λειτουργούν με φυσικό 
αέριο και σε άλλες εκπομπές βιοκαυσίμων·

Or. en

Τροπολογία 377
Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44a. επικροτεί το γεγονός ότι το κοινοτικό 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών (EU ETS) προβλέπει έναν 
σημαντικό μηχανισμό αλληλεγγύης υπέρ 
των κρατών μελών της κεντρικής και 
ανατολικής Ευρώπης και προτρέπει τις 
κυβερνήσεις τους να χρησιμοποιήσουν 
τους πόρους αυτούς –καθώς και τα 
διαρθρωτικά ταμεία– προκειμένου να 
συνδράμουν στην επίσπευση της 
αντικατάστασης παλαιών μη αποδοτικών 
μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας και να εκσυγχρονίσουν τα 
υφιστάμενα κτίρια·

Or. en

Τροπολογία 378
Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. όπως αναφέρει η δεύτερη επισκόπηση 
για την ενέργεια, ο άνθρακας εξακολουθεί 
να αποτελεί μια βασική εγχώρια πηγή 
ενέργειας και ως εκ τούτου η Ένωση 
πρέπει να συνεχίσει την έρευνα για τις 
καθαρές τεχνολογίες άνθρακα όπως η 
αεριοποίηση και η υγροποίηση του 
άνθρακα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 379
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. όπως αναφέρει η δεύτερη επισκόπηση 
για την ενέργεια, ο άνθρακας εξακολουθεί 
να αποτελεί μια βασική εγχώρια πηγή 
ενέργειας και ως εκ τούτου η Ένωση 
πρέπει να συνεχίσει την έρευνα για τις 
καθαρές τεχνολογίες άνθρακα όπως η 
αεριοποίηση και η υγροποίηση του 
άνθρακα·

45. όπως αναφέρει η δεύτερη επισκόπηση 
για την ενέργεια, ο άνθρακας εξακολουθεί 
να αποτελεί μια βασική εγχώρια πηγή 
ενέργειας και ως εκ τούτου η Ένωση 
πρέπει να συνεχίσει την έρευνα για τις 
αποδοτικές και, κατ’ επέκταση, καθαρές 
τεχνολογίες για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας με βάση το φυσικό αέριο που 
λαμβάνεται από άνθρακα·

Or. pl

Τροπολογία 380
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. όπως αναφέρει η δεύτερη επισκόπηση 
για την ενέργεια, ο άνθρακας εξακολουθεί
να αποτελεί μια βασική εγχώρια πηγή 
ενέργειας και ως εκ τούτου η Ένωση
πρέπει να συνεχίσει την έρευνα για τις 
καθαρές τεχνολογίες άνθρακα όπως η 
αεριοποίηση και η υγροποίηση του 
άνθρακα·

45. όπως αναφέρει η δεύτερη επισκόπηση 
για την ενέργεια, ο άνθρακας αποτελεί μια 
εγχώρια πηγή ενέργειας που 
συγκαταλέγεται μεταξύ των υπαιτίων της 
εκπομπής μεγάλων ποσοτήτων αερίων 
του θερμοκηπίου και ως εκ τούτου πρέπει 
να αντικατασταθεί από τεχνολογίες που 
συνεπάγονται χαμηλότερες εκπομπές· 
τονίζει ότι η έρευνα για τις καθαρές 
τεχνολογίες άνθρακα όπως η αεριοποίηση 
και η υγροποίηση του άνθρακα πρέπει να 
παρουσιάσει σημαντική μείωση των 
εκπομπών άνθρακα, διαφορετικά η 
Ένωση θα πρέπει να εστιάσει τους 
πόρους της σε περισσότερο υποσχόμενες 
τεχνολογίες·

Or. en
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Τροπολογία 381
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. όπως αναφέρει η δεύτερη επισκόπηση 
για την ενέργεια, ο άνθρακας εξακολουθεί 
να αποτελεί μια βασική εγχώρια πηγή 
ενέργειας και ως εκ τούτου η Ένωση 
πρέπει να συνεχίσει την έρευνα για τις 
καθαρές τεχνολογίες άνθρακα όπως η 
αεριοποίηση και η υγροποίηση του 
άνθρακα·

45. όπως αναφέρει η δεύτερη επισκόπηση 
για την ενέργεια, ο άνθρακας εξακολουθεί 
να αποτελεί μια βασική εγχώρια πηγή 
ενέργειας και ως εκ τούτου η Ένωση 
πρέπει να συνεχίσει την έρευνα για τις 
καθαρές τεχνολογίες άνθρακα όπως η 
δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του 
άνθρακα καθώς και η αεριοποίηση και η 
υγροποίηση του άνθρακα·

Or. de

Τροπολογία 382
Norbert Glante, Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. όπως αναφέρει η δεύτερη επισκόπηση 
για την ενέργεια, ο άνθρακας εξακολουθεί 
να αποτελεί μια βασική εγχώρια πηγή 
ενέργειας και ως εκ τούτου η Ένωση 
πρέπει να συνεχίσει την έρευνα για τις 
καθαρές τεχνολογίες άνθρακα όπως η 
αεριοποίηση και η υγροποίηση του 
άνθρακα·

45. όπως αναφέρει η δεύτερη επισκόπηση 
για την ενέργεια, ο άνθρακας εξακολουθεί 
να αποτελεί μια βασική εγχώρια πηγή 
ενέργειας και ως εκ τούτου η Ένωση 
πρέπει να συνεχίσει την έρευνα για τις 
καθαρές τεχνολογίες άνθρακα όπως η 
δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του 
άνθρακα καθώς και η αεριοποίηση και η 
υγροποίηση του άνθρακα·

Or. de
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Τροπολογία 383
Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46α. υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη νέων και 
υφιστάμενων μονάδων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι καίριας 
σημασίας για την ικανοποίηση της 
ζήτησης μη ορυκτών καυσίμων στην 
Ευρώπη· ως εκ τούτου, η Ευρώπη θα 
πρέπει να εντατικοποιήσει τις έρευνές της 
όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια της 
επόμενης γενιάς·

Or. en

Τροπολογία 384
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. πιστεύει ότι η έρευνα και η ανάπτυξη 
για καινοτομίες στις ενεργειακές 
τεχνολογίες πρέπει να αποτελεί βασική 
προτεραιότητα του νέου 8ου 
προγράμματος πλαίσιο έρευνας και 
ανάπτυξης και ότι συνεπώς πρέπει να 
υπάρξει σημαντική αύξηση των πόρων 
που διατίθενται στα υποπρογράμματα 
αυτά·

47. πιστεύει ότι η έρευνα και η ανάπτυξη 
για καινοτομίες στις ενεργειακές 
τεχνολογίες πρέπει να αποτελεί βασική 
προτεραιότητα του νέου 8ου 
προγράμματος πλαίσιο έρευνας και 
ανάπτυξης· συνεπώς, ζητεί μετ’ επιτάσεως 
από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
δώσουν προτεραιότητα σε αυτόν τον 
τομέα πολιτικής στον προσεχή 
προϋπολογισμό και το δημοσιονομικό 
πλαίσιο, διπλασιάζοντας τους πόρους για 
σχέδια έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης 
στον τομέα της ενέργειας, προβαίνοντας 
σε σημαντική –συγκριτικά με το 
υφιστάμενο επίπεδο– αύξηση του 
μελλοντικού προϋπολογισμού της ΕΕ έως 
το 2020, ιδίως για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, τα ευφυή δίκτυα και την 
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ενεργειακή απόδοση· υπενθυμίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι η χρηματοδότηση για 
το σχέδιο SET πρέπει να ανέρχεται σε 
περισσότερο από 1,5 δισ. ευρώ ετησίως, 
σύμφωνα με εκτίμηση της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 385
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. πιστεύει ότι η έρευνα και η ανάπτυξη 
για καινοτομίες στις ενεργειακές 
τεχνολογίες πρέπει να αποτελεί βασική 
προτεραιότητα του νέου 8ου 
προγράμματος πλαίσιο έρευνας και 
ανάπτυξης και ότι συνεπώς πρέπει να 
υπάρξει σημαντική αύξηση των πόρων που 
διατίθενται στα υποπρογράμματα αυτά·

47. πιστεύει ότι η έρευνα και η ανάπτυξη 
για καινοτομίες στις ενεργειακές 
τεχνολογίες πρέπει να αποτελεί βασική 
προτεραιότητα του νέου 8ου 
προγράμματος πλαίσιο έρευνας και 
ανάπτυξης και ότι συνεπώς υπογραμμίζει 
ότι οι μέθοδοι κατανομής πρέπει να 
αντανακλούν τις διαφορετικές 
δυνατότητες των κρατών μελών όσον 
αφορά δραστηριότητες έρευνας και 
ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 386
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. πιστεύει ότι η έρευνα και η ανάπτυξη 
για καινοτομίες στις ενεργειακές 
τεχνολογίες πρέπει να αποτελεί βασική 
προτεραιότητα του νέου 8ου 
προγράμματος πλαίσιο έρευνας και 
ανάπτυξης και ότι συνεπώς πρέπει να 

47. πιστεύει ότι η έρευνα και η ανάπτυξη 
για καινοτομίες στις ενεργειακές 
τεχνολογίες πρέπει να αποτελεί βασική 
προτεραιότητα του νέου 8ου 
προγράμματος πλαίσιο έρευνας και 
ανάπτυξης· υπενθυμίζει ότι η 
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υπάρξει σημαντική αύξηση των πόρων 
που διατίθενται στα υποπρογράμματα 
αυτά·

χρηματοδότηση πρέπει να είναι επαρκής 
για τη στήριξη καθαρών, βιώσιμων και 
αποδοτικών ενεργειακών τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 387
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. πιστεύει ότι η έρευνα και η ανάπτυξη 
για καινοτομίες στις ενεργειακές 
τεχνολογίες πρέπει να αποτελεί βασική 
προτεραιότητα του νέου 8ου 
προγράμματος πλαίσιο έρευνας και 
ανάπτυξης και ότι συνεπώς πρέπει να 
υπάρξει σημαντική αύξηση των πόρων που 
διατίθενται στα υποπρογράμματα αυτά·

47. πιστεύει ότι η έρευνα και η ανάπτυξη 
για καινοτομίες στις ενεργειακές 
τεχνολογίες, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
νέες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης,
πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα 
του νέου 8ου προγράμματος πλαίσιο 
έρευνας και ανάπτυξης και ότι συνεπώς 
πρέπει να υπάρξει σημαντική αύξηση των 
πόρων που διατίθενται στα 
υποπρογράμματα αυτά·

Or. en

Τροπολογία 388
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47α. επικροτεί την πρόοδο που έχει ήδη 
σημειωθεί με τη δρομολόγηση κοινών 
τεχνολογικών πρωτοβουλιών για την 
προσέγγιση της βιομηχανίας, των 
ερευνητικών και των δημόσιων 
ιδρυμάτων, εξασφαλίζοντας 
προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη· 
πιστεύει ότι η εμπειρία από τις κοινές 
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τεχνολογικές πρωτοβουλίες θα πρέπει να 
αξιοποιηθεί για τη στήριξη της 
ανάπτυξης μίας "Silicon Valley για την 
ενέργεια", διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν 
τον τρόπο την υπεροχή της Ευρώπης στις 
βιώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 389
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. υπενθυμίζει ότι η έρευνα στον τομέα 
της ενέργειας πρέπει να συμβάλλει όχι 
μόνο στη μείωση των αερίων θερμοκηπίου 
και την ενίσχυση της ασφάλειας του 
εφοδιασμού αλλά και στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων· για το λόγο αυτό πιστεύει 
ότι η συμφωνία για την τυποποίηση με 
τους στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ (όπως 
η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Ρωσία και οι 
ΗΠΑ) όσον αφορά τις νέες ενεργειακές 
τεχνολογίες, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, 
είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι οι ευρωπαϊκές 
καινοτομίες είναι πλήρως εμπορεύσιμες 
στη διεθνή αγορά·

48. υπενθυμίζει ότι η έρευνα στον τομέα 
της ενέργειας πρέπει να συμβάλλει όχι 
μόνο στη μείωση των αερίων θερμοκηπίου 
και την ενίσχυση της ασφάλειας του 
εφοδιασμού αλλά και στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων· για το λόγο αυτό πιστεύει 
ότι η συμφωνία για την τυποποίηση με 
τους στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ (όπως 
η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Ρωσία και οι 
ΗΠΑ) όσον αφορά τις νέες ενεργειακές 
τεχνολογίες, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, 
είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι οι ευρωπαϊκές 
καινοτομίες είναι πλήρως εμπορεύσιμες 
στη διεθνή αγορά· επιπλέον, προκειμένου 
για τη διασφάλιση της αποδοτικής και 
δίκαιης μεταφοράς τεχνολογιών, 
ενθαρρύνει την ΕΕ και τους διεθνείς 
εμπορικούς εταίρους της να εργαστούν 
για τη δρομολόγηση πρωτοβουλιών 
σχετικά με το άνοιγμα των εμπορικών 
συναλλαγών στις πράσινες τεχνολογίες, με 
μακροπρόθεσμο στόχο την άρση των 
δασμολογικών φραγμών στην πράσινη 
τεχνολογία·

Or. en
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Τροπολογία 390
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. υπενθυμίζει ότι η έρευνα στον τομέα 
της ενέργειας πρέπει να συμβάλλει όχι 
μόνο στη μείωση των αερίων θερμοκηπίου 
και την ενίσχυση της ασφάλειας του 
εφοδιασμού αλλά και στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων· για το λόγο αυτό πιστεύει 
ότι η συμφωνία για την τυποποίηση με 
τους στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ (όπως 
η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Ρωσία και οι 
ΗΠΑ) όσον αφορά τις νέες ενεργειακές 
τεχνολογίες, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, 
είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι οι ευρωπαϊκές 
καινοτομίες είναι πλήρως εμπορεύσιμες 
στη διεθνή αγορά·

48. υπενθυμίζει ότι η έρευνα στον τομέα 
της ενέργειας πρέπει να συμβάλλει όχι 
μόνο στη μείωση των αερίων θερμοκηπίου 
και την ενίσχυση της ασφάλειας του 
εφοδιασμού αλλά και στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων· για το λόγο αυτό πιστεύει 
ότι η συμφωνία για την τυποποίηση με 
τους στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ (όπως 
η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Ρωσία και οι 
ΗΠΑ) όσον αφορά τις νέες ενεργειακές 
τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, είναι ζωτικής 
σημασίας προκειμένου να διασφαλισθεί ότι 
οι ευρωπαϊκές καινοτομίες είναι πλήρως 
εμπορεύσιμες στη διεθνή αγορά·

Or. fr

Τροπολογία 391
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Νέος τίτλος πριν από την παράγραφο 48

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Μεταφορές χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και νέες 
τεχνολογίες

Or. en
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Τροπολογία 392
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ένταξης των μεταφορών με χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα στη νέα ενεργειακή 
στρατηγική και τους συναφείς τομείς 
πολιτικής της λόγω της 
διασυνδεσιμότητάς τους· επαναλαμβάνει 
ότι το κλειδί για την επίτευξη 
περισσότερο πράσινων μεταφορών 
βρίσκεται στην αξιοποίηση του συνόλου 
των δυνατοτήτων όλων των 
διαφορετικών τεχνολογιών: περισσότερο 
αποδοτικοί κινητήρες καυσίμων, 
εναλλακτικά καύσιμα, όπως βιώσιμο 
βιοκαύσιμο και βιοαέριο, υγροποιημένο 
φυσικό αέριο και πεπιεσμένο φυσικό 
αέριο, ηλεκτρικά και υβριδικά 
αυτοκίνητα, ευφυή συστήματα 
μεταφορών, επέκταση και βελτίωση των 
σιδηροδρομικών μεταφορών για αγαθά 
και επιβάτε μέσω της προώθησης της 
διαλειτουργικότητας και της θέσπισης 
κοινών προτύπων· ζητεί καλύτερη 
ολοκλήρωση των διαφορετικών μέσων 
μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της 
δημιουργίας "πράσινων διαδρόμων" για 
τις μεταφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 393
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48a. θεωρεί ότι ένας αποτελεσματικός 
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τρόπος μείωσης της κατανάλωσης 
ενέργειας θα ήταν η διενέργεια ερευνών 
όσον αφορά τα υποκατάστατα 
συμβατικών πρώτων υλών και 
κατασκευαστικών υλικών, η παραγωγή 
των οποίων είναι χαμηλής ενεργειακής 
έντασης·

Or. pl

Τροπολογία 394
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48a. φρονεί ότι η ηλεκτρική κινητικότητα 
αποτελεί βιώσιμη επιλογή για μεγαλύτερη 
ενεργειακή απόδοση, και ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν σχετική έρευνα και 
ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 395
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48β. πέραν της εξασφάλισης υποστήριξης 
για την Ε&Α και την ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών, καθώς και του καθορισμού 
φιλόδοξων προτύπων για την ενεργειακή 
απόδοση κινητήρων ορυκτών καυσίμων, 
τονίζει την ανάγκη άρσης των τεχνικών 
εμποδίων στη χρήση νέων τεχνολογιών, 
διασφαλίζοντας, π.χ., ότι η επαναφόρτιση 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπορεί να 
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αποτελεί μέρος της διαχείρισης δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας ή και ότι η 
επαναφόρτιση πραγματοποιείται υπό 
συνθήκες υψηλής παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 396
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48γ. παροτρύνει, εν προκειμένω, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα 
μαζί με την ανάπτυξη "έξυπνων"
συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και 
αποθήκευσης, υπερ-δικτύων και ευφυών 
δικτύων, και τον συνδυασμό θερμικής και 
ηλεκτρικής ενέργειας, κ.λπ., για 
παράδειγμα, μέσω του σχεδίου δράσης 
για την προώθηση πράσινων οχημάτων 
και τη δημιουργία γενικών ρυθμιστικών 
πλαισίων·

Or. en

Τροπολογία 397
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48δ. επισημαίνει την καίρια σημασία του 
γεγονότος ότι πρόκειται για μια 
συντονισμένη προσπάθεια, η οποία 
διασφαλίζει ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα 



PE448.829v01-00 92/107 AM\830437EL.doc

EL

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να 
επαναφορτιστούν σε ολόκληρη την ΕΕ, 
χωρίς τεχνικές προσαρμογές, π.χ. μέσω 
της κατάρτισης διεθνούς τυποποίησης 
ρευματοληπτών, διαβίβασης δεδομένων 
και συσσωρευτών·

Or. en

Τροπολογία 398
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48ε. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
συντονιστούν μεταξύ τους, ούτως ώστε 
να μην υπάρχουν εθνικές ειδικές 
απαιτήσεις που θα μπορούσαν να 
επιβραδύνουν τις νέες τεχνολογίες 
καυσίμων ή να τις καταστήσουν 
δαπανηρότερες·

Or. en

Τροπολογία 399
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. πιστεύει ότι οι ευφυείς μετρήσεις και 
τα ενεργειακά έργα εν γένει απαιτούν 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
προκειμένου να εκτεθούν στους πολίτες τα 
οφέλη τους· τονίζει ότι η ενημέρωση της 
κοινωνίας για τα οφέλη των ευφυών 
μετρητών έχει μεγάλη σπουδαιότητα για 
την επιτυχία τους·

49. υπογραμμίζει τη σημασία των ευφυών 
μετρητών για τους καταναλωτές, 
προκειμένου να παρακολουθείται 
καλύτερα η ζήτηση, με στόχο τη μείωση 
των περιόδων υψηλής χρέωσης και τη 
μεταφορά της ζήτησης σε περιόδους 
χαμηλής χρέωσης, καθώς και τη σύναψη 
συμβάσεων βάσει της ζήτησης-
προσφοράς και τη βελτίωση της 
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ενεργειακής απόδοσης στις κατοικίες των 
καταναλωτών· πιστεύει ότι οι ευφυείς 
μετρήσεις και τα ενεργειακά έργα εν γένει 
απαιτούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
προκειμένου να εκτεθούν στους πολίτες τα 
οφέλη τους· τονίζει ότι η ενημέρωση της 
κοινωνίας για τα οφέλη των ευφυών 
μετρητών έχει μεγάλη σπουδαιότητα για 
την επιτυχία τους·

Or. en

Τροπολογία 400
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. πιστεύει ότι οι ευφυείς μετρήσεις και 
τα ενεργειακά έργα εν γένει απαιτούν 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
προκειμένου να εκτεθούν στους πολίτες τα 
οφέλη τους· τονίζει ότι η ενημέρωση της 
κοινωνίας για τα οφέλη των ευφυών 
μετρητών έχει μεγάλη σπουδαιότητα για 
την επιτυχία τους·

49. πιστεύει ότι οι ευφυείς μετρήσεις και 
τα ενεργειακά έργα εν γένει απαιτούν 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
προκειμένου να εκτεθούν στους πολίτες τα 
οφέλη τους· τονίζει ότι η ενημέρωση της 
κοινωνίας για τα οφέλη των ευφυών 
μετρητών έχει μεγάλη σπουδαιότητα για 
την επιτυχία τους· υπογραμμίζει ότι αυτό 
θα συμβεί εφόσον θα είναι θετικό το 
αποτέλεσμα μίας ολοκληρωμένης 
ανάλυσης κόστους-ωφελείας, θα 
προστατεύονται οι χρήστες με χαμηλό 
εισόδημα και θα εξασφαλίζεται η 
προστασία της ιδιωτικής ζωής, και καλεί, 
συνεπώς, την Επιτροπή και τον ACER να 
συστήσουν στα κράτη μέλη την εκπόνηση 
της εν λόγω ανάλυσης·

Or. en
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Τροπολογία 401
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. πιστεύει ότι οι ευφυείς μετρήσεις και 
τα ενεργειακά έργα εν γένει απαιτούν 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
προκειμένου να εκτεθούν στους πολίτες τα 
οφέλη τους· τονίζει ότι η ενημέρωση της 
κοινωνίας για τα οφέλη των ευφυών 
μετρητών έχει μεγάλη σπουδαιότητα για 
την επιτυχία τους·

49. πιστεύει ότι οι ευφυείς μετρήσεις και 
τα ενεργειακά έργα εν γένει απαιτούν 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
προκειμένου να εκτεθούν στους πολίτες τα 
οφέλη τους· τονίζει ότι η ενημέρωση της 
κοινωνίας για τα οφέλη των ευφυών 
μετρητών έχει μεγάλη σπουδαιότητα για 
την επιτυχία τους· υπενθυμίζει ότι η 
έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας του 
Κοινοβουλίου "σχετικά με μια νέα 
ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη: 
2015.eu" έθεσε ως στόχο πολιτικής τον 
εξοπλισμό, έως το 2015, του 50% των 
κατοικιών στην Ευρώπη με ευφυείς 
μετρητές·

Or. en

Τροπολογία 402
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. πιστεύει ότι οι ευφυείς μετρήσεις και 
τα ενεργειακά έργα εν γένει απαιτούν 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
προκειμένου να εκτεθούν στους πολίτες τα 
οφέλη τους· τονίζει ότι η ενημέρωση της 
κοινωνίας για τα οφέλη των ευφυών 
μετρητών έχει μεγάλη σπουδαιότητα για 
την επιτυχία τους·

49. πιστεύει ότι οι ευφυείς μετρήσεις και 
τα ενεργειακά έργα εν γένει απαιτούν 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
προκειμένου να εκτεθούν στους πολίτες τα 
οφέλη τους· τονίζει ότι η ενημέρωση της 
κοινωνίας για τα οφέλη των ευφυών 
μετρητών έχει μεγάλη σπουδαιότητα για 
την επιτυχία τους, ιδίως λόγω της νομικής 
υποχρέωσης των κρατών μελών να 
διασφαλίσουν ότι τουλάχιστον το 80% 
των καταναλωτών θα είναι, έως το 2020, 
εφοδιασμένοι με ευφυή συστήματα 
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μέτρησης·

Or. en

Τροπολογία 403
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. πιστεύει ότι οι ευφυείς μετρήσεις και 
τα ενεργειακά έργα εν γένει απαιτούν 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
προκειμένου να εκτεθούν στους πολίτες τα 
οφέλη τους· τονίζει ότι η ενημέρωση της 
κοινωνίας για τα οφέλη των ευφυών 
μετρητών έχει μεγάλη σπουδαιότητα για 
την επιτυχία τους·

49. πιστεύει ότι οι ευφυείς μετρήσεις και 
τα ενεργειακά έργα εν γένει απαιτούν 
πανευρωπαϊκές εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης και προγράμματα 
εκπαίδευσης στην ενεργειακή 
αποδοτικότητα προκειμένου να εκτεθούν 
στους πολίτες τα οφέλη τους· τονίζει ότι η 
ενημέρωση της κοινωνίας για τα οφέλη 
των ευφυών μετρητών έχει μεγάλη 
σπουδαιότητα για την επιτυχία τους·

Or. el

Τροπολογία 404
Herbert Reul, Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49a. πιστεύει ότι οι ενημερωμένοι πελάτες 
και πολίτες μπορούν να επηρεάσουν την 
αγορά μέσω συνειδητών αποφάσεων· 
επικροτεί, επομένως, πρωτοβουλίες, όπως 
το ευρωπαϊκού φόρουμ για την πυρηνική 
ενέργεια (ENEF), στο πλαίσιο του οποίου 
πλήθος ενδιαφερομένων μπορούν να 
συζητούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος·

Or. de
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Τροπολογία 405
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49α. θεωρεί ότι η θερμική αναβάθμιση 
των κτιρίων και η ανακύκλωση υλικών 
και ενέργειας των αστικών και 
βιομηχανικών λυμάτων θα μπορούσαν να 
αποφέρουν σημαντικά οφέλη για τους 
καταναλωτές·

Or. pl

Τροπολογία 406
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49α. υποστηρίζει πρωτοβουλίες που θα 
συμβάλουν στην ομαλή προσαρμογή των 
αναγκών σε ανθρώπινους πόρους στη 
μετάβαση προς ένα ενεργειακό μείγμα 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 407
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49 β (νέα)



AM\830437EL.doc 97/107 PE448.829v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49β. πιστεύει ότι οι ενημερωμένοι πελάτες 
και πολίτες θα επηρεάσουν θετικά την 
αγορά. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνει 
πρωτοβουλίες οι οποίες περιλαμβάνουν 
εκτενείς διαβουλεύσεις μεταξύ των 
ενδιαφερομένων, όπως το ευρωπαϊκό 
φόρουμ για την πυρηνική ενέργεια 
(ENEF) και άλλες·

Or. en

Τροπολογία 408
Herbert Reul, Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθήσει την εφαρμογή της τρίτης 
δέσμης μέτρων για την εσωτερική αγορά 
και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσον αφορά τα εθνικά μέτρα 
για την πρόληψη της ενεργειακής 
φτώχειας και υπενθυμίζει στα κράτη μέλη 
τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της 
ισχύουσας νομοθεσίας·

50. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθήσει την εφαρμογή της τρίτης 
δέσμης μέτρων για την εσωτερική αγορά 
και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσον αφορά τα εθνικά μέτρα 
και υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τις 
υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της 
ισχύουσας νομοθεσίας·

Or. de

Τροπολογία 409
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθήσει την εφαρμογή της τρίτης 

50. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθήσει την εφαρμογή της τρίτης 
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δέσμης μέτρων για την εσωτερική αγορά 
και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσον αφορά τα εθνικά μέτρα 
για την πρόληψη της ενεργειακής 
φτώχειας και υπενθυμίζει στα κράτη μέλη 
τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της 
ισχύουσας νομοθεσίας·

δέσμης μέτρων για την εσωτερική αγορά 
και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσον αφορά τα εθνικά μέτρα 
και υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τις 
υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της 
ισχύουσας νομοθεσίας·

Or. de

Τροπολογία 410
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50α. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο τα 
κράτη μέλη να συμφωνήσουν, έως το 
τέλος του 2010, σε κοινές ελάχιστες 
λειτουργικές προδιαγραφές για τα ευφυή 
συστήματα μέτρησης, προκειμένου να 
παρέχονται στους καταναλωτές 
πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή 
τους κατανάλωση και να τους 
επιτρέπεται να την διαχειρίζονται κατά 
τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 411
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50α. απευθύνει έκκληση για τη θέσπιση 
των υψηλότερων δυνατών προτύπων 
ασφαλείας για όλες τις πηγές ενέργειας, 
μεταξύ άλλων, μέσω προγραμμάτων 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, 
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προκειμένου να αρθούν οι επιφυλάξεις 
των πολιτών και να προαχθεί η 
μεγαλύτερη αποδοχή τους από την κοινή 
γνώμη·

Or. fr

Τροπολογία 412
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50α. υπενθυμίζει την υποχρέωση των 
κρατών μελών δυνάμει της τρίτης δέσμης 
μέτρων για την ενέργεια να αναπτύξουν 
καινοτόμες μεθόδους τιμολόγησης, όπως 
την υποχρέωση των επιχειρήσεων 
ηλεκτρικής ενέργειας να καθιερώσουν, 
απευθείας ή μέσω εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών, αυξημένα τιμολόγια για 
μεγαλύτερα επίπεδα κατανάλωσης, με 
τους σαφείς στόχους της ανάπτυξης 
συμπεριφοράς που ευνοεί την ενεργειακή 
απόδοση, της μείωσης της οικιακής 
ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και των 
σχετικών μειώσεων στις εγχώριες 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς
και της μείωσης του ενεργειακού κόστους 
σε νοικοκυριά που πλήττονται από 
ενεργειακή φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία 413
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50β. σημειώνει ότι τα ετήσια ποσοστά 
αλλαγής προμηθευτή από τους 
καταναλωτές στα κράτη μέλη 
κυμαίνονται μεταξύ 0 και 20%· τονίζει ότι 
προσφορές στην αγορά δεν μπορούν να 
συγκριθούν εύκολα και η έλλειψη 
διαθέσιμων πληροφοριών συνιστά 
εμπόδιο στην αλλαγή προμηθευτή και τον 
αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην αγορά 
λιανικής· υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο της 
τρίτης δέσμης μέτρων, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές έχουν καθήκον να 
διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα 
και την επιβολή των μέτρων προστασίας 
που προβλέπονται στις οδηγίες·

Or. en

Τροπολογία 414
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις στον 
τομέα της ενέργειας τις υποχρεώσεις που 
έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της τρίτης 
δέσμης μέτρων για την ενέργεια να 
καθιερώσουν σαφείς και κατανοητούς 
λογαριασμούς ενέργειας· πιστεύει ότι το 
πρότυπο των λογαριασμών του φόρουμ 
των πολιτών για την ενέργεια που έχει 
συγκροτήσει η Επιτροπή πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ως βάση για την 
τυποποίηση των λογαριασμών ενέργειας 
σε ολόκληρη την Ένωση·

51. υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις στον 
τομέα της ενέργειας τις υποχρεώσεις που 
έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της τρίτης 
δέσμης μέτρων για την ενέργεια να 
καθιερώσουν σαφείς και κατανοητούς 
λογαριασμούς ενέργειας·

Or. de
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Τροπολογία 415
Herbert Reul, Robert Goebbels, Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις στον 
τομέα της ενέργειας τις υποχρεώσεις που 
έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της τρίτης 
δέσμης μέτρων για την ενέργεια να 
καθιερώσουν σαφείς και κατανοητούς 
λογαριασμούς ενέργειας· πιστεύει ότι το
πρότυπο των λογαριασμών του φόρουμ 
των πολιτών για την ενέργεια που έχει 
καταρτίσει η Επιτροπή πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ως βάση για την 
τυποποίηση των λογαριασμών ενέργειας 
σε ολόκληρη την Ένωση·

51. υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις στον 
τομέα της ενέργειας τις υποχρεώσεις που 
έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της τρίτης 
δέσμης μέτρων για την ενέργεια να 
καθιερώσουν σαφείς και κατανοητούς 
λογαριασμούς ενέργειας· πιστεύει ότι οι
πληροφορίες που περιέχονται στο
πρότυπο των λογαριασμών του φόρουμ 
των πολιτών για την ενέργεια θα πρέπει να 
αποτελέσουν το ελάχιστο πρότυπο για όλα 
τα τιμολόγια κατανάλωσης·

Or. de

Τροπολογία 416
Hannes Swoboda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις στον 
τομέα της ενέργειας τις υποχρεώσεις που 
έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της τρίτης 
δέσμης μέτρων για την ενέργεια να 
καθιερώσουν σαφείς και κατανοητούς 
λογαριασμούς ενέργειας· πιστεύει ότι το 
πρότυπο των λογαριασμών του φόρουμ 
των πολιτών για την ενέργεια που έχει 
συγκροτήσει η Επιτροπή πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ως βάση για την
τυποποίηση των λογαριασμών ενέργειας 
σε ολόκληρη την Ένωση·

51. υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις στον 
τομέα της ενέργειας τις υποχρεώσεις που 
έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της τρίτης 
δέσμης μέτρων για την ενέργεια να 
καθιερώσουν σαφείς και κατανοητούς 
λογαριασμούς ενέργειας· πιστεύει ότι το 
πρότυπο των λογαριασμών του φόρουμ 
των πολιτών για την ενέργεια που έχει 
συγκροτήσει η Επιτροπή πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ως βάση για τη διαφανή 
και μεσοπρόθεσμη τυποποίηση των 
λογαριασμών ενέργειας σε ολόκληρη την 
Ένωση·

Or. en
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Τροπολογία 417
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Νέος τίτλος πριν από την παράγραφο 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Μακροπρόθεσμο όραμα για την 
ανεξαρτησία της Ευρώπης από τα 
ορυκτά καύσιμα

Or. en

Τροπολογία 418
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Νέος τίτλος πριν από την παράγραφο 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ενέργεια και Εξωτερική Πολιτική. Η 
Ευρώπη με τις τρίτες χώρες 

Or. el

Τροπολογία 419
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51α. υπογραμμίζεται η ανάγκη για 
συντονισμό των ενεργειακών διαλόγων με 
γειτονικές χώρες που διαθέτουν πλούσια 
αποθέματα εναλλακτικών μορφών 
ενέργειας και η από κοινού ανάπτυξη με 
την ΕΕ προγραμμάτων προώθησης 
καθαρών μορφών ενέργειας, ανταλλαγής 
τεχνογνωσίας/ τεχνολογίας. 
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Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην 
προώθηση των στόχων της 
Ευρωμεσογειακής συνεργασίας και του 
Mediterannean Ring 

Or. el

Τροπολογία 420
Jens Rohde, Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51a. επαναλαμβάνει ότι η νέα ενεργειακή 
πολιτική πρέπει να στηρίζει τον 
μακροπρόθεσμο στόχο της μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της 
ΕΕ κατά 80%-95% έως το 2050 και της 
ανεξαρτητοποίησης από τα ορυκτά 
καύσιμα·

Or. en

Τροπολογία 421
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51α. παρατηρεί ότι η ΕΕ εισάγει το 80 
τοις εκατό των αναγκών της σε 
πετρέλαιο· λόγω δε της εξάντλησης των 
αποθεμάτων πετρελαίου, η εξάρτηση από 
τις εισαγωγές πετρελαίου αναμένεται 
αδιαμφισβήτητα να αυξηθεί στο μέλλον· 
επισημαίνει ότι η τιμή του πετρελαίου 
παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια 
αυξανόμενη αστάθεια, γεγονός το οποίο 
θέτει σε κίνδυνο τους καταναλωτές και 
τις επιχειρήσεις της Ευρώπης· ζητεί, 
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συνεπώς, από την Επιτροπή να 
διερευνήσει τις δυνατότητες και τους 
φραγμούς που συνδέονται με τη 
γενικευμένη χρήση καυσίμων χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα, όπως τα βιοκαύσιμα 
δεύτερης γενιάς, με στόχο τον μετριασμό 
του κινδύνου για τους καταναλωτές, 
μέσω της μείωσης της εξάρτησης από τις 
εισαγωγές πετρελαίου·

Or. en

Τροπολογία 422
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51a. δεδομένου ότι οι διαπραγματεύσεις 
της COP15 δεν είχαν θετική έκβαση, και 
λαμβανομένης υπόψη της επιστημονικής 
αναξιοπιστίας της διακυβερνητικής 
επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος 
(IPCC) –η έκθεση της οποίας 
χρησιμοποιήθηκε από την Επιτροπή ως 
βάση για τις πολιτικές περιορισμού των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα–, 
κρίνεται απαραίτητη η αναθεώρηση της 
δέσμης μέτρων για το κλίμα και την 
ενέργεια, και, ειδικότερα, των 
οδηγιών 2009/29/ΕΚ και 2009/31/ΕΚ, 
καθώς και της απόφασης 2009/406/ΕΚ·

Or. pl

Τροπολογία 423
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51a. θεωρεί ότι η βασική απειλή των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών στην ΕΕ 
είναι η έλλειψη ανταγωνισμού σε πολλούς 
τομείς της αγοράς ενέργειας· το κλειδί για 
την ενίσχυση του ανταγωνισμού στην εν 
λόγω αγορά είναι η διαφοροποίηση των 
οδών μεταφοράς, των ορυκτών πηγών 
ενέργειας και των φορέων εκμετάλλευσης 
της αγοράς φυσικού αερίου και 
πετρελαίου, ιδίως σε χώρες οι οποίες, για 
γεωγραφικούς ή πολιτικούς λόγους, 
εξαρτώνται από το μονοπώλιο των 
εισαγωγών πρώτων υλών·

Or. pl

Τροπολογία 424
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51a. θεωρεί ότι, προκειμένου να 
αναπτύξουμε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
Ενέργειας, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι 
οι καταναλωτές μας προστατεύονται, 
καθώς και ότι απολαύουν ακριβούς 
ενημέρωσης σχετικά με τις τιμές 
ενέργειας και διαφάνειας όσον αφορά τα 
τιμολόγια ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 425
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51β. συνιστάται, εν προκειμένω, στην 
Επιτροπή να εκπονήσει αναλύσεις με 
στόχο μακροπρόθεσμες δραστηριότητες, 
μεταξύ άλλων, σχετικά με την προσφορά 
και τη ζήτηση, καθώς και τους 
πραγματικούς κινδύνους και το 
πραγματικό κόστος της έλλειψης 
εφοδιασμού, σε σύγκριση με την 
αποθεματική ικανότητα, την 
ποικιλομορφία του εφοδιασμού και το 
αντίστοιχο κόστος. Οι αναλύσεις πρέπει 
να περιλαμβάνουν επίσης 
μακροπρόθεσμες εξελίξεις στον τομέα 
της στρατηγικής και της ενεργειακής 
πολιτικής στην ΕΕ, και, κυρίως, 
αναλύσεις σχετικά με τους δυνατούς 
τρόπους πρόληψης της έλλειψης 
εφοδιασμού εκ μέρους της ΕΕ, 
παράλληλα με τη διεργασία 
ανεξαρτητοποίησης από τα ορυκτά 
καύσιμα·

Or. en

Τροπολογία 426
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51β. εν όψει της Συνόδου στο Cancun, θα 
πρέπει η ΕΕ να ηγηθεί της προσπάθειας 
για περιεκτική, νομικά δεσμευτική και 
φιλόδοξη συμφωνία και αποδεικνύοντας 
ότι είναι σε θέση να μιλά με ενιαία φωνή 
και να επιβεβαιώσει τον πρωταγωνιστικό 
της ρόλο θέτοντας ξανά στο προσκήνιο 
την πρότασή της για ένα μονομερή στόχο 
μείωσης κατά 30% των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2020 
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Or. el

Τροπολογία 427
Jens Rohde, Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51γ. για την ευκολότερη και οικονομικά 
αποδοτικότερη επίτευξη των 
μακροπρόθεσμών στόχων, συνιστάται 
ένθερμα στην Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο 
μετάβασης στον στόχο της μείωσης του 
διοξειδίου του άνθρακα κατά 30% για το 
2020, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι η 
αγορά του συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών θα λειτουργήσει 
καταλυτικά για τις επενδύσεις σε 
καθαρότερες διαδικασίες παραγωγής και 
καθαρότερες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 428
Leonidas Donskis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. Αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο και την Επιτροπή.

52. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών.

Or. en


