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Τροπολογία 1
Άννυ Ποδηματά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή των 
στόχων 20-20-20 απαιτεί ουσιαστική 
χρηματοδοτική δέσμευση και νέους 
τρόπους συμπλήρωσης της υφιστάμενης 
χρηματοδότησης για πρωτοβουλίες 
αντιμετώπισης των προκλήσεων που 
αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την 
ενέργεια· ενθαρρύνει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής και των κρατών μελών για 
εξεύρεση καινοτόμων μέσων 
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 δημιουργηθούν 
έσοδα για τις αρμόδιες για τον 
προϋπολογισμό αρχές και ευνοϊκά για το 
κλίμα κίνητρα για τους καταναλωτές και 
τη βιομηχανία·

1. τονίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή των 
στόχων 20-20-20 απαιτεί ουσιαστική 
χρηματοδοτική δέσμευση και νέους 
τρόπους συμπλήρωσης της υφιστάμενης 
χρηματοδότησης για πρωτοβουλίες 
αντιμετώπισης των προκλήσεων που 
αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την 
ενέργεια· τονίζει συνεπώς την 
προστιθέμενη αξία της υιοθέτησης νέων 
χρηματοδοτικών εργαλείων τα οποία θα 
έχουν διπλό ισοσκελισμένο στόχο, αφενός 
την δημιουργία των απαραίτητων νέων 
πόρων και αφετέρου την επίτευξη 
βασικών πολιτικών σχετικά με την 
λειτουργία των αγορών, την πράσινη 
ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή· στο 
πλαίσιο αυτό ενθαρρύνει τις προσπάθειες 
της Επιτροπής και των κρατών μελών για 
εξεύρεση καινοτόμων μέσων 
χρηματοδότησης μέσω της στροφής προς 
την κατεύθυνση της αναγωγής των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε βάση 
των φορολογικών συστημάτων, της 
εφαρμογής στο φορολογικό σύστημα της 
αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει" και της 
μεταφοράς του κύριου φορολογικού 
άχθους από την εργασία σε τομείς και 
δράσεις περιβαλλοντικής μόλυνσης· 
επισημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο θα 
δημιουργηθούν έσοδα για τις αρμόδιες για 
τον προϋπολογισμό αρχές και ευνοϊκά για 
το κλίμα κίνητρα για τους καταναλωτές 
και τη βιομηχανία·

Or. el
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Τροπολογία 2
Jens Rohde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή των 
στόχων 20-20-20 απαιτεί ουσιαστική 
χρηματοδοτική δέσμευση και νέους 
τρόπους συμπλήρωσης της υφιστάμενης 
χρηματοδότησης για πρωτοβουλίες 
αντιμετώπισης των προκλήσεων που 
αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την 
ενέργεια·  ενθαρρύνει τις προσπάθειες της
Επιτροπής και των κρατών μελών για 
εξεύρεση καινοτόμων μέσων 
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 δημιουργηθούν 
έσοδα για τις αρμόδιες για τον 
προϋπολογισμό αρχές και ευνοϊκά για το 
κλίμα κίνητρα για τους καταναλωτές και 
τη βιομηχανία·

1. τονίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή των 
στόχων 20-20-20 απαιτεί ουσιαστικές 
επενδύσεις στην καινοτομία και την 
έρευνα, μεταξύ άλλων και για νέους 
τρόπους συμπλήρωσης της υφιστάμενης 
χρηματοδότησης για πρωτοβουλίες 
αντιμετώπισης των προκλήσεων που 
αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την 
ενέργεια·  ενθαρρύνει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής και των κρατών μελών για 
εξεύρεση καινοτόμων μέσων 
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 δημιουργηθούν 
έσοδα για τις αρμόδιες για τον 
προϋπολογισμό αρχές και ευνοϊκά για το 
κλίμα κίνητρα για τους καταναλωτές και 
τη βιομηχανία· τονίζει πάντως ότι το 
σημαντικότερο χρηματοδοτικό εργαλείο 
είναι το να δοθεί εκ νέου η προτεραιότητα 
στα υπάρχοντα και να δημιουργηθεί το 
κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο που θα 
παρέχει κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 3
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή των 
στόχων 20-20-20 απαιτεί ουσιαστική 

1. τονίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή των 
στόχων 20-20-20 απαιτεί ουσιαστική 
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χρηματοδοτική δέσμευση και νέους 
τρόπους συμπλήρωσης της υφιστάμενης 
χρηματοδότησης για πρωτοβουλίες 
αντιμετώπισης των προκλήσεων που 
αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την 
ενέργεια·  ενθαρρύνει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής και των κρατών μελών για 
εξεύρεση καινοτόμων μέσων 
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 
δημιουργηθούν έσοδα για τις αρμόδιες 
για τον προϋπολογισμό αρχές και ευνοϊκά 
για το κλίμα κίνητρα για τους 
καταναλωτές και τη βιομηχανία·

χρηματοδοτική δέσμευση και νέους 
τρόπους συμπλήρωσης της υφιστάμενης 
χρηματοδότησης για πρωτοβουλίες 
αντιμετώπισης των προκλήσεων που 
αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την 
ενέργεια·  ενθαρρύνει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής και των κρατών μελών για 
εξεύρεση καινοτόμων μέσων 
χρηματοδότησης , μεταξύ άλλων και για 
να βρεθούν νέοι τρόποι ενθάρρυνσης των 
καταναλωτών και της βιομηχανίας για να 
στραφούν προς ένα περιβάλλον με 
χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 4
Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή των 
στόχων 20-20-20 απαιτεί ουσιαστική 
χρηματοδοτική δέσμευση και νέους 
τρόπους συμπλήρωσης της υφιστάμενης 
χρηματοδότησης για πρωτοβουλίες 
αντιμετώπισης των προκλήσεων που 
αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την 
ενέργεια·  ενθαρρύνει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής και των κρατών μελών για 
εξεύρεση καινοτόμων μέσων
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 
δημιουργηθούν έσοδα για τις αρμόδιες για 
τον προϋπολογισμό αρχές και ευνοϊκά για 
το κλίμα κίνητρα για τους καταναλωτές 

1. τονίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή των 
στόχων 20-20-20 απαιτεί ουσιαστική 
χρηματοδοτική δέσμευση και νέους 
τρόπους συμπλήρωσης της υφιστάμενης 
χρηματοδότησης για πρωτοβουλίες 
αντιμετώπισης των προκλήσεων που 
αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την 
ενέργεια·  ενθαρρύνει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής και των κρατών μελών για 
εξεύρεση καινοτόμων μέσων 
χρηματοδότησης μέσω της μεταστροφής 
των φορολογικών συστημάτων ώστε να 
βασίζονται στις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα, δεδομένου ότι με αυτόν τον 
τρόπο θα δημιουργηθούν τόσο έσοδα για 
τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές 
όσο και ευνοϊκά για το κλίμα κίνητρα για 
τους καταναλωτές και τη βιομηχανία·
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και τη βιομηχανία·

Or. en

Τροπολογία 5
Vladko Todorov Panayotov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή των 
στόχων 20-20-20 απαιτεί ουσιαστική 
χρηματοδοτική δέσμευση και νέους 
τρόπους συμπλήρωσης της υφιστάμενης 
χρηματοδότησης για πρωτοβουλίες 
αντιμετώπισης των προκλήσεων που 
αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την 
ενέργεια·  ενθαρρύνει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής και των κρατών μελών για 
εξεύρεση καινοτόμων μέσων 
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 δημιουργηθούν 
έσοδα για τις αρμόδιες για τον 
προϋπολογισμό αρχές και ευνοϊκά για το 
κλίμα κίνητρα για τους καταναλωτές και 
τη βιομηχανία·

1. τονίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή των 
στόχων 20-20-20 απαιτεί ουσιαστική 
χρηματοδοτική δέσμευση και νέους 
τρόπους συμπλήρωσης της υφιστάμενης 
χρηματοδότησης για πρωτοβουλίες 
αντιμετώπισης των προκλήσεων που 
αφορούν την αλλαγή του κλίματος, την 
ενέργεια και τον ανεφοδιασμό με πρώτες 
ύλες·  ενθαρρύνει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής και των κρατών μελών για 
εξεύρεση καινοτόμων μέσων 
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 δημιουργηθούν 
έσοδα για τις αρμόδιες για τον 
προϋπολογισμό αρχές και ευνοϊκά για το 
κλίμα κίνητρα για τους καταναλωτές και 
τη βιομηχανία·

Or. en

Τροπολογία 6
Lena Kolarska-Bobińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή των 1. τονίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή των 
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στόχων 20-20-20 απαιτεί ουσιαστική 
χρηματοδοτική δέσμευση και νέους 
τρόπους συμπλήρωσης της υφιστάμενης 
χρηματοδότησης για πρωτοβουλίες 
αντιμετώπισης των προκλήσεων που 
αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την 
ενέργεια·  ενθαρρύνει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής και των κρατών μελών για 
εξεύρεση καινοτόμων μέσων 
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 δημιουργηθούν 
έσοδα για τις αρμόδιες για τον 
προϋπολογισμό αρχές και ευνοϊκά για το 
κλίμα κίνητρα για τους καταναλωτές και 
τη βιομηχανία·

στόχων 20-20-20 απαιτεί ουσιαστική 
χρηματοδοτική δέσμευση και νέους 
τρόπους συμπλήρωσης της υφιστάμενης 
χρηματοδότησης για πρωτοβουλίες 
αντιμετώπισης των προκλήσεων που 
αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την 
ενέργεια·  ενθαρρύνει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής και των κρατών μελών για 
εξεύρεση καινοτόμων μέσων 
χρηματοδότησης μέσω της στροφής προς 
την κατεύθυνση της αναγωγής των 
βιομηχανικών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα σε βάση των φορολογικών 
συστημάτων, δεδομένου ότι με αυτόν τον 
τρόπο θα δημιουργηθούν έσοδα για τις 
αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές και 
ευνοϊκά για το κλίμα κίνητρα για τους 
καταναλωτές και τη βιομηχανία·

Or. en

Τροπολογία 7
Marian-Jean Marinescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  1α. επισημαίνει ότι, λόγω της 
αυξανόμενης ενεργειακής ζήτησης στις 
αναδυόμενες οικονομίες, είναι επιτακτική 
ανάγκη να κάνει η ΕΕ τις κατάλληλες 
επενδύσεις σε θέματα ενεργειακού 
ανεφοδιασμού και απόδοσης, μέσω της 
ενίσχυσης των ενεργειακών υποδομών 
της και της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης 
μείωσης της εξάρτησής της από τις 
διακυμάνσεις της αγοράς, δεδομένου ότι 
αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν 
αρνητικά της οικονομία της ΕΕ και τους 
στόχους της εν όψει του 2020·  

Or. en
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Τροπολογία 8
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  1α. εκτιμά πως η ενεργειακή απόδοση θα 
πρέπει να αποτελέσει μια από τις βασικές 
προτεραιότητες κατά τα ερχόμενα έτη 
και ζητεί από τις βιομηχανικές χώρες, 
στις διαπραγματεύσεις για μια διεθνή 
μετα-Κυότο συμφωνία, να καθορίσουν 
υποχρεωτικούς στόχους για τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης και 
χρηματοδοτικά μέσα ικανά να 
διασφαλίσουν τη χρηματοδότηση αυτών 
των μέτρων· 

Or. ro

Τροπολογία 9
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  1β. επισημαίνει πως η κλιματική αλλαγή 
θα επηρεάσει ιδιαίτερα τις 
αναπτυσσόμενες χώρες και εκτιμά πως 
τα χρηματοδοτικά μέτρα που 
αποσκοπούν στον περιορισμό των 
συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και 
στη μείωση της ενεργειακής πενίας θα
συμβάλουν στην υλοποίηση των 
Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας·

Or. ro
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Τροπολογία 10
Άννυ Ποδηματά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αναγνωρίζει τις διαφορετικές μορφές 
φόρου επί των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα που υπάρχουν ήδη σε ορισμένα 
κράτη μέλη και προειδοποιεί για τον 
κίνδυνο που εγκυμονούν για την 
ανταγωνιστικότητα στην ενιαία αγορά 
καθώς και για τις διαταραχές που 
προκαλούν στο σύστημα εμπορίας
εκπομπών της ΕΕ· είναι πεπεισμένο για τα 
σημαντικά οφέλη που παρέχει η 
συντονισμένη καθιέρωση φορολόγησης 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
περαιτέρω τη δυνατότητα ανάπτυξης 
μέσων συντονισμού της φορολόγησης 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
για τους τομείς που δεν υπάγονται στο 
σύστημα εμπορίας εκπομπών σε επίπεδο 
ΕΕ·

2. αναγνωρίζει τις διαφορετικές μορφές 
φόρου επί των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα που υπάρχουν ήδη σε ορισμένα 
κράτη μέλη σε τομείς οι οποίοι δεν 
καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας 
ρύπων της ΕΕ και καλεί την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο να βασιστούν στις 
εθνικές αυτές πρακτικές προκειμένου να 
επιτύχουν μία συνεκτική αναθεώρηση της 
Οδηγίας για την φορολογία στον τομέα 
της ενέργειας, με στόχο την ένταξη των 
κριτηρίων της ενεργειακής κατανάλωσης
και των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα· είναι πεπεισμένο για τα 
σημαντικά οφέλη που παρέχει η 
συντονισμένη καθιέρωση φορολόγησης 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

Or. el

Τροπολογία 11
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αναγνωρίζει τις διαφορετικές μορφές 
φόρου επί των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα που υπάρχουν ήδη σε ορισμένα 
κράτη μέλη και προειδοποιεί για τον 
κίνδυνο που εγκυμονούν για την 
ανταγωνιστικότητα στην ενιαία αγορά 
καθώς και για τις διαταραχές που 
προκαλούν στο σύστημα εμπορίας 

2. αναγνωρίζει τις διαφορετικές μορφές 
φόρου επί των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα που υπάρχουν ήδη σε ορισμένα 
κράτη μέλη και αναγνωρίζει πως αρκετά 
κράτη μέλη της ΕΕ διέθεταν για πολλά 
έτη ένα ενεργειακό φορολογικό πλαίσιο 
βασισμένο στον άνθρακα· εκτιμά πως τα 
κράτη μέλη μπορούν να αλληλοδιδαχθούν 
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εκπομπών της ΕΕ· είναι πεπεισμένο για 
τα σημαντικά οφέλη που παρέχει η 
συντονισμένη καθιέρωση φορολόγησης 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
περαιτέρω τη δυνατότητα ανάπτυξης 
μέσων συντονισμού της φορολόγησης 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
για τους τομείς που δεν υπάγονται στο 
σύστημα εμπορίας εκπομπών σε επίπεδο 
ΕΕ·

τις καλύτερες δυνατές πρακτικές ως προς 
τις φορολογικές μεθόδους και να 
ελαχιστοποιήσουν τις διαταραχές στο
σύστημα εμπορίας εκπομπών σε επίπεδο 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 12
Yannick Jadot εξ ονόματος της Επιτροπής Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αναγνωρίζει τις διαφορετικές μορφές 
φόρου επί των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα που υπάρχουν ήδη σε ορισμένα 
κράτη μέλη και προειδοποιεί για τον 
κίνδυνο που εγκυμονούν για την 
ανταγωνιστικότητα στην ενιαία αγορά 
καθώς και για τις διαταραχές που 
προκαλούν στο σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ· είναι πεπεισμένο για τα 
σημαντικά οφέλη που παρέχει η 
συντονισμένη καθιέρωση φορολόγησης 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω 
τη δυνατότητα ανάπτυξης μέσων 
συντονισμού της φορολόγησης των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τους 
τομείς που δεν υπάγονται στο σύστημα 
εμπορίας εκπομπών σε επίπεδο ΕΕ·

2. αναγνωρίζει τις ήδη υπάρχουσες 
διαφορετικές μορφές φόρου επί των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε 
ορισμένα κράτη μέλη, οι οποίες 
εφαρμόζονται ως κίνητρα υπέρ των 
καινοτομιών και της ενεργειακής 
απόδοσης, και προειδοποιεί για τον 
κίνδυνο που εγκυμονούν για τον 
ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά· είναι 
πεπεισμένο για τα σημαντικά οφέλη που 
παρέχει η συντονισμένη καθιέρωση 
φορολόγησης των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει περαιτέρω τη δυνατότητα 
ανάπτυξης μέσων συντονισμού της 
φορολόγησης των εκπομπών διοξειδίου σε 
επίπεδο ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν και να καθιερώσουν 
εθνικούς φόρους άνθρακα, που θα πρέπει 
να συνδυασθούν με τους ελάχιστους 
συντελεστές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας·

Or. en
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Τροπολογία 13
Ivari Padar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αναγνωρίζει τις διαφορετικές μορφές 
φόρου επί των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα που υπάρχουν ήδη σε ορισμένα 
κράτη μέλη και προειδοποιεί για τον 
κίνδυνο που εγκυμονούν για την 
ανταγωνιστικότητα στην ενιαία αγορά 
καθώς και για τις διαταραχές που 
προκαλούν στο σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ· είναι πεπεισμένο για τα 
σημαντικά οφέλη που παρέχει η 
συντονισμένη καθιέρωση φορολόγησης 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω 
τη δυνατότητα ανάπτυξης μέσων 
συντονισμού της φορολόγησης των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τους 
τομείς που δεν υπάγονται στο σύστημα 
εμπορίας εκπομπών σε επίπεδο ΕΕ·

2. αναγνωρίζει τις διαφορετικές μορφές 
φόρου επί των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα που υπάρχουν ήδη σε ορισμένα 
κράτη μέλη· είναι πεπεισμένο για τα 
σημαντικά οφέλη που παρέχει η 
συντονισμένη καθιέρωση φορολόγησης 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, μετά από 
μια προσεκτική αξιολόγηση επιπτώσεων, 
μια νομοθετική πρόταση για το 
συντονισμό  της φορολόγησης των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τους 
τομείς που δεν υπάγονται στο σύστημα 
εμπορίας εκπομπών σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 14
Lena Kolarska-Bobińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αναγνωρίζει τις διαφορετικές μορφές 
φόρου επί των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα που υπάρχουν ήδη σε ορισμένα 
κράτη μέλη και προειδοποιεί για τον 
κίνδυνο που εγκυμονούν για την 
ανταγωνιστικότητα στην ενιαία αγορά 
καθώς και για τις διαταραχές που 

2. αναγνωρίζει τις διαφορετικές μορφές 
φόρου επί των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα που υπάρχουν ήδη σε ορισμένα 
κράτη μέλη και προειδοποιεί για τον 
κίνδυνο που εγκυμονούν για την 
ανταγωνιστικότητα στην ενιαία αγορά 
καθώς και για τις διαταραχές που 
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προκαλούν στο σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ· είναι πεπεισμένο για τα 
σημαντικά οφέλη που παρέχει η 
συντονισμένη καθιέρωση φορολόγησης 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω 
τη δυνατότητα ανάπτυξης μέσων 
συντονισμού της φορολόγησης των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τους 
τομείς που δεν υπάγονται στο σύστημα 
εμπορίας εκπομπών σε επίπεδο ΕΕ·

προκαλούν στο σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ· είναι πεπεισμένο για τα 
σημαντικά οφέλη που παρέχει η 
συντονισμένη καθιέρωση φορολόγησης 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·  
τονίζει πως η μονομερής εκ μέρους των 
κρατών μελών φορολόγηση των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θα 
πρέπει να αποφευχθεί και να γίνεται 
αποδεκτή μόνο μετά από συζήτηση στο 
Συμβούλιο· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει περαιτέρω τη δυνατότητα 
ανάπτυξης μέσων συντονισμού της 
φορολόγησης των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα για τους τομείς που δεν 
υπάγονται στο σύστημα εμπορίας 
εκπομπών σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 15
Yannick Jadot εξ ονόματος της Επιτροπής Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  2α. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει 
την Οδηγία περί Ενεργειακού Φόρου και 
να καθιερώσει την έννοια της 
περιεκτικότητας σε διοξείδιο του 
άνθρακα, επί πλέον μιας εννοίας περί 
περιεκτικότητας σε ενέργεια· εκτιμά 
ειδικότερα πως η φορολογία πρέπει να 
βασίζεται στην ενεργειακή 
περιεκτικότητα του καυσίμου, ότι ο 
ελάχιστος φορολογικός συντελεστής 
πρέπει να είναι ο ίδιος για όλες τις πηγές 
ενέργειας που προορίζονται για την ίδια 
χρήση, κι ότι όλες οι εξαιρέσεις πρέπει να 
αντικατασταθούν με μηχανισμούς 
αντιστάθμισης· 

Or. en
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Τροπολογία 16
Ivari Padar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  2α. επισημαίνει πως ο ευρωπαϊκός 
συντονισμός θα αποτρέψει τους 
κινδύνους για τον ανταγωνισμό εντός της 
εσωτερικής αγοράς, ενώ η σταδιακή 
μετατροπή των φορολογικών βαρών για 
τις ρυπογόνους δραστηριότητες θα 
μπορούσε μακροπρόθεσμα να οδηγήσει 
σε μείωση των άλλων φόρων και 
εργασιακών δαπανών, βελτιώνοντας 
συνεπώς την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα·

Or. en

Τροπολογία 17
Jens Rohde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι τα έσοδα που προέρχονται 
από οποιαδήποτε καινοτόμο μορφή 
συντονισμένης σε επίπεδο ΕΕ 
φορολόγησης της αλλαγής του κλίματος 
θα πρέπει να διατίθενται για τη 
χρηματοδότηση της έρευνας και 
ανάπτυξης και μέτρων που αποσκοπούν 
στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, στην τόνωση της ενεργειακής 
απόδοσης και στη βελτίωση των 
ενεργειακών υποδομών στην ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 18
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι τα έσοδα που προέρχονται 
από οποιαδήποτε καινοτόμο μορφή 
συντονισμένης σε επίπεδο ΕΕ 
φορολόγησης της αλλαγής του κλίματος 
θα πρέπει να διατίθενται για τη 
χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης 
και μέτρων που αποσκοπούν στη μείωση 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 
στην τόνωση της ενεργειακής απόδοσης 
και στη βελτίωση των ενεργειακών 
υποδομών στην ΕΕ·

3. τονίζει ότι τα κράτη μέλη δύνανται να 
προβλέπουν τη χρήση των εσόδων που 
προέρχονται από τη φορολόγηση της 
αλλαγής του κλίματος για τη 
χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης 
και μέτρων που αποσκοπούν στη μείωση 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 
στην τόνωση της ενεργειακής απόδοσης 
και στη βελτίωση των ενεργειακών 
υποδομών στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 19
Yannick Jadot εξ ονόματος της Επιτροπής Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι τα έσοδα που προέρχονται 
από οποιαδήποτε καινοτόμο μορφή 
συντονισμένης σε επίπεδο ΕΕ 
φορολόγησης της αλλαγής του κλίματος θα 
πρέπει να διατίθενται για τη 
χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης 
και μέτρων που αποσκοπούν στη μείωση 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 
στην τόνωση της ενεργειακής απόδοσης 
και στη βελτίωση των ενεργειακών 
υποδομών στην ΕΕ·

3. τονίζει ότι τα έσοδα που προέρχονται 
από οποιαδήποτε καινοτόμο μορφή 
συντονισμένης σε επίπεδο ΕΕ 
φορολόγησης της αλλαγής του κλίματος θα 
πρέπει να διατίθενται για τη 
χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης 
και μέτρων που αποσκοπούν στη μείωση 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 
στην τόνωση της ενεργειακής απόδοσης 
και στη βελτίωση των ενεργειακών 
υποδομών στην ΕΕ στις αναπτυσσόμενες 
χώρες·

Or. en
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Τροπολογία 20
Άννυ Ποδηματά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι τα έσοδα που προέρχονται 
από οποιαδήποτε καινοτόμο μορφή 
συντονισμένης σε επίπεδο ΕΕ 
φορολόγησης της αλλαγής του κλίματος θα 
πρέπει να διατίθενται για τη 
χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης 
και μέτρων που αποσκοπούν στη μείωση 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 
στην τόνωση της ενεργειακής απόδοσης 
και στη βελτίωση των ενεργειακών 
υποδομών στην ΕΕ·

3. τονίζει ότι τα έσοδα που προέρχονται 
από οποιαδήποτε καινοτόμο μορφή 
συντονισμένης σε επίπεδο ΕΕ 
φορολόγησης της αλλαγής του κλίματος θα 
πρέπει να διατίθενται μεταξύ άλλων για τη
χρηματοδότηση της έρευνας και 
ανάπτυξης, και για μέτρα που αποσκοπούν 
στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, στην τόνωση της ενεργειακής 
απόδοσης και στη βελτίωση των 
ενεργειακών υποδομών στην ΕΕ·

Or. el

Τροπολογία 21
Ivari Padar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι τα έσοδα που προέρχονται 
από οποιαδήποτε καινοτόμο μορφή 
συντονισμένης σε επίπεδο ΕΕ 
φορολόγησης της αλλαγής του κλίματος θα 
πρέπει να διατίθενται για τη 
χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης 
και μέτρων που αποσκοπούν στη μείωση 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 
στην τόνωση της ενεργειακής απόδοσης 
και στη βελτίωση των ενεργειακών 
υποδομών στην ΕΕ·

3. τονίζει ότι τα έσοδα που προέρχονται 
από οποιαδήποτε καινοτόμο μορφή 
συντονισμένης σε επίπεδο ΕΕ 
φορολόγησης της αλλαγής του κλίματος θα 
πρέπει να διατίθενται για τη 
χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης 
και μέτρων που αποσκοπούν στη μείωση 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 
στην τόνωση της ενεργειακής απόδοσης, 
στην αντιμετώπιση της ενεργειακής 
πενίας και στη βελτίωση των ενεργειακών 
υποδομών στην ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 22
Yannick Jadot εξ ονόματος της Επιτροπής Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  3α. υπενθυμίζει τη δέσμευση των κρατών 
μελών υπέρ της χρησιμοποίησης 
τουλάχιστον του 50% των εσόδων από τη 
δημοπράτηση των ποσοστώσεων CO2
του συστήματος εμπορίας ρύπων 
(SCEQE) για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής, ιδιαίτερα στις 
αναπτυσσόμενες χώρες· θεωρεί σε σχέση 
με αυτό λυπηρή τη μαζική χρήση της 
μεθόδου της δωρεάν εκχώρησης 
ποσοστώσεων τη στιγμή που πολλές 
πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι αυτή η 
μέθοδος μπορεί να αποφέρει σημαντικά 
έμμεσα κέρδη σε ορισμένες επιχειρήσεις 
κι ότι δεν εμποδίζει τις δικαιούχους 
επιχειρήσεις να μεταφέρουν αλλού την 
παραγωγή τους εν όλω ή εν μέρει·

Or. fr

Τροπολογία 23
Antonio Cancian

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει ότι τα ανακυκλούμενα 
χρηματοδοτικά μέσα για μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης συνιστούν 
καινοτόμο τρόπο χρηματοδότησης φιλικών 
προς το κλίμα σχεδίων· επικροτεί τις 
προσπάθειες δημιουργίας αφιερωμένης 
στον σκοπό αυτό χρηματοδοτικής 
διευκόλυνσης, με στόχο τη χρήση μη 

4. σημειώνει ότι τα ανακυκλούμενα 
χρηματοδοτικά μέσα για μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης συνιστούν 
καινοτόμο τρόπο χρηματοδότησης φιλικών 
προς το κλίμα σχεδίων· επικροτεί τις 
προσπάθειες δημιουργίας αφιερωμένης 
στον σκοπό αυτό χρηματοδοτικής 
διευκόλυνσης, που θα μπορούσε επίσης να 
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δεσμευμένων πόρων από τον κανονισμό 
για το ΕΕΠΑ για την υποστήριξη της 
ενεργειακής απόδοσης και των 
πρωτοβουλιών που αφορούν την ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές· ζητεί από την 
Επιτροπή να αξιολογήσει επιμελώς την 
αποδοτικότητα αυτού του μέσου και να 
αναλύσει τις δυνατότητες εφαρμογής 
παρόμοιας προσέγγισης σε μελλοντικούς 
μη δαπανηθέντες πόρους στον 
προϋπολογισμού της ΕΕ· 

προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις (στο 
πλαίσιο της σύμπραξης δημοσίου-
ιδιωτικού τομέα-ΡΡΡs), με στόχο τη 
χρήση μη δεσμευμένων πόρων από τον 
κανονισμό για το ΕΕΠΑ για την 
υποστήριξη της ενεργειακής απόδοσης και 
των πρωτοβουλιών που αφορούν την 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές· ζητεί 
από την Επιτροπή να αξιολογήσει 
επιμελώς την αποδοτικότητα αυτού του 
μέσου και να αναλύσει τις δυνατότητες 
εφαρμογής παρόμοιας προσέγγισης σε 
μελλοντικούς μη δαπανηθέντες πόρους 
στον προϋπολογισμού της ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 24
Vladko Todorov Panayotov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει ότι τα ανακυκλούμενα 
χρηματοδοτικά μέσα για μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης συνιστούν 
καινοτόμο τρόπο χρηματοδότησης φιλικών 
προς το κλίμα σχεδίων· επικροτεί τις
προσπάθειες δημιουργίας αφιερωμένης 
στον σκοπό αυτό χρηματοδοτικής 
διευκόλυνσης, με στόχο τη χρήση μη 
δεσμευμένων πόρων από τον κανονισμό 
για το ΕΕΠΑ για την υποστήριξη της 
ενεργειακής απόδοσης και των 
πρωτοβουλιών που αφορούν την ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές· ζητεί από την 
Επιτροπή να αξιολογήσει επιμελώς την 
αποδοτικότητα αυτού του μέσου και να 
αναλύσει τις δυνατότητες εφαρμογής 
παρόμοιας προσέγγισης σε μελλοντικούς 
μη δαπανηθέντες πόρους στον 
προϋπολογισμού της ΕΕ· 

4. σημειώνει ότι τα ανακυκλούμενα 
χρηματοδοτικά μέσα για μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης συνιστούν 
καινοτόμο τρόπο χρηματοδότησης φιλικών 
προς το κλίμα σχεδίων· επικροτεί τις 
προσπάθειες δημιουργίας αφιερωμένης 
στον σκοπό αυτό χρηματοδοτικής 
διευκόλυνσης, με στόχο τη χρήση μη 
δεσμευμένων πόρων από τον κανονισμό 
για το ΕΕΠΑ για την υποστήριξη 
πρωτοβουλιών βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης ανανεώσιμων πηγών και 
πρώτων υλών· ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει επιμελώς την αποδοτικότητα 
αυτού του μέσου και να αναλύσει τις 
δυνατότητες εφαρμογής παρόμοιας 
προσέγγισης σε μελλοντικούς μη 
δαπανηθέντες πόρους στον 
προϋπολογισμού της ΕΕ· 

Or. en
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Τροπολογία 25
Vicky Ford

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  4α. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Επιτροπής και των κρατών μελών στο 
θέμα της αναζήτησης καινοτόμων 
τρόπων για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων στις ευρωπαϊκές υποδομές 
και για την προώθηση της καινοτομίας· 
λαμβάνει γνώση των σχολίων της ΕΤΕπ 
για το ψήφισμά του της 23ης
Σεπτεμβρίου 2010 στο πλαίσιο της 
"έκθεσης για τις ενέργειες που έγιναν σε
απάντηση στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου" σχετικά με την πρόταση 
της Επιτροπής περί αύξησης κατά 10% ή 
20% του όγκου του προϋπολογισμού της 
ΕΕ που, μέσω χρηματοδοτικών 
μηχανισμών, αποσκοπεί στη μόχλευση 
πιστώσεων. Αναγνωρίζει την ανάγκη για 
δημόσιες επενδύσεις όπου είναι δυνατόν 
ως συμπληρώματος και ενίσχυσης των 
χρηματοδοτήσεων που προέρχονται από 
τον ιδιωτικό τομέα, όμως έχει επίγνωση 
πως η χρήση ειδικών χρηματοδοτικών 
μηχανισμών για τη χρηματοδότηση 
έργων μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες 
εκτός ισολογισμού υποχρεώσεις καθώς 
και σε αυξημένο κόστος κεφαλαίου για τα 
ευρωπαϊκά όργανα, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση ή τα κράτη μέλη, και πιστεύει 
πως τέτοια μέτρα πρέπει να συνοδεύονται 
από απολύτως διαφανή δημοσιότητα, ως 
προς τις επενδυτικές κατευθυντήριες 
γραμμές, τη διαχείριση κινδύνων, τα όρια 
έκθεσης, τις διαδικασίες ελέγχου και 
εποπτείας, που θα πρέπει να 
καθορίζονται με δημοκρατικά υπεύθυνο 
τρόπο·

Or. en
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Τροπολογία 26
Henri Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. ζητεί επίσης από την Επιτροπή να 
διερευνήσει προσεκτικά την εφαρμογή 
ενός ενεργειακού-κλιματικού τέλους που 
θα εισπράττεται στα σύνορα της Ένωσης, 
και θα ισούται προς το πρόσθετο 
παραγωγικό κόστος που προκύπτει από 
την προσπάθεια της Ένωσης να μειώσει 
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ή 
που θα στηρίζεται στο συνολικό ισοζύγιο 
διοξειδίου του άνθρακα των προϊόντων, 
ενσωματώνοντας έτσι τους ρύπους που 
συνδέονται με τις μεταφορές· 

Or. fr

Τροπολογία 27
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  4α. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και από τα κράτη μέλη να 
χρηματοδοτήσουν ένα Ταμείο για την 
ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη 
ενέργεια, εν όψει της κινητοποίησης, 
μέχρι το έτος 2020, δημοσίων κονδυλίων 
και ιδιωτικών επενδύσεων για έργα
σχετιζόμενα με την ενεργειακή απόδοση 
και την ανανεώσιμη ενέργεια στα κράτη 
μέλη·  

Or. ro
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Τροπολογία 28
Ivari Padar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  4α. επισημαίνει τα πλεονεκτήματα της 
πρωτοβουλίας για τα ευρωομόλογα έργων
υποδομής, βάσει της οποίας οι 
κατασκευαστικές εταιρίες θα βελτιώνουν 
το πιστοληπτικό επίπεδο των ομολόγων 
που οι ίδιες εκδίδουν· τα ευρωομόλογα 
έργων υποδομής θα μπορούσαν να 
καλύψουν την έλλειψη επενδύσεων και 
πρόσβασης σε δάνεια, π.χ. σε ό,τι αφορά 
τις ευρωπαϊκές υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών 
υποδομών·

Or. en

Τροπολογία 29
Ivari Padar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  4β. ζητεί, κατά την αναθεώρηση της 
Οδηγίας για τον Ενεργειακό Φόρο, να 
συμπεριληφθούν μέτρα που θα 
ενθαρρύνουν μεγαλύτερες εξοικονομήσεις 
ενέργειας και επομένως θα επιτρέπουν 
στα κράτη μέλη να εξοικονομούν όχι μόνο 
από τις ενεργειακές δαπάνες αλλά και 
από κοινωνικές αντισταθμιστικές 
δαπάνες σχετιζόμενες με αυτό· ζητεί να 
καταρτισθεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που 
θα προβλέπει και θα εγγυάται 
μακροπρόθεσμα δάνεια με χαμηλά 
επιτόκια και χρηματοδοτικά εργαλεία για 
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έργα εξοικονόμησης ενέργειας, και θα 
ενθαρρύνει διαδικασίες λήψης
αποφάσεων βασιζόμενες στις κοινότητες
των ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 30
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  4β. διαπιστώνει τη σημασία της 
ενεργειακής απόδοσης και ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τα 
διαρθρωτικά ταμεία για να βελτιώσουν 
την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, 
ειδικά των κατοικιών· ζητεί να 
χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά τα 
κονδύλια της ΕΤΕπ και των άλλων 
δημοσίων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων 
καθώς και να συντονισθούν μεταξύ τους 
τα ευρωπαϊκά κονδύλια με τα εθνικά και 
άλλες μορφές ενισχύσεων ώστε να 
μπορέσουν να λειτουργήσουν ως μοχλός 
για την τόνωση των επενδύσεων στον 
τομέα της ενεργειακής απόδοσης και να 
επιτευχθούν έτσι οι στόχοι της Ένωσης·

Or. ro

Τροπολογία 31
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  4β. καλεί την Επιτροπή και την 
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Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να 
διερευνήσουν τον ηθικό κίνδυνο που 
συνεπάγεται για τα κράτη μέλη η 
χρηματοδότηση κρίσιμων έργων 
υποδομής μέσω ευρωομολόγων υποδομής 
ή μέσω απλών ευρωομολόγων, ιδίως όταν 
αυτά τα έργα υποδομής έχουν 
διασυνοριακές διαστάσεις· 

Or. en

Τροπολογία 32
Henri Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  4β. προτείνει να καταβάλλονται τα έσοδα 
αυτού του τέλους σε ίσα μερίδια σε ένα 
Ταμείο του οποίου δικαιούχοι θα είναι οι 
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και η 
ευρωπαϊκή Έρευνα και Ανάπτυξη σε ό,τι 
αφορά, μεταξύ άλλων, τον αγώνα κατά 
της κλιματικής υπερθέρμανσης·

Or. fr

Τροπολογία 33
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  4γ. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι έχουν 
τη δυνατότητα να εφαρμόζουν μειωμένο 
ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών για 
ανακαίνιση κατοικιών ή για βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης·

Or. ro
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Τροπολογία 34
Άννυ Ποδηματά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. παροτρύνει τα κράτη μέλη να μη 
θεσπίζουν μονομερή μέτρα που 
επηρεάζουν αρνητικά την 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών·

διαγράφεται

Or. el

Τροπολογία 35
Yannick Jadot εξ ονόματος της Επιτροπής Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. παροτρύνει τα κράτη μέλη να μη 
θεσπίζουν μονομερή μέτρα που 
επηρεάζουν αρνητικά την 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών·

5. λαμβάνει γνώση των ανησυχιών για το 
ότι τα μονομερή μέτρα για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
πιθανόν να επηρεάσουν αρνητικά την 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών· υπενθυμίζει όμως ότι, 
σύμφωνα με την Επιτροπή 
(COM(2010)0265), λίγοι βιομηχανικοί 
τομείς δείχνουν αξιόλογη ευαισθησία 
απέναντι στο πρόβλημα των διαρροών 
διοξειδίου του άνθρακα και εκτιμά πως 
για τον εντοπισμό τους απαιτείται μια 
λεπτομερής τομεακή ανάλυση· εκτιμά 
επίσης πως η λιτότητα στη χρήση πόρων 
και οι καινοτομίες με πράσινες 
τεχνολογίες είναι σημαντικοί παράγοντες 
ανταγωνιστικότητας·  

Or. xm
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Τροπολογία 36
Marian-Jean Marinescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. παροτρύνει τα κράτη μέλη να μη 
θεσπίζουν μονομερή μέτρα που 
επηρεάζουν αρνητικά την 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών·

5. εκτιμά πως οποιαδήποτε ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία στο πεδίο της φορολόγησης 
των χρηματοπιστωτικών 
δραστηριοτήτων θα πρέπει να 
αξιολογηθεί σωστά ως προς τις συνέπειές 
της επί της πραγματικής οικονομίας από 
άποψη μετακύλισης κόστους και 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να μη 
θεσπίζουν μονομερή μέτρα που 
επηρεάζουν αρνητικά την 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών·

Or. en

Τροπολογία 37
Ivari Padar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. παροτρύνει τα κράτη μέλη να μη 
θεσπίζουν μονομερή μέτρα που 
επηρεάζουν αρνητικά την 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών·

5. παροτρύνει τα κράτη μέλη να μη 
θεσπίζουν μονομερή μέτρα που 
επηρεάζουν αρνητικά την 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών, αν και αναγνωρίζει πως 
ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη 
καθιερώσει έναν φόρο διοξειδίου του 
άνθρακα·

Or. en
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Τροπολογία 38
Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  5α. υπενθυμίζει πως η εξομάλυνση στα 
σύνορα επιτρέπει την εφαρμογή των 
ίδιων και ενδεχομένως εξ ίσου αυστηρών 
απαιτήσεων για τον άνθρακα τόσο στα 
ευρωπαϊκά όσο και στα εισαγόμενα· 
εκτιμά πως ο μηχανισμός αυτός έχει 
πραγματικό ενδιαφέρον και νομιμότητα 
μόνο σε ό,τι αφορά τους κάποιους 
πραγματικά ευαισθητοποιημένους στο 
θέμα των διαρροών διοξειδίου του 
άνθρακα τομείς και μόνον εάν 
συνδυασθεί με τη δημοπράτηση των 
ποσοστώσεων, και ότι η δημοπράτηση 
είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει 
αποδεκτή από τις χώρες εταίρους και να 
καταστεί συμβατή με τους κανόνες του 
ΠΟΕ·

Or. fr

Τροπολογία 39
Marian-Jean Marinescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  5α. επικροτεί την Έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για 
τις Ενέργειες που έγιναν σε απάντηση στο 
από 23 Σεπτεμβρίου 2010 ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· ενθαρρύνει 
την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για 
την κατάρτιση των επόμενων πολυετών 
δημοσιονομικών πλαισίων σχετικά με τα 
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καινοτόμα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, 
ώστε να αυξηθεί σημαντικά ο όγκος του 
προϋπολογισμού της ΕΕ που διοχετεύεται 
μέσω χρηματοδοτικών μηχανισμών·  

Or. en

Τροπολογία 40
Άννυ Ποδηματά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  5α. τονίζει τη σημαντική επίπτωση που 
έχουν επί της τιμής της ενέργειας και επί 
της χρήσης της γης η χρηματοπιστωτική 
κερδοσκοπία επί βασικών προϊόντων 
όπως το αργό πετρέλαιο, το φυσικό αέριο 
και τα τρόφιμα και οι χρηματοπιστωτικές 
πρακτικές όπως οι υψηλής συχνότητας 
συναλλαγές (high frequency trading)· 
εκτιμά συνεπώς ότι ένας φόρος επί των 
κερδοσκοπικών συναλλαγών θα 
μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό 
εργαλείο για την αποκατάσταση της 
διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας 
της ενεργειακής αγοράς και της εγγείου 
διαχείρισης και κατ΄επέκταση για την 
επίτευξη των βασικών στόχων της ΕΕ 
στα πεδία της ενεργειακής απόδοσης και 
της κλιματικής αλλαγής· 

Or. en

Τροπολογία 41
Yannick Jadot εξ ονόματος της Επιτροπής Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  5β. υποδέχεται θετικά τη δέσμευση της 
G20 να καταργήσει σταδιακά τις 
επιδοτήσεις υπέρ των ορυκτών καυσίμων 
και εκτιμά πως από εκεί μπορούν να 
προκύψουν μεγάλες δυνατότητες 
χρηματοδότησης· εύχεται να αναλάβει η 
ΕΕ διεθνή ηγετικό ρόλο στο θέμα αυτό 
και ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει 
το συντομότερο ένα χρονοδιάγραμμα για 
την κατάργηση αυτών των επιδοτήσεων 
εντός της ΕΕ, και με την παραδοχή ότι 
μια τέτοια διαδικασία θα πρέπει να 
συμπεριλάβει τη θέσπιση κοινωνικών και 
βιομηχανικών συνοδευτικών μέτρων· 

Or. fr

Τροπολογία 42
Marian-Jean Marinescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  5β. τονίζει πως τα καινοτόμα 
χρηματοδοτικά εργαλεία θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για να στηρίζουν τις 
συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα 
και να θεωρούνται ως εναλλακτική λύση 
αντί της 100% δημόσιας 
χρηματοδότησης για τη μόχλευση των 
κονδυλίων και την αντιμετώπιση της 
αδυναμίας της αγοράς·

Or. en
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Τροπολογία 43
Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  5γ. ζητεί να ενσωματώνεται στην τιμή το 
κλιματικό κόστος των διεθνών 
μεταφορών, είτε με την επιβολή φόρων 
είτε με συστήματα εμπορίας πληρωμένων 
ποσοστώσεων, τα δε έσοδα να 
χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση 
των κλιματικών αλλαγών, ιδιαίτερα στις 
αναπτυσσόμενες χώρες· επικροτεί την 
επικείμενη υπαγωγή της αεροπλοΐας στο 
σύστημα εμπορίας ρύπων (SCEQE) και 
αναμένει από την Επιτροπή μια ανάλογη 
πρωτοβουλία και για τις θαλάσσιες 
μεταφορές εντός του 2011, με έναρξη 
ισχύος από το 2013, εάν μέχρι τότε δεν 
έχει καταστεί δυνατή η λειτουργία ενός 
παγκόσμιου μηχανισμού·

Or. fr

Τροπολογία 44
Marian-Jean Marinescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  5γ. αναγνωρίζει την ανάγκη για δημόσιες 
επενδύσεις όπου είναι δυνατόν ως 
συμπληρώματος και ενίσχυσης των 
χρηματοδοτήσεων που προέρχονται από 
τον ιδιωτικό τομέα, όμως έχει επίγνωση 
πως η χρήση ειδικών χρηματοδοτικών 
μηχανισμών για τη χρηματοδότηση 
έργων μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες 
εκτός ισολογισμού υποχρεώσεις καθώς 
και σε αυξημένο κόστος κεφαλαίου για τα 
ευρωπαϊκά όργανα, την Ευρωπαϊκή 
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Ένωση ή τα κράτη μέλη· πιστεύει πως 
τέτοια μέτρα πρέπει να συνοδεύονται από 
απολύτως διαφανή δημοσιότητα, ως προς 
τις επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές, 
τη διαχείριση κινδύνων, τα όρια έκθεσης, 
τις διαδικασίες ελέγχου και εποπτείας, 
που θα πρέπει να καθορίζονται με 
δημοκρατικά υπεύθυνο τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 45
Marian-Jean Marinescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  5δ. υποδέχεται θετικά τα πολυμερή 
κρατικά ευρωομόλογα των οποίων η 
καθιέρωση προτάθηκε πρόσφατα και 
τονίζει πως η χρήση τέτοιων μηχανισμών 
για τη χρηματοδότηση νέων υποδομών 
θα μπορούσε να έχει μια πραγματική 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία χάρη στην 
αλληλέγγυο αντίληψη που τη διέπει·

Or. en

Τροπολογία 46
Marian-Jean Marinescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  5ε. καλεί την Επιτροπή και την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να 
διερευνήσουν τον ηθικό κίνδυνο που 
συνεπάγεται για τα κράτη μέλη η 
χρηματοδότηση κρίσιμων έργων 
υποδομής μέσω ευρωομολόγων υποδομής 
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ή μέσω απλών ευρωομολόγων, ιδίως όταν 
αυτά τα έργα υποδομής έχουν 
διασυνοριακές διαστάσεις·

Or. en


