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Τροπολογία 212
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προωθήσουν την καθιέρωση 
Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, 
μονοαπευθυντικών θυρίδων που να 
προσφέρουν πρόσβαση σε τεχνικές 
συμβουλές και υποστήριξη, καθώς και 
χρηματοοικονομικών κινήτρων που να 
διατίθενται σε περιφερειακό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προωθήσουν την καθιέρωση 
Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 
και τη δημιουργία χρηματοοικονομικών 
κινήτρων σε περιφερειακό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or.de

Τροπολογία 213
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προωθήσουν την καθιέρωση 
Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, 
μονοαπευθυντικών θυρίδων που να 
προσφέρουν πρόσβαση σε τεχνικές 
συμβουλές και υποστήριξη, καθώς και
χρηματοοικονομικών κινήτρων που να 
διατίθενται σε περιφερειακό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προωθήσουν την καθιέρωση 
Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 
καθώς και χρηματοοικονομικών κινήτρων 
που να διατίθενται σε περιφερειακό, εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or.en

Τροπολογία 214

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προωθήσουν την καθιέρωση 
Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης,
μονοαπευθυντικών θυρίδων που να 
προσφέρουν πρόσβαση σε τεχνικές 
συμβουλές και υποστήριξη, καθώς και 
χρηματοοικονομικών κινήτρων που να 
διατίθενται σε περιφερειακό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προωθήσουν την καθιέρωση 
μονοαπευθυντικών θυρίδων που να 
προσφέρουν πρόσβαση σε τεχνικές 
συμβουλές και υποστήριξη, καθώς και 
χρηματοοικονομικών κινήτρων που να 
διατίθενται σε περιφερειακό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο•

Or.en

Τροπολογία 215
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προωθήσουν την καθιέρωση 
Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, 
μονοαπευθυντικών θυρίδων που να 
προσφέρουν πρόσβαση σε τεχνικές 
συμβουλές και υποστήριξη, καθώς και 
χρηματοοικονομικών κινήτρων που να 
διατίθενται σε περιφερειακό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προωθήσουν την καθιέρωση 
Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, 
εγκεκριμένων από ανεξάρτητο φορέα, 
μονοαπευθυντικών θυρίδων που να 
προσφέρουν πρόσβαση σε τεχνικές 
συμβουλές και υποστήριξη, καθώς και 
χρηματοοικονομικών κινήτρων που να 
διατίθενται σε περιφερειακό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or.en

Τροπολογία 216
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί τις αρμόδιες αρχές  – τοπικές, 
περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές  –, 
όσον αφορά την ανακαίνιση των κτηρίων, 
να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη δημόσια
στέγαση και να εξασφαλίζουν ότι οι
ευπαθείς ένοικοι δεν θα εξαναγκάζονται 
να επωμίζονται το επιπρόσθετο κόστος 
των επενδύσεων για την εξοικονόμηση 
ενέργειας στη δημόσια στέγαση·

Or.nl

Τροπολογία 217
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει 
σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για την 
ανακαίνιση κτιρίων σε περίπτωση 
συνιδιοκτησίας και για τον επιμερισμό 
των δαπανών και των οφελών 
εξοικονόμησης μεταξύ ιδιοκτήτη και 
ενοικιαστή·

Or.el

Τροπολογία 218
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να προωθήσουν τεχνικές
ανακαίνισης οι οποίες να είναι πιο
οικονομικές και παράλληλα να 
εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο 
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εξοικονομήσεων ενέργειας·

Or.en

Τροπολογία 219
Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να υποστηρίξουν και να
χρηματοδοτήσουν συστήματα
επιμόρφωσης για την αναβάθμιση των
δεξιοτήτων των τεχνιτών της οικοδομής
και των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων σε θέματα ενεργειακής 
απόδοσης·

Or.en

Τροπολογία 220
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προωθήσουν την ευρύτερη χρήση των 
ενεργειακών ελέγχων στις εταιρείες και να 
επινοήσουν μηχανισμούς για την παροχή 
βοήθειας ιδίως στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις σχετικά με αυτό το θέμα·

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προωθήσουν την ευρύτερη χρήση των 
ενεργειακών ελέγχων στις εταιρείες, τις 
διαρθρωμένες διεργασίες για την 
ενεργειακή ενέργειας και πρότυπα 
συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης 
όπως το EN 1600a, καθώς και να 
επινοήσουν μηχανισμούς για την παροχή 
βοήθειας ιδίως στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις·

Or.en
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Τροπολογία 221
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προωθήσουν την ευρύτερη χρήση των 
ενεργειακών ελέγχων στις εταιρείες και να 
επινοήσουν μηχανισμούς για την παροχή 
βοήθειας ιδίως στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις σχετικά με αυτό το θέμα·

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προωθήσουν την ευρύτερη χρήση των 
ενεργειακών ελέγχων στις εταιρείες και να 
επινοήσουν μηχανισμούς για την παροχή 
βοήθειας ιδίως στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις· ειδικότερα, από την άποψη 
αυτή, πρέπει να ενθαρρυνθούν οι 
εθελοντικές συμφωνίες μεταξύ μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων, 
χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών 
εταιρειών, δημόσιων αρχών και 
εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών, ώστε 
να προωθηθεί μια συνολική προσέγγιση 
στην ενεργειακή απόδοση·

Or.en

Τροπολογία 222
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προωθήσουν την ευρύτερη χρήση των 
ενεργειακών ελέγχων στις εταιρείες και να 
επινοήσουν μηχανισμούς για την παροχή 
βοήθειας ιδίως στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις σχετικά με αυτό το θέμα·

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προωθήσουν την ευρύτερη χρήση των 
ενεργειακών ελέγχων στις εταιρείες και να 
επινοήσουν μηχανισμούς για την παροχή 
βοήθειας ιδίως στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις σχετικά με αυτό το θέμα,
υποστηρίζοντας έτσι την ενίσχυση των 
υφιστάμενων εθνικών συστημάτων και 
ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων 
συστημάτων στα κράτη μέλη που δεν 
έχουν υφιστάμενες δομές·

Or.en
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Τροπολογία 223
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προωθήσουν την ευρύτερη χρήση των
ενεργειακών ελέγχων στις εταιρείες και να 
επινοήσουν μηχανισμούς για την παροχή 
βοήθειας ιδίως στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις σχετικά με αυτό το θέμα·

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να δώσουν εντολή για ενεργειακούς 
ελέγχους στις εταιρείες και στα 
βιομηχανικά κτήρια και να επινοήσουν 
μηχανισμούς για την παροχή βοήθειας 
ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
σχετικά με αυτό το θέμα·

Or.en

Τροπολογία 224
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προωθήσουν την ευρύτερη χρήση των 
ενεργειακών ελέγχων στις εταιρείες και να 
επινοήσουν μηχανισμούς για την παροχή 
βοήθειας ιδίως στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις σχετικά με αυτό το θέμα·

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προωθήσουν την ευρύτερη χρήση των 
ενεργειακών ελέγχων και διαρθρωμένων 
διεργασιών για την ενεργειακή διαχείριση 
στις εταιρείες και να επινοήσουν 
μηχανισμούς για την παροχή βοήθειας 
ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
σχετικά με αυτό το θέμα·

Or.en

Τροπολογία 225
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde, Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να 18. καλεί την Επιτροπή να επιστρατεύσει
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χρηματοδοτεί πιλοτικές μελέτες ελέγχων 
ενεργειακής απόδοσης στα κτήρια ώστε 
να επαληθευτούν οι δυνητικές 
εξοικονομήσεις και να παρακινηθούν οι 
παράγοντες της αγοράς να επενδύσουν σε 
ενεργειακά αποδοτικές λύσεις·

όλους τους απαραίτητους πόρους έτσι
ώστε να προβεί σε ευρείες διαβουλεύσεις
ώστε να αποφευχθεί αντίδραση των
κρατών μελών, πριν διατυπώσει έως τις 
30 Ιουνίου 2011 το συγκριτικό 
μεθοδολογικό πλαίσιό της για τον 
υπολογισμό οικονομικά βέλτιστων 
επιπέδων για τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης βάσει της οδηγίας 
για την ενεργειακή απόδοση των 
κτηρίων· πιστεύει ότι από τη στιγμή που 
θεσπιστεί, η συγκριτική μεθοδολογία θα 
παρακινήσει τους παράγοντες της αγοράς
να επενδύσουν σε ενεργειακά αποδοτικές
λύσεις·

Or.en

Τροπολογία 226
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να 
χρηματοδοτεί πιλοτικές μελέτες ελέγχων 
ενεργειακής απόδοσης στα κτήρια ώστε να 
επαληθευτούν οι δυνητικές 
εξοικονομήσεις και να παρακινηθούν οι 
παράγοντες της αγοράς να επενδύσουν σε 
ενεργειακά αποδοτικές λύσεις·

18. πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να 
χρηματοδοτεί πιλοτικές μελέτες ελέγχων 
ενεργειακής απόδοσης στα κτήρια ώστε να 
προωθηθεί ο μετασχηματισμός των 
υφιστάμενων κτηρίων σε κτήρια σχεδόν 
μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
χρηματοδότησης της ανακαίνισης·

Or.en

Τροπολογία 227
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη
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δυνατότητα καθιέρωσης προγραμμάτων
επιμόρφωσης τα οποία μπορούν να
βελτιώσουν τις γνώσεις των
αρχιτεκτονικών σχεδιασμών και των 
εργολάβων οικοδομών ως προς την 
ενεργειακή απόδοση· καλεί την Επιτροπή
να περιλάβει την κατάρτιση στον τομέα
της ενεργειακής απόδοσης στο
αναθεωρημένο σχέδιο δράσης για την
ενεργειακή απόδοση·

Or.hu

Τροπολογία 228
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. παρατηρεί ότι οι τεχνολογικές
πρόοδοι μπορούν να δημιουργήσουν
ευκαιρίες για αλματώδεις αλλαγές στην
ενεργειακή απόδοση αντί για βηματικές
προόδους· από την άποψη αυτή, ζητεί
από την Επιτροπή να είναι ανοικτή στο
δυναμικό των φωτιστικών συστημάτων
εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης
ενέργειας που ενσωματώνουν επιτόπου
ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια και σε 
καινοτόμες τεχνολογίες όπως ο φωτισμός 
στερεάς κατάστασης και τα εκτυπώσιμα 
ηλεκτρονικά·

Or.en

Τροπολογία 229
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει 19. πιστεύει ότι οι ελάχιστες ενεργειακές 
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ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις όσον 
αφορά τον φωτισμό των οδών, τις πράσινες 
προμήθειες και τις ενεργειακές 
ανακαινίσεις· επιμένει, από την άποψη 
αυτή, στην ανάγκη να συμπεριλαμβάνεται 
ο προσδιορισμός του συνολικού κόστους 
για όλο το χρόνο ζωής σε όλες τις 
δημόσιες προμήθειες εγκαταστάσεων 
φωτισμού έως το 2012·

απαιτήσεις στο πλαίσιο της οδηγίας για 
τον οικολογικό σχεδιασμό πρέπει επίσης 
να περιλαμβάνουν προσδιορισμό του 
συνολικού κόστους για όλο το χρόνο ζωής 
και των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
ανακύκλωσης;

Or.de

Τροπολογία 230
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει 
ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις όσον 
αφορά τον φωτισμό των οδών, τις 
πράσινες προμήθειες και τις ενεργειακές 
ανακαινίσεις· επιμένει, από την άποψη 
αυτή, στην ανάγκη να συμπεριλαμβάνεται 
ο προσδιορισμός του συνολικού κόστους 
για όλο το χρόνο ζωής σε όλες τις 
δημόσιες προμήθειες εγκαταστάσεων 
φωτισμού έως το 2012·

19. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει 
απαιτήσεις εγκατάστασης και/ή 
συγκριτικές δοκιμές όσον αφορά τον 
φωτισμό των οδών, που θα 
πραγματοποιούνται από τις τοπικές 
αρχές, μεταξύ των οποίων η χρήση 
έξυπνων συστημάτων ελέγχου και 
μοτίβων χρήσης που να εξοικονομούν 
ενέργεια· επιμένει, από την άποψη αυτή, 
στην ανάγκη να συμπεριλαμβάνεται ο 
προσδιορισμός του συνολικού κόστους για 
όλο το χρόνο ζωής σε όλες τις δημόσιες 
προμήθειες εγκαταστάσεων φωτισμού έως 
το 2012·

Or.en

Τροπολογία 231
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει 19. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει 
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ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις όσον 
αφορά τον φωτισμό των οδών, τις 
πράσινες προμήθειες και τις ενεργειακές 
ανακαινίσεις· επιμένει, από την άποψη 
αυτή, στην ανάγκη να συμπεριλαμβάνεται 
ο προσδιορισμός του συνολικού κόστους 
για όλο το χρόνο ζωής σε όλες τις 
δημόσιες προμήθειες εγκαταστάσεων 
φωτισμού έως το 2012·

απαιτήσεις εγκατάστασης και/ή 
συγκριτικές δοκιμές όσον αφορά τον 
φωτισμό των οδών, που θα 
πραγματοποιούνται από τις τοπικές 
αρχές, μεταξύ των οποίων η χρήση 
έξυπνων συστημάτων ελέγχου και 
μοτίβων χρήσης που να εξοικονομούν 
ενέργεια· επιμένει, από την άποψη αυτή, 
στην ανάγκη να συμπεριλαμβάνεται ο 
προσδιορισμός του συνολικού κόστους για 
όλο το χρόνο ζωής σε όλες τις δημόσιες 
προμήθειες εγκαταστάσεων φωτισμού έως 
το 2012·

Or.en

Τροπολογία 232
Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει 
ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις όσον 
αφορά τον φωτισμό των οδών, τις 
πράσινες προμήθειες και τις ενεργειακές 
ανακαινίσεις· επιμένει, από την άποψη 
αυτή, στην ανάγκη να συμπεριλαμβάνεται 
ο προσδιορισμός του συνολικού κόστους 
για όλο το χρόνο ζωής σε όλες τις 
δημόσιες προμήθειες εγκαταστάσεων 
φωτισμού έως το 2012·

19. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει 
ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις όσον 
αφορά τον φωτισμό των οδών· επιμένει, 
από την άποψη αυτή, στην ανάγκη να 
συμπεριλαμβάνεται ο προσδιορισμός του 
συνολικού κόστους για όλο το χρόνο ζωής 
σε όλες τις δημόσιες προμήθειες 
εγκαταστάσεων φωτισμού έως το 2012·

Or.de

Τροπολογία 233
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
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χρησιμοποιούν συστηματικά ενεργειακώς 
αποδοτικές πρακτικές κατά τις δημόσιες 
προμήθειες·

Or.en

Τροπολογία 234

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα) (μετά  τον τίτλο 4) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει
μια πολιτική προϊόντων η οποία να
εξασφαλίζει μεγαλύτερη συνέπεια
ανάμεσα στις πολιτικές για τα
περιβαλλοντικά προϊόντα, με καλύτερο
συντονισμό της διατύπωσης, της
αναθεώρησης και της υλοποίησης των
διαφόρων μέσων μηχανισμών πολιτικής, 
ώστε να καλλιεργηθεί μεγαλύτερος
δυναμισμός στο μετασχηματισμό της
αγοράς και να υπάρξει πιο ουσιαστική
ενημέρωση των καταναλωτών για τις
εξοικονομήσεις ενέργειας· κατά συνέπεια, 
καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει μαζί
τις οδηγίες για τον οικολογικό σχεδιασμό
και την ενεργειακή σήμανση (π.χ. 
επισπεύδοντας την ημερομηνία
αναθεώρησης της οδηγίας για την
ενεργειακή σήμανση)· στην ιδανική 
περίπτωση, οι διατάξεις για την 
οικολογική σήμανση και τις πράσινες 
δημόσιες συμβάσεις θα έπρεπε επίσης να 
αναθεωρηθούν ταυτόχρονα και να 
υλοποιηθούν σε συντονισμό με τα μέτρα 
που αφορούν τον οικολογικό σχεδιασμό 
και την ενεργειακή σήμανση· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει πανενωσιακές 
υποχρεωτικές πολιτικές για τις πράσινες 
δημόσιες συμβάσεις έτσι ώστε να 
επιτευχθεί ποσοστό 100% πράσινων 



PE450.652v01-00 14/110 AM\833862EL.doc

EL

δημόσιων συμβάσεων έως το 2015·

Or.en

Τροπολογία 235
Fiona Hall, Jens Rohde, Corinne Lepage, Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα) (μετά τον τίτλο 4) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. εκφράζει τη λύπη του για τις μεγάλες
καθυστερήσεις στην έγκριση των
εκτελεστικών μέτρων των οδηγιών για
τον οικολογικό σχεδιασμό και την
ενεργειακή σήμανση, ιδίως όσον αφορά
τους καυστήρες και τους θερμαντήρες
νερού· κατά συνέπεια, προτείνει να
τίθενται στην αρχή της διαδικασίας για
κάθε εκτελεστικό μέτρο σαφέστερες και
αυστηρότερες προθεσμίες·

Or.en

Τροπολογία 236

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. εκφράζει τη λύπη του για τις
τρέχουσες μακρές καθυστερήσεις και, 
ορισμένες φορές, την ανεπαρκή φιλοδοξία
που παρατηρείται όσον αφορά την
έγκριση των εκτελεστικών μέτρων για τον
οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή
σήμανση, ιδίως για τους καυστήρες και
τους θερμαντήρες νερού· κατά συνέπεια, 
προτείνει να τίθενται στην αρχή της
διαδικασίας για κάθε εκτελεστικό μέτρο
σαφέστερες και αυστηρότερες
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προθεσμίες·

Or.en

Τροπολογία 237
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί την ταχεία και ορθή εφαρμογή 
των οδηγιών για την ενεργειακή σήμανση, 
με την έγκριση πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση που να καλύπτουν νέα 
προϊόντα σχετικά με την ενέργεια· θεωρεί 
ότι η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό 
πρέπει επίσης να καλύπτει προϊόντα για 
μεγάλα κτήρια, βιομηχανικό εξοπλισμό, 
ενσωματωμένα συστήματα φωτισμού στα 
κτήρια, αντλίες και προϊόντα αύξησης 
της απόδοσης των υδάτων και πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει ορισμό των 
ελάχιστων απαιτήσεων απόδοσης για τα 
κτήρια·

20. ζητεί την ταχεία και ορθή εφαρμογή
των οδηγιών για την ενεργειακή σήμανση, 
με την έγκριση πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση που να καλύπτουν νέα
προϊόντα σχετικά με την ενέργεια· θεωρεί, 
ωστόσο, ότι τα καταναλωτικά και τα 
επενδυτικά προϊόντα διαφέρουν από 
πλευράς της πολυπλοκότητας, των 
πελατών τους και του όγκου της αγοράς 
τους και κατά συνέπεια καλεί την 
Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη το 
γεγονός αυτό όταν καταρτίζει τα 
εκτελεστικά μέτρα της οδηγίας για τον 
οικολογικό σχεδιασμό·

Or.de

Τροπολογία 238
Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί την ταχεία και ορθή εφαρμογή 
των οδηγιών για την ενεργειακή σήμανση, 
με την έγκριση πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση που να καλύπτουν νέα 
προϊόντα σχετικά με την ενέργεια· θεωρεί 
ότι η οδηγία για τον οικολογικό 
σχεδιασμό πρέπει επίσης να καλύπτει
προϊόντα για μεγάλα κτήρια, βιομηχανικό 
εξοπλισμό, ενσωματωμένα συστήματα 

20. ζητεί την ταχεία και ορθή εφαρμογή 
των οδηγιών για τον οικολογικό 
σχεδιασμό και την ενεργειακή σήμανση, 
με την έγκριση πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση που να καλύπτουν νέα 
προϊόντα σχετικά με την ενέργεια·
εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή 
μέχρι στιγμής δεν έχει εκμεταλλευτεί το 
πλήρες δυναμικό της οδηγίας για τον 
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φωτισμού στα κτήρια, αντλίες και
προϊόντα αύξησης της απόδοσης των 
υδάτων και πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει ορισμό των ελάχιστων 
απαιτήσεων απόδοσης για τα κτήρια·

οικολογικό σχεδιασμό και παροτρύνει την 
Επιτροπή να αναθεωρήσει το πρόγραμμα 
εργασίας της 2009-2011 ώστε να 
συμπεριλάβει περισσότερα προϊόντα, και 
ιδίως νέες οικιακές συσκευές, προϊόντα 
ΤΠΕ, βιομηχανικό εξοπλισμό, και 
ενσωματωμένα συστήματα φωτισμού στα 
κτήρια· επιπλέον, παροτρύνει την 
Επιτροπή να εφαρμόσει ένα δυναμικό 
μοντέλο χάραξης προτύπων που να 
εξασφαλίζει φιλόδοξους στόχους οι οποίοι 
να ενημερώνονται τακτικά·

Or.en

Τροπολογία 239

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί την ταχεία και ορθή εφαρμογή 
των οδηγιών για την ενεργειακή σήμανση, 
με την έγκριση πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση που να καλύπτουν νέα 
προϊόντα σχετικά με την ενέργεια· θεωρεί 
ότι η οδηγία για τον οικολογικό 
σχεδιασμό πρέπει επίσης να καλύπτει 
προϊόντα για μεγάλα κτήρια, βιομηχανικό 
εξοπλισμό, ενσωματωμένα συστήματα 
φωτισμού στα κτήρια, αντλίες και 
προϊόντα αύξησης της απόδοσης των 
υδάτων και πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει ορισμό των ελάχιστων 
απαιτήσεων απόδοσης για τα κτήρια·

20. ζητεί την ταχεία και ορθή εφαρμογή 
των οδηγιών για τον οικολογικό 
σχεδιασμό και την ενεργειακή σήμανση, 
με την έγκριση εκτελεστικών μέτρων και 
πράξεων κατ' εξουσιοδότηση που να 
καλύπτουν νέα προϊόντα σχετικά με την 
ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων νέων 
οικιακών συσκευών, βιομηχανικού 
εξοπλισμού και δομικών υλικών·

Or.en
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Τροπολογία 240
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί την ταχεία και ορθή εφαρμογή 
των οδηγιών για την ενεργειακή σήμανση, 
με την έγκριση πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση που να καλύπτουν νέα 
προϊόντα σχετικά με την ενέργεια· θεωρεί 
ότι η οδηγία για τον οικολογικό 
σχεδιασμό πρέπει επίσης να καλύπτει 
προϊόντα για μεγάλα κτήρια, βιομηχανικό 
εξοπλισμό, ενσωματωμένα συστήματα 
φωτισμού στα κτήρια, αντλίες και 
προϊόντα αύξησης της απόδοσης των 
υδάτων και πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει ορισμό των ελάχιστων 
απαιτήσεων απόδοσης για τα κτήρια·

20. ζητεί να συνδυαστεί η υφιστάμενη 
ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως είναι οι 
οδηγίες για την ενεργειακή σήμανση και 
τον οικολογικό σχεδιασμό αντί να 
επεκταθεί περαιτέρω, έτσι ώστε να 
υλοποιηθεί αποτελεσματικότερα η 
ενωσιακή νομοθεσία και να αξιοποιηθούν 
οι συνεργίες, ιδίως για τον καταναλωτή;

Or.en

Τροπολογία 241
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί την ταχεία και ορθή εφαρμογή 
των οδηγιών για την ενεργειακή σήμανση, 
με την έγκριση πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση που να καλύπτουν νέα 
προϊόντα σχετικά με την ενέργεια· θεωρεί 
ότι η οδηγία για τον οικολογικό 
σχεδιασμό πρέπει επίσης να καλύπτει 
προϊόντα για μεγάλα κτήρια, βιομηχανικό 
εξοπλισμό, ενσωματωμένα συστήματα 
φωτισμού στα κτήρια, αντλίες και 
προϊόντα αύξησης της απόδοσης των 
υδάτων και πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει ορισμό των ελάχιστων 
απαιτήσεων απόδοσης για τα κτήρια·

20. ζητεί την ταχεία και ορθή εφαρμογή 
των οδηγιών για τον οικολογικό 
σχεδιασμό και την ενεργειακή σήμανση, 
με την έγκριση εκτελεστικών μέτρων και 
πράξεων κατ' εξουσιοδότηση που να 
καλύπτουν νέα προϊόντα σχετικά με την 
ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων νέων 
οικιακών συσκευών, βιομηχανικού 
εξοπλισμού και δομικών υλικών·
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Τροπολογία 242
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί την ταχεία και ορθή εφαρμογή 
των οδηγιών για την ενεργειακή σήμανση, 
με την έγκριση πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση που να καλύπτουν νέα 
προϊόντα σχετικά με την ενέργεια· θεωρεί 
ότι η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό 
πρέπει επίσης να καλύπτει προϊόντα για 
μεγάλα κτήρια, βιομηχανικό εξοπλισμό, 
ενσωματωμένα συστήματα φωτισμού στα 
κτήρια, αντλίες και προϊόντα αύξησης της 
απόδοσης των υδάτων και πρέπει επίσης 
να περιλαμβάνει ορισμό των ελάχιστων 
απαιτήσεων απόδοσης για τα κτήρια·

20. ζητεί την ταχεία και ορθή εφαρμογή 
των οδηγιών για την ενεργειακή σήμανση, 
με την έγκριση πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση που να καλύπτουν νέα 
προϊόντα σχετικά με την ενέργεια· θεωρεί 
ότι η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό 
πρέπει επίσης να καλύπτει προϊόντα για 
μεγάλα κτήρια, βιομηχανικό εξοπλισμό, 
ενσωματωμένα συστήματα φωτισμού στα 
κτήρια, αντλίες και προϊόντα αύξησης της 
απόδοσης των υδάτων και πρέπει επίσης 
να περιλαμβάνει ορισμό των ελάχιστων 
απαιτήσεων απόδοσης για τα κτήρια, 
εφόσον υπάρχουν τεκμήρια ότι είναι 
δυνατό να πραγματοποιηθούν σημαντικές 
εξοικονομήσεις ενέργειας με προσιτό 
κόστος·

Or.de

Τροπολογία 243
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί την ταχεία και ορθή εφαρμογή 
των οδηγιών για την ενεργειακή σήμανση, 
με την έγκριση πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση που να καλύπτουν νέα 
προϊόντα σχετικά με την ενέργεια· θεωρεί 
ότι η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό 
πρέπει επίσης να καλύπτει προϊόντα για 
μεγάλα κτήρια, βιομηχανικό εξοπλισμό, 

20. ζητεί την ταχεία και ορθή εφαρμογή 
των οδηγιών για την ενεργειακή σήμανση, 
με την έγκριση πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση που να καλύπτουν νέα 
προϊόντα σχετικά με την ενέργεια· θεωρεί 
ότι η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό 
πρέπει επίσης να καλύπτει προϊόντα για 
μεγάλα κτήρια, βιομηχανικό εξοπλισμό, 
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ενσωματωμένα συστήματα φωτισμού στα 
κτήρια, αντλίες και προϊόντα αύξησης της 
απόδοσης των υδάτων και πρέπει επίσης 
να περιλαμβάνει ορισμό των ελάχιστων 
απαιτήσεων απόδοσης για τα κτήρια·

ενσωματωμένα συστήματα φωτισμού στα 
κτήρια, αντλίες και προϊόντα αύξησης της 
απόδοσης των υδάτων·

Or.en

Τροπολογία 244
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί την ταχεία και ορθή εφαρμογή 
των οδηγιών για την ενεργειακή σήμανση, 
με την έγκριση πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση που να καλύπτουν νέα 
προϊόντα σχετικά με την ενέργεια· θεωρεί 
ότι η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό 
πρέπει επίσης να καλύπτει προϊόντα για 
μεγάλα κτήρια, βιομηχανικό εξοπλισμό, 
ενσωματωμένα συστήματα φωτισμού στα 
κτήρια, αντλίες και προϊόντα αύξησης της 
απόδοσης των υδάτων και πρέπει επίσης 
να περιλαμβάνει ορισμό των ελάχιστων 
απαιτήσεων απόδοσης για τα κτήρια·

20. ζητεί την ταχεία και ορθή εφαρμογή 
των οδηγιών για την ενεργειακή σήμανση, 
με την έγκριση πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση που να καλύπτουν νέα 
προϊόντα σχετικά με την ενέργεια· θεωρεί 
ότι η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό 
πρέπει επίσης να καλύπτει προϊόντα για 
μεγάλα κτήρια, βιομηχανικό και γεωργικό 
εξοπλισμό, ενσωματωμένα συστήματα 
φωτισμού στα κτήρια, αντλίες και άλλα 
προϊόντα για την αποδοτική χρήση των 
υδάτων και πρέπει επίσης να περιλαμβάνει 
ορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων 
απόδοσης για τα κτήρια·

Or.en

Τροπολογία 245
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. παρατηρεί ότι οι δημόσιες αρχές  
δαπανούν περίπου 2 τρισεκ. ευρώ
ετησίως, που ισοδυναμεί περίπου με το
17% του ΑΕΠ της ΕΕ, σε αγαθά και
υπηρεσίες· κατά συνέπεια, οι ενεργειακές
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εξοικονομήσεις και η ενεργειακή
απόδοση πρέπει να εισαχθούν ως σαφή
κριτήρια στις τεχνικές προδιαγραφές των
δημοσίων συμβάσεων· καλεί την
Επιτροπή να προτείνει ελάχιστες
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για την 
προμήθεια προϊόντων που χρησιμοποιούν 
ενέργεια από το δημόσιο τομέα· τα όρια 
αυτά πρέπει να συνδέονται με την 
ενεργειακή σήμανση και να απαιτούν από 
τους υπεύθυνους αγοράς του δημοσίου να 
αγοράζουν αποκλειστικά τα 
αποδοτικότερα ενεργειακώς προϊόντα της 
αγοράς·

Or.en

Τροπολογία 246
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. παρατηρεί ότι οι δημόσιες αρχές  
δαπανούν περίπου 2 τρισεκ. ευρώ
ετησίως, που ισοδυναμεί περίπου με το
17% του ΑΕΠ της ΕΕ, σε αγαθά και
υπηρεσίες· κατά συνέπεια, οι ενεργειακές
εξοικονομήσεις και η ενεργειακή
απόδοση πρέπει να εισαχθούν ως σαφή
κριτήρια στις τεχνικές προδιαγραφές των
δημοσίων συμβάσεων· καλεί την
Επιτροπή να προτείνει ελάχιστες
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για την 
προμήθεια προϊόντων που χρησιμοποιούν 
ενέργεια από το δημόσιο τομέα·

Or.en

Τροπολογία 247
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. τονίζει ότι οι ΤΠΕ μπορούν και 
πρέπει να διαδραματίσουν μείζονα ρόλο 
στην προώθηση της υπεύθυνης 
κατανάλωσης ενέργειας στα νοικοκυριά, 
τις μεταφορές, την παραγωγή ενέργειας 
και την μεταποίηση· θεωρεί ότι ευφυείς 
μετρητές, αποτελεσματικός φωτισμός, 
υπολογιστική νέφους και κατανεμημένο 
λογισμικό μπορούν να μεταμορφώσουν τα 
μοτίβα χρήσης των ενεργειακών πηγών.

Or.en

Τροπολογία 248
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
ειδική νομοθεσία για την απόδοση 
χρήσης πόρων των προϊόντων·

διαγράφεται

Or.de

Τροπολογία 249
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
ειδική νομοθεσία για την απόδοση χρήσης 
πόρων των προϊόντων·

21. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την 
απόδοση χρήσης πόρων, παρουσιάζοντας 
ειδικές προτάσεις για νομοθεσία και να 
ενισχύσει τις πτυχές απόδοσης χρήσης
πόρων των προϊόντων στο πλαίσιο της 
οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό·

Or.en



PE450.652v01-00 22/110 AM\833862EL.doc

EL

Τροπολογία 250
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
ειδική νομοθεσία για την απόδοση χρήσης 
πόρων των προϊόντων·

21. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
ειδική νομοθεσία για την απόδοση χρήσης 
πόρων των προϊόντων καθώς η ΕΕ 
εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από 
εισαγωγές φυσικών πόρων·

Or.el

Τροπολογία 251
Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
ειδική νομοθεσία για την απόδοση χρήσης 
πόρων των προϊόντων·

21. καλεί την Επιτροπή να λάβει ειδικές 
πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της 
απόδοσης χρήσης πόρων των προϊόντων·

Or.de

Τροπολογία 252
Fiona Hall, Jens Rohde, Corinne Lepage, Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. αναγνωρίζει ότι η σταθερή τάση
προς μεγαλύτερες και ισχυρότερες
συσκευές και ηλεκτρονικά προϊόντα
μπορεί να αποβεί επιζήμια για τους
στόχους εξοικονόμησης ενέργειας της ΕΕ
και πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να
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καθιερώσει την προοδευτικότητα στον
ορισμό της ενεργειακής απόδοσης και
των απαιτήσεων ενεργειακής σήμανσης, 
κάτι που σημαίνει ότι οι απαιτήσεις
καθίστανται αυστηρότερες όσο αυξάνεται
το μέγεθος/οι λειτουργικότητες ενός
προϊόντος και/ή ότι ορίζεται ένα ανώτατο 
όριο για την κατανάλωση ενέργειας κάθε 
προϊόντος ανεξάρτητα από το μέγεθός 
τους· 

Or.en

Τροπολογία 253
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. διαπιστώνει στο πλαίσιο αυτό ότι τα
ενιαία τεχνικά πρότυπα αποτελούν τον
κατάλληλο τρόπο να επιτευχθεί
μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά των
ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων, 
αντλιών και μηχανών, κτλ.

Or.de

Τροπολογία 254
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη 
δυνατότητα επέκτασης του πεδίου της 
οδηγίας για τα κτήρια, έτσι ώστε να 
καλυφθούν τα μεγάλα κτήρια, να 
συμπεριληφθούν απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού των προϊόντων και ιδίως των 
βιομηχανικών ηλεκτρικών κινητήρων που 
χρησιμοποιούνται στα μεγάλα κτήρια·

διαγράφεται
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Or.de

Τροπολογία 255
Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη 
δυνατότητα επέκτασης του πεδίου της 
οδηγίας για τα κτήρια, έτσι ώστε να 
καλυφθούν τα μεγάλα κτήρια, να 
συμπεριληφθούν απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού των προϊόντων και ιδίως των 
βιομηχανικών ηλεκτρικών κινητήρων που 
χρησιμοποιούνται στα μεγάλα κτήρια·

διαγράφεται

Or.de

Τροπολογία 256
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη 
δυνατότητα επέκτασης του πεδίου της 
οδηγίας για τα κτήρια, έτσι ώστε να 
καλυφθούν τα μεγάλα κτήρια, να 
συμπεριληφθούν απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού των προϊόντων και ιδίως των 
βιομηχανικών ηλεκτρικών κινητήρων που 
χρησιμοποιούνται στα μεγάλα κτήρια·

διαγράφεται

Or.de

Τροπολογία 257
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη 
δυνατότητα επέκτασης του πεδίου της 
οδηγίας για τα κτήρια, έτσι ώστε να 
καλυφθούν τα μεγάλα κτήρια, να 
συμπεριληφθούν απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού των προϊόντων και ιδίως των 
βιομηχανικών ηλεκτρικών κινητήρων που 
χρησιμοποιούνται στα μεγάλα κτήρια·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 258
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη 
δυνατότητα επέκτασης του πεδίου της 
οδηγίας για τα κτήρια, έτσι ώστε να 
καλυφθούν τα μεγάλα κτήρια, να 
συμπεριληφθούν απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού των προϊόντων και ιδίως των 
βιομηχανικών ηλεκτρικών κινητήρων που 
χρησιμοποιούνται στα μεγάλα κτήρια·

22. καλεί την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει σαφή διάκριση μεταξύ 
του πεδίου της οδηγίας για τον οικολογικό 
σχεδιασμό και του πεδίου της οδηγίας για 
τα κτήρια·

Or.de

Τροπολογία 259
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη 
δυνατότητα επέκτασης του πεδίου της 
οδηγίας για τα κτήρια, έτσι ώστε να 
καλυφθούν τα μεγάλα κτήρια, να 
συμπεριληφθούν απαιτήσεις οικολογικού 

22. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη 
δυνατότητα επέκτασης του πεδίου της 
οδηγίας για τα κτήρια, έτσι ώστε να 
καλυφθούν τα μεγάλα κτήρια, να 
συμπεριληφθούν απαιτήσεις οικολογικού 
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σχεδιασμού των προϊόντων και ιδίως των 
βιομηχανικών ηλεκτρικών κινητήρων που 
χρησιμοποιούνται στα μεγάλα κτήρια·

σχεδιασμού των προϊόντων και ιδίως των 
βιομηχανικών ηλεκτρικών κινητήρων και 
των εναλλακτών θερμότητας που 
χρησιμοποιούνται στα μεγάλα κτήρια·

Or.en

Τροπολογία 260
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη 
νομοθεσία και να εξασφαλίσει ότι η
νομοθεσία αντιμετωπίζει τα προϊόντα, τα 
συστήματα και την ενεργειακή χρήση 
τους· θεωρεί αναγκαίο να αυξηθεί η 
επίγνωση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με 
την ενεργειακή απόδοση και την απόδοση 
πόρων των καταναλωτικών και των 
σχετικών με την ενέργεια προϊόντων·
θεωρεί ότι όταν αξιολογείται η 
κατανάλωση ενέργειας, οι συσκευές 
πρέπει να εξετάζονται ως σύνολο και όχι 
ως μεμονωμένα εξαρτήματα μόνο·

23. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα 
ώστε να αυξηθεί η επίγνωση των πολιτών 
της ΕΕ σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση και την απόδοση πόρων των 
καταναλωτικών και των σχετικών με την 
ενέργεια προϊόντων·  

Or.de

Τροπολογία 261
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη 
νομοθεσία και να εξασφαλίσει ότι η 
νομοθεσία αντιμετωπίζει τα προϊόντα, τα 
συστήματα και την ενεργειακή χρήση 
τους· θεωρεί αναγκαίο να αυξηθεί η
επίγνωση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με 
την ενεργειακή απόδοση και την απόδοση 

23. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει την 
επίγνωση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με 
την ενεργειακή απόδοση και την απόδοση 
πόρων των καταναλωτικών και των 
σχετικών με την ενέργεια προϊόντων·  
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πόρων των καταναλωτικών και των 
σχετικών με την ενέργεια προϊόντων·
θεωρεί ότι όταν αξιολογείται η 
κατανάλωση ενέργειας, οι συσκευές 
πρέπει να εξετάζονται ως σύνολο και όχι 
ως μεμονωμένα εξαρτήματα μόνο·

Or.de

Τροπολογία 262
Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη 
νομοθεσία και να εξασφαλίσει ότι η 
νομοθεσία αντιμετωπίζει τα προϊόντα, τα 
συστήματα και την ενεργειακή χρήση 
τους· θεωρεί αναγκαίο να αυξηθεί η 
επίγνωση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με 
την ενεργειακή απόδοση και την απόδοση 
πόρων των καταναλωτικών και των 
σχετικών με την ενέργεια προϊόντων·
θεωρεί ότι όταν αξιολογείται η 
κατανάλωση ενέργειας, οι συσκευές 
πρέπει να εξετάζονται ως σύνολο και όχι 
ως μεμονωμένα εξαρτήματα μόνο·

23. θεωρεί αναγκαίο να αυξηθεί η 
επίγνωση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με 
την ενεργειακή απόδοση και την απόδοση 
πόρων των καταναλωτικών και των 
σχετικών με την ενέργεια προϊόντων·  

Or.de

Τροπολογία 263
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη 
νομοθεσία και να εξασφαλίσει ότι η 
νομοθεσία αντιμετωπίζει τα προϊόντα, τα 
συστήματα και την ενεργειακή χρήση τους· 
θεωρεί αναγκαίο να αυξηθεί η επίγνωση 

23. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη 
νομοθεσία και να εξασφαλίσει ότι η 
νομοθεσία αντιμετωπίζει όχι μόνο τα 
προϊόντα, αλλά επίσης τα συστήματα και 
την ενεργειακή χρήση τους· θεωρεί 
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των πολιτών της ΕΕ σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση και την απόδοση 
πόρων των καταναλωτικών και των 
σχετικών με την ενέργεια προϊόντων·
θεωρεί ότι όταν αξιολογείται η 
κατανάλωση ενέργειας, οι συσκευές 
πρέπει να εξετάζονται ως σύνολο και όχι 
ως μεμονωμένα εξαρτήματα μόνο·

αναγκαίο να αυξηθεί η επίγνωση των 
πολιτών της ΕΕ σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση και την απόδοση πόρων των 
καταναλωτικών και των σχετικών με την 
ενέργεια προϊόντων·

Or.en

Τροπολογία 264
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη 
νομοθεσία και να εξασφαλίσει ότι η 
νομοθεσία αντιμετωπίζει τα προϊόντα, τα 
συστήματα και την ενεργειακή χρήση τους· 
θεωρεί αναγκαίο να αυξηθεί η επίγνωση 
των πολιτών της ΕΕ σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση και την απόδοση 
πόρων των καταναλωτικών και των 
σχετικών με την ενέργεια προϊόντων·
θεωρεί ότι όταν αξιολογείται η 
κατανάλωση ενέργειας, οι συσκευές πρέπει 
να εξετάζονται ως σύνολο και όχι ως 
μεμονωμένα εξαρτήματα μόνο·

23. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη 
νομοθεσία και να εξασφαλίσει ότι η 
νομοθεσία αντιμετωπίζει τα προϊόντα, τα 
συστήματα και την ενεργειακή χρήση τους· 
θεωρεί αναγκαίο να αυξηθεί η επίγνωση 
των πολιτών της ΕΕ σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση και την απόδοση 
πόρων των καταναλωτικών και των 
σχετικών με την ενέργεια προϊόντων·
παρατηρεί ότι η διαπαιδαγώγηση των 
επαγγελματιών του κλάδου των 
πωλήσεων στη μετάδοση των οφελών της 
ενεργειακής απόδοσης αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα για την 
επιτυχημένη αύξηση της επίγνωσης των 
πολιτών της ΕΕ· θεωρεί ότι όταν 
αξιολογείται η κατανάλωση ενέργειας, οι 
συσκευές πρέπει να εξετάζονται ως σύνολο 
και όχι ως μεμονωμένα εξαρτήματα μόνο·

Or.en

Τροπολογία 265

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη 
νομοθεσία και να εξασφαλίσει ότι η 
νομοθεσία αντιμετωπίζει τα προϊόντα, τα 
συστήματα και την ενεργειακή χρήση
τους· θεωρεί αναγκαίο να αυξηθεί η 
επίγνωση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με 
την ενεργειακή απόδοση και την απόδοση 
πόρων των καταναλωτικών και των 
σχετικών με την ενέργεια προϊόντων·
θεωρεί ότι όταν αξιολογείται η 
κατανάλωση ενέργειας, οι συσκευές 
πρέπει να εξετάζονται ως σύνολο και όχι 
ως μεμονωμένα εξαρτήματα μόνο·

23. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη 
νομοθεσία και να εξασφαλίσει ότι η 
νομοθεσία αντιμετωπίζει τα προϊόντα, τα 
συστήματα και την ενέργειά τους· θεωρεί 
αναγκαίο να αυξηθεί η επίγνωση των 
πολιτών της ΕΕ σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση και την απόδοση πόρων των 
καταναλωτικών και των σχετικών με την 
ενέργεια προϊόντων· θεωρεί ότι όταν 
αξιολογείται η κατανάλωση ενέργειας, τα 
επιμέρους προϊόντα και συστατικά 
στοιχεία πρέπει να αξιολογούνται και 
ενδεχομένως να υφίστανται ρύθμιση στο 
πλαίσιο συστημικής προσέγγισης·

Or.en

Τροπολογία 266
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη 
νομοθεσία και να εξασφαλίσει ότι η 
νομοθεσία αντιμετωπίζει τα προϊόντα, τα 
συστήματα και την ενεργειακή χρήση τους· 
θεωρεί αναγκαίο να αυξηθεί η επίγνωση 
των πολιτών της ΕΕ σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση και την απόδοση 
πόρων των καταναλωτικών και των 
σχετικών με την ενέργεια προϊόντων·
θεωρεί ότι όταν αξιολογείται η 
κατανάλωση ενέργειας, οι συσκευές πρέπει 
να εξετάζονται ως σύνολο και όχι ως 
μεμονωμένα εξαρτήματα μόνο·

23. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη 
νομοθεσία και να εξασφαλίσει ότι η 
νομοθεσία αντιμετωπίζει τα προϊόντα, τα 
συστήματα και την ενεργειακή χρήση τους· 
θεωρεί αναγκαίο να αυξηθεί η επίγνωση 
των πολιτών της ΕΕ σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση και την απόδοση 
πόρων των καταναλωτικών και των 
σχετικών με την ενέργεια προϊόντων·
θεωρεί ότι όταν αξιολογείται η 
κατανάλωση ενέργειας, οι συσκευές πρέπει 
να εξετάζονται με βάση τον συνολικό 
κύκλο ζωής ενός προϊόντος ή συστήματος
και όχι ως μεμονωμένα εξαρτήματα μόνο·

Or.en
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Τροπολογία 267
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. αναγνωρίζει την ανάγκη να
υποστηριχθούν οι συμπράξεις μεταξύ του
τομέα ΤΠΕ και βασικών τομέων που
αποτελούν πηγές εκπομπών έτσι ώστε να
βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση και οι
εκπομπές των εν λόγω τομέων·

Or.en

Τροπολογία 268
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εισαγωγικό τμήμα 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. χαιρετίζει το έργο της ειδικής μονάδας 
για τους ευφυείς μετρητές και ζητεί από 
την Επιτροπή να διατυπώσει ορισμένες 
συστάσεις πριν από το τέλος του 2011, 
έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι:

24. 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 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· χαιρετίζει 
το έργο της ειδικής μονάδας για τους 
ευφυείς μετρητές και ζητεί από την 
Επιτροπή να διατυπώσει ορισμένες 
συστάσεις πριν από το τέλος του 2011, 
έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι:

Or.en
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Τροπολογία 269
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εισαγωγικό τμήμα 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. χαιρετίζει το έργο της ειδικής μονάδας 
για τους ευφυείς μετρητές και ζητεί από 
την Επιτροπή να διατυπώσει ορισμένες 
συστάσεις πριν από το τέλος του 2011, 
έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι:

24. χαιρετίζει το έργο της ειδικής μονάδας
για τους ευφυείς μετρητές αλλά τονίζει ότι
η ανάπτυξη ευφυών μετρητών είναι
δυνατό να υποστηριχθεί μόνο όταν, με
βάση τη θετική έκβαση μιας πλήρους
ανάλυσης κόστους-ωφέλειας, τα 
αποτελέσματα των ευφυών μετρητών για 
τους καταναλωτές θα είναι θετικά, θα 
προστατεύονται οι χρήστες χαμηλών 
εισοδημάτων και θα εξασφαλίζεται η 
ιδιωτικότητα. Εφόσον αυτά ισχύουν, 
ζητεί από την Επιτροπή να διατυπώσει 
ορισμένες συστάσεις πριν από το τέλος του 
2011, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι:

Or.en

Τροπολογία 270

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εισαγωγικό τμήμα 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. χαιρετίζει το έργο της ειδικής μονάδας 
για τους ευφυείς μετρητές και ζητεί από 
την Επιτροπή να διατυπώσει ορισμένες 
συστάσεις πριν από το τέλος του 2011, 
έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι:

24. χαιρετίζει το έργο της ειδικής μονάδας 
για τους ευφυείς μετρητές και ζητεί από 
την Επιτροπή να διατυπώσει νομοθετική 
πρόταση έως τα μέσα του 2011, έτσι ώστε 
να εξασφαλιστεί ότι:

Or.en
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Τροπολογία 271
Hannes Swoboda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εισαγωγικό τμήμα 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. χαιρετίζει το έργο της ειδικής μονάδας 
για τους ευφυείς μετρητές και ζητεί από 
την Επιτροπή να διατυπώσει ορισμένες 
συστάσεις πριν από το τέλος του 2011, 
έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι:

24. χαιρετίζει το έργο της ειδικής μονάδας 
για τους ευφυείς μετρητές και ζητεί από 
την Επιτροπή να διατυπώσει ορισμένες 
συστάσεις πριν από τα μέσα του 2011, έτσι 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι:

Or.en

Τροπολογία 272

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – παύλα 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

θα υλοποιηθούν οι ευφυείς μετρητές, 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της τρίτης 
δέσμης μέτρων για την αγορά ενέργειας,

θα υλοποιηθούν οι ευφυείς μετρητές, 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της τρίτης
δέσμης μέτρων για την αγορά ενέργειας, 
έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της
τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια, 
να εξοπλισθεί το 80% των κτηρίων με 
ευφυείς μετρητές έως το 2020· ζητεί οι 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η 
βιομηχανία και άλλοι μεσαίοι ή μεγάλοι 
καταναλωτές ενέργειας να έχουν όλοι 
εξοπλιστεί με ευφυείς μετρητές έως το 
αργότερο το 2014·

Or.en

Τροπολογία 273
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – παύλα 1 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· θα υλοποιηθούν οι ευφυείς μετρητές, 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της τρίτης 
δέσμης μέτρων για την αγορά ενέργειας,

· θα υλοποιηθεί η εγκατάσταση των 
ευφυών μετρητών, σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα της τρίτης δέσμης μέτρων 
για την αγορά ενέργειας, εξισορροπώντας 
την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
και μειώνοντας την ανάγκη για 
δημιουργία αποθεματικού·

Or.el

Τροπολογία 274
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – παύλα 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- τα κράτη μέλη θα συμφωνήσουν έως το 
τέλος του 2011 για τα κοινά λειτουργικά 
χαρακτηριστικά των ευφυών μετρητών,

· θα συνεχιστούν οι εργασίες επί της 
εντολής τυποποίησης που 
δρομολογήθηκαν από την Επιτροπή για
τα κοινά λειτουργικά χαρακτηριστικά των
ευφυών μετρητών· ταυτόχρονα, πρέπει να 
προσφερθεί στα κράτη μέλη ικανό 
περιθώριο να χαράσσουν τις δικές τους 
απαιτήσεις όσον αφορά αυτά τα 
λειτουργικά χαρακτηριστικά·

Or.de

Τροπολογία 275
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – παύλα 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· τα κράτη μέλη θα συμφωνήσουν έως το 
τέλος του 2011 για τα κοινά λειτουργικά 
χαρακτηριστικά των ευφυών μετρητών,

· τα κράτη μέλη θα συμφωνήσουν έως το 
τέλος του 2011 για τα κοινά λειτουργικά 
χαρακτηριστικά των ευφυών μετρητών,
δίνοντας έμφαση στη δυνατότητα 
ενημέρωσης των πελατών για την 



PE450.652v01-00 34/110 AM\833862EL.doc

EL

κατανάλωσή τους είτε μέσω της οθόνης 
του ευφυούς μετρητή είτε μέσω του 
διαδικτύου·

Or.el

Τροπολογία 276
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – παύλα 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

τα κράτη μέλη θα συμφωνήσουν έως το 
τέλος του 2011 για τα κοινά λειτουργικά 
χαρακτηριστικά των ευφυών μετρητών,

τα κράτη μέλη θα συμφωνήσουν έως το 
τέλος του 2011 για τα κοινά λειτουργικά 
χαρακτηριστικά των ευφυών μετρητών και 
των συστημάτων για την επικοινωνία 
τους,

Or.en

Τροπολογία 277

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – παύλα 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

τα κράτη μέλη θα συμφωνήσουν έως το 
τέλος του 2011 για τα κοινά λειτουργικά 
χαρακτηριστικά των ευφυών μετρητών,

τα κράτη μέλη θα συμφωνήσουν έως το 
τέλος του 2011 για τα ελάχιστα κοινά 
λειτουργικά χαρακτηριστικά των ευφυών 
μετρητών,

Or.en

Τροπολογία 278

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – παύλα 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

. η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα 
χαράξουν έναν απτό στόχο για τον αριθμό 
οικιών όπου θα έχουν εγκατασταθεί 
ευφυείς μετρητές έως το 2020·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 279
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – παύλα 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα 
χαράξουν έναν απτό στόχο για τον αριθμό 
οικιών όπου θα έχουν εγκατασταθεί 
ευφυείς μετρητές έως το 2020·

διαγράφεται

Or.de

Τροπολογία 280
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – παύλα 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα 
χαράξουν έναν απτό στόχο για τον αριθμό 
οικιών όπου θα έχουν εγκατασταθεί 
ευφυείς μετρητές έως το 2020·

· η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα 
χαράξουν έναν απτό στόχο για τον αριθμό 
οικιών όπου θα έχουν εγκατασταθεί 
ευφυείς μετρητές έως το 2020· υπενθυμίζει 
τον στόχο που θεσπίστηκε στα πλαίσια 
της τρίτης δέσμης μέτρων για την αγορά 
ενέργειας και προβλέπει το 80% των 
νοικοκυριών να είναι εξοπλισμένα με 
έξυπνους μετρητές μέχρι το 2020 και τον 
ενδιάμεσο στόχο του 50% των 
νοικοκυριών να διαθέτουν έξυπνους 



PE450.652v01-00 36/110 AM\833862EL.doc

EL

μετρητές μέχρι το 2015, που εγκρίθηκε 
στα πλαίσια του καθορισμού μιας νέας 
ψηφιακής ατζέντας για την Ευρώπη·

Or.el

Τροπολογία 281
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – παύλα 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα 
χαράξουν έναν απτό στόχο για τον αριθμό 
οικιών όπου θα έχουν εγκατασταθεί 
ευφυείς μετρητές έως το 2020·

· η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα
χαράξουν απτούς στόχους προς
υλοποίηση, σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα της τρίτης δέσμης
μέτρων για την ενέργεια, θα ορίσουν τα
οφέλη των καταναλωτών από τους
ευφυείς μετρητές (όπως μειώσεις
ενέργειας, βοήθεια προς τους 
καταναλωτές χαμηλού εισοδήματος και 
τους ευπαθείς καταναλωτές και 
βελτιωμένη εξυπηρέτηση των πελατών)· 
τα κράτη μέλη θα αναπτύξουν και θα 
δημοσιοποιήσουν μια στρατηγική για την 
προσφορά των δυνητικών ωφελημάτων 
της χρήσης ευφυών μετρητών σε όλους 
τους καταναλωτές, 
συμπεριλαμβανομένων των ευπαθών 
καταναλωτών και των καταναλωτών 
χαμηλών εισοδημάτων·

Or.en

Τροπολογία 282

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – περίπτωση 3 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· η συνάθροιση, στην οποία τα φορτία
πολλών τελικών χρηστών συνδυάζονται
έτσι ώστε να επιτευχθούν χαμηλότερες
τιμές από αυτές που θα μπορούσαν να
επιτύχουν ατομικά οι επιμέρους χρήστες, 
επιτρέπεται και προωθείται σε όλες τις
εθνικές και διεθνικές αγορές ενέργειας
και τις αγορές επικουρικών υπηρεσιών
(εξισορρόπηση, απόθεμα, κτλ.),

Or.en

Τροπολογία 283
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – περίπτωση 3 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να προωθηθούν οι απαραίτητοι
μηχανισμοί στήριξης και οι επενδύσεις σε
υποδομές που θα καταστήσουν δυνατή
την εκτεταμένη προσαρμογή των νέων
τεχνολογιών οι οποίες προσφέρουν
ενεργειακή απόδοση,

Or.en

Τροπολογία 284

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – περίπτωση 3 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· να θεσπιστεί υποχρέωση των εθνικών
ΔΣΜ και των ρυθμιστικών αρχών να
εγκαταστήσουν "τιμολόγια με βάση τον
χρόνο χρήσης του δικτύου" έτσι ώστε να
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δημιουργηθεί ένα χρηματοοικονομικό 
κίνητρο για επιλεκτικές διακοπές 
παροχής και διαχείριση από την πλευρά 
της ζήτησης,

Or.en

Τροπολογία 285

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – περίπτωση 3 γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· προετοιμασία ενός εκτελεστικού μέτρου
οικολογικού σχεδιασμού για τους ευφυείς
μετρητές ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα
προϊόντα αυτά είναι ενεργειακώς
αποδοτικά και δεν προσθέτουν περιττή
κατανάλωση ενέργειας στα νοικοκυριά,

Or.en

Τροπολογία 286

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – περίπτωση 3 δ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

· η συνεχιζόμενη προκαταρκτική μελέτη
σχετικά με δικτυωμένες καταστάσεις
αναμονής (η οποία εκπονείται αυτή την
περίοδο βάσει της οδηγίας για τον
οικολογικό σχεδιασμό) πρέπει να εξετάσει
το θέμα των ευφυών μετρητών με στόχο 
την ενδεχόμενη μελλοντική ρύθμιση·

Or.en
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Τροπολογία 287
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
στο σχέδιο SET ένα σκέλος για την 
ανάπτυξη και προώθησης της τεχνολογίας 
και των προϊόντων που ευνοούν την 
απόδοση ενέργειας και πόρων·

25. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
στο σχέδιο SET ένα σκέλος για την 
ανάπτυξη και προώθηση βιομηχανικών 
τεχνολογιών χαμηλής κατανάλωσης 
ενέργειας και δομικών υλικών μικρότερης 
έντασης ενέργειας στους κλάδους των 
κατασκευών και των μηχανών, και 
προϊόντων που η χρήση τους ευνοεί την 
πρωτογενή απόδοση ενέργειας και πόρων·

Or.pl

Τροπολογία 288
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. τονίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να 
βρίσκεται στην αιχμή της ανάπτυξης των 
τεχνολογιών του Διαδικτύου και των 
χαμηλού άνθρακα εφαρμογών ΤΠΕ·
εκτιμά ότι η βελτιωμένη στήριξη της 
καινοτομίας πρέπει να συνοδεύεται από 
τη μείωση των γραφειοκρατικών 
διαδικασιών που αντιμετωπίζουν οι 
αιτούντες· καλεί την Επιτροπή να 
εξαλείψει τη γραφειοκρατία, με 
ανασχεδιασμό των διεργασιών του 
Προγράμματος Πλαισίου·

Or.en
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Τροπολογία 289
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. καλεί την Επιτροπή σε σύμπραξη με
τις ευρωπαϊκές αρχές ρύθμισης της
ενέργειας να επιταχύνουν την εισαγωγή
έντονων διακυμάνσεων στην τιμολόγηση
της ηλεκτρικής ενέργειας (διαφορική
τιμολόγηση) και ταυτόχρονα να
εξοπλίσουν τις επιχειρήσεις και τα
νοικοκυριά με τους ευφυείς μετρητές και
τις άλλες τεχνολογίες που απαιτούνται 
ώστε να υπάρξει ανταπόκριση στα 
κίνητρα τιμών και να μειωθεί η χρήση 
ενέργειας·

Or.en

Τροπολογία 290
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να προτείνουν κίνητρα για ιδιαίτερα
καινοτόμες τεχνολογίες που προωθούν
την ενεργειακή απόδοση. Εδώ
περιλαμβάνονται προγράμματα ώθησης
της τοποθέτησης στην αγορά, 
στοχευμένες προτεραιότητες έρευνας και
ανάπτυξης ή προώθηση της μικρού όγκου
παραγωγής για σκοπούς επίδειξης νέων 
τεχνολογιών·

Or.de
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Τροπολογία 291
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. επισημαίνει ότι η συντόμευση των
υπερβολικά μακρών αλυσίδων
μετατροπής σε σχέση με την μετατροπή
ενός τύπου ενέργειας σε άλλο
αντιπροσωπεύει σημαντική πηγή
εξοικονομήσεων (π.χ. είναι καλύτερη η
θέρμανση με φυσικό αέριο παρά η
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε 
σταθμό που λειτουργεί με φυσικό αέριο 
έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί αυτή η 
ηλεκτρική ενέργειας για τη θέρμανση 
οικιών)·

Or.pl

Τροπολογία 292
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras, Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. ικανοποιεί την ανάγκη σε σχέση με
την υλοποίηση προγραμμάτων
επιμόρφωσης, ιδίως όσων απευθύνονται 
σε ενδιάμεσους τεχνικούς·

Or.en

Τροπολογία 293
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει μια 
φιλόδοξη λευκή βίβλο για τις μεταφορές 
έτσι ώστε να αναπτυχθεί μια αειφόρος 
ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών η οποία να 
προωθεί την καθιέρωση ενεργειακά 
αποδοτικών νέων τεχνολογιών και να 
μειώνει την εξάρτηση από τα ορυκτά 
καύσιμα, ιδίως το πετρέλαιο·

26. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει μια 
φιλόδοξη λευκή βίβλο για τις μεταφορές 
έτσι ώστε να αναπτυχθεί μια αειφόρος 
ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών η οποία να 
προωθεί την καθιέρωση ενεργειακά 
αποδοτικών νέων τεχνολογιών και τον 
εξηλεκτρισμό των μεταφορών, κάτι που 
θα απαιτήσει τη μετάβαση σε ένα 
σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας με χαμηλή κατανάλωση 
άνθρακα ώστε να επιτυγχάνεται η 
μέγιστη μείωση CO2·

Or.en

Τροπολογία 294
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει μια 
φιλόδοξη λευκή βίβλο για τις μεταφορές 
έτσι ώστε να αναπτυχθεί μια αειφόρος 
ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών η οποία να 
προωθεί την καθιέρωση ενεργειακά 
αποδοτικών νέων τεχνολογιών και να 
μειώνει την εξάρτηση από τα ορυκτά 
καύσιμα, ιδίως το πετρέλαιο·

26. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει μια 
φιλόδοξη λευκή βίβλο για τις μεταφορές 
έτσι ώστε να αναπτυχθεί μια αειφόρος 
ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών η οποία να 
προωθεί την καθιέρωση ενεργειακά 
αποδοτικών νέων τεχνολογιών και να 
μειώνει την εξάρτηση από τα ορυκτά 
καύσιμα, ιδίως το πετρέλαιο, σε όλους 
τους τομείς και να προωθεί την 
υψηλότερη ενεργειακή συνείδηση στις 
υποδομές και τη χωροταξία·

Or.en

Τροπολογία 295
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει μια 
φιλόδοξη λευκή βίβλο για τις μεταφορές 
έτσι ώστε να αναπτυχθεί μια αειφόρος 
ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών η οποία να 
προωθεί την καθιέρωση ενεργειακά 
αποδοτικών νέων τεχνολογιών και να 
μειώνει την εξάρτηση από τα ορυκτά 
καύσιμα, ιδίως το πετρέλαιο·

26. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει μια 
φιλόδοξη λευκή βίβλο για τις μεταφορές 
έτσι ώστε να αναπτυχθεί μια αειφόρος 
ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών η οποία να 
προωθεί την καθιέρωση ενεργειακά 
αποδοτικών νέων τεχνολογιών και να 
μειώνει την εξάρτηση από τα ορυκτά 
καύσιμα, ιδίως το πετρέλαιο· και να 
προωθεί από αυτή  την άποψη την 
υψηλότερη ενεργειακή συνείδηση στις 
υποδομές και τη χωροταξία·

Or.en

Τροπολογία 296
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει μια 
φιλόδοξη λευκή βίβλο για τις μεταφορές 
έτσι ώστε να αναπτυχθεί μια αειφόρος 
ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών η οποία να 
προωθεί την καθιέρωση ενεργειακά 
αποδοτικών νέων τεχνολογιών και να 
μειώνει την εξάρτηση από τα ορυκτά 
καύσιμα, ιδίως το πετρέλαιο·

26. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει μια 
φιλόδοξη λευκή βίβλο για τις μεταφορές 
έτσι ώστε να αναπτυχθεί μια αειφόρος 
ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών η οποία να 
προωθεί την καθιέρωση ενεργειακά 
αποδοτικών νέων τεχνολογιών και να 
μειώνει την εξάρτηση από τα ορυκτά 
καύσιμα, ιδίως το πετρέλαιο, και να 
προωθεί από αυτή  την άποψη την 
υψηλότερη ενεργειακή συνείδηση στις 
υποδομές και τη χωροταξία·

Or.en

Τροπολογία 297

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει μια 
φιλόδοξη λευκή βίβλο για τις μεταφορές 
έτσι ώστε να αναπτυχθεί μια αειφόρος 
ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών η οποία να 
προωθεί την καθιέρωση ενεργειακά 
αποδοτικών νέων τεχνολογιών και να 
μειώνει την εξάρτηση από τα ορυκτά 
καύσιμα, ιδίως το πετρέλαιο·

26. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει μια 
φιλόδοξη λευκή βίβλο για τις μεταφορές 
έτσι ώστε να αναπτυχθεί μια αειφόρος 
ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών η οποία να 
προωθεί την καθιέρωση ενεργειακά 
αποδοτικών νέων τεχνολογιών και να 
μειώνει την εξάρτηση από τα ορυκτά 
καύσιμα, ιδίως το πετρέλαιο και να είναι 
συνεπής με το στόχο μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 
80-95% ως το 2050·

Or.en

Τροπολογία 298
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει
μελέτη, σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή
βιομηχανία ΤΠΕ, η οποία θα αναλύει και
θα διατυπώνει συστάσεις όσον αφορά τη
σημασία των ενεργειακά αποδοτικών
κέντρων επεξεργασίας δεδομένων, με
ιδιαίτερη προσοχή στην οικονομική αξία
για τις εθνικές κυβερνήσεις, τους
μεγάλους θεσμικούς φορείς που
διαχειρίζονται κέντρα δεδομένων, τις
ιδιωτικές επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές, που μπορεί να προκύπτει 
μέσω της μεγαλύτερης χρησιμοποίησης 
νέων προϊόντων, υπηρεσιών και μέτρων 
της ενεργειακής απόδοσης. Η εν λόγω
ανάλυση και οι συστάσεις θα επιδιώκουν
να αντιμετωπίσουν τρία εμπόδια που
έχουν εντοπιστεί σε παρελθούσες και
ενδεχομένως παρωχημένες μελέτες: την 
έλλειψη ορισμού της απόδοσης, τον 
μερισμό των κινήτρων και την 
αποστροφή προς τον κίνδυνο·
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Τροπολογία 299
Silvia-Adriana Țicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή των
τεχνολογιών των πληροφοριών και της
επικοινωνίας στον τομέα των οδικών
μεταφορών και στις διασυνδέσεις τους με
άλλους τρόπους μεταφοράς θα έχει
σημαντική συνεισφορά στη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας
των οδικών μεταφορών και καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν μια συντονισμένη και 
αποτελεσματική ανάπτυξη των ευφυών 
συστημάτων μεταφορών στην Ένωση 
συνολικά·

Or.en

Τροπολογία 300
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. τονίζει τη σημασία της εφοδιαστικής 
στον εξορθολογισμό των μεταφορών και 
στη μείωση των εκπομπών άνθρακα·
αναγνωρίζει την ανάγκη να αυξηθούν οι 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε 
εργαλεία ΤΠΕ προκειμένου να 
αναπτυχθούν έξυπνες ενεργειακές 
υποδομές για τις μεταφορές και, 
ειδικότερα, να υλοποιηθούν οι 
ηλεκτρονικές εμπορευματικές μεταφορές 
(e-freight) και τα ευφυή συστήματα 
μεταφορών (ITS)·
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Τροπολογία 301

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. υπογραμμίζει την ανάγκη για αύξηση
της ενεργειακής απόδοσης του συνολικού
συστήματος μεταφορών, μέσω της
μετατόπισης από τρόπους μεταφοράς
υψηλής ενεργειακής έντασης όπως τα
φορτηγά και τα αυτοκίνητα σε τρόπους
χαμηλής ενεργειακής έντασης όπως ο 
σιδηρόδρομος, η ποδηλασία και η 
πεζοπορία για τους επιβάτες ή ο 
σιδηρόδρομος και η φιλική προς το 
περιβάλλον ναυσιπλοΐα για τις 
εμπορευματικές μεταφορές·

Or.en

Τροπολογία 302
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. ζητεί επισκόπηση έως τα τέλη του
2011 ώστε να αξιολογηθεί η πρόοδος που
έχει σημειωθεί στην επίτευξη του στόχου
της ΕΕ για πρότυπα εκπομπών των
επιβατικών αυτοκινήτων και να
εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμος ορίζοντας
προγραμματισμού στον τομέα των 
αυτοκινήτων με χάραξη περαιτέρω 
στόχων για τον ορίζοντα 2020-2030·

Or.en
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Τροπολογία 303

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26β. αναγνωρίζει ότι η μεγαλύτερη
απόδοση καυσίμων στα αυτοκίνητα
μπορεί να μειώσει αισθητά την
κατανάλωση καυσίμων και ζητεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει
περαιτέρω στόχους των 65 gCO2/km έως
το 2025 και 50 gCO2/km έως το 2030 για
τα επιβατικά αυτοκίνητα, έτσι ώστε να
προσφερθεί η απαραίτητη ασφάλεια
σχεδιασμού στον κλάδο· ζητεί από την
Επιτροπή, πέρα από τους στόχους 
μείωσης CO2 που ισχύουν για το σύνολο 
του στόλου, να παρουσιάσει νομοθεσία 
ώστε να αποσυρθούν από την αγορά τα 
λιγότερο ενεργειακώς αποδοτικά μοντέλα 
επιβατικών αυτοκινήτων·

Or.en

Τροπολογία 304
Silvia-Adriana Țicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26β. τονίζει την ανάγκη μιας ευρωπαϊκής
προσέγγισης και ένταξης των ηλεκτρικών
οχημάτων σε ένα ευφυές πανευρωπαϊκό
πλέγμα ικανό να χρησιμοποιεί την
ενέργεια που παράγεται τοπικά από
ανανεώσιμες πηγές·

Or.en
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Τροπολογία 305
Silvia-Adriana Țicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26γ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να επενδύσουν σε ευφυή συστήματα
μεταφορά (ITS) τα οποία προσφέρουν
καινοτόμες υπηρεσίες σχετικά με
διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς και
διαχείρισης της κυκλοφορίας, πιο
συντονισμένα και "ευφυέστερα" δίκτυα 
μεταφορών·

Or.en

Τροπολογία 306
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την 
ανάπτυξη καινοτόμου σχεδιασμού για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (π.χ.
αεροτομές στα ελαστικά αυτοκινήτων) και 
να εξετάσει το ενδεχόμενο να τις 
καταστήσει υποχρεωτικές εφόσον 
αποδειχθούν αποτελεσματικές από 
πλευράς κόστους·

27. καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα 
πρότυπο ενεργειακής απόδοσης για τον 
κινητό κλιματισμό στο πλαίσιο της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης στη μείωση 
εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα, και 
να προωθήσει την ανάπτυξη καινοτόμου 
σχεδιασμού για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης (π.χ. αεροτομές στα 
ελαστικά αυτοκινήτων) και να εξετάσει το 
ενδεχόμενο να τις καταστήσει 
υποχρεωτικές εφόσον αποδειχθούν 
αποτελεσματικές από πλευράς κόστους·

Or.en
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Τροπολογία 307
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την 
ανάπτυξη καινοτόμου σχεδιασμού για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (π.χ.
αεροτομές στα ελαστικά αυτοκινήτων) και 
να εξετάσει το ενδεχόμενο να τις 
καταστήσει υποχρεωτικές εφόσον 
αποδειχθούν αποτελεσματικές από 
πλευράς κόστους·

27. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την 
ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για τη 
μείωση της αντίστασης τριβής των 
οχημάτων και της τύρβης κατά την 
οδήγηση, με στόχο  τη βελτίωση της 
ενεργειακής τους απόδοσης (π.χ.
αεροτομές στα ελαστικά αυτοκινήτων, 
ορθή αεροδυναμική του οχήματος) και να 
εξετάσει το ενδεχόμενο να τις καταστήσει
υποχρεωτικές εφόσον αποδειχθούν 
αποτελεσματικές από πλευράς κόστους·

Or.pl

Τροπολογία 308
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την 
ανάπτυξη καινοτόμου σχεδιασμού για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (π.χ.
αεροτομές στα ελαστικά αυτοκινήτων) και 
να εξετάσει το ενδεχόμενο να τις 
καταστήσει υποχρεωτικές εφόσον 
αποδειχθούν αποτελεσματικές από 
πλευράς κόστους·

27. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την 
ανάπτυξη καινοτόμου σχεδιασμού για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (π.χ.
αεροτομές στα ελαστικά αυτοκινήτων) και 
κατά συνέπεια να προωθήσει τη χρήση 
τους

Or.en

Τροπολογία 309
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την 
ανάπτυξη καινοτόμου σχεδιασμού για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (π.χ. 
αεροτομές στα ελαστικά αυτοκινήτων) και 
να εξετάσει το ενδεχόμενο να τις
καταστήσει υποχρεωτικές εφόσον 
αποδειχθούν αποτελεσματικές από 
πλευράς κόστους·

27. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την 
ανάπτυξη καινοτόμων σχεδιασμών για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (π.χ. 
αεροτομές στα ελαστικά αυτοκινήτων) και 
να εξετάσει το ενδεχόμενο να τους
καταστήσει υποχρεωτικούς εφόσον 
αποδειχθούν αποτελεσματικοί από 
πλευράς κόστους·

Or.el
(τροπολογία επί της γλωσσικής απόδοσης του κειμένου)

Τροπολογία 310
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. παρατηρεί ότι ενώ οι ΗΠΑ
ενέκριναν πρόσφατα νομοθεσία που
επιβάλλει 5% ετήσια μείωση της
κατανάλωσης καυσίμων στα νέα
αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά έως το
2016, η ενωσιακή νομοθεσία απαιτεί 
λιγότερο από 3% ετήσια μείωση έως το 
2015·

Or.en

Τροπολογία 311
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. ενθαρρύνει, από αυτή την άποψη, την 
προώθηση της χρήσης ενεργειακά 
αποδοτικών ελαστικών αυτοκινήτων και 
καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ελάχιστες 

28. ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 
απόδοσης για όλους τους τρόπους 
μεταφοράς, και ιδίως για τα οχήματα που 
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απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα 
οχήματα που αγοράζουν οι δημόσιες αρχές 
και για τα ελαστικά που τοποθετούνται σε 
αυτά τα οχήματα·

αγοράζουν οι δημόσιες αρχές και για τα 
ελαστικά που τοποθετούνται σε αυτά τα 
οχήματα· ζητεί από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει έως το τέλος του 2011 μια 
στρατηγική για τη μείωση της 
κατανάλωσης καυσίμων και των 
εκπομπών CO2 των βαρέων φορτηγών, 
μια κατηγορία η οποία αυτή τη στιγμή 
ελάχιστα λαμβάνεται υπόψη·

Or.en

Τροπολογία 312
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 
θέσπιση ενιαίας υποχρεωτικής 
πανευρωπαϊκής σήμανσης για τα 
επιβατηγά αυτοκίνητα που θα 
λειτουργούσε θετικά για τη μείωση 
στρεβλώσεων στην αγορά, για την 
αύξηση της ευαισθητοποίησης των 
ευρωπαίων πολιτών και για την ενίσχυση 
της τεχνολογικής καινοτομίας στην 
κατεύθυνση της μείωσης της ενεργειακής 
κατανάλωσης και των εκπομπών ρύπων 
από τα αυτοκίνητα· καλεί επίσης την 
Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα 
επέκτασης της πιθανής ενιαίας σήμανσης 
και στα ηλεκτρικά και υβριδικά 
αυτοκίνητα·

Or.el

Τροπολογία 313
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τις 
γενικές συνθήκες για την ανάπτυξη 
ηλεκτρικών οχημάτων, ιδίως όσον αφορά 
την τυποποίηση του λογισμικού για τις 
υποδομές και τους σταθμούς φόρτωσης·

29. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει, το 
αργότερο έως τα μέσα του 2011, τις 
γενικές συνθήκες για την ανάπτυξη 
ηλεκτρικών οχημάτων, ιδίως όσον αφορά 
την τυποποίηση των υποδομών και των 
τεχνολογιών φόρτισης, που θα 
εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα και 
την ασφάλεια των υποδομών· επιπλέον, 
καλεί την Επιτροπή να ορίσει
εναρμονισμένες απαιτήσεις για την
έγκριση των ηλεκτρικών οχημάτων, με 
ιδιαίτερη αναφορά στην υγεία και 
ασφάλεια, τόσο των εργαζομένων όσο και 
των τελικών χρηστών·

Or.en

Τροπολογία 314
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τις 
γενικές συνθήκες για την ανάπτυξη 
ηλεκτρικών οχημάτων, ιδίως όσον αφορά 
την τυποποίηση του λογισμικού για τις 
υποδομές και τους σταθμούς φόρτωσης·

29. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τις 
γενικές συνθήκες για την ανάπτυξη 
ηλεκτρικών οχημάτων, ιδίως όσον αφορά 
την τυποποίηση του λογισμικού για τις 
υποδομές και τους σταθμούς φόρτωσης·
θεωρεί ότι τα ηλεκτρικά οχήματα θα 
μπορούσαν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση των 
ευφυών πλεγμάτων, την ολοκλήρωση των 
εξαρτώμενων από τη μετεωρολογία 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τον 
αποτελεσματικότερο έλεγχο σχετικά με τα 
φορτία των πλεγμάτων·

Or.hu
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Τροπολογία 315
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τις 
γενικές συνθήκες για την ανάπτυξη 
ηλεκτρικών οχημάτων, ιδίως όσον αφορά 
την τυποποίηση του λογισμικού για τις 
υποδομές και τους σταθμούς φόρτωσης·

29. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
ταχέως τις γενικές συνθήκες για την 
ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων, ιδίως 
όσον αφορά την τυποποίηση του 
λογισμικού για τις υποδομές και τους 
σταθμούς φόρτωσης δεδομένου ότι τα 
ηλεκτρικά οχήματα πρόκειται να 
εισέλθουν στην αγορά από το 2011 και 
μετά· επαναλαμβάνει την ανάγκη να 
δημιουργηθεί η απαραίτητη υποδομή 
φόρτισης πριν από το 2011·

Or.en

Τροπολογία 316
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τις 
γενικές συνθήκες για την ανάπτυξη 
ηλεκτρικών οχημάτων, ιδίως όσον αφορά 
την τυποποίηση του λογισμικού για τις 
υποδομές και τους σταθμούς φόρτωσης·

29. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τις 
γενικές συνθήκες για την ανάπτυξη 
ηλεκτρικών οχημάτων, ιδίως όσον αφορά 
την τυποποίηση του λογισμικού για τις 
υποδομές και τους σταθμούς φόρτωσης 
καθώς και να μελετήσει το δυναμικό 
μείωσης των εκπομπών άνθρακα μέσω 
οχημάτων που θα κινούνται με φυσικό 
αέριο και βιοαέριο·

Or.fr
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Τροπολογία 317
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τις 
γενικές συνθήκες για την ανάπτυξη 
ηλεκτρικών οχημάτων, ιδίως όσον αφορά 
την τυποποίηση του λογισμικού για τις 
υποδομές και τους σταθμούς φόρτωσης·

29. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τις 
γενικές συνθήκες για την ανάπτυξη 
ηλεκτρικών οχημάτων, ιδίως όσον αφορά
την τυποποίηση του λογισμικού για τις 
υποδομές, τους σταθμούς φόρτωσης και τη 
δυνατότητα χρήσης των μπαταριών τους 
για την αποθήκευση ενέργειας για την 
εξισορρόπηση του ενεργειακού δικτύου·

Or.el

Τροπολογία 318
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τις 
γενικές συνθήκες για την ανάπτυξη 
ηλεκτρικών οχημάτων, ιδίως όσον αφορά 
την τυποποίηση του λογισμικού για τις 
υποδομές και τους σταθμούς φόρτωσης·

29. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τις 
γενικές συνθήκες για την ανάπτυξη 
ηλεκτρικών οχημάτων, ιδίως όσον αφορά 
την τυποποίηση του λογισμικού για τις 
υποδομές και τους σταθμούς φόρτωσης, 
αντιμετωπίζοντας ιδίως το λόγο ισχύος 
προς βάρος για αυτοκίνητα και φορτηγά·

Or.en

Τροπολογία 319
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τις 29. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τις 
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γενικές συνθήκες για την ανάπτυξη 
ηλεκτρικών οχημάτων, ιδίως όσον αφορά 
την τυποποίηση του λογισμικού για τις 
υποδομές και τους σταθμούς φόρτωσης·

γενικές συνθήκες για την ανάπτυξη 
ηλεκτρικών οχημάτων, και των οχημάτων 
που χρησιμοποιούν στοιχεία καυσίμου ή 
βιοκαύσιμα, ιδίως όσον αφορά την 
τυποποίηση του λογισμικού για τις 
υποδομές και τους σταθμούς φόρτωσης ή 
εφοδιασμού με καύσιμο·

Or.en

Τροπολογία 320
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τις 
γενικές συνθήκες για την ανάπτυξη 
ηλεκτρικών οχημάτων, ιδίως όσον αφορά 
την τυποποίηση του λογισμικού για τις 
υποδομές και τους σταθμούς φόρτωσης·

29. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τις 
γενικές συνθήκες για την ανάπτυξη 
οχημάτων που χρησιμοποιούν καθαρές 
και βιώσιμες πηγές ενέργειας, ιδίως όσον 
αφορά την ανάπτυξη υποδομής, όπως 
σταθμών φόρτισης

Or.en

Τροπολογία 321
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επαναλαμβάνει την ανάγκη να 
προωθηθούν διατροπικές μεταφορικές 
λύσεις καθώς και η ανάπτυξη ευφυών 
μεταφορικών συστημάτων έτσι ώστε να 
επιτευχθούν εξοικονομήσεις ενέργειας 
στον τομέα των μεταφορών 
(συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης 
κατά τις συμφορήσεις, των τεχνολογιών 
πληροφοριών για τη διαχείριση της 
κυκλοφορίας, της σιδηροδρομικής 
υποδομής, κτλ.)·

30. επαναλαμβάνει την ανάγκη να 
προωθηθούν διατροπικές μεταφορικές 
λύσεις καθώς και η ανάπτυξη ευφυών 
μεταφορικών συστημάτων έτσι ώστε να 
επιτευχθούν εξοικονομήσεις ενέργειας 
στον τομέα των μεταφορών 
(συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών 
της πληροφορίας για τη διαχείριση της 
κυκλοφορίας, της σιδηροδρομικής 
υποδομής, κτλ.)·
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Or.en

Τροπολογία 322
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επαναλαμβάνει την ανάγκη να 
προωθηθούν διατροπικές μεταφορικές 
λύσεις καθώς και η ανάπτυξη ευφυών 
μεταφορικών συστημάτων έτσι ώστε να 
επιτευχθούν εξοικονομήσεις ενέργειας 
στον τομέα των μεταφορών 
(συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης κατά 
τις συμφορήσεις, των τεχνολογιών 
πληροφοριών για τη διαχείριση της 
κυκλοφορίας, της σιδηροδρομικής 
υποδομής, κτλ.)·

30. επαναλαμβάνει την ανάγκη να 
προωθηθούν διατροπικές μεταφορικές 
λύσεις και αλλαγές σε επίπεδο μοντέλου, 
καθώς και η ανάπτυξη ευφυών 
μεταφορικών συστημάτων έτσι ώστε να 
επιτευχθούν εξοικονομήσεις ενέργειας 
στον τομέα των μεταφορών 
(συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης κατά 
τις συμφορήσεις, των τεχνολογιών 
πληροφοριών για τη διαχείριση της 
κυκλοφορίας, της σιδηροδρομικής 
υποδομής, κτλ.)·

Or.en

Τροπολογία 323
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. επισημαίνει ότι η ενημέρωση των 
καταναλωτών και η διαφήμιση καλούνται 
να παίξουν σημαντικό ρόλο στον 
προσανατολισμό των καταναλωτών προς 
αποδοτικότερες αγοραστικές επιλογές και 
πρακτικές οδήγησης· ζητεί να καθιερωθεί
ένα σύστημα βαθμονόμησης πολλαπλής 
και σαφούς ιεράρχησης για την οικονομία 
καυσίμου και τις εκπομπές CO2 στα νέα 
επιβατικά οχήματα, και να επιβληθεί 
υποχρεωτικά η ενσωμάτωση μετρητών ή 
ενδείξεων οικονομίας καυσίμου στα 
οχήματα.
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Or.en

Τροπολογία 324
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν 
τα φορολογικά καθεστώτα που παρέχουν 
κίνητρα για τις αγορές αναποτελεσματικών 
από πλευρά κατανάλωσης καυσίμων 
αυτοκινήτων·

31. καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν 
τα φορολογικά καθεστώτα που παρέχουν 
κίνητρα για τις αγορές αναποτελεσματικών 
από πλευρά κατανάλωσης καυσίμων 
αυτοκινήτων, και στη θέση τους να 
καθιερώσουν φορολογικά καθεστώτα που 
να παρέχουν κίνητρα για την αγορά 
οχημάτων αποδοτικών από πλευράς 
κατανάλωσης καυσίμου·

Or.en

Τροπολογία 325
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη 
αρθρωτών οδικών οχημάτων συνιστά 
βιώσιμη λύση που συμβάλλει στην 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των 
οδικών μεταφορών· αναγνωρίζει επίσης 
ότι οι διαφορές μεταξύ των κρατών 
μελών όσον αφορά τους κανόνες που 
ισχύουν για τα αρθρωτά οδικά οχήματα 
εμποδίζουν την εξάπλωση της χρήσης 
του συγκεκριμένου τρόπου οδικών 
μεταφορών· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει ποιες διαφορές στους κανόνες 
μπορούν να αρθούν εύκολα και πώς 
μπορεί να διασφαλιστεί η αύξηση της 
χρήσης αρθρωτών οδικών οχημάτων στις 
διασυνοριακές μεταφορές.
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Τροπολογία 326
Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. πιστεύει ότι τα μηνύματα μέσω των 
τιμών έχουν καθοριστική σημασία για 
την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Η 
φορολόγηση της ενέργειας και του 
άνθρακα θα πρέπει να συνιστά τμήμα του 
αναθεωρημένου σχεδίου δράσης για την 
ενεργειακή απόδοση, δεδομένου ότι η 
χρήση μέσων οικονομικού χαρακτήρα 
αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο 
για την προώθηση της εξοικονόμησης 
ενέργειας. Για να αξιοποιηθούν πλήρως οι 
δυνατότητες ευφυούς μέτρησης, 
χρειάζεται αυξημένη ευελιξία όσον αφορά 
τις τιμές, για παράδειγμα χρέωση σε 
ωριαία βάση, για τους τελικούς 
καταναλωτές·

Or.en

Τροπολογία 327
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. πιστεύει ότι τα μηνύματα μέσω των 
τιμών έχουν καθοριστική σημασία για 
την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Η 
φορολόγηση της ενέργειας και του 
άνθρακα και η αναθεώρηση της οδηγίας 
για τον ενεργειακό φόρο θα πρέπει να 
αποτελούν μέρος του αναθεωρημένου 
σχεδίου δράσης για την ενεργειακή 
απόδοση, δεδομένου ότι η χρήση μέσων 
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οικονομικού χαρακτήρα αποτελεί τον 
αποτελεσματικότερο τρόπο για την 
προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας. 
Για να αξιοποιηθούν πλήρως οι 
δυνατότητες ευφυούς μέτρησης, 
χρειάζεται αυξημένη ευελιξία όσον αφορά 
τις τιμές, για παράδειγμα χρέωση σε 
ωριαία βάση, για τους τελικούς 
καταναλωτές·

Or.en

Τροπολογία 328
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
την οδηγία για τον ενεργειακό φόρο, 
προκειμένου να περιληφθεί η πτυχή των 
εκπομπών CO2 σε συνδυασμό με την 
κατανάλωση ενέργειας ώστε να 
δημιουργηθούν πρόσθετοι πόροι οι οποίοι 
να διατεθούν, μεταξύ άλλων, για την 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης σε 
σχέση με την κλιματική αλλαγή, ιδιαίτερα 
δε για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης·

Or.en

Τροπολογία 329
Fiona Hall, Lena Ek, Vladko Todorov Panayotov, Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα) (μετά τον τίτλο 6) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη το Ενεργειακό Τρίπτυχο, 
σύμφωνα με το οποίο η ζήτηση ενέργειας 
θα πρέπει να μειωθεί ως προϋπόθεση 
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συμφωνίας για πρόσθετη προμήθεια 
ενέργειας·

Or.en

Τροπολογία 330
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις σχετικά με τον τρόπο 
δημιουργίας ενός ενωσιακού πλαισίου 
ανανεούμενων χρηματοδοτικών μέσων 
ώστε να υποστηριχθούν συμπληρωματικά 
μέτρα ενεργειακής απόδοσης που 
υποστηρίζουν υφιστάμενα επιτυχημένα 
εθνικά συστήματα και διαύλους διανομής 
(π.χ. μέσω επιμερισμού των κινδύνων) και 
που ενθαρρύνουν την συγκρότηση και τη 
βελτίωση συστημάτων ενεργειακής 
απόδοσης στα κράτη μέλη·

32. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
έκθεση σχετικά με την ανάγκη για 
περαιτέρω οικονομική βοήθεια 
προκειμένου να αυξηθεί η ενεργειακή 
απόδοση στα υπάρχοντα κτήρια, στην 
οποία να αξιολογούνται τα τρέχοντα 
χρηματοδοτικά μέσα· αν χρειαστεί, η 
Επιτροπή μπορεί να υποβάλει προτάσεις 
σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός 
ενωσιακού πλαισίου ανανεούμενων 
χρηματοδοτικών μέσων ώστε να 
υποστηριχθούν συμπληρωματικά μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης που υποστηρίζουν 
υφιστάμενα επιτυχημένα εθνικά 
συστήματα και διαύλους διανομής (π.χ. 
μέσω επιμερισμού των κινδύνων) και που 
ενθαρρύνουν την συγκρότηση και τη 
βελτίωση συστημάτων ενεργειακής 
απόδοσης στα κράτη μέλη·

Or.en

Τροπολογία 331

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 32. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
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προτάσεις σχετικά με τον τρόπο 
δημιουργίας ενός ενωσιακού πλαισίου 
ανανεούμενων χρηματοδοτικών μέσων 
ώστε να υποστηριχθούν συμπληρωματικά 
μέτρα ενεργειακής απόδοσης που 
υποστηρίζουν υφιστάμενα επιτυχημένα
εθνικά συστήματα και διαύλους διανομής 
(π.χ. μέσω επιμερισμού των κινδύνων) και 
που ενθαρρύνουν την συγκρότηση και τη 
βελτίωση συστημάτων ενεργειακής 
απόδοσης στα κράτη μέλη·

προτάσεις σχετικά με τον τρόπο 
δημιουργίας ενωσιακού πλαισίου 
ανανεούμενων χρηματοδοτικών μέσων και 
να εγγυηθεί  εθνικά συστήματα και 
διαύλους διανομής (π.χ. μέσω επιμερισμού 
των κινδύνων) συμπληρωματικά προς την 
συγκρότηση και τη βελτίωση συστημάτων 
ενεργειακής απόδοσης στα κράτη μέλη·

Or.en

Τροπολογία 332
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις σχετικά με τον τρόπο 
δημιουργίας ενός ενωσιακού πλαισίου 
ανανεούμενων χρηματοδοτικών μέσων 
ώστε να υποστηριχθούν συμπληρωματικά 
μέτρα ενεργειακής απόδοσης που 
υποστηρίζουν υφιστάμενα επιτυχημένα 
εθνικά συστήματα και διαύλους διανομής 
(π.χ. μέσω επιμερισμού των κινδύνων) και 
που ενθαρρύνουν την συγκρότηση και τη 
βελτίωση συστημάτων ενεργειακής 
απόδοσης στα κράτη μέλη·

32. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις σχετικά με τον τρόπο 
δημιουργίας ενός ενωσιακού πλαισίου 
ανανεούμενων χρηματοδοτικών μέσων, 
φορολογικών και λογιστικών μέτρων και 
κατάλληλων κανονισμών ώστε να 
υποστηριχθούν συμπληρωματικά μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης που υποστηρίζουν 
υφιστάμενα επιτυχημένα εθνικά 
συστήματα και διαύλους διανομής (π.χ. με 
μέσα επιμερισμού των κινδύνων, όπως τα 
μοντέλα ESCO) και που ενθαρρύνουν την 
συγκρότηση και τη βελτίωση συστημάτων 
ενεργειακής απόδοσης στα κράτη μέλη·

Or.en

Τροπολογία 333
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις σχετικά με τον τρόπο 
δημιουργίας ενός ενωσιακού πλαισίου 
ανανεούμενων χρηματοδοτικών μέσων 
ώστε να υποστηριχθούν συμπληρωματικά
μέτρα ενεργειακής απόδοσης που 
υποστηρίζουν υφιστάμενα επιτυχημένα
εθνικά συστήματα και διαύλους διανομής 
(π.χ. μέσω επιμερισμού των κινδύνων) και 
που ενθαρρύνουν την συγκρότηση και τη 
βελτίωση συστημάτων ενεργειακής 
απόδοσης στα κράτη μέλη·

32. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις σχετικά με τον τρόπο 
δημιουργίας ενός ενωσιακού πλαισίου 
ανανεούμενων χρηματοδοτικών μέσων 
ώστε να υποστηριχθούν μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης στα εθνικά συστήματα και 
διαύλους διανομής (π.χ. μέσω επιμερισμού 
των κινδύνων) και που ενθαρρύνουν την 
συγκρότηση και τη βελτίωση συστημάτων 
ενεργειακής απόδοσης στα κράτη μέλη·

Or.en

Τροπολογία 334
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. ζητεί, στο πλαίσιο αυτό από την 
Επιτροπή, να υποβάλει πρόταση για την 
εναρμόνιση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να 
δοθεί ώθηση στην αποτελεσματική 
εξάπλωση της παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές· Η προώθηση της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές πρέπει 
να γίνει κυρίως στις περιφέρειες στις 
οποίες υπάρχει μεγαλύτερη 
διαθεσιμότητα φυσικών πόρων για τις 
χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες, και είναι 
δυνατή η αποδοτικότερη αξιοποίησή 
τους·

Or.de
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Τροπολογία 335
Θεόδωρος Σκυλακάκης, Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν περαιτέρω 
τη θέσπιση χρηματοδοτικών μέσων για 
μέτρα και προγράμματα ενεργειακής 
απόδοσης, περισσότερο προσιτά και 
προσαρμοσμένα για τον ιδιωτικό τομέα 
ακινήτων ιδιοκατοίκησης, ιδιαίτερα δε 
για τους μικροϊδιοκτήτες κατοικιών και 
τους μικρομεσαίους εκμισθωτές 
κατοικιών.

Or.en

Τροπολογία 336
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν περαιτέρω 
τη θέσπιση χρηματοδοτικών μέσων για 
μέτρα και προγράμματα, περισσότερο 
προσιτά και προσαρμοσμένα για τον 
ιδιωτικό τομέα ακινήτων ιδιοκατοίκησης, 
ιδιαίτερα δε για τους μικροϊδιοκτήτες 
κατοικιών και τους μικρομεσαίους 
εκμισθωτές κατοικιών.

Or.en

Τροπολογία 337
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 β (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32β. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλλει σε ετήσια βάση έκθεση σχετικά 
με το αν και με ποιο τρόπο μπορούν να 
δημιουργηθούν αντίστοιχα κίνητρα 
(φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις) σε 
εθνικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα για 
τους ιδιώτες και τις ΜΜΕ απαλλαγή 
μικρών οικονομικών αγαθών έως 10.000 
ευρώ, για τον τομέα της βιομηχανίας 
σταδιακή απόσβεση κατά 50% τον πρώτο 
χρόνο ή δημιουργία αντίστοιχων 
επενδυτικών κινήτρων και καθιέρωση 
επιδοτήσεων στην έρευνα, προκειμένου 
προωθηθεί η λήψη μέτρων στον τομέα 
της ενεργειακής απόδοσης·

Or.de

Τροπολογία 338
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32γ. ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει νομικό πλαίσιο που να 
δεσμεύει τα έσοδα από τον 
εκπλειστηριασμό δικαιωμάτων εκπομπών 
CO2 για τη λήψη μέτρων προστασίας του 
κλίματος και ενεργειακής απόδοσης στις 
αντίστοιχες επιχειρήσεις ΣΕΔΕ·

Or.de

Τροπολογία 339
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. θεωρεί ότι το πλαίσιο αυτό πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη την πείρα από 
υφιστάμενους ανανεούμενους 
μηχανισμούς που παρέχονται από 
χρηματοδοτικούς ενδιάμεσους του 
δημόσιου τομέα, να περιλαμβάνει 
κεφάλαια της ΕΕ και να είναι σχεδιασμένο 
έτσι ώστε να προσελκύει άλλα δημόσια ή 
ιδιωτικά κεφάλαια ώστε να δημιουργεί τη 
μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση και να 
υποστηρίζει χρηματοδοτικά 
προγράμματα για μεγάλο αριθμό τελικών 
αποδεκτών·

33. θεωρεί ότι το πλαίσιο αυτό πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη την πείρα από 
υφιστάμενους ανανεούμενους 
μηχανισμούς που παρέχονται από 
χρηματοδοτικούς ενδιάμεσους του 
δημόσιου τομέα, να περιλαμβάνει 
κεφάλαια της ΕΕ και να είναι σχεδιασμένο 
έτσι ώστε να προσελκύει άλλα δημόσια ή 
ιδιωτικά κεφάλαια ώστε να δημιουργεί τη 
μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση· θεωρεί ότι 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να 
αποτελεί πάντα τη μοναδική πηγή όλων 
των οικονομικών πόρων· ζητεί από την 
Επιτροπή να αναλάβει καθοριστικό ρόλο 
στην ελευθέρωση και τη μόχλευση της 
διαθέσιμης χρηματοδότησης τόσο στους 
δημόσιους όσο και στους ιδιωτικούς 
οργανισμούς· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα 
πρέπει να ενθαρρύνει τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα και 
προγράμματα, όπως η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, να δίνουν υψηλή 
προτεραιότητα σε καινοτόμες 
πρωτοβουλίες ενεργειακής απόδοσης, 
ιδιαίτερα όταν αυτές συμβάλλουν σε 
άλλους στόχους της ΕΕ, όπως η αύξηση 
της απασχόλησης·

Or.en

Τροπολογία 340
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. θεωρεί ότι το πλαίσιο αυτό πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη την πείρα από 
υφιστάμενους ανανεούμενους 
μηχανισμούς που παρέχονται από 
χρηματοδοτικούς ενδιάμεσους του 
δημόσιου τομέα, να περιλαμβάνει 

33. θεωρεί ότι το πλαίσιο αυτό πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη την πείρα από 
υφιστάμενους ανανεούμενους 
μηχανισμούς που παρέχονται από 
χρηματοδοτικούς ενδιάμεσους του 
δημόσιου τομέα, να περιλαμβάνει 



PE450.652v01-00 66/110 AM\833862EL.doc

EL

κεφάλαια της ΕΕ και να είναι σχεδιασμένο 
έτσι ώστε να προσελκύει άλλα δημόσια ή 
ιδιωτικά κεφάλαια ώστε να δημιουργεί τη 
μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση και να 
υποστηρίζει χρηματοδοτικά προγράμματα 
για μεγάλο αριθμό τελικών αποδεκτών·

κεφάλαια της ΕΕ και να είναι σχεδιασμένο 
έτσι ώστε να προσελκύει άλλα δημόσια ή 
ιδιωτικά κεφάλαια ώστε να δημιουργεί τη 
μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση και να 
υποστηρίζει χρηματοδοτικά προγράμματα 
για μεγάλο αριθμό τελικών αποδεκτών·
στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να 
προωθήσει επίσης τη χρήση όλων των 
μέσων για την αποδοτική χρήση των 
δημόσιων οικονομικών, 
συμπεριλαμβανομένων συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·

Or.en

Τροπολογία 341
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. θεωρεί ότι το πλαίσιο αυτό πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη την πείρα από 
υφιστάμενους ανανεούμενους 
μηχανισμούς που παρέχονται από 
χρηματοδοτικούς ενδιάμεσους του 
δημόσιου τομέα, να περιλαμβάνει 
κεφάλαια της ΕΕ και να είναι σχεδιασμένο 
έτσι ώστε να προσελκύει άλλα δημόσια ή 
ιδιωτικά κεφάλαια ώστε να δημιουργεί τη 
μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση και να 
υποστηρίζει χρηματοδοτικά προγράμματα 
για μεγάλο αριθμό τελικών αποδεκτών·

33. θεωρεί ότι το πλαίσιο αυτό πρέπει να
λαμβάνει υπόψη την πείρα από 
υφιστάμενους ανανεούμενους 
μηχανισμούς που παρέχονται από 
χρηματοδοτικούς ενδιάμεσους του 
δημόσιου τομέα, όχι μόνο στους 
καταναλωτές αλλά και σε ESCO που 
παρέχουν υπηρεσίες ενεργειακής 
απόδοσης σε καταναλωτές, να 
περιλαμβάνει κεφάλαια της ΕΕ και να 
είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να 
προσελκύει άλλα δημόσια ή ιδιωτικά 
κεφάλαια ώστε να δημιουργεί τη 
μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση και να 
υποστηρίζει χρηματοδοτικά προγράμματα 
για μεγάλο αριθμό τελικών αποδεκτών·

Or.en
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Τροπολογία 342
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις σχετικά με τον τρόπο 
δημιουργίας υποχρεωτικών ταμείων 
ενεργειακής απόδοσης στα κράτη μέλη, 
που να επιτρέπουν, μέσω «πράσινων» 
τραπεζών συνδεδεμένων με αυτά, όπως 
χρηματοδοτικών μέσων υπό μορφή 
ανανεούμενων κεφαλαίων για τη στήριξη 
συμπληρωματικών μέσων ενεργειακής 
απόδοσης, τα οποία υποστηρίζουν (π.χ. 
μέσω επιμερισμού των κινδύνων) 
υπάρχοντα και επιτυχημένα εθνικά 
συστήματα και διαύλους διανομής, 
συμπεριλαμβανομένων υποθηκευτικών 
δανείων με αποπληρωμή παράλληλα με 
την εξοικονόμηση, και ενθαρρύνουν την 
συγκρότηση και τη βελτίωση 
συστημάτων ενεργειακής απόδοσης στα 
κράτη μέλη, όπως οι συμβάσεις 
ενεργειακής απόδοσης, οι συμβάσεις 
χρηματοδότησης από τρίτους, και άλλες 
συμβάσεις συλλογικής εξοικονόμησης. 
Τούτο μπορεί να γίνει με την αναθεώρηση 
της ESD.

Or.en

Τροπολογία 343
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Paragraph 33 a (new) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. αναγνωρίζει ότι η έλλειψη αρχικής 
χρηματοδότησης αποτελεί μείζον εμπόδιο 
για την ανακαίνιση κτιρίων στους τομείς 
της κατοικίας και των μικρομεσαίων 
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επιχειρήσεων, και ζητεί από την 
Επιτροπή να παραθέσει καινοτόμες 
λύσεις και βέλτιστες πρακτικές για την 
υπέρβαση του προβλήματος αυτού, όπως 
οι επιτυχημένοι μηχανισμοί 
αποπληρωμής παράλληλα με την 
εξοικονόμηση, τα ανανεώσιμα κεφάλαια 
και οι «πράσινες» επενδυτικές τράπεζες 
(στα πρότυπα της KfW στη Γερμανία ή 
της Caisse Depots στη Γαλλία).

Or.en

Τροπολογία 344
Lena Kolarska-Bobińska,

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. αναγνωρίζει ότι ένα από τα 
μεγαλύτερα εμπόδια στην υλοποίηση 
μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, είναι η 
ανάγκη αρχικής επένδυσης· είναι 
πεπεισμένο ότι στο πλαίσιο μέτρων που 
λαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ πρέπει 
απαραίτητα να συνυπολογίζονται οι 
συνέπειες και οι δημοσιονομικοί 
περιορισμοί στις κοινότητες και τις 
περιοχές·

Or.en

Τροπολογία 345
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. ενθαρρύνει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής και των κρατών μελών για 
εξεύρεση καινοτόμων μέσων 
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χρηματοδότησης μέσω της στροφής προς 
την κατεύθυνση της αναγωγής των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε 
βάση των φορολογικών συστημάτων, 
δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο θα 
δοθούν κίνητρα στους καταναλωτές και 
τη βιομηχανία·

Or.en

Τροπολογία 346
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. πιστεύει ότι, κατά την ανάπτυξη του 
πλαισίου αυτού, θα πρέπει να δοθεί 
προσοχή σε όλους τους διαθέσιμους 
οικονομικούς πόρους στα κράτη μέλη, 
προκειμένου να δημιουργηθούν συνεργίες 
και να αποφευχθεί η επικάλυψη με άλλα 
χρηματοδοτικά μέσα·

Or.en

Τροπολογία 347
Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33a. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν 
τη δυνατότητα μείωσης των συντελεστών 
ΦΠΑ στις εργασίες ανακαίνισης για 
λόγους ενεργειακής απόδοσης·

Or.en
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Τροπολογία 348
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33β. υπογραμμίζει ότι τα έσοδα από το 
ΣΕΔΕ θα πρέπει να διατίθενται κατά 
προτεραιότητα για οικονομικώς 
αποδοτικά μέτρα χρηματοδότησης της 
ενεργειακής απόδοσης και για τη διάδοση 
της τεχνολογίας· επιπλέον, τα έσοδα από 
οποιαδήποτε καινοτόμο μορφή 
συντονισμένης σε επίπεδο ΕΕ φορολογίας 
για την αλλαγή του κλίματος θα πρέπει να 
διατίθεται για τη χρηματοδότηση έρευνας 
και ανάπτυξης, και μέτρων που 
αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, στην προώθηση 
της ενεργειακής απόδοσης και στη 
βελτίωση των ενεργειακών υποδομών 
στην ΕΕ·

Or.en

Τροπολογία 349
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. χαιρετίζει από την άποψη αυτή την 
πρόταση της Επιτροπής για χρήση μη 
δεσμευμένων πόρων από τον κανονισμό 
για το ΕΕΠΑ για τη δημιουργία ενός ειδικά 
αφιερωμένου χρηματοδοτικού μέσου για 
την υποστήριξη πρωτοβουλιών στον τομέα 
της ενεργειακής απόδοσης και της 
ανανεώσιμης ενέργειας και ζητεί από το 
Συμβούλιο να εγκρίνει ταχέως την 
πρόταση·

34. χαιρετίζει από την άποψη αυτή την 
πρόταση της Επιτροπής για χρήση μη 
δεσμευμένων πόρων από τον κανονισμό 
για το ΕΕΠΑ για τη δημιουργία ενός ειδικά 
αφιερωμένου χρηματοδοτικού μέσου για 
την υποστήριξη πρωτοβουλιών στον τομέα 
της ενεργειακής απόδοσης και της 
ανανεώσιμης ενέργειας και ζητεί από το 
Συμβούλιο να εγκρίνει ταχέως την 
πρόταση· επισημαίνει, παράλληλα, ότι 
παρά τις σημαντικές δυνατότητες που 
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προσφέρει όσον αφορά τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, η επένδυση στην
ενεργειακή απόδοση βρίσκει, άδικα, 
μικρή στήριξη στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα για την ανάκαμψη της 
οικονομίας·

Or.hu

Τροπολογία 350
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. χαιρετίζει από την άποψη αυτή την 
πρόταση της Επιτροπής για χρήση μη 
δεσμευμένων πόρων από τον κανονισμό
για το ΕΕΠΑ για τη δημιουργία ενός ειδικά 
αφιερωμένου χρηματοδοτικού μέσου για 
την υποστήριξη πρωτοβουλιών στον τομέα 
της ενεργειακής απόδοσης και της 
ανανεώσιμης ενέργειας και ζητεί από το 
Συμβούλιο να εγκρίνει ταχέως την 
πρόταση·

34. χαιρετίζει από την άποψη αυτή την 
πρόταση της Επιτροπής για χρήση μη 
δεσμευμένων πόρων του κανονισμού για 
το ΕΕΠΑ για τη δημιουργία ενός ειδικά 
αφιερωμένου χρηματοδοτικού μέσου για 
την υποστήριξη πρωτοβουλιών στον τομέα 
της ενεργειακής απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ζητεί 
από το Συμβούλιο να εγκρίνει ταχέως την 
πρόταση, υποστηρίζει δε παράλληλα τη 
χρήση του 50% των εσόδων του ΣΕΔΕ 
για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στους 
τομείς της ενεργειακής απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or.en

Τροπολογία 351
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. χαιρετίζει από την άποψη αυτή την 
πρόταση της Επιτροπής για χρήση μη 
δεσμευμένων πόρων από τον κανονισμό 

34. χαιρετίζει από την άποψη αυτή την 
πρόταση της Επιτροπής για χρήση μη 
δεσμευμένων πόρων από τον κανονισμό 
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για το ΕΕΠΑ για τη δημιουργία ενός ειδικά 
αφιερωμένου χρηματοδοτικού μέσου για 
την υποστήριξη πρωτοβουλιών στον τομέα 
της ενεργειακής απόδοσης και της 
ανανεώσιμης ενέργειας και ζητεί από το 
Συμβούλιο να εγκρίνει ταχέως την 
πρόταση·

για το ΕΕΠΑ για τη δημιουργία ενός ειδικά 
αφιερωμένου χρηματοδοτικού μέσου για 
την υποστήριξη πρωτοβουλιών στον τομέα 
της ενεργειακής απόδοσης και της 
μείωσης των εκπομπών άνθρακα, αν 
κανένα άλλο έργο στο πλαίσιο του ΕΕΠΑ  
δεν πληροί τις απαιτήσεις 
χρηματοδότησης, και ζητεί από το 
Συμβούλιο να εγκρίνει ταχέως την 
πρόταση·

Or.en

Τροπολογία 352
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. χαιρετίζει από την άποψη αυτή την 
πρόταση της Επιτροπής για χρήση μη 
δεσμευμένων πόρων από τον κανονισμό 
για το ΕΕΠΑ για τη δημιουργία ενός ειδικά 
αφιερωμένου χρηματοδοτικού μέσου για 
την υποστήριξη πρωτοβουλιών στον τομέα 
της ενεργειακής απόδοσης και της 
ανανεώσιμης ενέργειας και ζητεί από το 
Συμβούλιο να εγκρίνει ταχέως την 
πρόταση·

34. χαιρετίζει από την άποψη αυτή την 
πρόταση της Επιτροπής για χρήση μη 
δεσμευμένων πόρων από τον κανονισμό 
για το ΕΕΠΑ για τη δημιουργία ενός ειδικά 
αφιερωμένου χρηματοδοτικού μέσου για 
την υποστήριξη πρωτοβουλιών στον τομέα 
της ενεργειακής απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε τοπικό 
και σε περιφερειακό επίπεδο, και ζητεί 
από το Συμβούλιο να εγκρίνει ταχέως την 
πρόταση·

Or.en

Τροπολογία 353
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. χαιρετίζει από την άποψη αυτή την 
πρόταση της Επιτροπής για χρήση μη 
δεσμευμένων πόρων από τον κανονισμό 

34. χαιρετίζει από την άποψη αυτή την 
πρόταση της Επιτροπής για χρήση μη 
δεσμευμένων πόρων από τον κανονισμό 
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για το ΕΕΠΑ για τη δημιουργία ενός 
ειδικά αφιερωμένου χρηματοδοτικού 
μέσου για την υποστήριξη πρωτοβουλιών 
στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και 
της ανανεώσιμης ενέργειας και ζητεί από 
το Συμβούλιο να εγκρίνει ταχέως την 
πρόταση·

ΕΕΠΑ για τη δημιουργία ενός 
βραχυπρόθεσμου χρηματοδοτικού μέσου 
για την υποστήριξη πρωτοβουλιών στον 
τομέα της ενεργειακής απόδοσης και της 
ανανεώσιμης ενέργειας και ζητεί από το 
Συμβούλιο να εγκρίνει ταχέως την 
πρόταση·

Or.en

Τροπολογία 354
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. χαιρετίζει από την άποψη αυτή την 
πρόταση της Επιτροπής για χρήση μη 
δεσμευμένων πόρων από τον κανονισμό 
για το ΕΕΠΑ για τη δημιουργία ενός ειδικά 
αφιερωμένου χρηματοδοτικού μέσου για 
την υποστήριξη πρωτοβουλιών στον τομέα 
της ενεργειακής απόδοσης και της 
ανανεώσιμης ενέργειας και ζητεί από το 
Συμβούλιο να εγκρίνει ταχέως την 
πρόταση·

34. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για χρήση μη δεσμευμένων πόρων από τον 
κανονισμό για το ΕΕΠΑ για τη δημιουργία 
ενός ειδικά αφιερωμένου χρηματοδοτικού 
μέσου για την υποστήριξη πρωτοβουλιών 
στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και 
της ανανεώσιμης ενέργειας και ζητεί από 
το Συμβούλιο να εγκρίνει ταχέως την 
πρόταση·

Or.en

Τροπολογία 355
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. αναγνωρίζει ότι ένα από τα 
μεγαλύτερα εμπόδια στην υλοποίηση 
μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, είναι η 
ανάγκη αρχικής επένδυσης, και εκφράζει 
την ανησυχία του για τη χαμηλή εκροή 
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κονδυλίων του ΕΤΠΑ για μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης σε πολλά κράτη 
μέλη· λαμβάνει δεόντως υπόψη τις 
συνέπειες και τους δημοσιονομικές 
περιορισμούς για τους δήμους και τις 
περιφέρειες, καλεί τα κράτη μέλη να 
καταστήσουν τα μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης, όπως η πρωτοβουλία για 
ευφυείς πόλεις, προτεραιότητα στα 
επιχειρησιακά τους προγράμματα, και 
καλεί την Επιτροπή να βρει τρόπους για 
να καταστεί υποχρεωτική η δήλωση της 
χρήσης των υπαρχόντων διαρθρωτικών 
ταμείων και των κονδυλίων συνοχής, 
όπως το ΕΤΠΑ·

Or.en

Τροπολογία 356
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. επισημαίνει ότι μολονότι διατίθενται 
ήδη στην αγορά καινοτόμες τεχνολογίες 
ενεργειακής απόδοσης, πρέπει να 
ενισχυθεί η κατάρτιση του εργατικού 
δυναμικού σε όλα τα επίπεδα, 
προκειμένου ιδιαίτερα να διασφαλιστεί η 
ποιότητα των ενεργειακών ελέγχων· 
ζητεί, συνεπώς, την πλήρη αξιοποίηση 
και την αύξηση των διαρθρωτικών 
κονδυλίων και των κονδυλίων συνοχής 
για μέτρα κατάρτισης·

Or.en

Τροπολογία 357
Hannes Swoboda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. Τα κονδύλια της ΕΕ θα μπορούσαν 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη εθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών ταμείων, μέσων ή μηχανισμών 
ενεργειακής απόδοσης, που θα 
προσφέρουν δυνατότητες 
χρηματοδότησης

Or.en

Τροπολογία 358
Θεόδωρος Σκυλακάκης, Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί 
η χρήση των υφιστάμενων ενωσιακών 
κεφαλαίων, όπως του ΕΤΠΑ, για μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης· καλεί την Επιτροπή 
να εντοπίσει τα εμπόδια που 
παρεμβάλλονται στη χρήση ευρύτερου 
μεριδίου των πόρων των διαρθρωτικών 
ταμείων και του ταμείου συνοχής για το 
σκοπό αυτό και να προτείνει επαρκείς 
ενέργειες για την αντιμετώπιση των 
εμποδίων αυτών (π.χ. επιπρόσθετα 
ενωσιακά μέτρα για την υποστήριξη της 
τεχνικής βοήθειας)·;

35. υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί 
η χρήση των υφιστάμενων ενωσιακών 
κεφαλαίων, όπως του ΕΤΠΑ και του 
ΕΓΤΑΑ, για μέτρα ενεργειακής απόδοσης· 
καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τα 
εμπόδια που παρεμβάλλονται στη χρήση 
ευρύτερου μεριδίου των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου 
συνοχής, καθώς επίσης κονδυλίων για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου για το σκοπό αυτό 
και να προτείνει επαρκείς ενέργειες για την 
αντιμετώπιση των εμποδίων αυτών (π.χ. 
επιπρόσθετα ενωσιακά μέτρα για την 
υποστήριξη της τεχνικής βοήθειας)· ζητεί 
από την Επιτροπή να διερευνήσει τη 
δυνατότητα, τα κονδύλια της ΕΕ να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη εθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών ταμείων, μέσων ή μηχανισμών 
ενεργειακής απόδοσης, που θα 
κατανέμουν αυτές τις δυνατότητες 
χρηματοδότησης μεταξύ ιδιωτών
ιδιοκτητών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
και εταιρειών υπηρεσιών ενεργειακής 
απόδοσης.
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Τροπολογία 359
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί 
η χρήση των υφιστάμενων ενωσιακών 
κεφαλαίων, όπως του ΕΤΠΑ, για μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης· καλεί την Επιτροπή 
να εντοπίσει τα εμπόδια που 
παρεμβάλλονται στη χρήση ευρύτερου 
μεριδίου των πόρων των διαρθρωτικών 
ταμείων και του ταμείου συνοχής για το 
σκοπό αυτό και να προτείνει επαρκείς 
ενέργειες για την αντιμετώπιση των 
εμποδίων αυτών (π.χ. επιπρόσθετα 
ενωσιακά μέτρα για την υποστήριξη της 
τεχνικής βοήθειας)·;

35. υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί 
η χρήση των υφιστάμενων ενωσιακών 
κεφαλαίων, όπως του ΕΤΠΑ, για μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης· καλεί την Επιτροπή 
να εντοπίσει τα εμπόδια που 
παρεμβάλλονται στη χρήση ευρύτερου 
μεριδίου των πόρων των διαρθρωτικών 
ταμείων και του ταμείου συνοχής για το 
σκοπό αυτό και να προτείνει επαρκείς 
ενέργειες για την αντιμετώπιση των 
εμποδίων αυτών (π.χ. επιπρόσθετα 
ενωσιακά μέτρα για την υποστήριξη της 
τεχνικής βοήθειας)·; ζητεί από την 
Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα, 
τα κονδύλια της ΕΕ να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών ταμείων, 
μέσων ή μηχανισμών ενεργειακής 
απόδοσης, που θα κατανέμουν αυτές τις 
δυνατότητες χρηματοδότησης μεταξύ 
ιδιωτών ιδιοκτητών, μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και εταιρειών υπηρεσιών 
ενεργειακής απόδοσης.

Or.en

Τροπολογία 360
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί 
η χρήση των υφιστάμενων ενωσιακών 

35. υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί 
η χρήση των υφιστάμενων ενωσιακών 
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κεφαλαίων, όπως του ΕΤΠΑ, για μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης· καλεί την 
Επιτροπή να εντοπίσει τα εμπόδια που 
παρεμβάλλονται στη χρήση ευρύτερου 
μεριδίου των πόρων των διαρθρωτικών 
ταμείων και του ταμείου συνοχής για το 
σκοπό αυτό και να προτείνει επαρκείς 
ενέργειες για την αντιμετώπιση των 
εμποδίων αυτών (π.χ. επιπρόσθετα 
ενωσιακά μέτρα για την υποστήριξη της 
τεχνικής βοήθειας)·

κεφαλαίων, όπως του ΕΤΠΑ, για μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης· προτρέπει τα 
κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα 
στην ενεργειακή απόδοση στα 
λειτουργικά τους προγράμματα, και ζητεί 
από την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές 
να αναπτύξουν τρόπους που θα 
διευκολύνουν τη χρησιμοποίηση των 
διαρθρωτικών ταμείων για τη λήψη 
ενεργειακά αποδοτικών μέτρων, όπως 
είναι η βελτίωση της ενημέρωσης σε 
τοπικό επίπεδο ή η δημιουργία 
μονοαπευθυντικών θυρίδων·

Or.en

Τροπολογία 361
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek, Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί 
η χρήση των υφιστάμενων ενωσιακών 
κεφαλαίων, όπως του ΕΤΠΑ, για μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης· καλεί την Επιτροπή 
να εντοπίσει τα εμπόδια που 
παρεμβάλλονται στη χρήση ευρύτερου 
μεριδίου των πόρων των διαρθρωτικών 
ταμείων και του ταμείου συνοχής για το 
σκοπό αυτό και να προτείνει επαρκείς 
ενέργειες για την αντιμετώπιση των 
εμποδίων αυτών (π.χ. επιπρόσθετα 
ενωσιακά μέτρα για την υποστήριξη της 
τεχνικής βοήθειας)·;

35. υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί 
η χρήση των υφιστάμενων ενωσιακών 
κεφαλαίων, όπως του ΕΤΠΑ και του 
ΕΓΤΑΑ, για μέτρα ενεργειακής απόδοσης· 
επισημαίνει ότι είναι σημαντικό, τα μέτρα 
αυτά να αξιολογούνται με βάση κυρίως 
την επιτυγχανόμενη εξοικονόμηση 
ενέργειας και όχι τα συνακόλουθα 
οικονομικά οφέλη, όπως η δημιουργία 
θέσεων εργασίας· καλεί την Επιτροπή να 
εντοπίσει τα εμπόδια που παρεμβάλλονται 
στη χρήση ευρύτερου μεριδίου των πόρων 
των διαρθρωτικών ταμείων και του 
ταμείου συνοχής για σκοπούς ενεργειακής 
απόδοσης και να προτείνει επαρκείς 
ενέργειες για την αντιμετώπιση των 
εμποδίων αυτών (π.χ. επιπρόσθετα 
ενωσιακά μέτρα για την υποστήριξη της 
τεχνικής βοήθειας)·;

Or.en
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Τροπολογία 362
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί 
η χρήση των υφιστάμενων ενωσιακών 
κεφαλαίων, όπως του ΕΤΠΑ, για μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης· καλεί την Επιτροπή 
να εντοπίσει τα εμπόδια που 
παρεμβάλλονται στη χρήση ευρύτερου 
μεριδίου των πόρων των διαρθρωτικών 
ταμείων και του ταμείου συνοχής για το 
σκοπό αυτό και να προτείνει επαρκείς 
ενέργειες για την αντιμετώπιση των 
εμποδίων αυτών (π.χ. επιπρόσθετα 
ενωσιακά μέτρα για την υποστήριξη της 
τεχνικής βοήθειας)·

35. υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί 
και να αυξηθεί η χρήση των υφιστάμενων 
ενωσιακών κεφαλαίων, όπως του ΕΤΠΑ
και του ΕΓΤΑΑ, για μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης· καλεί την Επιτροπή να 
εντοπίσει τα εμπόδια που παρεμβάλλονται 
στη χρήση ευρύτερου μεριδίου των πόρων 
των διαρθρωτικών ταμείων και του 
ταμείου συνοχής, καθώς επίσης 
κονδυλίων για την ανάπτυξη της 
υπαίθρου για το σκοπό αυτό και να 
προτείνει επαρκείς ενέργειες για την 
αντιμετώπιση των εμποδίων αυτών (π.χ. 
επιπρόσθετα ενωσιακά μέτρα για την 
υποστήριξη της τεχνικής βοήθειας και την 
ανάπτυξη συνείδησης)·

Or.en

Τροπολογία 363
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί 
η χρήση των υφιστάμενων ενωσιακών 
κεφαλαίων, όπως του ΕΤΠΑ, για μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης· καλεί την Επιτροπή 
να εντοπίσει τα εμπόδια που 
παρεμβάλλονται στη χρήση ευρύτερου 
μεριδίου των πόρων των διαρθρωτικών 
ταμείων και του ταμείου συνοχής για το 
σκοπό αυτό και να προτείνει επαρκείς 
ενέργειες για την αντιμετώπιση των 

35. υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί
η χρήση των υφιστάμενων ενωσιακών 
κεφαλαίων, όπως του ΕΤΠΑ, για μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης· καλεί την Επιτροπή 
να εντοπίσει τα εμπόδια που 
παρεμβάλλονται στη χρήση ευρύτερου 
μεριδίου των πόρων των διαρθρωτικών 
ταμείων και του ταμείου συνοχής για το 
σκοπό αυτό και να προτείνει επαρκείς 
ενέργειες για την αντιμετώπιση των 
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εμποδίων αυτών (π.χ. επιπρόσθετα 
ενωσιακά μέτρα για την υποστήριξη της 
τεχνικής βοήθειας)·;

εμποδίων αυτών (π.χ. επιπρόσθετα 
ενωσιακά μέτρα για την υποστήριξη της 
τεχνικής βοήθειας, την ανάπτυξη της 
συμπαραγωγής, την ανάπτυξη μεγάλης 
κλίμακας εγκαταστάσεων παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές)·;

Or.en

Τροπολογία 364
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. πιστεύει ότι τα μηνύματα μέσω των 
τιμών έχουν καθοριστική σημασία για 
την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Η 
φορολόγηση της ενέργειας και του 
άνθρακα και η αναθεώρηση της οδηγίας 
για τον ενεργειακό φόρο θα πρέπει να 
αποτελούν μέρος του αναθεωρημένου 
σχεδίου δράσης για την ενεργειακή 
απόδοση, δεδομένου ότι η χρήση μέσων 
οικονομικού χαρακτήρα αποτελεί τον 
αποτελεσματικότερο τρόπο για την 
προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας. 
Για να αξιοποιηθούν πλήρως οι 
δυνατότητες ευφυούς μέτρησης, 
χρειάζεται αυξημένη ευελιξία όσον αφορά 
τις τιμές, για παράδειγμα χρέωση σε 
ωριαία βάση, για τους τελικούς 
καταναλωτές·

Or.en

Τροπολογία 365

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35a. υπό το φως της επικείμενης 
αναθεώρησης της διαρθρωτικής 
πολιτικής και της πολιτικής για τη 
συνοχή, και των δημοσιονομικών 
προοπτικών της ΕΕ, ζητεί την καθιέρωση 
ελέγχου κλιματικών επιπτώσεων και 
εξοικονόμησης ενέργειας για όλα τα 
κονδύλια της ΕΕ, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η εξοικονόμηση 
ενέργειας θα προστεθεί αυτόματα στις 
προϋποθέσεις για τη χορήγηση κονδυλίων 
της ΕΕ, και ότι θα διατίθεται μεγαλύτερο 
ποσοστό των κονδυλίων αυτών για 
εξοικονόμηση ενέργειας·

Or.en

Τροπολογία 366
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. υπό το φως της επικείμενης 
αναθεώρησης της διαρθρωτικής 
πολιτικής και της πολιτικής για τη 
συνοχή, και των δημοσιονομικών 
προοπτικών της ΕΕ, ζητεί την καθιέρωση 
ελέγχου κλιματικών επιπτώσεων, 
ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης 
ενέργειας για όλα τα κονδύλια της ΕΕ, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή 
απόδοση θα προστεθούν αυτόματα στις 
προϋποθέσεις για τη χορήγηση κονδυλίων 
της ΕΕ·

Or.en
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Τροπολογία 367
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. εμμένει στην ανάγκη να ανοιχτούν 
τα διαρθρωτικά ταμεία σε ευρύτερο 
φάσμα ανακαινίσεων κτιρίων και 
κτιριακών συγκροτημάτων, ιδιαίτερα 
μέσω προνομιακών δανείων σε 
ιδιοκτήτες ιδιωτικών κτιρίων, ώστε να 
διευκολυνθεί η ισχυρότερη προώθηση 
μιας επιτακτικά αναγκαίας αναβάθμισης 
των υπαρχόντων κτιρίων, ιδιαίτερα στα 
λιγότερο ανεπτυγμένα τμήματα της ΕΕ·

Or.en

Τροπολογία 368
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. υπό το φως της επικείμενης 
αναθεώρησης της διαρθρωτικής 
πολιτικής και της πολιτικής για τη 
συνοχή, και των δημοσιονομικών 
προοπτικών της ΕΕ, ζητεί την καθιέρωση 
ελέγχου κλιματικών επιπτώσεων και 
εξοικονόμησης ενέργειας για όλα τα 
κονδύλια της ΕΕ, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η εξοικονόμηση 
ενέργειας θα προστεθεί αυτόματα στις 
προϋποθέσεις για τη χορήγηση κονδυλίων 
της ΕΕ·

Or.en
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Τροπολογία 369
Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. θεωρεί ότι η ενεργειακή απόδοση θα 
πρέπει να θεωρείται αποφασιστικό 
κριτήριο για την επιλογή και την εκλογή 
έργων χρηματοδοτούμενων με 
διαρθρωτικά κονδύλια και κονδύλια 
συνοχής·

Or.en

Τροπολογία 370
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35β. ζητεί από την Επιτροπή να 
συνεργαστεί στενά με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων για τη συμμετοχή 
του τραπεζικού τομέα σε μικρές 
επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης με τη 
διάθεση ειδικών κονδυλίων για δανεισμό, 
στο πλαίσιο δανείων της ΕΤΕπ και 
επιχορηγήσεων από τα διαρθρωτικά 
ταμεία·

Or.en

Τροπολογία 371
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35β. ζητεί από την Επιτροπή να 
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αξιοποιήσει τη μεσοπρόθεσμη 
αναθεώρηση για να διαθέσει περισσότερα 
κονδύλια σε προγράμματα ενεργειακής 
απόδοσης και να προωθήσει τη 
δυνατότητα χρήσης έως και του 15% του 
ΕΤΠΑ για την ενεργειακή απόδοση·

Or.en

Τροπολογία 372
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. είναι πεπεισμένο ότι η καθιέρωση 
δύο στοιχείων φόρου: φόρου για το 
διοξείδιο του άνθρακα και γενικού φόρου 
επί της ενέργειας, ιδιαίτερα για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τα 
καύσιμα κίνησης, θα προσφέρει 
σημαντικά έσοδα στους εθνικούς 
προϋπολογισμούς, τα οποία θα 
μπορούσαν να επανεπενδυθούν σε 
εξοικονόμηση ενέργειας, ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και κοινωνικά 
αντισταθμιστικά μέτρα· ζητεί από την 
Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να 
αναθεωρήσει την οδηγία για τον 
ενεργειακό φόρο, προκειμένου να 
καθιερώσει νέο φορολογικό καθεστώς·

Or.en

Τροπολογία 373
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. επισημαίνει ότι οι πολιτικές για την 
ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να 
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προσανατολίζονται στη συμμετοχή όσο 
το δυνατόν περισσότερων μερών, τόσο 
από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό 
τομέα, για να επιτευχθεί η μέγιστή δυνατή 
μόχλευση, να δημιουργηθούν θέσεις 
εργασίας, να δοθεί ώθηση στην 
οικολογικότερη ανάπτυξη και να 
ενθαρρυνθεί η δημιουργία μιας 
ανταγωνιστικής, συνδεδεμένης, και 
βιώσιμης ευρωπαϊκής αγοράς 
ενεργειακής απόδοσης·

Or.en

Τροπολογία 374
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
σαφή υποστήριξη που παρέχει η 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 στη μετάθεση 
του φορολογικού βάρους από την εργασία 
στην ενέργεια και το περιβάλλον, και 
ζητεί μια συντονισμένη στροφή προς την 
κατεύθυνση αυτή σε επίπεδο ΕΕ·

Or.en

Τροπολογία 375
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36β. επισημαίνει ότι η ανάθεση της 
εκπλήρωσης υποχρεώσεων 
εξοικονόμησης ενέργειας σε επιχειρήσεις 
παραγωγής ενέργειας θα μπορούσε να 
αποφέρει πρόσθετους πόρους για τη 
χρηματοδότηση μέτρων ενεργειακής 
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απόδοσης, όπως τέλη καλωδίωσης σε 
TSO και DSO, κονδύλια παρεχόμενα από 
προμηθευτές στο πλαίσιο της 
εκπλήρωσης υποχρεώσεών τους, ή 
πρόστιμα για μη τήρηση απαιτήσεων·

Or.en

Τροπολογία 376
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36β. επισημαίνει ότι ενώ μεγάλο μέρος 
του κεφαλαίου εκκίνησης που απαιτείται 
για την πραγματοποίηση επενδύσεων 
ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να 
προέλθει από τον ιδιωτικό τομέα, 
χρειάζεται και δημόσια παρέμβαση για τη 
συμβολή στην υπέρβαση των αποτυχιών 
της αγοράς και τη διασφάλιση της 
έγκαιρης μετάβασης σε τεχνολογία 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα στο πλαίσιο 
των στόχων της στρατηγικής της ΕΕ για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη 
μείωση των εκπομπών·

Or.en

Τροπολογία 377
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36γ. υπογραμμίζει ότι το ΣΕΔΕ της ΕΕ 
προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για 
επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης· 
αναγνωρίζει ότι από το 2012 έως το 2020 
θα συγκεντρωθούν από τον 
εκπλειστηριασμό δικαιωμάτων εκπομπών 
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περισσότερα από 112 δισ. ευρώ, και ότι 
το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί κατά 70 
δισ. ευρώ αν ο στόχος μείωσης των 
εκπομπών στην ΕΕ αυξηθεί σε 30%·  
επισημαίνει, ακόμα, ότι οι επιχειρήσεις 
της ΕΕ αγοράζουν εκατομμύρια 
πιστωτικά μόρια CDM, κυρίως στην Κίνα 
και την Ινδία, ενώ θα μπορούσαν να 
επενδύσουν στην ενεργειακή απόδοση 
στον τόπο τους·

Or.en

Τροπολογία 378
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 – εισαγωγικό τμήμα 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
ενωσιακά μέτρα για την υποστήριξη της 
τεχνικής βοήθειας που παρέχεται από 
πεπειραμένους (εθνικούς και διεθνείς) 
χρηματοπιστωτικούς ενδιαμέσους:

37. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
ενωσιακά μέτρα:

Or.en

Τροπολογία 379
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 – περίπτωση 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

για τη δημιουργία αποτελεσματικού 
μέσου επικοινωνίας και την έναρξη 
διαλόγου απευθυνόμενου στους πολίτες, 
με στόχο την ενημέρωση συγκεκριμένων 
ομάδων πολιτών για την ενεργειακή 
απόδοση και την καθοδήγηση της 
συμπεριφοράς τους στον τομέα της 
ενεργειακής κατανάλωσης·
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Τροπολογία 380
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας (ESCO) 
μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό 
ρόλο στην επίτευξη των στόχων για 
ενεργειακή απόδοση· πιστεύει ότι η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να 
αναλάβουν σημαντικό έργο 
πληροφόρησης προκειμένου οι 
δραστηριότητες των ESCO να γίνουν 
περισσότερο γνωστές·

Or.hu

Τροπολογία 381

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. ζητεί να καταστούν υποχρεωτικά τα 
ταμεία ενεργειακής απόδοσης που 
μπορούν να καθιερώνουν τα κράτη μέλη 
με βάση την οδηγία για τις ενεργειακές 
υπηρεσίες, προκειμένου να είναι δυνατόν 
να συνδυάζονται, να δεσμεύονται και να 
εξορθολογίζονται οι τρέχοντες και οι 
μελλοντικοί διαθέσιμοι δημόσιοι 
χρηματοδοτικοί πόροι·

Or.en
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Τροπολογία 382
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναπτύξει πρόγραμμα ενεργειακής 
απόδοσης για την ύπαιθρο·

Or.en

Τροπολογία 383

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37β. Τα εν λόγω ταμεία ενεργειακής 
απόδοσης πρέπει να συνδέονται, μεταξύ 
άλλων, με εθνικές τράπεζες «πράσινης» 
υποδομής και κατάλληλα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για την 
ανάπτυξη χρηματοοικονομικών μέσων 
μόχλευσης ιδιωτικού κεφαλαίου (όπως 
εγγυήσεις αφερεγγυότητας, ευέλικτα 
δάνεια με επιδοτούμενο επιτόκιο, 
χρηματοδότηση από τρίτους) και την 
άμεση χρηματοδότηση επενδυτικών 
κενών για μεγάλες επιχειρήσεις, ΜΜΕ ή 
ιδιώτες· όλα τα μέσα πρέπει να προωθούν 
κλιμακούμενα κίνητρα αυξάνοντας 
σταδιακά τη στήριξη απαιτητικότερων 
μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας·

Or.en

Τροπολογία 384
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Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37γ. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εξασφαλίσουν δημόσια 
χρηματοδότηση για τα ταμεία 
ενεργειακής απόδοσης, με εγγυήσεις 
ομολόγων και το 50% των εσόδων από 
τον εκπλειστηριασμό δικαιωμάτων 
εκπομπών στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ, από 
την αναθεωρημένη οδηγία για τη 
φορολόγηση της ενέργειας, και από την 
επιτάχυνση της σταδιακής κατάργησης 
των επιδοτήσεων για ορυκτά καύσιμα 
όπως συμφώνησαν τα 20 κράτη της G20·

Or.en

Τροπολογία 385

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 δ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37δ. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
αναθεωρημένη οδηγία για τη φορολόγηση 
της ενέργειας και στρατηγικό σχέδιο για 
τη σταδιακή κατάργηση των 
επιδοτήσεων ύψους δισεκατομμυρίων 
ευρώ για τα ορυκτά καύσιμα στην ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων 
για τις οδικές και τις εναέριες μεταφορές, 
όχι μόνο για τη συγκέντρωση εσόδων 
αλλά και ως κίνητρο για εξοικονόμηση 
ενέργειας·  θεωρεί ότι η αναθεωρημένη 
οδηγία για τη φορολόγηση της ενέργειας  
δεν θα πρέπει να επιτρέπει εξαιρέσεις 
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αλλά να χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτό 
αντισταθμιστικούς μηχανισμούς·

Or.en

Τροπολογία 386

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 ε (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37ε. ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει 
καινοτόμες λύσεις και βέλτιστες 
πρακτικές για την υπέρβαση των 
εμποδίων και να προσφέρει κατάλληλα 
κλιμακούμενα κίνητρα για βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης, όπως προνομιακά 
δάνεια, επιστροφές φόρου, bonus-malus, 
μειωμένο ΦΠΑ, κ.λπ.· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προτείνουν και να χρησιμοποιήσουν, 
πιθανώς μέσω των εθνικών πράσινων 
τραπεζών και των αντίστοιχων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τους, 
τουλάχιστον τρία από τα προαναφερθέντα 
μέσα για κάθε τομέα και ομάδα τελικών 
χρηστών·

Or.en

Τροπολογία 387
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
πρόταση αποτελεσματικών μέτρων ώστε 
να ωθηθούν οι ενεργειακές εταιρείες να 
επενδύουν στην ενεργειακή απόδοση·

38. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
αποτελεσματικά μέτρα για να διασφαλίσει 
ότι οι επιχειρήσεις του τομέα της 
ενέργειας θα επενδύουν στην ενεργειακή 
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απόδοση· επισημαίνει ότι έως ότου 
επιτευχθεί πλήρης διαχωρισμός, 
συμπεριλαμβανομένων των DSO, δεν 
μπορεί να αναμένεται από τις 
επιχειρήσεις του τομέα της ενέργειας να 
αναλάβουν αυτόματα δραστηριότητα 
παροχής ενεργειακών υπηρεσιών· 
επισημαίνει ότι οι υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται στις επιχειρήσεις του τομέα 
της ενέργειας όσον αφορά την επένδυση 
στην ενεργειακή απόδοση πρέπει να 
εγγυώνται ίσους όρους ανταγωνισμού και 
ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά για όλους 
τους εγκεκριμένους παρόχους 
ενεργειακών υπηρεσιών και μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την ποιότητα και τη διάρκεια 
των μέτρων αυτών· υπογραμμίζει την 
ανάγκη τόνωσης της αγοράς αυτής μέσω 
της διεύρυνσης της συμμετοχής με 
παράγοντες εκτός των επιχειρήσεων του 
τομέα της ενέργειας ώστε να αυξηθούν 
τόσο ζήτηση όσο και η προσφορά τέτοιου 
είδους υπηρεσιών, για παράδειγμα με 
ομάδες προμηθειών, επιδοτήσεις για 
ενεργειακούς ελέγχους και τη διάδοση της 
γνώσης των υπηρεσιών αυτών με μέτρα 
πληροφόρησης·

Or.en

Τροπολογία 388

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
πρόταση αποτελεσματικών μέτρων ώστε 
να ωθηθούν οι ενεργειακές εταιρείες να 
επενδύουν στην ενεργειακή απόδοση·

38. καλεί την Επιτροπή να επιβάλει 
υποχρεώσεις εξοικονόμησης ενέργειας 
στις εγκαταστάσεις και τους 
λιανεμπόρους· επισημαίνει ότι η επιλογή 
του μοντέλου για την εκπλήρωση της 
υποχρέωσης αυτής θα εξαρτηθεί από τη 
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διάρθρωση της αγοράς ενέργειας στο 
εκάστοτε κράτος μέλος· καλεί, στο 
πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να 
προσδιορίσει τις επιλογές που έχουν τα 
κράτη μέλη για την υιοθέτηση του 
μοντέλου που ανταποκρίνεται καλύτερα 
στην εγχώρια κατάσταση, όπως ο 
καθορισμός στόχων εξοικονόμησης 
ενέργειας με πρόστιμα καταβαλλόμενα σε 
ταμεία ενεργειακής απόδοσης, ή επιβολή 
εισφοράς τα έσοδα από την οποία θα 
διατίθενται στο ταμείο αυτό·

Or.en

Τροπολογία 389
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
πρόταση αποτελεσματικών μέτρων ώστε 
να ωθηθούν οι ενεργειακές εταιρείες να 
επενδύουν στην ενεργειακή απόδοση·

38. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει αν 
είναι σκόπιμο να προτείνει αποτελεσματικά 
μέτρα ώστε να ωθηθούν οι επιχειρήσεις 
ενεργειακών υπηρεσιών να επενδύουν 
στην ενεργειακή απόδοση· υπογραμμίζει 
την ανάγκη τόνωσης της αγοράς αυτής 
μέσω της διεύρυνσης της συμμετοχής με
παράγοντες εκτός των επιχειρήσεων του 
τομέα της ενέργειας ώστε να αυξηθούν 
τόσο ζήτηση όσο και η προσφορά τέτοιου 
είδους υπηρεσιών, για παράδειγμα με 
ομάδες προμηθειών, επιδοτήσεις για 
ενεργειακούς ελέγχους και τη διάδοση της 
γνώσης των υπηρεσιών αυτών με μέτρα 
πληροφόρησης·

Or.en
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Τροπολογία 390
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
πρόταση αποτελεσματικών μέτρων ώστε 
να ωθηθούν οι ενεργειακές εταιρείες να 
επενδύουν στην ενεργειακή απόδοση·

38. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
έκθεση αξιολόγησης όσον αφορά το ρόλο 
των επιχειρήσεων του τομέα της 
ενέργειας στην προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης, και να προτείνει 
αποτελεσματικά μέτρα ώστε να ωθηθούν 
οι ενεργειακές εταιρείες να επενδύουν 
στην ενεργειακή απόδοση και να 
διευκολυνθεί η βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης σε επίπεδο τελικών χρηστών·

Or.en

Τροπολογία 391
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
πρόταση αποτελεσματικών μέτρων ώστε 
να ωθηθούν οι ενεργειακές εταιρείες να 
επενδύουν στην ενεργειακή απόδοση·

38. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
πρόταση αποτελεσματικών μέτρων ώστε 
να ωθηθούν οι ενεργειακές εταιρείες να 
επενδύουν στην ενεργειακή απόδοση 
ενθαρρύνοντας το μετασχηματισμό 
ολόκληρης της ενιαίας αγοράς προς την 
κατεύθυνση της υψηλότερης ενεργειακής 
απόδοσης·

Or.en

Τροπολογία 392
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
πρόταση αποτελεσματικών μέτρων ώστε 
να ωθηθούν οι ενεργειακές εταιρείες να 
επενδύουν στην ενεργειακή απόδοση·

38. καλεί τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν κατάλληλα επενδυτικά 
πλαίσια για την προώθηση πρωτοβουλιών 
ενεργειακής απόδοσης·

Or.en

Τροπολογία 393
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
πρόταση αποτελεσματικών μέτρων ώστε 
να ωθηθούν οι ενεργειακές εταιρείες να 
επενδύουν στην ενεργειακή απόδοση·

38. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 
δυνατότητα λήψης αποτελεσματικών 
μέτρων, όπως καλοσχεδιασμένων 
συστημάτων λευκού πιστοποιητικού και 
ενεργειακού σήματος για τους σταθμούς 
παραγωγής ενέργειας, ώστε να ωθηθούν οι 
ενεργειακές εταιρείες να επενδύουν στην 
ενεργειακή απόδοση·

Or.en

Τροπολογία 394
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
πρόταση αποτελεσματικών μέτρων ώστε 
να ωθηθούν οι ενεργειακές εταιρείες να 
επενδύουν στην ενεργειακή απόδοση·

38. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 
δυνατότητα λήψης αποτελεσματικών μέτρων
ώστε να ωθηθούν οι επιχειρήσεις 
παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας στο 
έδαφος της ΕΕ να επενδύουν στην 
ενεργειακή απόδοση και την προστασία 
του περιβάλλοντος·
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Τροπολογία 395
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
πρόταση αποτελεσματικών μέτρων ώστε 
να ωθηθούν οι ενεργειακές εταιρείες να 
επενδύουν στην ενεργειακή απόδοση·

38. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
δυνατότητα λήψης αποτελεσματικών 
μέτρων και προσφοράς κινήτρων ώστε οι 
επιχειρήσεις του τομέα της ενέργειας να 
επενδύουν στην ενεργειακή απόδοση·

Or.en

Τροπολογία 396

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38α. ζητεί την ταχεία θέσπιση, ορισμού 
σε επίπεδο ΕΕ για την ενεργειακή 
φτώχεια, ο οποίος να υποστεί 
ενδεχομένως προσαρμογές σε εθνικό 
επίπεδο, που θα διευκολύνει τη συλλογή 
στοιχείων στο συγκεκριμένο τομέα· 
θεωρεί, ωστόσο, ότι η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να δράσουν χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση για την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας· 
καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη, κατά τη σχεδίαση της 
δημόσιας πολιτικής για την εξοικονόμηση 
ενέργειας να θέσουν ως πρώτη ομάδα 
στόχου τα άτομα που πλήττονται από 
ενεργειακή φτώχεια, ιδιαίτερα όσον 
αφορά την οικονομική στήριξη, και να 
υποβάλλουν ανά διετία έκθεση 
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πεπραγμένων για το συγκεκριμένο 
πρόβλημα και την αποτελεσματικότητα 
των ενεργειών τους· ζητεί, ιδιαίτερα, τη 
σταδιακή κατάργηση της ηλεκτρικής 
θέρμανσης·

Or.en

Τροπολογία 397
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να επεκτείνουν την 
κανονιστική ευθύνη για τη διασφάλιση 
της συμμόρφωσης των εγκαταστάσεων 
προς τις υποχρεώσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας, και για τη λήψη μέτρων 
ποιοτικού ελέγχου, με τη διεύρυνση της 
εντολής των εθνικών κανονιστικών 
αρχών ώστε να επιβάλλουν ποινές για μη 
τήρηση των στόχων εξοικονόμησης 
ενέργειας, υπό μορφή προστίμων που θα 
καταβάλλονται σε ειδικά ταμεία 
ενεργειακής απόδοσης·

Or.en

Τροπολογία 398
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38α. ζητεί από την Επιτροπή να 
προωθήσει μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για την 
καλύτερη κατανόηση από το κοινό, της 
εφαρμογής των μέτρων ενεργειακής 
απόδοσης σε όλα τα επίπεδα, και την 
αύξηση των σχετικών ικανοτήτων όλων 
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των εμπλεκομένων επαγγελματικών 
παραγόντων (αξιολόγηση της τρέχουσας 
ενεργειακής απόδοσης, σχεδίαση και 
εφαρμογή λύσεων ενεργειακής απόδοσης, 
ενεργειακά αποδοτικές λειτουργία και 
συντήρηση)·

Or.en

Τροπολογία 399
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38α. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη κατά τη σχεδίαση του νέου ΣΔΕΑ 
τις ανάγκες των καταναλωτών ενέργειας 
που βρίσκονται σε επισφαλή θέση· 
επισημαίνει ότι οι καταναλωτές αυτοί θα 
μπορούσαν να επωφεληθούν περισσότερο 
από την αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης αλλά δεν διαθέτουν τους 
πόρους για την υιοθέτηση των 
απαιτούμενων μέσων·

Or.en

Τροπολογία 400
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38α. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
την εφαρμοσιμότητα καινοτόμων μορφών 
ρύθμισης που να συνδυάζουν 
αποτελεσματικά τις σημαντικές 
δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας 
στα νέα κράτη μέλη με το κεφάλαιο και 
τις τεχνολογικές δυνατότητες των 
αναπτυγμένων κρατών μελών·
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Or.hu

Τροπολογία 401
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ανάπτυξης συστημάτων σε επίπεδο ΕΕ 
για την παροχή κινήτρων ώστε αφενός η 
προσαρμογή των κτιρίων να υπερβαίνει 
τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 
απόδοσης που ισχύουν για τα κτήρια, τις 
κατοικίες και την κοινωνική στέγη, και 
αφετέρου να κατασκευαστούν νέα 
οικολογικά κτήρια·

Or.en

Τροπολογία 402
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38α. λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο που οι 
δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
διαδραματίσουν στο μετασχηματισμό της 
αγοράς, καλεί την Επιτροπή να εισαγάγει 
την ενεργειακή απόδοση ως απαίτηση 
στις προκηρύξεις διαγωνισμού·

Or.el

Τροπολογία 403
Gaston Franco, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διερευνήσουν τη 
σκοπιμότητα της επιβολής χαμηλότερου 
συντελεστή ΦΠΑ για όλες τις εργασίες 
που εκτελούνται με σκοπό την ενεργειακή 
ανακαίνιση των κτιρίων·

Or.fr

Τροπολογία 404
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras, Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38α. υπογραμμίζει τη σημασία των 
εταιρικών σχέσεων μεταξύ εθνικών και 
διεθνών ιδρυμάτων και μεταξύ 
βιομηχανικών κλάδων, ιδιαίτερα όσον 
αφορά τη βιομηχανία έντασης ενέργειας·

Or.en

Τροπολογία 405
Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38β. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
βελτίωση της ανάπτυξης αγορών για 
ενεργειακές υπηρεσίες· ζητεί από την 
Επιτροπή να εξετάσει, κατά την 
αναθεώρηση της οδηγίας για τις 
ενεργειακές υπηρεσίες, τη δυνατότητα 
καθιέρωσης υποχρεωτικών μέσων για τη 
σύναψη συμβάσεων ενεργειακής 
απόδοσης στο δημόσιο τομέα, και να 
προτείνει αποτελεσματικά μέτρα για την 
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προώθηση των συμβάσεων ενεργειακής 
απόδοσης στον ιδιωτικό τομέα·

Or.en

Τροπολογία 406
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38β. θεωρεί ότι το σύστημα των λευκών 
πιστοποιητικών θα μπορούσε να 
αποτελέσει ουσιαστικό κίνητρο στην 
αγορά, για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων στον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης· πιστεύει ότι είναι σκόπιμο να 
εξεταστεί η δυνατότητα καθιέρωσης 
συστημάτων λευκών πιστοποιητικών στο 
ΣΕΔΕ·

Or.hu

Τροπολογία 407
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38β. θεωρεί ότι η ενεργειακή απόδοση θα 
πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την 
πρόσβαση σε κονδύλια της ΕΕ, 
προκειμένου όλα τα υποστηριζόμενα 
επενδυτικά σχέδια να βασίζονται σε 
κριτήρια  βελτιστοποίησης του κόστους 
της ενεργειακής απόδοσης·

Or.en
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Τροπολογία 408
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38γ. ζητεί από όλα τα επίπεδα 
διακυβέρνησης να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους για τη βελτίωση της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης ειδικών 
όλων των ειδικοτήτων στον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης, ιδιαίτερα στις 
ΜΜΕ, ώστε να δημιουργηθούν 
«πράσινες» θέσεις απασχόλησης σε 
τοπικό επίπεδο και να διευκολυνθεί η 
εφαρμογή φιλόδοξων νομοθετικών 
μέτρων για την ενεργειακή απόδοση·

Or.en

Τροπολογία 409
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38γ. ζητεί από την Επιτροπή να 
μεριμνήσει ώστε μέρος των εσόδων από 
το Ευρωπαϊκό Σύστημα Δικαιωμάτων 
Εκπομπών (ΣΕΔΕ) να χρησιμοποιείται 
για την υποστήριξη επενδύσεων σε 
ουσιαστική ενεργειακή απόδοση μετά το 
2012·

Or.hu

Τροπολογία 410
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39



PE450.652v01-00 102/110 AM\833862EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. επαναλαμβάνει το αίτημά του να 
ενισχυθεί ένα κεφάλαιο σχετικό με την 
ενεργειακή απόδοση στην ευρωπαϊκή 
πολιτική γειτονίας και να 
συμπεριλαμβάνεται συστηματικά στους 
διαλόγους της ΕΕ με τρίτες χώρες·

39. επαναλαμβάνει το αίτημά του να 
ενισχυθεί ένα κεφάλαιο σχετικό με την 
ενεργειακή απόδοση στην ευρωπαϊκή 
πολιτική γειτονίας και να 
συμπεριλαμβάνεται όποτε είναι σκόπιμο
στους διαλόγους της ΕΕ με τρίτες χώρες·

Or.en

Τροπολογία 411
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39α. αναγνωρίζει τις ευκαιρίες και τις 
δυνατότητες που προσφέρουν στις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις η ανάπτυξη, η 
υλοποίηση και η εμπορία ενεργειακώς 
αποδοτικών τεχνολογιών (π.χ. για τις 
εφαρμογές στους τομείς των κινητήρων 
και των συστημάτων κίνησης, του 
φωτισμού, των ηλεκτρικών συσκευών, 
κ.λπ.)·

Or.de

Τροπολογία 412
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39β. θεωρεί στο πλαίσιο αυτό την 
ανάπτυξη και την καθιέρωση στην αγορά 
καινοτόμων τεχνολογιών ως βάση για την 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης σε 
όλους τους τομείς εφαρμογής, για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
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θερμοκηπίου και την αύξηση του 
ποσοστού της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές·

Or.de

Τροπολογία 413

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. καλεί την Επιτροπή να αναδείξει την 
ενεργειακή απόδοση σε μια από τις 
βασικές προτεραιότητες του 8ου 
προγράμματος-πλαισίου έρευνας και να 
διαθέσει σημαντικό μερίδιο σε 
υποπρογράμματα ενεργειακής απόδοσης 
παρόμοια με το τρέχον Πρόγραμμα 
Έξυπνης Ενέργειας· τονίζει την ανάγκη 
για διπλασιασμό των πιστώσεων που 
διατίθενται στην έρευνα, ανάπτυξη και 
επίδειξη στον τομέα της ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της ουσιαστικής
αύξησης του μελλοντικού προϋπολογισμού
της ΕΕ, ιδίως για ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας, ευφυή πλέγματα και ενεργειακή 
απόδοση, έως το 2020 σε σύγκριση με το 
τρέχον επίπεδο·

40. καλεί την Επιτροπή να αναδείξει την 
ενεργειακή απόδοση σε μια από τις 
βασικές προτεραιότητες του 8ου 
προγράμματος-πλαισίου έρευνας και να 
διαθέσει τα δύο τρίτα της 
χρηματοδότησης του ειδικού 
προγράμματος που αφορά την ενέργεια 
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 
εξοικονόμηση ενέργειας· τονίζει την 
ανάγκη για διπλασιασμό των πιστώσεων 
που διατίθενται στην έρευνα, ανάπτυξη και 
επίδειξη, συμπεριλαμβανομένης της
τεράστιας αύξησης του μελλοντικού 
προϋπολογισμού της ΕΕ, για ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας, ευφυή δίκτυα και 
ενεργειακή απόδοση, έως το 2020 σε 
σύγκριση με το τρέχον επίπεδο·

Or.en

Τροπολογία 414
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. καλεί την Επιτροπή να αναδείξει την 40. καλεί την Επιτροπή να αναδείξει την 
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ενεργειακή απόδοση σε μια από τις 
βασικές προτεραιότητες του 8ου 
προγράμματος-πλαισίου έρευνας και να 
διαθέσει σημαντικό μερίδιο σε 
υποπρογράμματα ενεργειακής απόδοσης 
παρόμοια με το τρέχον Πρόγραμμα 
Έξυπνης Ενέργειας· τονίζει την ανάγκη για 
διπλασιασμό των πιστώσεων που 
διατίθενται στην έρευνα, ανάπτυξη και 
επίδειξη στον τομέα της ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της ουσιαστικής 
αύξησης του μελλοντικού προϋπολογισμού 
της ΕΕ, ιδίως για ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας, ευφυή πλέγματα και ενεργειακή 
απόδοση, έως το 2020 σε σύγκριση με το 
τρέχον επίπεδο·

ενεργειακή απόδοση σε μια από τις 
βασικές προτεραιότητες του 8ου 
προγράμματος-πλαισίου έρευνας και να 
διαθέσει σημαντικό μερίδιο σε 
υποπρογράμματα ενεργειακής απόδοσης 
παρόμοια με το τρέχον Πρόγραμμα 
Έξυπνης Ενέργειας· τονίζει την ανάγκη για 
διπλασιασμό των πιστώσεων που 
διατίθενται στην έρευνα, ανάπτυξη και 
επίδειξη στον τομέα της ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της ουσιαστικής 
αύξησης του μελλοντικού προϋπολογισμού 
της ΕΕ·

Or.en

Τροπολογία 415
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. καλεί την Επιτροπή να αναδείξει την 
ενεργειακή απόδοση σε μια από τις 
βασικές προτεραιότητες του 8ου 
προγράμματος-πλαισίου έρευνας και να 
διαθέσει σημαντικό μερίδιο σε 
υποπρογράμματα ενεργειακής απόδοσης 
παρόμοια με το τρέχον Πρόγραμμα 
Έξυπνης Ενέργειας· τονίζει την ανάγκη για 
διπλασιασμό των πιστώσεων που 
διατίθενται στην έρευνα, ανάπτυξη και 
επίδειξη στον τομέα της ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της ουσιαστικής
αύξησης του μελλοντικού προϋπολογισμού 
της ΕΕ, ιδίως για ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας, ευφυή πλέγματα και ενεργειακή 
απόδοση, έως το 2020 σε σύγκριση με το 
τρέχον επίπεδο·

40. καλεί την Επιτροπή να αναδείξει την 
ενεργειακή απόδοση σε μια από τις 
βασικές προτεραιότητες του 8ου 
προγράμματος-πλαισίου έρευνας και να 
διαθέσει σημαντικό μερίδιο σε 
υποπρογράμματα ενεργειακής απόδοσης
παρόμοια με το τρέχον Πρόγραμμα 
Έξυπνης Ενέργειας· τονίζει την ανάγκη για 
αύξηση των πιστώσεων που διατίθενται 
στην έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη στον 
τομέα της ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της σημαντικής 
αύξησης του μελλοντικού προϋπολογισμού 
της ΕΕ, ιδίως για ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας, ευφυή πλέγματα και ενεργειακή 
απόδοση, έως το 2020 σε σύγκριση με το 
τρέχον επίπεδο·

Or.en
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Τροπολογία 416
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. καλεί την Επιτροπή να αναδείξει την 
ενεργειακή απόδοση σε μια από τις 
βασικές προτεραιότητες του 8ου 
προγράμματος-πλαισίου έρευνας και να 
διαθέσει σημαντικό μερίδιο σε 
υποπρογράμματα ενεργειακής απόδοσης 
παρόμοια με το τρέχον Πρόγραμμα 
Έξυπνης Ενέργειας· τονίζει την ανάγκη για 
διπλασιασμό των πιστώσεων που 
διατίθενται στην έρευνα, ανάπτυξη και 
επίδειξη στον τομέα της ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της ουσιαστικής 
αύξησης του μελλοντικού προϋπολογισμού 
της ΕΕ, ιδίως για ανανεώσιμες μορφές
ενέργειας, ευφυή πλέγματα και ενεργειακή 
απόδοση, έως το 2020 σε σύγκριση με το 
τρέχον επίπεδο·

40. καλεί την Επιτροπή να αναδείξει την 
ενεργειακή απόδοση σε μια από τις 
βασικές προτεραιότητες του 8ου 
προγράμματος-πλαισίου έρευνας και να 
διαθέσει σημαντικό μερίδιο σε 
υποπρογράμματα ενεργειακής απόδοσης 
παρόμοια με το τρέχον Πρόγραμμα 
Έξυπνης Ενέργειας· τονίζει την ανάγκη για 
διπλασιασμό των πιστώσεων που 
διατίθενται στην έρευνα, ανάπτυξη και 
επίδειξη στον τομέα της ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της ουσιαστικής 
αύξησης του μελλοντικού προϋπολογισμού 
της ΕΕ, ιδίως για καθαρές πηγές 
ενέργειας, ευφυή πλέγματα και ενεργειακή 
απόδοση, έως το 2020 σε σύγκριση με το 
τρέχον επίπεδο·

Or.en

Τροπολογία 417
Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40α. θεωρεί ότι στο πλαίσιο των διεθνών 
διαπραγματεύσεων για το κλίμα πρέπει να 
δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη σημασία 
της εξοικονόμησης ενέργειας· είναι 
πεπεισμένο ότι οι φιλόδοξες πολιτικές για 
την ενεργειακή απόδοση εφαρμόζονται 
καλύτερα και έχουν μικρότερη επίπτωση 
στον ανταγωνισμό όταν είναι 
συντονισμένες σε διεθνές επίπεδο· καλεί 
συνεπώς την Επιτροπή και τα κράτη 
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μέλη, κατά τις επικείμενες 
διαπραγματεύσεις στο Κανκούν να 
πείσουν τους διεθνείς εταίρους της ΕΕ 
για την αναγκαιότητα του συντονισμού 
των μέτρων ενεργειακής απόδοσης·

Or.de

Τροπολογία 418
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40α. ενστερνίζεται την έκκληση που 
απηύθυνε η ομάδα G20 με τη Δήλωση 
της Διάσκεψης Κορυφής της 27ης 
Ιουνίου 2010 στο Τορόντο, σχετικά με τη 
σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων 
στα ορυκτά καύσιμα μεσοπρόθεσμα, και 
επισημαίνει ότι τούτο θα ελευθέρωνε 
δισεκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσαν 
να διατεθούν για τη στήριξη μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης τα οποία 
συμβάλουν πολύ περισσότερο στους 
στρατηγικούς ενεργειακούς στόχους της 
ΕΕ όσον αφορά τη βιωσιμότητα, την 
ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια του 
εφοδιασμού·

Or.en

Τροπολογία 419
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40α. υπογραμμίζει ότι η καταπολέμηση 
της ενεργειακής φτώχειας είναι 
εξαιρετικά σημαντική και θα πρέπει να 
ενσωματωθεί στη μελλοντική 
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εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ κατά 
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού· πιστεύει, επιπλέον, ότι η 
ενεργειακή απόδοση μπορεί να 
αποτελέσει καθοριστικό μέσο για την 
καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας 
και επισημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί 
έμφαση στην ενεργειακή απόδοση σε 
όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής·

Or.en

Τροπολογία 420
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40β. θεωρεί ότι η κοινωνική διάσταση 
του ενεργειακού διαλόγου, η οποία 
καλύπτει πτυχές όπως τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, η ενεργειακή φτώχεια και η 
προστασία των καταναλωτών χαμηλού 
εισοδήματος, θα πρέπει να λαμβάνεται 
πάντα υπόψη στη χάραξη της 
ενεργειακής πολιτικής·

Or.en

Τροπολογία 421
Hannes Swoboda

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος 6 α (νέος) (μετά την παράγραφο 40)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. Έρευνα και επίγνωση

Or.en
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Τροπολογία 422
Hannes Swoboda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 α (νέα) (μετά τον νέο τίτλο 6α) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εντείνουν και να 
προωθήσουν περαιτέρω την έρευνα στον 
τομέα της ενεργειακής απόδοσης και τα 
μέτρα  εξοικονόμησης ενέργειας, με 
στόχο την καθιέρωση νέων τεχνολογιών 
ενεργειακής απόδοσης, ιδιαίτερα στον 
τομέα των μεταφορών και τη βιομηχανία· 

Or.en

Τροπολογία 423
Hannes Swoboda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40β (νέα) (μετά τον νέο τίτλο 6α) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40β. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν μέτρα για 
την καλύτερη ενημέρωση όλων των 
ενδιαφερομένων σχετικά με την 
εξοικονόμηση ενέργειας, και για την 
αύξηση της τεχνογνωσίας·

Or.en

Τροπολογία 424
Hannes Swoboda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40γ (νέα) (μετά τον νέο τίτλο 6α) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40γ. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
ενταθεί η πολιτική της Επιτροπής και 
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των κρατών μελών όσον αφορά την 
ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για 
την ενεργειακή απόδοση και την 
εξοικονόμηση ενέργειας, και ζητεί από 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν περαιτέρω την πρόσβαση 
σε ενημέρωση για θέματα ενεργειακής 
απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας·

Or.en

Τροπολογία 425
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος 6 α (νέος) (μετά την παράγραφο 40) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. Ενεργειακή φτώχεια

Or.fr

Τροπολογία 426
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 α (νέα) (μετά τον νέο τίτλο 6α) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40α. καλεί την Επιτροπή να ενδιαφερθεί 
ενεργά για το πρόβλημα της ενεργειακής 
φτώχειας, που διογκώνεται διαρκώς στην 
ΕΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι το Συμβούλιο Ενέργειας 
πρόκειται να εξετάσει το θέμα αυτό στις 2 
Δεκεμβρίου 2010 με βάση έκθεση· 
επιθυμεί να ενημερωθεί σχετικά με τη 
συνέχεια που θα δοθεί·

Or.fr
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Τροπολογία 427
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40β (νέα) (μετά τον νέο τίτλο 6α) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40β. ζητεί από τα κράτη μέλη νε 
σεβαστούν την εκτέλεση της δέσμης 
μέτρων για την εσωτερική αγορά, η οποία 
καθιερώνει ειδικότερα την έννοια των 
«καταναλωτών που βρίσκονται σε 
επισφαλή θέση», και να λάβει κατάλληλα 
μέτρα, με εθνικά σχέδια δράσης για 
ενεργειακά ή στοχευμένα κοινωνικά 
μέτρα·
 ζητεί από τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν 
αποτελεσματικές πολιτικές για τη μείωση 
της ενεργειακής φτώχειας, εντοπίζοντας 
τα αίτια και τα συμπτώματα του 
φαινομένου προκειμένου να προσφέρουν 
βιώσιμες λύσεις στους καταναλωτές·

Or.fr

Τροπολογία 428
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40γ (νέα) (μετά τον νέο τίτλο 6α) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40γ. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
υποβάλει αξιολόγηση των βέλτιστων 
πρακτικών όσον αφορά τη διάθεση νέων 
τεχνολογιών –όπως η ανάπτυξη ευφυών 
μετρητών- προκειμένου να ενθαρρυνθεί ο 
μεγαλύτερος έλεγχος της κατανάλωσης 
ενέργειας και να μειωθεί το κόστος της 
ενέργειας·

Or.fr


