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Τροπολογία 1
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– having έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 2007 
με τίτλο "Μια ενεργειακή πολιτική για την 
Ευρώπη" (COM(2007)0001), που 
ακολουθήθηκε από την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 2008 με 
τίτλο "Δεύτερη επισκόπηση της 
ενεργειακής στρατηγικής - σχέδιο δράσης 
της ΕΕ για την ενεργειακή ασφάλεια και 
αλληλεγγύη", με τα συνοδευτικά της 
έγγραφα (COM(2008)0781),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 2007 με 
τίτλο "Μια ενεργειακή πολιτική για την 
Ευρώπη" (COM(2007)0001), που 
ακολουθήθηκε από την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 2008 με 
τίτλο "Δεύτερη επισκόπηση της 
ενεργειακής στρατηγικής - σχέδιο δράσης 
της ΕΕ για την ενεργειακή ασφάλεια και 
αλληλεγγύη", με τα συνοδευτικά της 
έγγραφα (COM(2008)0781),

Or.el
(Τροπολογία γλωσσικής φύσεως)

Τροπολογία 2
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/28/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 
σχετικά με την προώθηση της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, (ΕΕ, L 
140/16, 5.6.2009, σ. 16)

Or. en

Τροπολογία 3
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη 
σήμανση των ελαστικών επισώτρων 
αναφορικά με την οικονομία καυσίμου 
και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους,

Or. en

Τροπολογία 4
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/125/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21 Οκτωβρίου 2009, για 
θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό 
απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού 
όσον αφορά τα προϊόντα που 
καταναλώνουν ενέργεια,

Or. en

Τροπολογία 5
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/28/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 
σχετικά με την προώθηση της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την 
τροποποίηση και τη συνακόλουθη 
κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 
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2003/30/ΕΚ,

Or. en

Τροπολογία 6
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/40/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 που 
αφορά τη θέσπιση του πλαισίου για την 
εξάπλωση των Ευφυών Συστημάτων 
Μεταφορών στον τομέα των οδικών 
μεταφορών και για τις επαφές με άλλους 
τρόπους μεταφοράς,

Or. en

Τροπολογία 7
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το άρθρο 170, παρ. 1 της 
ΣΛΕΕ σύμφωνα με το οποίο η Ένωση θα 
συμβάλλει στην καθιέρωση και την 
ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων στους 
τομείς των μεταφορών, τηλεπικοινωνιών 
και ενεργειακών υποδομών,

Or. en

Τροπολογία 8
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης 
Μαΐου 2010 σχετικά με την κινητοποίηση 
των τεχνολογιών της πληροφορίας και 
της επικοινωνίας για τη διευκόλυνση της 
μετάβασης προς μια ενεργειακά 
αποδοτική οικονομία με χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα,

Or.el

Τροπολογία 9
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το άρθρο 34 παρ. 3 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ για την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού και της 
φτώχειας που αναφέρει ότι τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωση 
όλων εκείνων που δεν διαθέτουν επαρκείς 
πόρους,

Or. en

Τροπολογία 10
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξοικονόμηση της ενέργειας αποτελεί τον 
οικονομικότερο και ταχύτερο τρόπο για να 
μειωθούν οι εκπομπές CO2 και άλλες και 
να αυξηθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
και επομένως ότι η ενεργειακή απόδοση 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
απόδοση και οι εξοικονομήσεις 
αποτελούν τον οικονομικότερο και
ταχύτερο τρόπο για να μειωθούν οι 
εκπομπές CO2 και άλλες και να αυξηθεί η 
ασφάλεια του εφοδιασμού· ότι η έλλειψη 
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θα έπρεπε να αποτελεί κεντρική 
προτεραιότητα οποιασδήποτε μελλοντικής 
ενωσιακής στρατηγικής, ιδίως δε της 
στρατηγικής για το 2020,

καυσίμων είναι δυνατόν να 
αντιμετωπιστεί στρατηγικά με υψηλά 
επίπεδα ενεργειακής απόδοσης στα 
κτίρια και τις συσκευές· ότι η ενεργειακή 
απόδοση αποτελεί κεντρική προτεραιότητα 
στο πλαίσιο της Στρατηγικής "Ευρώπη 
2020"··ότι οι πόροι για τα δημόσια 
θεσμικά όργανα και ιδιαίτερα για την 
Επιτροπή δεν ανταποκρίνονται σήμερα 
στη φιλοδοξία αυτή,

Or. en

Τροπολογία 11
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξοικονόμηση της ενέργειας αποτελεί τον 
οικονομικότερο και ταχύτερο τρόπο για να 
μειωθούν οι εκπομπές CO2 και άλλες και 
να αυξηθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
και επομένως ότι η ενεργειακή απόδοση θα 
έπρεπε να αποτελεί κεντρική 
προτεραιότητα οποιασδήποτε μελλοντικής 
ενωσιακής στρατηγικής, ιδίως δε της 
στρατηγικής για το 2020,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική 
ακαθάριστη ενεργειακή 
αποτελεσματικότητα αποτελεί τον 
οικονομικότερο και ταχύτερο τρόπο για να 
μειωθούν οι εκπομπές CO2 και άλλες και 
να αυξηθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
και επομένως ότι η ενεργειακή απόδοση θα 
έπρεπε να αποτελεί κεντρική 
προτεραιότητα της μελλοντικής ενωσιακής 
ενεργειακής στρατηγικής, ιδίως δε της 
στρατηγικής για το 2020,

Or.pl

Τροπολογία 12
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξοικονόμηση της ενέργειας αποτελεί τον 
οικονομικότερο και ταχύτερο τρόπο για να 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μειωμένη 
χρήση της ενέργειας αποτελεί τον 
οικονομικότερο και ταχύτερο τρόπο για να 
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μειωθούν οι εκπομπές CO2 και άλλες και 
να αυξηθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
και επομένως ότι η ενεργειακή απόδοση 
θα έπρεπε να αποτελεί κεντρική 
προτεραιότητα οποιασδήποτε μελλοντικής 
ενωσιακής στρατηγικής, ιδίως δε της 
στρατηγικής για το 2020,

μειωθούν οι εκπομπές CO2 και άλλες και 
να αυξηθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, 
και επομένως ότι η ενεργειακή απόδοση 
πρέπει να αποτελεί κεντρική 
προτεραιότητα οποιασδήποτε μελλοντικής 
ενωσιακής στρατηγικής, ιδίως δε της 
στρατηγικής για το 2020,

Or. en

Τροπολογία 13

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αίτια της 
ενεργειακής πενίας είναι κοινά στο 
σύνολο της ΕΕ και ότι η ενεργειακή πενία 
συνδέεται με τα υψηλά επίπεδα χρέους, 
την αποσύνδεση, τα προβλήματα υγείας 
και τον κοινωνικό αποκλεισμό· ότι δεν 
υπάρχει ένας κοινός ορισμός της 
ενεργειακής πενίας σε επίπεδο ΕΕ και η 
συλλογή δεδομένων καθώς και ο 
συντονισμός έχουν σποραδικό χαρακτήρα 
ενώ σύμφωνα με τους σημερινούς 
υπολογισμούς 50έως 125 εκατ. 
ευρωπαίων πλήττονται από ενεργειακή 
πενία και οι αριθμοί αυτοί ενδέχεται να 
παρουσιάσουν άνοδο με την οικονομική 
κρίση και την άνοδο των τιμών ενέργειας,

Or. en

Τροπολογία 14
Silvia-Adriana Ţicău

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

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι αν και η 
πολιτική TEN-E ακουθήθηκε επί 
δεκαπενταετία περίπου, έχει ολοκληρωθεί 
το 10% μόλις των διασυνδέσεων φυσικού 
αερίου μεταξύ των κρατών μελών,

Or. en

Τροπολογία 15
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
πενία αποτελεί μείζον πρόβλημα για 
αυξανόμενο αριθμό ευρωπαϊκών 
νοικοκυριών και συνίσταται στο 
συνδυασμό χαμηλού εισοδήματος του 
νοικοκυρθιού, χαμηλών προδιαγραφών 
θέρμανσης και μόνωσης και απρόσιτων 
τιμών ενέργειας· ότι τα άτομα που 
υφίστανται την ενεργειακή πενία διαβιούν 
συνήθως σε παλαιότερα κτίρια με 
ανεπαρκή μόνωση και χρησιμοποιούν 
παλαιού τύπου ενεργοβόρες συσκευές· 
υπογραμμίζει ότι αν και η πιο βιώσιμη 
από οικονομική άποψη και 
μακροπρόθεσμη λύση στην ενεργειακή 
πενία είναι η επένδυση για τη βελτίωση 
της θέρμανσης και της ενεργειακής 
απόδοσης των κτιρίων, είναι αναγκαία 
κάποια παρέμβαση στο πλαίσιο των 
πολιτικών όπως εκείνες για την 
κοινωνική ευημερία και τις τιμές της 
ενέργειας,

Or. en

Τροπολογία 16
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Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εξοικονομήσεις ενέργειας αποτελούν το 
βασικό στοιχείο για περισσότερη 
ασφάλεια εφοδιασμού όταν επί 
παραδείγματι, επιτυγχάνοντας το στόχο 
της εξοικονόμησης ενέργειας κατά 20%, 
εξοικονομείται η ενέργεια που θα 
παρείχαν 15 αγωγοί Ναμπούκο,

Or. en

Τροπολογία 17
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εξοικονομήσεις ενέργειας παρουσιάζουν 
οικονομικά πλεονεκτήματα· ότι οι 
ενεργειακές εισαγωγές της ΕΕ αυξάνονται 
και ανήλθαν σε 332 δισεκ. ευρώ το 2007 
και ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Επιτροπής τα ενεργειακά οφέλη μπορούν 
να ανέλθουν ετησίως σε πάνω από 1000 
ευρώ για κάθε νοικοκυριό, ενώ η 
επιτυχημένη πραγμάτωση του στόχου 
ενεργειακής απόδοσης έχει το δυναμικό να 
εξοικονομήσει περίπου 100 δισεκ. ευρώ 
για την ΕΕ και να μειώσει τις εκπομπές 
σχεδόν κατά 800 εκατ. τόνους ετησίως,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εξοικονομήσεις ενέργειας από τελικούς 
χρήστες και η αποτελεσματική χρήση της 
ενέργειας στις διαδικασίες μετατροπής, 
μεταφοράς και αποθήκευσης 
παρουσιάζουν οικονομικά πλεονεκτήματα· 
ότι οι ενεργειακές εισαγωγές της ΕΕ 
αυξάνονται και ανήλθαν σε 332 δισεκ. 
ευρώ το 2007 και ότι σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Επιτροπής τα ενεργειακά 
οφέλη μπορούν να ανέλθουν ετησίως σε 
πάνω από 1000 ευρώ για κάθε νοικοκυριό, 
ενώ η επιτυχημένη πραγμάτωση του 
στόχου ενεργειακής απόδοσης έχει το 
δυναμικό να εξοικονομήσει περίπου 100 
δισεκ. ευρώ για την ΕΕ και να μειώσει τις 
εκπομπές σχεδόν κατά 800 εκατ. τόνους 
ετησίως,

Or.pl
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Τροπολογία 18
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εξοικονομήσεις ενέργειας παρουσιάζουν 
οικονομικά πλεονεκτήματα· ότι οι 
ενεργειακές εισαγωγές της ΕΕ αυξάνονται 
και ανήλθαν σε 332 δισεκ. ευρώ το 2007 
και ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Επιτροπής τα ενεργειακά οφέλη μπορούν 
να ανέλθουν ετησίως σε πάνω από 1000 
ευρώ για κάθε νοικοκυριό, ενώ η 
επιτυχημένη πραγμάτωση του στόχου 
ενεργειακής απόδοσης έχει το δυναμικό να 
εξοικονομήσει περίπου 100 δισεκ. ευρώ 
για την ΕΕ και να μειώσει τις εκπομπές 
σχεδόν κατά 800 εκατ. τόνους ετησίως,

B. λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά 
πλεονεκτήματα που περουσιάζουν οι 
εξοικονομήσεις ενέργειας είναι σημαντικά 
δεδομένου ότι θα μπορούσαν να 
δημιουργηθούν 1 εκατ. θέσεις εργασίας 
έως το 2020· ότι οι ενεργειακές εισαγωγές 
της ΕΕ αυξάνονται και ανήλθαν σε 332 
δισεκ. ευρώ το 2007 και ότι σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Επιτροπής τα ενεργειακά 
οφέλη μπορούν να ανέλθουν ετησίως σε 
πάνω από 1000 ευρώ για κάθε νοικοκυριό 
που θα επανεπενδυθούν σε άλλους 
οικονομικούς τομείς, ενώ η επιτυχημένη 
πραγμάτωση του στόχου ενεργειακής 
απόδοσης έχει το δυναμικό να 
εξοικονομήσει περίπου 100 δισεκ. ευρώ 
για την ΕΕ και να μειώσει τις εκπομπές 
σχεδόν κατά 800 εκατ. τόνους ετησίως,

Or. en

Τροπολογία 19
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εξοικονομήσεις ενέργειας παρουσιάζουν 
οικονομικά πλεονεκτήματα· ότι οι 
ενεργειακές εισαγωγές της ΕΕ αυξάνονται 
και ανήλθαν σε 332 δισεκ. ευρώ το 2007 
και ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Επιτροπής τα ενεργειακά οφέλη μπορούν 
να ανέλθουν ετησίως σε πάνω από 1000 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εξοικονομήσεις ενέργειας παρουσιάζουν 
οικονομικά καθώς και κοινωνικά
πλεονεκτήματα· ότι οι ενεργειακές 
εισαγωγές της ΕΕ αυξάνονται και ανήλθαν 
σε 332 δισεκ. ευρώ το 2007 και ότι 
σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής τα 
ενεργειακά οφέλη μπορούν να ανέλθουν 



PE450.651v02-00 12/113 AM\835673EL.doc

EL

ευρώ για κάθε νοικοκυριό, ενώ η 
επιτυχημένη πραγμάτωση του στόχου 
ενεργειακής απόδοσης έχει το δυναμικό να 
εξοικονομήσει περίπου 100 δισεκ. ευρώ 
για την ΕΕ και να μειώσει τις εκπομπές 
σχεδόν κατά 800 εκατ. τόνους ετησίως,

ετησίως σε πάνω από 1000 ευρώ για κάθε 
νοικοκυριό· ότι ως εκ τούτου οι πολιτικές 
για τις εξοικονομήσεις ενέργειας και την 
ενεργειακή απόδοση αποτελούν αντίδοτο 
στην ενεργειακή πενία και η επιτυχημένη 
πραγμάτωση του στόχου ενεργειακής 
απόδοσης έχει το δυναμικό να 
εξοικονομήσει περίπου 100 δισεκ. ευρώ 
για την ΕΕ και να μειώσει τις εκπομπές 
σχεδόν κατά 800 εκατ. τόνους ετησίως,

Or. en

Τροπολογία 20
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ba. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μελλοντικές εξελίξεις σε σχέση με τις 
τιμές της ενέργειας θα ενθαρρύνουν τη 
μείωση της κατανάλωσης· ότι ως εκ 
τούτου, είναι κατ' αρχήν δυνατή η 
επίτευξη πραγματικής βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης παρέχοντας 
κίνητρα για αποδοτικότερες κοινές 
υποδομές στα κτίρια, τα συστήματα 
θέρμανσης και τις μεταφορές όπου 
διαφορετικά, οι αποφάσεις για καλύτερη 
χρήση της ενέργειας ξεφεύγουν από τον 
έλεγχο και την επιρροή των μεμονωμένων 
ατόμων ή των εταιρειών,

Or. en

Τροπολογία 21

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. εκτιμώντας ότι πρέπει να ενταθούν οι 
προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος ενεργειακής απόδοσης του 20% 
έως το 2020 και ότι δεν αρκεί η 
παρακολούθηση της προόδου προς την 
επίτευξη του στόχου,

Γ. εκτιμώντας ότι πρέπει να ενταθούν οι 
προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος ενεργειακής απόδοσης του 20% 
έως το 2020, δεδομένου ότι με τους 
σημερινούς ρυθμούς, ο στόχος αυτός θα 
επιτευχθεί μόλις κατά το ήμισυ περίπου 
έως το 2020 ενώ οι πρακτικές και οι 
τεχνολογίες για την επίτευξή του 
υφίστανται ήδη,

Or. en

Τροπολογία 22
Fiona Hall, Jens Rohde, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. εκτιμώντας ότι πρέπει να ενταθούν οι 
προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος ενεργειακής απόδοσης του 20% 
έως το 2020 και ότι δεν αρκεί η 
παρακολούθηση της προόδου προς την 
επίτευξη του στόχου,

Γ. εκτιμώντας ότι τα επιστημονικά 
στοιχεία δείχνουν σαφώς ότι πρέπει να 
ενταθούν οι προσπάθειες προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος ενεργειακής απόδοσης 
του 20% έως το 2020,

Or. en

Τροπολογία 23
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. εκτιμώντας ότι πρέπει να ενταθούν οι 
προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος ενεργειακής απόδοσης του 20% 
έως το 2020 και ότι δεν αρκεί η 
παρακολούθηση της προόδου προς την 
επίτευξη του στόχου,

Γ. εκτιμώντας ότι πρέπει να ενταθούν οι 
προσπάθειες, επικεντρωνόμενες κυρίως 
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εάν 
επιθυμούμε να επιτευχθεί ο στόχος 
ενεργειακής απόδοσης του 20% έως το 
2020, και ότι δεν αρκεί η παρακολούθηση 
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της προόδου προς την επίτευξη του 
στόχου, 

Or. en

Τροπολογία 24
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και 
πολλές από τις υφιστάμενες νομοθετικές 
διατάξεις σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό 
επίπεδο έχουν ως στόχο την 
εξοικονόμηση ενέργειας, δεν οδηγούν 
όλες στο επιθυμητό αποτέλεσμα,

Or.de

Τροπολογία 25
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος 
αποπληρωμής για τις ενεργειακές 
επενδύσεις είναι βραχεία και ότι οι 
επενδύσεις δημιουργούν νέες θέσεις 
εργασίας τόσο σε περιοχές της υπαίθρου 
όσο και σε αστικές περιοχές, οι οποίες σε 
μεγάλο βαθμό δεν επιδέχονται εξωτερική 
ανάθεση, ιδίως στον τομέα των 
κατασκευών και σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
απόδοση είναι θέμα ανθρώπου και τα 
άτομα μπορούν να την επιτύχουν μόνος 
αφού συνειδητοποιήσουν τη σημασία της· 
ότι οι εκπαιδευμένοι ργαζόμενοι μπορούν 
να επιτύχουν τούτο ακόμη και σε επίπεδο 
νοικοκυριού και ότι η περίοδος 
αποπληρωμής για τις ενεργειακές 
επενδύσεις είναι βραχεία οι δε επενδύσεις 
δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας τόσο σε 
περιοχές της υπαίθρου όσο και σε αστικές 
περιοχές, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό δεν 
επιδέχονται εξωτερική ανάθεση, ιδίως 
στον τομέα των κατασκευών και σε μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις,
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Or. en

Τροπολογία 26
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος 
αποπληρωμής για τις ενεργειακές 
επενδύσεις είναι βραχεία και ότι οι 
επενδύσεις δημιουργούν νέες θέσεις 
εργασίας τόσο σε περιοχές της υπαίθρου 
όσο και σε αστικές περιοχές, οι οποίες σε 
μεγάλο βαθμό δεν επιδέχονται εξωτερική 
ανάθεση, ιδίως στον τομέα των 
κατασκευών και σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις 
δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας τόσο σε 
περιοχές της υπαίθρου όσο και σε αστικές 
περιοχές, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό δεν 
επιδέχονται εξωτερική ανάθεση, ιδίως 
στον τομέα των κατασκευών και σε μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις,

Or. en

Τροπολογία 27
Hannes Swoboda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος 
αποπληρωμής για τις ενεργειακές 
επενδύσεις είναι βραχεία και ότι οι 
επενδύσεις δημιουργούν νέες θέσεις 
εργασίας τόσο σε περιοχές της υπαίθρου 
όσο και σε αστικές περιοχές, οι οποίες σε 
μεγάλο βαθμό δεν επιδέχονται εξωτερική 
ανάθεση, ιδίως στον τομέα των 
κατασκευών και σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις 
δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας τόσο σε 
περιοχές της υπαίθρου όσο και σε αστικές 
περιοχές, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό δεν 
επιδέχονται εξωτερική ανάθεση, ιδίως 
στον τομέα των κατασκευών και σε μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις,

Or. en
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Τροπολογία 28
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος 
αποπληρωμής για τις ενεργειακές 
επενδύσεις είναι βραχεία και ότι οι 
επενδύσεις δημιουργούν νέες θέσεις 
εργασίας τόσο σε περιοχές της υπαίθρου 
όσο και σε αστικές περιοχές, οι οποίες σε 
μεγάλο βαθμό δεν επιδέχονται εξωτερική 
ανάθεση, ιδίως στον τομέα των 
κατασκευών και σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσω των 
ενεργειακών επενδύσεων δημιουργούνται 
νέες θέσεις εργασίας τόσο σε περιοχές της 
υπαίθρου όσο και σε αστικές περιοχές, οι 
οποίες σε μεγάλο βαθμό δεν επιδέχονται 
εξωτερική ανάθεση, ιδίως στον τομέα των 
κατασκευών και σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις,

Or.de

Τροπολογία 29
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος 
αποπληρωμής για τις ενεργειακές 
επενδύσεις είναι βραχεία και ότι οι 
επενδύσεις δημιουργούν νέες θέσεις 
εργασίας τόσο σε περιοχές της υπαίθρου 
όσο και σε αστικές περιοχές, οι οποίες σε 
μεγάλο βαθμό δεν επιδέχονται εξωτερική 
ανάθεση, ιδίως στον τομέα των 
κατασκευών και σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος 
αποπληρωμής για τις ενεργειακές 
επενδύσεις είναι βραχεία και ότι οι 
επενδύσεις δημιουργούν νέες θέσεις 
εργασίας σε τοπικό επίπεδο τόσο σε 
περιοχές της υπαίθρου όσο και σε αστικές 
περιοχές, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό δεν 
επιδέχονται εξωτερική ανάθεση, ιδίως 
στον τομέα των κατασκευών και σε μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις,

Or. en
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Τροπολογία 30
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος 
αποπληρωμής για τις ενεργειακές 
επενδύσεις είναι βραχεία και ότι οι 
επενδύσεις δημιουργούν νέες θέσεις 
εργασίας τόσο σε περιοχές της υπαίθρου 
όσο και σε αστικές περιοχές, οι οποίες σε 
μεγάλο βαθμό δεν επιδέχονται εξωτερική 
ανάθεση, ιδίως στον τομέα των 
κατασκευών και σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος 
αποπληρωμής για τις ενεργειακές 
επενδύσεις είναι σχετικά βραχεία σε 
σύγκριση με άλλες επενδύσεις και ότι οι 
επενδύσεις δημιουργούν νέες θέσεις 
εργασίας τόσο σε περιοχές της υπαίθρου 
όσο και σε αστικές περιοχές, οι οποίες σε 
μεγάλο βαθμό δεν επιδέχονται εξωτερική 
ανάθεση, ιδίως στον τομέα των 
κατασκευών και σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις

Or. en

Τροπολογία 31
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος 
αποπληρωμής για τις ενεργειακές 
επενδύσεις είναι βραχεία και ότι οι 
επενδύσεις δημιουργούν νέες θέσεις 
εργασίας τόσο σε περιοχές της υπαίθρου 
όσο και σε αστικές περιοχές, οι οποίες σε 
μεγάλο βαθμό δεν επιδέχονται εξωτερική 
ανάθεση, ιδίως στον τομέα των 
κατασκευών και σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος 
αποπληρωμής για τις ενεργειακές 
επενδύσεις είναι βραχεία και ότι οι 
επενδύσεις θα μπορούσαν να 
δημιουργήσουν 1 εκατ. νέες θέσεις 
εργασίας τόσο σε περιοχές της υπαίθρου 
όσο και σε αστικές περιοχές, οι οποίες σε 
μεγάλο βαθμό δεν επιδέχονται εξωτερική 
ανάθεση, ιδίως στον τομέα των 
κατασκευών και σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις,

Or. en
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Τροπολογία 32
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλευρά της 
ζήτησης αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη 
για την αύξηση της ενεργειακής 
κατανάλωσης και ότι είναι υπαρκτή η 
ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι φραγμοί της 
αγοράς που εμποδίζουν τα ενεργειακώς 
αποδοτικότερα προϊόντα,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλευρά της 
ζήτησης αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη 
για την αύξηση της ενεργειακής 
κατανάλωσης και ότι είναι υπαρκτή η 
ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι φραγμοί της 
αγοράς που εμποδίζουν τα ενεργειακώς 
αποδοτικότερα προϊόντα προκειμένου να 
αποσυνδεθούν η αυξανόμενη 
κατανάλωση ενέργειας και οι εκπομπές 
CO2 από την οικονομική ανάπτυξη,

Or. en

Τροπολογία 33
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλευρά της 
ζήτησης αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη 
για την αύξηση της ενεργειακής 
κατανάλωσης και ότι είναι υπαρκτή η 
ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι φραγμοί 
της αγοράς που εμποδίζουν τα 
ενεργειακώς αποδοτικότερα προϊόντα,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλευρά της 
ζήτησης αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη 
για την αύξηση της ενεργειακής 
κατανάλωσης και ότι είναι υπαρκτή η 
ανάγκη να προωθηθούν τα ενεργειακώς 
αποδοτικότερα προϊόντα,

Or.de

Τροπολογία 34
Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλευρά της 
ζήτησης αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη 
για την αύξηση της ενεργειακής 
κατανάλωσης και ότι είναι υπαρκτή η 
ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι φραγμοί της 
αγοράς που εμποδίζουν τα ενεργειακώς 
αποδοτικότερα προϊόντα,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλευρά της 
ζήτησης αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη 
για την αύξηση της ενεργειακής 
κατανάλωσης και ότι είναι υπαρκτή η 
ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι φραγμοί της 
αγοράς και οι ρυθμιστικοί φραγμοί που 
εμποδίζουν τα ενεργειακώς αποδοτικότερα 
προϊόντα,

Or. en

Τροπολογία 35

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλευρά της 
ζήτησης αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη
για την αύξηση της ενεργειακής 
κατανάλωσης και ότι είναι υπαρκτή η 
ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι φραγμοί της 
αγοράς που εμποδίζουν τα ενεργειακώς 
αποδοτικότερα προϊόντα,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλευρά της 
ζήτησης αποτέλεσε μια από τις κινητήριες 
δυνάμεις για την αύξηση της ενεργειακής 
κατανάλωσης και ότι είναι υπαρκτή η 
ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι φραγμοί της 
αγοράς που εμποδίζουν τα ενεργειακώς 
αποδοτικότερα προϊόντα,

Or. en

Τροπολογία 36
Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σειρά 
φραγμών παρεμβάλλεται στην πορεία 
προς την πλήρη εκμετάλλευση των 
ευκαιριών για εξοικονόμηση ενέργειας, 
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περιλαμβανομένου του προκαταβολικού 
κόστους της επένδυσης, της μη 
διαθεσιμότητας της κατάλληλης 
χρηματοδότησης, της έλλειψης 
συνειδητοποίησης, του "παράγοντα 
δυσκολίας", των κινήτρων καταμερισμού 
όπως μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών 
και της έλλειψης σαφήνειας ως προς το 
ποιος είναι υπεύθυνος για τις 
εξοικονομήσεις ενέργειας,

Or. en

Τροπολογία 37
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν τεθεί 
δεσμευτικοί στόχοι σε άλλους τομείς 
προτεραιότητας όπως οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και η ποιότητα του αέρα 
προκειμένου να δοθεί ώθηση να 
προσδιορισθεί η ιδιοκτησία και να 
υπάρξει επικέντρωση σε επίπεδο ΕΕ και 
εθνικό επίπεδο, στοιχεία αναγκαία 
προκειμένου να επιδειχθεί επαρκής 
φιλοδοξία στο πλαίσιο συγκεκριμένων 
πολιτικών και προσήλωση στην 
εφαρμογή τους,

Or. en

Τροπολογία 38
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν τεθεί 
δεσμευτικοί στόχοι σε άλλους τομείς 
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προτεραιότητας όπως οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και η ποιότητα του αέρα 
προκειμένου να δοθεί ώθηση να 
προσδιορισθεί η ιδιοκτησία και να 
υπάρξει επικέντρωση σε επίπεδο ΕΕ και 
εθνικό επίπεδο, στοιχεία αναγκαία 
προκειμένου να επιδειχθεί επαρκής 
φιλοδοξία στο πλαίσιο συγκεκριμένων 
πολιτικών και προσήλωση στην 
εφαρμογή τους,

Or. en

Τροπολογία 39
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν τεθεί 
δεσμευτικοί στόχοι σε άλλους τομείς 
προτεραιότητας όπως οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και η ποιότητα του αέρα 
προκειμένου να δοθεί ώθηση να 
προσδιορισθεί η ιδιοκτησία και να 
υπάρξει επικέντρωση σε επίπεδο ΕΕ και 
εθνικό επίπεδο, στοιχεία αναγκαία 
προκειμένου να επιδειχθεί επαρκής 
φιλοδοξία στο πλαίσιο συγκεκριμένων 
πολιτικών και προσήλωση στην 
εφαρμογή τους,

Or. en

Τροπολογία 40
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΤΠΕ 
είναι τεχνολογίες με γενική εφαρμογή στη 
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μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου μέσω δικτύων μεταφοράς 
ηλεκτρισμού (έξυπνα δίκτυα), έξυπνων 
κτιρίων, έξυπνων σπιτιών και έξυπνων 
συστημάτων μετρητών, οικολογικά 
αποτελεσματικών μεταφορών, 
εξαΰλωσης, φιλικών προς το περιβάλλον 
βιομηχανικών διαδικασιών και 
οργανωτικής βιωσιμότητας,

Or. en

Τροπολογία 41
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος 
σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας 
εμποδίζεται από την έλλειψη λογοδοσίας 
και δέσμευσης για την επίτευξη του 
στόχου του 20%,

Or. en

Τροπολογία 42
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κτήρια είναι 
υπεύθυνα για το 40% περίπου της 
ενεργειακής κατανάλωσης και για το 36% 
περίπου των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου της ΕΕ και ότι ο τομέας των 
κατασκευών αντιπροσωπεύει μεγάλο 
μερίδιο της οικονομίας της ΕΕ, με το 12% 
του ενωσιακού ΑΕΠ,

G. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κτήρια είναι 
υπεύθυνα για το 40% περίπου της 
ενεργειακής κατανάλωσης και για το 36% 
περίπου των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου της ΕΕ και ότι ο τομέας των 
κατασκευών αντιπροσωπεύει μεγάλο 
μερίδιο της οικονομίας της ΕΕ, με το 12% 
του ενωσιακού ΑΕΠ, ότι τα υφιστάμενα 
κτίρια αποτελούν το 99% του κτιριακού 
δυναμικού και ότι εξακολουθούν να μη 
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λαμβάνονται μέτρα για τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας από τα κτίρια 
αυτά· ότι η αύξηση του αριθμού και του 
επιπέδου των ριζικών ανακαινίσεων στο 
υφιστάμενο κτιριακό δυναμικό είναι 
ουσιώδους σημασίας για την επίτευξη 
των στόχων της ΕΕ για το 2020 και 
το2050 σε σχέση με το κλίμα και την 
ενέργεια δημιουργώντας ταυτόχρονα 
εκατοντάδες χιλιάδων θέσεων εργασίας 
σε τοπικό επίπεδο συμβάλλοντας έτσι 
σημαντικά στην οικονομική ανάκαμψη 
της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 43
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κτήρια είναι 
υπεύθυνα για το 40% περίπου της 
ενεργειακής κατανάλωσης και για το 36% 
περίπου των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου της ΕΕ και ότι ο τομέας των 
κατασκευών αντιπροσωπεύει μεγάλο 
μερίδιο της οικονομίας της ΕΕ, με το 12% 
του ενωσιακού ΑΕΠ,

G. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κτήρια είναι 
υπεύθυνα για το 40% περίπου της 
ενεργειακής κατανάλωσης και για το 36% 
περίπου των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου της ΕΕ και ότι ο τομέας των 
κατασκευών αντιπροσωπεύει μεγάλο 
μερίδιο της οικονομίας της ΕΕ, με το 12% 
του ενωσιακού ΑΕΠ και ότι οι λύσεις 
ενεργειακής απόδοσης στην 
κατασκευαστική μελέτη καθώς και στα 
συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου 
των κτιρίων είναι δυνατόν να 
εφαρμοστούν τόσο στα υφιστάμενα όσο 
και στα νεόδμητα κτίρια με αποτέλεσμα 
την επίτευξη σημαντικών ενεργειακών 
εξοικονομήσεων,,

Or. en
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Τροπολογία 44
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπό ψη ότι οι δαπάνες 
για την ενέργεια αποτελούν αποφασιστικό 
παράγοντα του κόστους διαβίωσης κοι 
ότι οι ευρωπαίοι εκφράζουν δυσαρέσκεια 
για τις τιμές, θεωρούν ότι η κατάσταση 
έχει χειροτερεύσει κατά την τλευταία 
πενταετία και ότι η πλειοψηφία τους 
αναμένει χειροτέρευση ή στασιμότητα 
κατά το επόμενο έτος,

Or. en

Τροπολογία 45
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σπίτια δεν 
είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν την 
κλιματική αλλαγή δεδομένου ότι 
υπάρχουν σπίτια όχι επαρκώς δροσερά το 
καλοκαίρι σε όλες τις χώρες και σπίτια 
που δεν είναι επαρκώς ζεστά το χειμώνα 
(άνω του 15% στην ιταλία, Λεττονία, 
Πολωνία, Κύπρο και 50% στην 
Πορτογαλίαl) και ότι σε χώρες όπως η 
Κύπρος και η Ιταλία τα σπίτια δεν είναι 
προετοιμασμένα για να αντιμετωπίσουν 
βαρύ χειμώνα,

Or. en
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Τροπολογία 46
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
βιομηχανικοί ηλεκτρικοί κινητήρες 
καταναλώνουν 30%-40% της ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται παγκοσμίως και 
ότι η βελτιστοποίηση των σχετικών 
συστημάτων κινητήρων, κυρίως με 
χρήση ρυθμιστών ταχύτητας, μπορεί να 
εξοικονομήσει από 30% έως το 60% της 
ενέργειας που καταναλώνεται,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακαθάριστη 
συνολική ενεργειακή απόδοση εξαρτάται 
αφενός από τους καταναλωτές που 
χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες 
της αγοράς που εξοικονομούν ενέργεια 
και αφετέρου από τους παραγωγούς και 
προμηθευτές ενέργειας,

Or.pl

Τροπολογία 47
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιομηχανικοί 
ηλεκτρικοί κινητήρες καταναλώνουν 30%-
40% της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται παγκοσμίως και ότι η 
βελτιστοποίηση των σχετικών συστημάτων 
κινητήρων, με χρήση ρυθμιστών 
ταχύτητας, μπορεί να εξοικονομήσει από 
30% έως το 60% της ενέργειας που 
καταναλώνεται,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιομηχανικοί 
ηλεκτρικοί κινητήρες καταναλώνουν 30%-
40% της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται παγκοσμίως και ότι η 
βελτιστοποίηση των σχετικών συστημάτων 
κινητήρων, με χρήση ρυθμιστών ταχύτητας 
και άλλων τεχνικών, μπορεί να 
εξοικονομήσει από 30% έως το 60% της 
ενέργειας που καταναλώνεται,

Or. en

Τροπολογία 48
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

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

Ha. λαμβάνοντας υποψη ότι οι μεταφορές 
ευθύνονται για το 30% τουλάχιστο των 
συνολικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου στην Ευρώπη, ότι η 
μετάβαση από τα συμβατικά οχήματα 
που κινούνται με ορυκτά καύσιμα σε 
οχήματα πράσινης τεχνολογίας που θα 
κινούνται με ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα μπορούσε να συμβάλλει στην 
ουσιαστική μείωση των εκπομπών CO2 
και στη δημιουργία ενός προαιρετικού 
αποθέματος που θα επιτρέπει στα δίκτυα 
να αντιμετωπίζουν τις διακυμάνσεις της 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές,

Or. en

Τροπολογία 49
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ha. εκτιμώντας ότι ο τομέας των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας ευθύνεται κατά ποσοστό 8% 
περίπου για την κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας και κατά 2% για τις εκπομπές 
άνθρακα στην Ευρώπη (από το οποίο 
ποσοστό το 1,75% απορρέει από τη 
χρήση προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ 
και το 0,25% από την παραγωγή τους) 
και ότι έχει ένα ραγδαία αυξανόμενο 
αποτύπωμα άνθρακα,

Or. en
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Τροπολογία 50
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ha. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπολογίζεται 
πως το 69% του κτιριακού δυναμικού 
στην Ευρώπη κατοικείται από ιδιοκτήτες 
και ότι το 17% ενοικιάζεται σε ιδιώτες 
από μεμονωμένους ιδιοκτήτες καθώς και 
ότι ο κλάδος της ιδιωτικής κατοικίας 
αντιμετωπίζει οινομικές δυσχέρειες σε 
σχέση με τις ενεργειακές ανακαινίσεις,

Or. en

Τροπολογία 51
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ha. υπογραμμίζει ότι η ενέργεια είναι 
ουσιώδους σημασίας για το κάθε 
ευρωπαϊκό νοικοκυριό και καλεί την 
Επιτροπή να λάβει υπόψη την πρόσβαση 
των πολιτών σε προσιτές σύγχρονες 
ενεργειακές υπηρεσίες καθώς και να 
λάβει μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί η 
ενεργειακή πενία,

Or. en

Τροπολογία 52
Adam Gierek

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

Ha. λαμβάνοντας υπόψη ότι τεράστιες 
δυνατότητες για την ανάπτυξη της 
απόδοσης βρίσκονται στις φυσικοχημικές 
διαδικασίες που επιτρέπουν την καλύτερη 
αξιοποίηση της θερμότητας που 
προέρχεται από ορυκτά καύσιμα και 
πυρηνικές αντιδράσεις,

Or.pl

Τροπολογία 53
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ha. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
χρηματοπιστωτική κρίση θα μπορούσε να 
οδηγήσει στην επίσπευση της μετάβασης 
σε μια αποτελεσματική από ενεργειακής 
πλευράς οικονομία με χαληλές εκπομπές 
άνθρακα ενισχύοντας την αλλαγή στάσης 
των πολιτών σε σχέση με την 
κατανάλωση ενέργειας,

Or. en

Τροπολογία 54
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη 
και εμπορία νέων τεχνολογιών αιχμής 
στον τομέα της ενέργειας είναι 
απαραίτητη για τη βιώσιμη παραγωγή 
ενέργειας και την αποδοτική χρήση της,
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Or.de

Τροπολογία 55
Hannes Swoboda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ha. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70% 
περίπου του κτιριακού δυναμικού είναι 
ιδιωτικό και ότι οι ιδιοκτήτες 
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες 
για την ανακαίνιση των κτιρίων τους,

Or. en

Τροπολογία 56
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ha. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη 
του δεσμευτικού στόχου να καλύπτεται η 
τελική κατανάλωση ενέργειας κατά 20% 
από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020 
μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν 
ανακαινιστεί το υφιστάμενο κτιριακό 
δυναμικό,

Or. en

Τροπολογία 57
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
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ευρωπαϊκές εταιρείες σημειώνουν 
εντυπωσιακές επιδόσεις στη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
παράγουν και ακόμη σημαντικότερο, 
συντελούν στη μείωση των εκπομπώνστο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής κοινωνίας και 
του κόσμου με καινοτόμα προϊόντα και 
λύσεις,

Or. en

Τροπολογία 58
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
θα έπρεπε να εξετάσει το ενδεχόμενο να 
συμπεριλάβει νέες κατηγορίες προϊόντων 
όπως οι αυτόματοι έλεγχοι και ο 
κλιματισμός στα κτίρια κατοικίας και μη 
στην οδηγία περί οικλογικού σχεδιασμού 
και στην οδηγία περί ενεργειακής 
σήμανσης,

Or. en

Τροπολογία 59
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οέλεγχος της 
ευρωπαϊκής κατανάλωσης ενέργειας είναι 
επίσης αναγκαίος προκειμένου να αυξηθεί 
η χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, παράλληλα με τις εξοικονομήσεις 
ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση,

Or. en
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Τροπολογία 60
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ουδεμία 
ποσόστωση των νεοεισερχόμενων στο 
ΣΕΕ (σύστημα εμπορίας εκπομπών) δεν 
αποδόθηκε στην ενεργειακή απόδοση,

Or. en

Τροπολογία 61
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Hc. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
χρηματοπιστωτική και η οικονομική 
κρίση μείωσαν τους πρϋπολογισμούς για 
επενδύσεις και το εισόδημα του 
πληθυσμού, η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη πρέπει να υιοθετήσουν μια νέα 
προσέγγιση επενδύοντας στην ενεργειακή 
απόδοση και στις τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα καθώς και σε λύσεις 
για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, 
επιχειρήσεων, δεξιοτήτων και 
εμπιστοσύνης στην ενεργειακή πολιτική,

Or. en

Τροπολογία 62
Paul Rübig

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

Ηγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων υψηλής 
εντάσεως ενέργειας, η οποία έρχεται 
αντιμέτωπη με τον παγκόσμιο 
ανταγωνισμό,

Or.de

Τροπολογία 63

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Fiona Hall εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα) (μετά τον τίτλο 1) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. καλεί τα κράτη μέλη, τις τοπικές 
αρχές και ιδιαίτερα την Επιτροπή, να 
αποδώσουν στην ενεργειακή απόδοση την 
προσοχή που της αξίζει και να 
δημιουργήσουν πόρους (προσωπικό και 
χρηματοδότηση) ανάλογα με τις 
φιλοδοξίες τους·

Or. en

Τροπολογία 64
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
αξιολόγηση του αποτελέσματος των 
προσπαθειών που κατεβλήθησαν από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή· θεωρεί ότι, 
εάν η αξιολόγηση αποκαλύψει μη 

1. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
αξιολόγηση της εφαρμογής της ισχύουσας 
νομοθεσίας· καλεί επειγόντως την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει στο νέο σχέδιο 
δράσης δέσμευση της Επιτροπής να 
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ικανοποιητική εφαρμογή της 
στρατηγικής και ότι κατά συνέπεια 
προβλέπεται ότι η ΕΕ δεν θα επιτύχει τον 
στόχο του 2020, το σχέδιο δράσης πρέπει 
να συμπεριλάβει δέσμευση της Επιτροπής 
να προτείνει περαιτέρω ενωσιακά μέτρα 
όπως δεσμευτικούς στόχους ενεργειακής 
απόδοσης για τα κράτη μέλη οι οποίοι να 
είναι δίκαιοι, μετρήσιμοι και να 
λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές 
αφετηριακές θέσεις των κρατών μελών και 
τις εθνικές περιστάσεις· τονίζει ότι η 
μέθοδος πρέπει να βασίζεται σε απόλυτες 
μειώσεις της κατανάλωσης ενέργειας ώστε 
να εξασφαλίζεται διαφάνεια·

προτείνει περαιτέρω ενωσιακά μέτρα όπως 
δεσμευτικούς στόχους ενεργειακής 
απόδοσης για τα κράτη μέλη οι οποίοι να 
είναι δίκαιοι, μετρήσιμοι και να 
λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές 
αφετηριακές θέσεις των κρατών μελών και 
τις εθνικές περιστάσεις των κρατών 
μελών· ζητεί από την Επιτροπή να 
προτείνει περαιτέρω μέτρα σε επίπεδο ΕΕ 
και μηχανισμούς εφαρμογής της 
ισχύουσας νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 65

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
αξιολόγηση του αποτελέσματος των 
προσπαθειών που κατεβλήθησαν από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή· θεωρεί ότι, 
εάν η αξιολόγηση αποκαλύψει μη 
ικανοποιητική εφαρμογή της 
στρατηγικής και ότι κατά συνέπεια 
προβλέπεται ότι η ΕΕ δεν θα επιτύχει τον 
στόχο του 2020, το σχέδιο δράσης πρέπει 
να συμπεριλάβει δέσμευση της Επιτροπής 
να προτείνει περαιτέρω ενωσιακά μέτρα 
όπως δεσμευτικούς στόχους ενεργειακής 
απόδοσης για τα κράτη μέλη οι οποίοι να 
είναι δίκαιοι, μετρήσιμοι και να 
λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές 
αφετηριακές θέσεις των κρατών μελών και
τις εθνικές περιστάσεις· τονίζει ότι η 
μέθοδος πρέπει να βασίζεται σε απόλυτες 
μειώσεις της κατανάλωσης ενέργειας ώστε 

1. Προκειμένου να δοθεί 
προσανατολισμός στις συζητήσεις στο 
πλαίσιο της 4ης Διάσκεψης Κορυφής για 
την Ενέργεια που θα πραγματοποιηθεί το 
Φεβρουάριο, καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει εντός του 2010 ένα 
αναθεωρημένο σχέδιο δράσης που θα 
περιλαμβάνει περαιτέρω ενωσιακά μέτρα 
παράλληλα με έναν δεσμευτικό στόχο 
μείωσης της πρωτογενούς κατανάλωσης 
ενέργειας κατά 25% έως το 2020, ει 
δυνατόν καταμερισμένη ανάμεσα στα 
κράτη μέλη, δίκαιο, μετρήσιμο και 
λαμβάνοντα υπόψη τις σχετικές 
αφετηριακές θέσεις των κρατών μελών και 
τις εθνικές περιστάσεις· η μέθοδος πρέπει 
να βασίζεται σε απόλυτες μειώσεις της 
κατανάλωσης ενέργειας και στους 
στόχους που ορίζονται σχετικά στις 
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να εξασφαλίζεται διαφάνεια· καθορισμένες βασικές γραμμές ώστε να 
εξασφαλίζεται διαφάνεια·

Or. en

Τροπολογία 66
Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
αξιολόγηση του αποτελέσματος των 
προσπαθειών που κατεβλήθησαν από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή· θεωρεί ότι, 
εάν η αξιολόγηση αποκαλύψει μη 
ικανοποιητική εφαρμογή της 
στρατηγικής και ότι κατά συνέπεια 
προβλέπεται ότι η ΕΕ δεν θα επιτύχει τον 
στόχο του 2020, το σχέδιο δράσης πρέπει 
να συμπεριλάβει δέσμευση της Επιτροπής 
να προτείνει περαιτέρω ενωσιακά μέτρα 
όπως δεσμευτικούς στόχους ενεργειακής 
απόδοσης για τα κράτη μέλη οι οποίοι να 
είναι δίκαιοι, μετρήσιμοι και να 
λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές 
αφετηριακές θέσεις των κρατών μελών και 
τις εθνικές περιστάσεις· τονίζει ότι η 
μέθοδος πρέπει να βασίζεται σε απόλυτες 
μειώσεις της κατανάλωσης ενέργειας ώστε 
να εξασφαλίζεται διαφάνεια·

1. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
εντός του 2010 αξιολόγηση του 
αποτελέσματος των προσπαθειών που 
κατεβλήθησαν από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή και να ενεργήσει αναλόγως 
προτείνοντας μεταξύ άλλων περαιτέρω 
μέτρα όπως δεσμευτικούς στόχους 
ενεργειακής απόδοσης για τα κράτη μέλη 
οι οποίοι να είναι δίκαιοι, μετρήσιμοι και 
να λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές 
αφετηριακές θέσεις των κρατών μελών και 
τις εθνικές περιστάσεις και αντιστοιχούν 
σε μια μείωση της τάξης του 20% της 
πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας σε 
σύγκριση με τη συνήθη κατάσταση· 
τονίζει ότι η μέθοδος πρέπει να βασίζεται 
σε απόλυτες μειώσεις της κατανάλωσης 
ενέργειας ώστε να εξασφαλίζεται 
διαφάνεια·

Or. en

Τροπολογία 67
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
αξιολόγηση του αποτελέσματος των 

1. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
εντός του έτους σχέδιο δράσης 
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προσπαθειών που κατεβλήθησαν από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή· θεωρεί ότι, 
εάν η αξιολόγηση αποκαλύψει μη 
ικανοποιητική εφαρμογή της 
στρατηγικής και ότι κατά συνέπεια 
προβλέπεται ότι η ΕΕ δεν θα επιτύχει τον 
στόχο του 2020, το σχέδιο δράσης πρέπει 
να συμπεριλάβει δέσμευση της Επιτροπής 
να προτείνει περαιτέρω ενωσιακά μέτρα 
όπως δεσμευτικούς στόχους ενεργειακής 
απόδοσης για τα κράτη μέλη οι οποίοι να 
είναι δίκαιοι, μετρήσιμοι και να 
λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές 
αφετηριακές θέσεις των κρατών μελών και 
τις εθνικές περιστάσεις· τονίζει ότι η 
μέθοδος πρέπει να βασίζεται σε απόλυτες 
μειώσεις της κατανάλωσης ενέργειας ώστε 
να εξασφαλίζεται διαφάνεια·

συνοδευόμενο από μια σαφή αξιολόγηση 
των επιπτώσεων περιλαμβάνουσα μέτρα 
όπως δεσμευτικούς στόχους ενεργειακής 
απόδοσης για τα κράτη μέλη οι οποίοι να 
είναι δίκαιοι, μετρήσιμοι και να 
λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές 
αφετηριακές θέσεις των κρατών μελών και 
τις εθνικές περιστάσεις· τονίζει ότι η 
μέθοδος πρέπει να βασίζεται σε απόλυτες 
μειώσεις της κατανάλωσης ενέργειας ώστε 
να εξασφαλίζεται διαφάνεια·

Or. en

Τροπολογία 68
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
αξιολόγηση του αποτελέσματος των 
προσπαθειών που κατεβλήθησαν από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή· θεωρεί ότι, 
εάν η αξιολόγηση αποκαλύψει μη 
ικανοποιητική εφαρμογή της 
στρατηγικής και ότι κατά συνέπεια 
προβλέπεται ότι η ΕΕ δεν θα επιτύχει τον 
στόχο του 2020, το σχέδιο δράσης πρέπει 
να συμπεριλάβει δέσμευση της Επιτροπής 
να προτείνει περαιτέρω ενωσιακά μέτρα 
όπως δεσμευτικούς στόχους ενεργειακής 
απόδοσης για τα κράτη μέλη οι οποίοι να 
είναι δίκαιοι, μετρήσιμοι και να 
λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές 
αφετηριακές θέσεις των κρατών μελών και 
τις εθνικές περιστάσεις· τονίζει ότι η 
μέθοδος πρέπει να βασίζεται σε απόλυτες 

1. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση για δεσμευτικούς στόχους 
ενεργειακής απόδοσης για τα κράτη μέλη 
οι οποίοι να είναι δίκαιοι, μετρήσιμοι και 
να λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές 
αφετηριακές θέσεις των κρατών μελών και 
τις εθνικές περιστάσεις· τονίζει ότι η 
μέθοδος πρέπει να βασίζεται σε απόλυτες 
μειώσεις της κατανάλωσης ενέργειας ώστε 
να εξασφαλίζεται διαφάνεια·



PE450.651v02-00 36/113 AM\835673EL.doc

EL

μειώσεις της κατανάλωσης ενέργειας ώστε 
να εξασφαλίζεται διαφάνεια·

Or. en

Τροπολογία 69
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
αξιολόγηση του αποτελέσματος των 
προσπαθειών που κατεβλήθησαν από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή· θεωρεί ότι, 
εάν η αξιολόγηση αποκαλύψει μη 
ικανοποιητική εφαρμογή της στρατηγικής 
και ότι κατά συνέπεια προβλέπεται ότι η 
ΕΕ δεν θα επιτύχει τον στόχο του 2020, το 
σχέδιο δράσης πρέπει να συμπεριλάβει 
δέσμευση της Επιτροπής να προτείνει 
περαιτέρω ενωσιακά μέτρα όπως 
δεσμευτικούς στόχους ενεργειακής 
απόδοσης για τα κράτη μέλη οι οποίοι να 
είναι δίκαιοι, μετρήσιμοι και να 
λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές 
αφετηριακές θέσεις των κρατών μελών και 
τις εθνικές περιστάσεις· τονίζει ότι η 
μέθοδος πρέπει να βασίζεται σε απόλυτες 
μειώσεις της κατανάλωσης ενέργειας ώστε 
να εξασφαλίζεται διαφάνεια·

1. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
εντός του έτους σχέδιο δράσης 
συνοδευόμενο από μια σαφή αξιολόγηση 
των επιπτώσεων περιλαμβάνουσα μέτρα 
όπως δεσμευτικούς στόχους ενεργειακής 
απόδοσης για τα κράτη μέλη οι οποίοι να 
είναι δίκαιοι, μετρήσιμοι και να 
λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές 
αφετηριακές θέσεις των κρατών μελών και 
τις εθνικές περιστάσεις· τονίζει ότι η 
μέθοδος πρέπει να βασίζεται σε απόλυτες 
μειώσεις της κατανάλωσης ενέργειας ώστε 
να εξασφαλίζεται διαφάνεια·

Or. en

Τροπολογία 70
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
αξιολόγηση του αποτελέσματος των 

1. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
αξιολόγηση του αποτελέσματος των 
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προσπαθειών που κατεβλήθησαν από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή· θεωρεί ότι, 
εάν η αξιολόγηση αποκαλύψει μη 
ικανοποιητική εφαρμογή της στρατηγικής 
και ότι κατά συνέπεια προβλέπεται ότι η
ΕΕ δεν θα επιτύχει τον στόχο του 2020, το 
σχέδιο δράσης πρέπει να συμπεριλάβει 
δέσμευση της Επιτροπής να προτείνει 
περαιτέρω ενωσιακά μέτρα όπως 
δεσμευτικούς στόχους ενεργειακής 
απόδοσης για τα κράτη μέλη οι οποίοι να 
είναι δίκαιοι, μετρήσιμοι και να 
λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές 
αφετηριακές θέσεις των κρατών μελών και 
τις εθνικές περιστάσεις· τονίζει ότι η 
μέθοδος πρέπει να βασίζεται σε απόλυτες 
μειώσεις της κατανάλωσης ενέργειας ώστε 
να εξασφαλίζεται διαφάνεια·

προσπαθειών που κατεβλήθησαν από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή· θεωρεί ότι, 
εάν η αξιολόγηση αποκαλύψει μη 
ικανοποιητική εφαρμογή της στρατηγικής 
και αδυναμία της ΕΕ να επιτύχει τον 
στόχο του 2020, το σχέδιο δράσης πρέπει 
να συμπεριλάβει δέσμευση της Επιτροπής 
να προτείνει περαιτέρω ενωσιακά μέτρα 
όπως μια εκ των προτέρων έγκριση του 
σχεδίου δράσης του κάθε κράτους μέλους 
σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση 
θεωρεί ότι τα πρόσθετα αυτά μέτρα 
πρέπει να είναι δίκαια και μετρήσιμα, να 
επιδρούν άμεσα και ουσιαστικά στην 
εφαρμογή των εθνικών σχεδίων για την 
ενεργειακή απόδοση και να λαμβάνουν 
υπόψη τις σχετικές αφετηριακές θέσεις των 
κρατών μελών και τις εθνικές περιστάσεις· 
τονίζει ότι η μέθοδος πρέπει να βασίζεται 
σε απόλυτες μειώσεις της κατανάλωσης 
ενέργειας ώστε να εξασφαλίζεται 
διαφάνεια·

Or. en

Τροπολογία 71
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
αξιολόγηση του αποτελέσματος των 
προσπαθειών που κατεβλήθησαν από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή· θεωρεί ότι, 
εάν η αξιολόγηση αποκαλύψει μη 
ικανοποιητική εφαρμογή της στρατηγικής 
και ότι κατά συνέπεια προβλέπεται ότι η 
ΕΕ δεν θα επιτύχει τον στόχο του 2020, το 
σχέδιο δράσης πρέπει να συμπεριλάβει 
δέσμευση της Επιτροπής να προτείνει 
περαιτέρω ενωσιακά μέτρα όπως 
δεσμευτικούς στόχους ενεργειακής 
απόδοσης για τα κράτη μέλη οι οποίοι να 
είναι δίκαιοι, μετρήσιμοι και να 

1. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
αξιολόγηση του αποτελέσματος των 
προσπαθειών που κατεβλήθησαν από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή· θεωρεί ότι, 
εάν η αξιολόγηση αποκαλύψει μη 
ικανοποιητική εφαρμογή της στρατηγικής 
και ότι κατά συνέπεια προβλέπεται ότι η 
ΕΕ δεν θα επιτύχει τον στόχο του 2020, το 
σχέδιο δράσης πρέπει να συμπεριλάβει 
δέσμευση της Επιτροπής να ελέγχει 
διαρκώς την εφαρμογή της ισχύουσας 
νομοθεσίας και να κινεί διαδικασίες επί 
παραβάσει σε περιπτώσεις μη 
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λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές 
αφετηριακές θέσεις των κρατών μελών 
και τις εθνικές περιστάσεις· τονίζει ότι η 
μέθοδος πρέπει να βασίζεται σε απόλυτες 
μειώσεις της κατανάλωσης ενέργειας 
ώστε να εξασφαλίζεται διαφάνεια·

συμμόρφωσης·

Or. en

Τροπολογία 72
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Arturs 
Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
αξιολόγηση του αποτελέσματος των 
προσπαθειών που κατεβλήθησαν από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή· θεωρεί ότι, 
εάν η αξιολόγηση αποκαλύψει μη 
ικανοποιητική εφαρμογή της στρατηγικής 
και ότι κατά συνέπεια προβλέπεται ότι η 
ΕΕ δεν θα επιτύχει τον στόχο του 2020, το 
σχέδιο δράσης πρέπει να συμπεριλάβει 
δέσμευση της Επιτροπής να προτείνει 
περαιτέρω ενωσιακά μέτρα όπως 
δεσμευτικούς στόχους ενεργειακής 
απόδοσης για τα κράτη μέλη οι οποίοι να 
είναι δίκαιοι, μετρήσιμοι και να 
λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές 
αφετηριακές θέσεις των κρατών μελών 
και τις εθνικές περιστάσεις· τονίζει ότι η 
μέθοδος πρέπει να βασίζεται σε απόλυτες 
μειώσεις της κατανάλωσης ενέργειας 
ώστε να εξασφαλίζεται διαφάνεια·

1. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
αξιολόγηση του αποτελέσματος των 
προσπαθειών που κατεβλήθησαν από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή· θεωρεί ότι, 
εάν η αξιολόγηση αποκαλύψει μη 
ικανοποιητική εφαρμογή της στρατηγικής 
και ότι κατά συνέπεια προβλέπεται ότι η 
ΕΕ δεν θα επιτύχει τον στόχο του 2020, το 
σχέδιο δράσης πρέπει να συμπεριλάβει 
δέσμευση της Επιτροπής να προτείνει 
περαιτέρω ενωσιακά μέτρα· καλεί τα 
κράτη μέλη να συμφωνήσουν επί μιας 
κοινής μεθοδολογίας για τη μέτρηση των 
εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης 
και να ελέγχουν την πρόοδο σε σχέση με 
την επίτευξη των στόχων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 73
Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
αξιολόγηση του αποτελέσματος των 
προσπαθειών που κατεβλήθησαν από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή· θεωρεί ότι, 
εάν η αξιολόγηση αποκαλύψει μη 
ικανοποιητική εφαρμογή της στρατηγικής 
και ότι κατά συνέπεια προβλέπεται ότι η 
ΕΕ δεν θα επιτύχει τον στόχο του 2020, το
σχέδιο δράσης πρέπει να συμπεριλάβει 
δέσμευση της Επιτροπής να προτείνει 
περαιτέρω ενωσιακά μέτρα όπως 
δεσμευτικούς στόχους ενεργειακής 
απόδοσης για τα κράτη μέλη οι οποίοι να 
είναι δίκαιοι, μετρήσιμοι και να 
λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές 
αφετηριακές θέσεις των κρατών μελών και 
τις εθνικές περιστάσεις· τονίζει ότι η 
μέθοδος πρέπει να βασίζεται σε απόλυτες 
μειώσεις της κατανάλωσης ενέργειας ώστε 
να εξασφαλίζεται διαφάνεια·

1. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
αξιολόγηση του αποτελέσματος των 
προσπαθειών που κατεβλήθησαν από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή· θεωρεί ότι, 
εάν η αξιολόγηση αποκαλύψει μη 
ικανοποιητική εφαρμογή της στρατηγικής 
και ότι κατά συνέπεια προβλέπεται ότι η 
ΕΕ δεν θα επιτύχει τον στόχο του 2020, η 
Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει στο
σχέδιο δράσης μεμονωμένα ενωσιακά 
μέτρα όπως δεσμευτικούς στόχους 
ενεργειακής απόδοσης για τα κράτη μέλη 
οι οποίοι να είναι δίκαιοι, μετρήσιμοι και 
να λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές 
αφετηριακές θέσεις των κρατών μελών και 
τις εθνικές περιστάσεις, όπως και τον 
καθορισμό ενδιάμεσων στόχων· τονίζει 
ότι η μέθοδος πρέπει να βασίζεται σε 
απόλυτες μειώσεις της κατανάλωσης 
ενέργειας ώστε να εξασφαλίζεται 
διαφάνεια· καλεί τα κράτη μέλη να 
καθορίσουν μια γενική μέθοδο 
υπολογισμού για τη μέτρηση της 
ενεργειακής απόδοσης και να 
παρακολουθούν την πρόοδο όσον αφορά 
την επίτευξη αυτών των στόχων·

Or.de

Τροπολογία 74
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
αξιολόγηση του αποτελέσματος των 
προσπαθειών που κατεβλήθησαν από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή· θεωρεί ότι, 
εάν η αξιολόγηση αποκαλύψει μη 
ικανοποιητική εφαρμογή της στρατηγικής 
και ότι κατά συνέπεια προβλέπεται ότι η 

1. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
αξιολόγηση του αποτελέσματος των 
προσπαθειών που κατεβλήθησαν από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή· θεωρεί ότι, 
εάν η αξιολόγηση αποκαλύψει μη 
ικανοποιητική εφαρμογή της στρατηγικής 
και ότι κατά συνέπεια προβλέπεται ότι η 
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ΕΕ δεν θα επιτύχει τον στόχο του 2020, το
σχέδιο δράσης πρέπει να συμπεριλάβει 
δέσμευση της Επιτροπής να προτείνει 
περαιτέρω ενωσιακά μέτρα όπως 
δεσμευτικούς στόχους ενεργειακής 
απόδοσης για τα κράτη μέλη οι οποίοι να 
είναι δίκαιοι, μετρήσιμοι και να 
λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές 
αφετηριακές θέσεις των κρατών μελών και 
τις εθνικές περιστάσεις· τονίζει ότι η 
μέθοδος πρέπει να βασίζεται σε απόλυτες 
μειώσεις της κατανάλωσης ενέργειας ώστε 
να εξασφαλίζεται διαφάνεια·

ΕΕ δεν θα επιτύχει τον στόχο του 2020, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει στο
σχέδιο δράσης περαιτέρω ενωσιακά μέτρα 
όπως ενδεικτικούς στόχους ενεργειακής 
απόδοσης για τα κράτη μέλη οι οποίοι να 
είναι δίκαιοι, μετρήσιμοι και να 
λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές 
αφετηριακές θέσεις των κρατών μελών, τις 
εθνικές περιστάσεις και ιδίως τις 
βελτιώσεις της απόδοσης που έχουν ήδη 
επιτευχθεί από τα κράτη μέλη· τονίζει ότι 
η μέθοδος πρέπει να βασίζεται σε απόλυτες 
μειώσεις της κατανάλωσης ενέργειας ώστε 
να εξασφαλίζεται διαφάνεια·

Or.de

Τροπολογία 75
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
αξιολόγηση του αποτελέσματος των 
προσπαθειών που κατεβλήθησαν από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή· θεωρεί ότι, 
εάν η αξιολόγηση αποκαλύψει μη 
ικανοποιητική εφαρμογή της στρατηγικής 
και ότι κατά συνέπεια προβλέπεται ότι η 
ΕΕ δεν θα επιτύχει τον στόχο του 2020, το 
σχέδιο δράσης πρέπει να συμπεριλάβει 
δέσμευση της Επιτροπής να προτείνει 
περαιτέρω ενωσιακά μέτρα όπως 
δεσμευτικούς στόχους ενεργειακής 
απόδοσης για τα κράτη μέλη οι οποίοι να 
είναι δίκαιοι, μετρήσιμοι και να 
λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές 
αφετηριακές θέσεις των κρατών μελών και 
τις εθνικές περιστάσεις· τονίζει ότι η 
μέθοδος πρέπει να βασίζεται σε απόλυτες 
μειώσεις της κατανάλωσης ενέργειας ώστε 
να εξασφαλίζεται διαφάνεια·

1. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
αξιολόγηση του αποτελέσματος των 
προσπαθειών που κατεβλήθησαν από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή· θεωρεί ότι, 
εάν η αξιολόγηση αποκαλύψει μη 
ικανοποιητική εφαρμογή της στρατηγικής 
και ότι κατά συνέπεια προβλέπεται ότι η 
ΕΕ δεν θα επιτύχει τον στόχο του 2020, το 
σχέδιο δράσης πρέπει να συμπεριλάβει 
δέσμευση της Επιτροπής να προτείνει 
περαιτέρω ενωσιακά μέτρα τα οποία να 
είναι δίκαια, μετρήσιμα και να λαμβάνουν 
υπόψη τις σχετικές αφετηριακές θέσεις των 
κρατών μελών και τις εθνικές περιστάσεις· 

Or. en
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Τροπολογία 76
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
αξιολόγηση του αποτελέσματος των 
προσπαθειών που κατεβλήθησαν από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή· θεωρεί ότι, 
εάν η αξιολόγηση αποκαλύψει μη 
ικανοποιητική εφαρμογή της στρατηγικής 
και ότι κατά συνέπεια προβλέπεται ότι η 
ΕΕ δεν θα επιτύχει τον στόχο του 2020, το 
σχέδιο δράσης πρέπει να συμπεριλάβει 
δέσμευση της Επιτροπής να προτείνει 
περαιτέρω ενωσιακά μέτρα όπως 
δεσμευτικούς στόχους ενεργειακής 
απόδοσης για τα κράτη μέλη οι οποίοι να 
είναι δίκαιοι, μετρήσιμοι και να 
λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές 
αφετηριακές θέσεις των κρατών μελών και 
τις εθνικές περιστάσεις· τονίζει ότι η 
μέθοδος πρέπει να βασίζεται σε απόλυτες 
μειώσεις της κατανάλωσης ενέργειας 
ώστε να εξασφαλίζεται διαφάνεια·

1. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
αξιολόγηση του αποτελέσματος των 
προσπαθειών που κατεβλήθησαν από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή· θεωρεί ότι, 
εάν η αξιολόγηση αποκαλύψει μη 
ικανοποιητική εφαρμογή της στρατηγικής 
και ότι κατά συνέπεια προβλέπεται ότι η 
ΕΕ δεν θα επιτύχει τον στόχο του 2020, το 
σχέδιο δράσης πρέπει να συμπεριλάβει 
δέσμευση της Επιτροπής να προτείνει 
περαιτέρω οικονομικώς αποδοτικά 
ενωσιακά μέτρα προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι ενεργειακής 
απόδοσης ενεργειακής απόδοσης για τα 
κράτη μέλη οι οποίοι να είναι δίκαιοι, 
μετρήσιμοι και να λαμβάνουν υπόψη τις 
σχετικές αφετηριακές θέσεις των κρατών 
μελών και τις εθνικές περιστάσεις· 

Or. en

Τροπολογία 77
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
αξιολόγηση του αποτελέσματος των 
προσπαθειών που κατεβλήθησαν από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή· θεωρεί ότι, 
εάν η αξιολόγηση αποκαλύψει μη 
ικανοποιητική εφαρμογή της στρατηγικής 

1. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
αξιολόγηση του αποτελέσματος των 
προσπαθειών που κατεβλήθησαν από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή· θεωρεί ότι, 
εάν η αξιολόγηση αποκαλύψει μη 
ικανοποιητική εφαρμογή της στρατηγικής 
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και ότι κατά συνέπεια προβλέπεται ότι η 
ΕΕ δεν θα επιτύχει τον στόχο του 2020, το 
σχέδιο δράσης πρέπει να συμπεριλάβει 
δέσμευση της Επιτροπής να προτείνει 
περαιτέρω ενωσιακά μέτρα όπως 
δεσμευτικούς στόχους ενεργειακής 
απόδοσης για τα κράτη μέλη οι οποίοι να 
είναι δίκαιοι, μετρήσιμοι και να 
λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές 
αφετηριακές θέσεις των κρατών μελών και 
τις εθνικές περιστάσεις· τονίζει ότι η 
μέθοδος πρέπει να βασίζεται σε απόλυτες 
μειώσεις της κατανάλωσης ενέργειας ώστε 
να εξασφαλίζεται διαφάνεια·

και ότι κατά συνέπεια προβλέπεται ότι η 
ΕΕ δεν θα επιτύχει τον στόχο του 2020 με 
την εφαρμογή της αρχής "μέτρηση ίσον 
έλεγχος", το σχέδιο δράσης πρέπει να 
συμπεριλάβει δέσμευση της Επιτροπής να 
προτείνει περαιτέρω ενωσιακά μέτρα όπως 
δεσμευτικούς στόχους ενεργειακής 
απόδοσης για τα κράτη μέλη οι οποίοι να 
είναι δίκαιοι, μετρήσιμοι και να 
λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές 
αφετηριακές θέσεις των κρατών μελών και 
τις εθνικές περιστάσεις· τονίζει ότι η 
μέθοδος πρέπει να βασίζεται σε απόλυτες 
μειώσεις της κατανάλωσης ενέργειας ώστε 
να εξασφαλίζεται διαφάνεια·

Or. en

Τροπολογία 78
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
αξιολόγηση του αποτελέσματος των 
προσπαθειών που κατεβλήθησαν από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή· θεωρεί ότι, 
εάν η αξιολόγηση αποκαλύψει μη 
ικανοποιητική εφαρμογή της στρατηγικής 
και ότι κατά συνέπεια προβλέπεται ότι η 
ΕΕ δεν θα επιτύχει τον στόχο του 2020, το 
σχέδιο δράσης πρέπει να συμπεριλάβει 
δέσμευση της Επιτροπής να προτείνει 
περαιτέρω ενωσιακά μέτρα όπως 
δεσμευτικούς στόχους ενεργειακής 
απόδοσης για τα κράτη μέλη οι οποίοι να 
είναι δίκαιοι, μετρήσιμοι και να 
λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές 
αφετηριακές θέσεις των κρατών μελών και
τις εθνικές περιστάσεις· τονίζει ότι η 
μέθοδος πρέπει να βασίζεται σε απόλυτες 
μειώσεις της κατανάλωσης ενέργειας ώστε 
να εξασφαλίζεται διαφάνεια·

1. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
αξιολόγηση του αποτελέσματος των 
προσπαθειών που κατεβλήθησαν από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή· θεωρεί ότι, 
εάν η αξιολόγηση αποκαλύψει μη 
ικανοποιητική εφαρμογή της στρατηγικής 
και ότι κατά συνέπεια προβλέπεται ότι η 
ΕΕ δεν θα επιτύχει τον στόχο του 2020, το 
σχέδιο δράσης πρέπει να συμπεριλάβει 
δέσμευση της Επιτροπής να μεριμνήσει 
για την καλή εφαρμογή της ισχύουσας 
νομοθεσίας και όπου κρίνεται αναγκαίο
να προτείνει περαιτέρω ενωσιακά μέτρα 
όπως δεσμευτικούς στόχους ενεργειακής 
απόδοσης για τα κράτη μέλη οι οποίοι να 
είναι δίκαιοι, μετρήσιμοι και να 
λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές 
αφετηριακές θέσεις των κρατών μελών και 
τις εθνικές περιστάσεις· τονίζει ότι η 
μέθοδος πρέπει να βασίζεται σε απόλυτες 
μειώσεις της κατανάλωσης ενέργειας ώστε 
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να εξασφαλίζεται διαφάνεια·

Or. en

Τροπολογία 79
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
αξιολόγηση του αποτελέσματος των 
προσπαθειών που κατεβλήθησαν από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή· θεωρεί ότι, 
εάν η αξιολόγηση αποκαλύψει μη 
ικανοποιητική εφαρμογή της στρατηγικής 
και ότι κατά συνέπεια προβλέπεται ότι η 
ΕΕ δεν θα επιτύχει τον στόχο του 2020, το 
σχέδιο δράσης πρέπει να συμπεριλάβει 
δέσμευση της Επιτροπής να προτείνει 
περαιτέρω ενωσιακά μέτρα όπως 
δεσμευτικούς στόχους ενεργειακής 
απόδοσης για τα κράτη μέλη οι οποίοι να 
είναι δίκαιοι, μετρήσιμοι και να 
λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές 
αφετηριακές θέσεις των κρατών μελών και 
τις εθνικές περιστάσεις· τονίζει ότι η 
μέθοδος πρέπει να βασίζεται σε απόλυτες 
μειώσεις της κατανάλωσης ενέργειας ώστε 
να εξασφαλίζεται διαφάνεια·

1. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
αξιολόγηση του αποτελέσματος των 
προσπαθειών που κατεβλήθησαν από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή· θεωρεί ότι, 
εάν η αξιολόγηση αποκαλύψει μη 
ικανοποιητική εφαρμογή της στρατηγικής 
και ότι κατά συνέπεια προβλέπεται ότι η 
ΕΕ δεν θα επιτύχει τον στόχο του 2020, το 
σχέδιο δράσης πρέπει να συμπεριλάβει 
δέσμευση της Επιτροπής να προτείνει 
περαιτέρω φιλόδοξα ενωσιακά μέτρα για 
τα κράτη μέλη οι οποίοι να είναι δίκαιοι, 
μετρήσιμοι και να λαμβάνουν υπόψη τις 
σχετικές αφετηριακές θέσεις των κρατών 
μελών και τις εθνικές περιστάσεις· τονίζει 
ότι η μέθοδος πρέπει να βασίζεται σε 
απόλυτες μειώσεις της κατανάλωσης 
ενέργειας ώστε να εξασφαλίζεται 
διαφάνεια·

Or. en

Τροπολογία 80
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
αξιολόγηση του αποτελέσματος των 
προσπαθειών που κατεβλήθησαν από τα 

1. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
αξιολόγηση του αποτελέσματος των 
προσπαθειών που κατεβλήθησαν από τα 
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κράτη μέλη και την Επιτροπή· θεωρεί ότι, 
εάν η αξιολόγηση αποκαλύψει μη 
ικανοποιητική εφαρμογή της στρατηγικής 
και ότι κατά συνέπεια προβλέπεται ότι η 
ΕΕ δεν θα επιτύχει τον στόχο του 2020, το 
σχέδιο δράσης πρέπει να συμπεριλάβει 
δέσμευση της Επιτροπής να προτείνει 
περαιτέρω ενωσιακά μέτρα όπως 
δεσμευτικούς στόχους ενεργειακής 
απόδοσης για τα κράτη μέλη οι οποίοι να 
είναι δίκαιοι, μετρήσιμοι και να 
λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές 
αφετηριακές θέσεις των κρατών μελών και 
τις εθνικές περιστάσεις· τονίζει ότι η 
μέθοδος πρέπει να βασίζεται σε απόλυτες 
μειώσεις της κατανάλωσης ενέργειας ώστε 
να εξασφαλίζεται διαφάνεια·

κράτη μέλη και την Επιτροπή· θεωρεί ότι, 
εάν η αξιολόγηση αποκαλύψει μη 
ικανοποιητική εφαρμογή της στρατηγικής 
και ότι κατά συνέπεια προβλέπεται ότι η 
ΕΕ δεν θα επιτύχει τον στόχο του 2020, το 
σχέδιο δράσης πρέπει να συμπεριλάβει 
δέσμευση της Επιτροπής να προτείνει 
περαιτέρω ενωσιακά μέτρα όπως 
ενδεικτικούς στόχους ενεργειακής 
απόδοσης για τα κράτη μέλη οι οποίοι να 
είναι δίκαιοι, μετρήσιμοι και να 
λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές 
αφετηριακές θέσεις των κρατών μελών και 
τις εθνικές περιστάσεις· τονίζει ότι η 
μέθοδος πρέπει να βασίζεται σε απόλυτες 
μειώσεις της κατανάλωσης ενέργειας ώστε 
να εξασφαλίζεται διαφάνεια·

Or. en

Τροπολογία 81
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. παρατηρεί ότι υφίστανται σημαντικές 
διαφορές μεταξύ ευρωπαίκών 
περιφερειών και κρατών μελών, γεγονός 
που αποκλείει τη δημιουργία 
τυποποιημένων στόχων ενεργειακής 
απόδοσης· τονίζει ότι είναι δυνατόν να 
συμπεριλήφθούν νομικά δεσμευτικοί 
στόχοι μόλις συμφωνηθεί επί μιας κοινής 
μεθοδολογίας· καλεί ως εκ τούτου τα 
κράτη μέλη να συμφωνήσουν επί μιας 
τέτοιας μεθοδολογίας για τη μέτρηση των 
στόχων ενεργειακής απόδοσης και 
εξοικονομήσεων σε εθνικό επίπεδο 
καθ·ως και σε σχέση με την πρόοδο ως 
προς την επίτευξη των στόχων αυτών·

Or. en
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Τροπολογία 82
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. καλεί την ΕΕ να υιοθετήσει έναν 
δεσμευτικό στόχο για τη μείωση της 
πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας 
κατά 20% τουλάχιστον έως το 2020, 
λαμβάνοντας ως βάση το 2010 εις τρόπον 
ώστε να υπάρχει ένας σταθερός στόχος, 
να βελτιωθούν οι μετρήσεις και να δοθεί 
η σαφής ένδειξη πολιτικής βούλησης που 
χρειάζεται για να δοθεί ώθηση για 
επενδύσεις στην πράσινη οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 83
Britta Thomsen, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. καλεί την ΕΕ να υιοθετήσει έναν 
δεσμευτικό στόχο ενεργειακής απόδοσης 
κατά 20% τουλάχιστον έως το 2020 
προωθώντας έτσι τη μετάβαση προς μια 
βιώσιμη και πράσινη οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 84
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα 2. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα 
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φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την 
ενεργειακή απόδοση, το οποίο να παίρνει 
υπόψη την πρόοδο που έχει επιτευχθεί με 
όλα τα μέτρα που περιέχονται στο σχέδιο 
δράσης του 2006, να ενισχύει την 
υλοποίηση των εγκριθέντων μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης όπως αυτά 
εκτίθενται στο σχέδιο δράσης του 2006, τα 
οποία βρίσκονται ακόμη υπό εξέλιξη, και 
να συμπεριλαμβάνει νέα επαρκή μέτρα 
ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 2020·

φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την 
ενεργειακή απόδοση, το οποίο να παίρνει 
υπόψη την πρόοδο που έχει επιτευχθεί με 
όλα τα μέτρα που περιέχονται στο σχέδιο 
δράσης του 2006, να ενισχύει την 
υλοποίηση των εγκριθέντων μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης όπως αυτά 
εκτίθενται στο σχέδιο δράσης του 2006, τα 
οποία βρίσκονται ακόμη υπό εξέλιξη, και 
να συμπεριλαμβάνει πρόσθετα και επαρκή 
μέτρα ευθυγραμμιζόμενα με τα κριτήρια 
της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας που απαιτούνται για να 
επιτευχθεί ο στόχος του 2020·

Or. en

Τροπολογία 85
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα 
φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την 
ενεργειακή απόδοση, το οποίο να παίρνει 
υπόψη την πρόοδο που έχει επιτευχθεί με 
όλα τα μέτρα που περιέχονται στο σχέδιο 
δράσης του 2006, να ενισχύει την 
υλοποίηση των εγκριθέντων μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης όπως αυτά 
εκτίθενται στο σχέδιο δράσης του 2006, τα 
οποία βρίσκονται ακόμη υπό εξέλιξη, και 
να συμπεριλαμβάνει νέα επαρκή μέτρα 
ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 2020·

2. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
εντός του 2010 και εγκαίρως για το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ενέργειας της 4ης 
Φεβρουαρίου ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης 
για την ενεργειακή απόδοση, το οποίο να 
παίρνει υπόψη την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί με όλα τα μέτρα που 
περιέχονται στο σχέδιο δράσης του 2006, 
να ενισχύει την υλοποίηση των 
εγκριθέντων μέτρων ενεργειακής 
απόδοσης όπως αυτά εκτίθενται στο σχέδιο 
δράσης του 2006, τα οποία βρίσκονται 
ακόμη υπό εξέλιξη, και να 
συμπεριλαμβάνει νέα επαρκή μέτρα ώστε 
να επιτευχθεί ο στόχος του 2020·

Or. en
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Τροπολογία 86
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα 
φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την 
ενεργειακή απόδοση, το οποίο να παίρνει 
υπόψη την πρόοδο που έχει επιτευχθεί ι
όλα τα μέτρα που περιέχονται στο σχέδιο 
δράσης του 2006, να ενισχύει την 
υλοποίηση των εγκριθέντων μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης όπως αυτά 
εκτίθενται στο σχέδιο δράσης του 2006, τα 
οποία βρίσκονται ακόμη υπό εξέλιξη, και 
να συμπεριλαμβάνει νέα επαρκή μέτρα 
ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 2020·

2. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα 
φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την 
ενεργειακή απόδοση, το οποίο να παίρνει 
υπόψη την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε 
σχέση με όλα τα μέτρα που περιέχονται 
στο σχέδιο δράσης του 2006, να ενισχύει 
την υλοποίηση των εγκριθέντων μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης όπως αυτά 
εκτίθενται στο σχέδιο δράσης του 2006, τα 
οποία βρίσκονται ακόμη υπό εξέλιξη, και 
να συμπεριλαμβάνει νέα επαρκή μέτρα 
ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 2020 
λαμβάνοντας υπόψη την όλη αλυσίδα 
εφοδιασμού και κατανάλωσης ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 87
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα 
φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την 
ενεργειακή απόδοση, το οποίο να παίρνει 
υπόψη την πρόοδο που έχει επιτευχθεί με 
όλα τα μέτρα που περιέχονται στο σχέδιο 
δράσης του 2006, να ενισχύει την 
υλοποίηση των εγκριθέντων μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης όπως αυτά 
εκτίθενται στο σχέδιο δράσης του 2006, τα 
οποία βρίσκονται ακόμη υπό εξέλιξη, και 
να συμπεριλαμβάνει νέα επαρκή μέτρα 
ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 2020·

2. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα 
φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την 
ενεργειακή απόδοση, το οποίο να παίρνει 
υπόψη την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε 
σχέση με όλα τα μέτρα που περιέχονται 
στο σχέδιο δράσης του 2006, να ενισχύει 
την υλοποίηση των εγκριθέντων μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης όπως αυτά 
εκτίθενται στο σχέδιο δράσης του 2006, τα 
οποία βρίσκονται ακόμη υπό εξέλιξη, και 
να συμπεριλαμβάνει νέα επαρκή μέτρα 
ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 2020 
επικεντρωνόμενη στην όλη αλυσίδα 
εφοδιασμού ενέργειας·
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Or. en

Τροπολογία 88
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα 
φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την 
ενεργειακή απόδοση, το οποίο να παίρνει 
υπόψη την πρόοδο που έχει επιτευχθεί με 
όλα τα μέτρα που περιέχονται στο σχέδιο 
δράσης του 2006, να ενισχύει την 
υλοποίηση των εγκριθέντων μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης όπως αυτά 
εκτίθενται στο σχέδιο δράσης του 2006, τα 
οποία βρίσκονται ακόμη υπό εξέλιξη, και 
να συμπεριλαμβάνει νέα επαρκή μέτρα 
ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 2020·

2. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα 
φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την 
ενεργειακή απόδοση, το οποίο να παίρνει 
υπόψη την πρόοδο που έχει επιτευχθεί με 
όλα τα μέτρα που περιέχονται στο σχέδιο 
δράσης του 2006, να ενισχύει την 
υλοποίηση των εγκριθέντων μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης όπως αυτά 
εκτίθενται στο σχέδιο δράσης του 2006, τα 
οποία βρίσκονται ακόμη υπό εξέλιξη, και 
να συμπεριλαμβάνει νέα επαρκή  και 
οικονομικά αποδοτικά μέτρα ώστε να 
επιτευχθεί ο στόχος του 2020·

Or.de

Τροπολογία 89
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. τονίζει ότι αν και η τρίτη ενεργειακή 
δέσμη απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
προσδιορίσουν τους ευάλωτους 
καταναλωτές, να εγκρίνουν εθνικά σχέδια 
δράσης και μη αποσύνδεσης των 
ευάλωτων πελατών σε "κρίσιμους 
καιρούς" δεν απαιτεί δράση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο όπως κοινό ορισμό, 
συλλογή δεδομένων, έρευνα και 
συντονισμένες πρωτοβουλίες· καλεί την 
Επιτροπή να αντιμετωπίσει την 
ενεργειακή πενία με τον έλεγχο της 
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εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, 
προτείνοντας νέα μέσα και όπου κρίνεται 
αναγκαίο, νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 90
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. υπογραμμίζει ότι η συνέπεια της 
νομοθεσίας για την ενέργεια είναι 
ουσιώδους σημασίας και ότι η συνέργεια 
μεταξύ των διαφόρων προτεινόμενων 
μέτρων μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν το 
κάθε νέο μέτρο τηρεί την ακόλουθη 
ιεράρχιση: μείωση της τελικής ζήτησης 
ενέργειας με υψηλό περιεχόμενο 
πρωτογενούς ενέργειας, ανακύκλωση της 
ενέργειας που δεν είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθεί σε κάποιν τομέα (όπως 
απαγωγή θερμότητας από την παραγωγή 
ηλεκτρικού ρεύματος ή βιομηχανικές 
διεργασίες) σε άλλους τομείς (όπως 
οικιακή θέρμανση) και αντικατάσταση 
της απομένουσας ζήτησης ορυκτών 
καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές·

Or. en

Τροπολογία 91
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2b. υπογραμμίζει ότι η επίτευξη της 
βιώσιμης οικονομίας έως το 2050 απαιτεί 
μια περιεκτική στρατηγική για τη 
θέρμανση και την ψύξη (βιομηχανική 
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θερμότητα, οικιακή θέρμανση και ψύξη) 
στηριζόμενη σε συνέργειες μεταξύ τομέω 
που μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν 
τηρηθεί η ακόλουθη ιεράρχιση: μείωση 
της τελικής ζήτησης ενέργειας με υψηλό 
περιεχόμενο πρωτογενούς ενέργειας, 
ανακύκλωση της ενέργειας που δεν είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιηθεί σε κάποιν 
τομέα (όπως απαγωγή θερμότητας από 
την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος ή 
βιομηχανικές διεργασίες) σε άλλους 
τομείς (όπως οικιακή θέρμανση) και 
αντικατάσταση της απομένουσας 
ζήτησης ορυκτών καυσίμων από 
ανανεώσιμες πηγές·

Or. en

Τροπολογία 92
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2b. υπογραμμίζει ότι μια συνεπής 
στρατηγική προκειμένου να επιτύχει η 
Ευρώπη μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα απαιτεί μια σαφή και 
περιεκτική στρατηγική για την παραγωγή 
και τη χρήση της θερμότητας 
(βιομηχανική θερμότητα, οικιακή 
θέρμανση και ψύξη)·

Or. en

Τροπολογία 93

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας για 
τις ενεργειακές υπηρεσίες, ώστε να 
συμπεριληφθεί μια λεγόμενη μέθοδος 
βαθμολογίου (με ευέλικτους στόχους) η 
οποία να αφήνει στα κράτη μέλη την 
ευελιξία να επιλέγουν σε ποιους τομείς θα 
εστιάσουν την προσπάθειά τους με βάση 
παραδοχές όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα του κόστους και τις 
ενδεχόμενες ενεργειακές εξοικονομήσεις·

3. ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας για 
τις ενεργειακές υπηρεσίες (ΟΕΥ) πριν από 
το θέρος του 2011, που θα περιλαμβάνει 
μια κριτική αξιολόγηση των εθνικών 
σχεδίων δράσης για την ενεργειακή 
απόδοση και την εφαρμογή τους, 
περιλαμβανομένου ενός δεσμευτικού 
προτύπου για την υποβολή εκθέσεων, θα 
αξιολογεί τις δράσεις του κάθε κράτους 
μέλους και θα τις κατατάσσει·

Or. en

Τροπολογία 94
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας για 
τις ενεργειακές υπηρεσίες, ώστε να 
συμπεριληφθεί μια λεγόμενη μέθοδος 
βαθμολογίου (με ευέλικτους στόχους) η 
οποία να αφήνει στα κράτη μέλη την 
ευελιξία να επιλέγουν σε ποιους τομείς θα 
εστιάσουν την προσπάθειά τους με βάση 
παραδοχές όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα του κόστους και τις 
ενδεχόμενες ενεργειακές εξοικονομήσεις·

3. ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας για 
τις ενεργειακές υπηρεσίες, ώστε να 
συμπεριληφθεί μια λεγόμενη μέθοδος 
βαθμολογίου (με ευέλικτους στόχους) η 
οποία να αφήνει στα κράτη μέλη την 
ευελιξία να επιλέγουν σε ποιους τομείς θα 
εστιάσουν την προσπάθειά τους με βάση 
παραδοχές όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα του κόστους και τις 
ενδεχόμενες ενεργειακές εξοικονομήσεις, 
δεδομένου ότι υφίσταται ισχυρή 
διαδραστικότητα μεταξύ εταιρικών και 
τομεακών προσδοκιών των ενεργειακών 
υπηρεσιών των πλαισίων κατανάλωσης 
ενέργειας όπως επίσης και των 
συμπεριφορών·

Or. en
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Τροπολογία 95
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας για 
τις ενεργειακές υπηρεσίες, ώστε να 
συμπεριληφθεί μια λεγόμενη μέθοδος 
βαθμολογίου (με ευέλικτους στόχους) η 
οποία να αφήνει στα κράτη μέλη την 
ευελιξία να επιλέγουν σε ποιους τομείς θα 
εστιάσουν την προσπάθειά τους με βάση 
παραδοχές όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα του κόστους και τις 
ενδεχόμενες ενεργειακές εξοικονομήσεις·

3. ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας για 
τις ενεργειακές υπηρεσίες, ώστε να 
συμπεριληφθεί μια λεγόμενη μέθοδος 
βαθμολογίου (με ευέλικτους στόχους) η 
οποία να αφήνει στα κράτη μέλη την 
ευελιξία να επιλέγουν σε ποιους τομείς θα 
εστιάσουν την προσπάθειά τους με βάση 
παραδοχές όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα του κόστους και τις 
ενδεχόμενες ενεργειακές εξοικονομήσεις·
καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη να 
συμφωνήσουν επί μιας κοινής 
μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των 
ενεργειακών εξοικονομήσεων·

Or. en

Τροπολογία 96
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας για 
τις ενεργειακές υπηρεσίες, ώστε να 
συμπεριληφθεί μια λεγόμενη μέθοδος 
βαθμολογίου (με ευέλικτους στόχους) η 
οποία να αφήνει στα κράτη μέλη την 
ευελιξία να επιλέγουν σε ποιους τομείς θα 
εστιάσουν την προσπάθειά τους με βάση 
παραδοχές όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα του κόστους και τις 
ενδεχόμενες ενεργειακές εξοικονομήσεις·

3. ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας για 
τις ενεργειακές υπηρεσίες, η οποία να 
αφήνει στα κράτη μέλη την ευελιξία να 
επιλέγουν σε ποιους τομείς θα εστιάσουν 
την προσπάθειά τους με βάση παραδοχές 
όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του 
κόστους και τις ενδεχόμενες ενεργειακές 
εξοικονομήσεις·

Or. en
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Τροπολογία 97
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας για 
τις ενεργειακές υπηρεσίες, ώστε να 
συμπεριληφθεί μια λεγόμενη μέθοδος 
βαθμολογίου (με ευέλικτους στόχους) η 
οποία να αφήνει στα κράτη μέλη την 
ευελιξία να επιλέγουν σε ποιους τομείς θα 
εστιάσουν την προσπάθειά τους με βάση 
παραδοχές όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα του κόστους και τις 
ενδεχόμενες ενεργειακές εξοικονομήσεις·

3. ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας για 
τις ενεργειακές υπηρεσίες εις τρόπον ώστε 
να παραταθεί το χρονικό της πλαίσιο έως 
το 2020 και να συμπεριληφθεί μια 
λεγόμενη μέθοδος βαθμολογίου (με 
ευέλικτους στόχους) η οποία να αφήνει 
στα κράτη μέλη την ευελιξία να επιλέγουν 
σε ποιους τομείς θα εστιάσουν την 
προσπάθειά τους με βάση παραδοχές όσον 
αφορά την αποτελεσματικότητα του 
κόστους και τις ενδεχόμενες ενεργειακές 
εξοικονομήσεις·

Or. en

Τροπολογία 98
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. καλεί την Επιτροπή να συνδυάσει την 
ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία όπως την 
οδηγία περί οικολογικού σχεδιασμού και 
την οδηγία περί ενεργειακής σήμανσης 
αντί να την επεκτείνει περαιτέρω, 
προκειμένου να εφαρμόζονται 
αποτελεσματικότερα η ενωσιακή 
νομοθεσία και να γίνεται χρήση 
συνεργειών ιδίως προς όφελος του 
καταναλωτή·

Or. en
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Τροπολογία 99
Yannik Jadot on behalf of the Verts/ALE Group

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
κριτική εκτίμηση των εθνικών σχεδίων 
δράσης για την ενεργειακή απόδοση και 
της υλοποίησής τους, 
συμπεριλαμβανομένου ενός δεσμευτικού 
προτύπου για την υποβολή εκθέσεων, τη 
συγχώνευση με την έκθεση σχετικά με τις 
ενεργειακές υπηρεσίες, τη σήμανση της 
ενέργειας και τον οικολογικό σχεδιασμό 
έτσι ώστε να επιβαρυνθούν λιγότερο τα 
κράτη μέλη και την αξιολόγηση των 
ενεργειών κάθε κράτους μέλους και την 
ιεραρχική τους κατάταξη ώστε να 
αξιοποιηθεί σωστά η μέθοδος των 
ευέλικτων στόχων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 100
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
κριτική εκτίμηση των εθνικών σχεδίων 
δράσης για την ενεργειακή απόδοση και 
της υλοποίησής τους, 
συμπεριλαμβανομένου ενός δεσμευτικού 
προτύπου για την υποβολή εκθέσεων, τη 
συγχώνευση με την έκθεση σχετικά με τις 
ενεργειακές υπηρεσίες, τη σήμανση της 
ενέργειας και τον οικολογικό σχεδιασμό 
έτσι ώστε να επιβαρυνθούν λιγότερο τα 
κράτη μέλη και την αξιολόγηση των 
ενεργειών κάθε κράτους μέλους και την 

4. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
κριτική εκτίμηση των εθνικών σχεδίων 
δράσης για την ενεργειακή απόδοση και 
της υλοποίησής τους· θεωρεί ότι η 
ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και 
συλλογικού συστήματος παρακολούθησης 
συμβάλλει θετικά στην ικανότητα σαφούς 
σύγκρισης των αποτελεσμάτων 
ενεργειακής απόδοσης μεταξύ των επί 
μέρους κρατών μελών· ζητεί από την 
Επιτροπή να περιλάβει ένα δεσμευτικό 
πρότυπο για την υποβολή εκθέσεων, τη 
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ιεραρχική τους κατάταξη ώστε να 
αξιοποιηθεί σωστά η μέθοδος των 
ευέλικτων στόχων·

συγχώνευση με την έκθεση σχετικά με τις 
ενεργειακές υπηρεσίες, τη σήμανση της 
ενέργειας και τον οικολογικό σχεδιασμό 
έτσι ώστε να επιβαρυνθούν λιγότερο τα 
κράτη μέλη και την αξιολόγηση των 
ενεργειών κάθε κράτους μέλους και την 
ιεραρχική τους κατάταξη ώστε να 
αξιοποιηθεί σωστά η μέθοδος των 
ευέλικτων στόχων·

Or.en

Τροπολογία 101
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
κριτική εκτίμηση των εθνικών σχεδίων 
δράσης για την ενεργειακή απόδοση και 
της υλοποίησής τους, 
συμπεριλαμβανομένου ενός δεσμευτικού 
προτύπου για την υποβολή εκθέσεων, τη 
συγχώνευση με την έκθεση σχετικά με τις 
ενεργειακές υπηρεσίες, τη σήμανση της 
ενέργειας και τον οικολογικό σχεδιασμό 
έτσι ώστε να επιβαρυνθούν λιγότερο τα 
κράτη μέλη και την αξιολόγηση των 
ενεργειών κάθε κράτους μέλους και την 
ιεραρχική τους κατάταξη ώστε να 
αξιοποιηθεί σωστά η μέθοδος των 
ευέλικτων στόχων·

4. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
κριτική εκτίμηση των εθνικών σχεδίων 
δράσης για την ενεργειακή απόδοση και 
της υλοποίησής τους, 
συμπεριλαμβανομένων κοινών προτύπων 
για την υποβολή εκθέσεων τα οποία 
περιλαμβάνουν στοιχεία ελαχίστων 
απαιτήσεων όπως όλα τα σχετικά μέσα 
πολιτικής ενεργειακής απόδοσης, 
περιλαμβανομένων και μη δεσμευτικών 
καθώς και μέσων στήριξης, όπως τα 
χρηματοδοτικά· τη συγχώνευση με την 
έκθεση σχετικά με τις ενεργειακές 
υπηρεσίες, τη σήμανση της ενέργειας και 
τον οικολογικό σχεδιασμό έτσι ώστε να 
επιβαρυνθούν λιγότερο τα κράτη μέλη και 
την αξιολόγηση των ενεργειών κάθε 
κράτους μέλους και την ιεραρχική τους 
κατάταξη ώστε να αξιοποιηθεί σωστά η 
μέθοδος των ευέλικτων στόχων·

Or.en
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Τροπολογία 102
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
κριτική εκτίμηση των εθνικών σχεδίων 
δράσης για την ενεργειακή απόδοση και 
της υλοποίησής τους, 
συμπεριλαμβανομένου ενός δεσμευτικού 
προτύπου για την υποβολή εκθέσεων, τη 
συγχώνευση με την έκθεση σχετικά με τις 
ενεργειακές υπηρεσίες, τη σήμανση της 
ενέργειας και τον οικολογικό σχεδιασμό 
έτσι ώστε να επιβαρυνθούν λιγότερο τα 
κράτη μέλη και την αξιολόγηση των 
ενεργειών κάθε κράτους μέλους και την 
ιεραρχική τους κατάταξη ώστε να 
αξιοποιηθεί σωστά η μέθοδος των 
ευέλικτων στόχων·

4. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
κριτική εκτίμηση των εθνικών σχεδίων 
δράσης για την ενεργειακή απόδοση και 
της υλοποίησής τους, 
συμπεριλαμβανομένου ενός δεσμευτικού 
προτύπου για την υποβολή εκθέσεων, τη 
συγχώνευση με την έκθεση σχετικά με τις 
ενεργειακές υπηρεσίες, τη σήμανση της 
ενέργειας και τον οικολογικό σχεδιασμό 
έτσι ώστε να επιβαρυνθούν λιγότερο τα 
κράτη μέλη και την αξιολόγηση των 
ενεργειών κάθε κράτους μέλους και την 
ιεραρχική τους κατάταξη ώστε να 
αξιοποιηθεί σωστά η μέθοδος των 
ευέλικτων στόχων· ταυτόχρονα, πρέπει να 
προβλεφθεί ο μηχανισμός 
παρακολούθησης του στόχου ενεργειακής 
απόδοσης με σκοπό την αξιολόγηση των 
εθνικών σχεδίων δράσης για την 
ενεργειακή απόδοση·

Or.en

Τροπολογία 103
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εκπονήσουν συνολικά προγράμματα 
επιτήρησης της αγοράς και 
παρακολούθησης της συμμόρφωσης για τις 
οδηγίες σχετικά με τα κτήρια, τον 
οικολογικό σχεδιασμό, την ενεργειακή 
σήμανση και την ενεργειακή σήμανση των 
ελαστικών αυτοκινήτων, ιδίως όσον αφορά 
τις εισαγωγές και καλεί την Επιτροπή να 

5. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν σταδιακά συνολικά 
προγράμματα επιτήρησης της αγοράς και 
παρακολούθησης της συμμόρφωσης για τις 
οδηγίες σχετικά με τα κτήρια, τον 
οικολογικό σχεδιασμό, την ενεργειακή 
σήμανση και την ενεργειακή σήμανση των 
ελαστικών αυτοκινήτων, ιδίως όσον αφορά 
τις εισαγωγές και καλεί την Επιτροπή να 
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παρακολουθεί την υλοποίηση αυτών των 
προγραμμάτων και να κινεί διαδικασίες 
παράβασης εφόσον κρίνεται αναγκαίο·

παρακολουθεί την υλοποίηση αυτών των 
προγραμμάτων και να βοηθήσει τα κράτη 
μέλη στην εφαρμογή της εποπτείας της 
αγοράς·

Or.de

Τροπολογία 104
Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εκπονήσουν συνολικά προγράμματα 
επιτήρησης της αγοράς και
παρακολούθησης της συμμόρφωσης για τις 
οδηγίες σχετικά με τα κτήρια, τον 
οικολογικό σχεδιασμό, την ενεργειακή 
σήμανση και την ενεργειακή σήμανση των 
ελαστικών αυτοκινήτων, ιδίως όσον αφορά 
τις εισαγωγές και καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί την υλοποίηση αυτών των 
προγραμμάτων και να κινεί διαδικασίες 
παράβασης εφόσον κρίνεται αναγκαίο·

5. παροτρύνει τα κράτη μέλη να προβούν 
σε ταχεία και αποτελεσματική υλοποίηση 
των προγραμμάτων επιτήρησης της 
αγοράς και παρακολούθησης της 
συμμόρφωσης για τις οδηγίες σχετικά με 
τα κτήρια, τον οικολογικό σχεδιασμό, την 
ενεργειακή σήμανση και την ενεργειακή 
σήμανση των ελαστικών αυτοκινήτων, 
ιδίως όσον αφορά τις εισαγωγές και καλεί 
την Επιτροπή να παρακολουθεί την 
υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων και 
να κινεί διαδικασίες παράβασης εφόσον 
κρίνεται αναγκαίο·

Or.de

Τροπολογία 105
Anni Podimata

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εκπονήσουν συνολικά προγράμματα 
επιτήρησης της αγοράς και 
παρακολούθησης της συμμόρφωσης για τις 
οδηγίες σχετικά με τα κτήρια, τον 
οικολογικό σχεδιασμό, την ενεργειακή 
σήμανση και την ενεργειακή σήμανση των 

5. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εκπονήσουν πιο ολοκληρωμένα και 
συντονισμένα προγράμματα επιτήρησης 
της αγοράς και παρακολούθησης της 
συμμόρφωσης για τις οδηγίες σχετικά με
τον οικολογικό σχεδιασμό, την ενεργειακή 
σήμανση και την ενεργειακή σήμανση των 
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ελαστικών αυτοκινήτων, ιδίως όσον 
αφορά τις εισαγωγές και καλεί την 
Επιτροπή να παρακολουθεί την υλοποίηση 
αυτών των προγραμμάτων και να κινεί 
διαδικασίες παράβασης εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο·

ελαστικών αυτοκινήτων, και καλεί την 
Επιτροπή να διευκολύνει και να 
παρακολουθεί την υλοποίηση αυτών των 
προγραμμάτων και να κινεί διαδικασίες 
παράβασης εφόσον κρίνεται αναγκαίο·

Or.en

Τροπολογία 106
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εκπονήσουν συνολικά προγράμματα 
επιτήρησης της αγοράς και 
παρακολούθησης της συμμόρφωσης για τις 
οδηγίες σχετικά με τα κτήρια, τον 
οικολογικό σχεδιασμό, την ενεργειακή 
σήμανση και την ενεργειακή σήμανση των 
ελαστικών αυτοκινήτων, ιδίως όσον αφορά 
τις εισαγωγές και καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί την υλοποίηση αυτών των 
προγραμμάτων και να κινεί διαδικασίες 
παράβασης εφόσον κρίνεται αναγκαίο·

5. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
υλοποιήσουν τα προβλεπόμενα
προγράμματα επιτήρησης της αγοράς και 
παρακολούθησης της συμμόρφωσης για τις 
οδηγίες σχετικά με τα κτήρια, τον 
οικολογικό σχεδιασμό, την ενεργειακή 
σήμανση και την ενεργειακή σήμανση των 
ελαστικών αυτοκινήτων, ιδίως όσον αφορά 
τις εισαγωγές και καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί την υλοποίηση αυτών των 
προγραμμάτων και να κινεί διαδικασίες 
παράβασης εφόσον κρίνεται αναγκαίο·

Or.de

Τροπολογία 107
Anni Podimata

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. θεωρεί ότι, κατανοώντας τη σημασία 
της επιτήρησης της αγοράς η οποία 
αποτελεί εθνική αρμοδιότητα, η 
Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει τη 
συνεργασία και την από κοινού 
χρησιμοποίηση των πληροφοριών μεταξύ 
των κρατών μελών, ιδίως με τη
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δημιουργία μίας ανοικτής βάσης 
δεδομένων της ΕΕ για τα αποτελέσματα 
δοκιμών και τα μη συμμορφούμενα 
προϊόντα τα οποία εντοπίζονται σε κράτη 
μέλη και με τη λήψη μέτρων για την 
εξασφάλιση ότι όταν σε κράτος μέλος 
εντοπίζεται ένα μη συμμορφούμενο 
προϊόν θα αποσύρεται πάραυτα από τις 
αγορές και των 27 κρατών μελών·

Or.en

Τροπολογία 108
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων με 
σκοπό να είναι προετοιμασμένα για 
συνθήκες θερμού καλοκαιριού και κρύου 
χειμώνα και να επέλθει μείωση στους 
λογαριασμούς ενέργειας·

Or.en

Τροπολογία 109
Fiona Hall, Corinne Lepage, Lena Ek, Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή, ύστερα από τη θέση 
σε ισχύ της αναθεωρημένης οδηγίας, να 
εξετάσει λίγα χρόνια αργότερα τον 
αντίκτυπο που θα έχει στην συμπεριφορά 
των καταναλωτών η υποχρεωτική αναφορά 
των διαφημίσεων στο σύστημα 
ενεργειακής σήμανσης·

6. ενθαρρύνει την Επιτροπή, ύστερα από 
τη θέση σε ισχύ της αναθεωρημένης 
οδηγίας για την επισήμανση της 
κατανάλωσης ενέργειας, να εξετάσει, πριν 
από την προθεσμία του 2014 που υπάρχει 
στη νομοθεσία, τον αντίκτυπο που θα έχει 
στην συμπεριφορά των καταναλωτών η 
νέα μορφή για την επισήμανση της 
κατανάλωσης ενέργειας και η 
υποχρεωτική αναφορά των διαφημίσεων 
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στο σύστημα ενεργειακής σήμανσης, και 
να λάβει, εφόσον κριθεί απαραίτητο, 
περαιτέρω μέτρα προς αύξηση της 
αποτελεσματικότητάς τους·

Or.en

Τροπολογία 110
Anni Podimata

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή, ύστερα από τη 
θέση σε ισχύ της αναθεωρημένης οδηγίας, 
να εξετάσει λίγα χρόνια αργότερα τον 
αντίκτυπο που θα έχει στην συμπεριφορά 
των καταναλωτών η υποχρεωτική αναφορά 
των διαφημίσεων στο σύστημα 
ενεργειακής σήμανσης·

6. αφού τεθεί σε ισχύ η αναθεωρημένη 
οδηγία για την επισήμανση της 
κατανάλωσης ενέργειας, ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να εξετάσει, πριν από την 
προθεσμία του 2014 στη νομοθεσία, τον 
αντίκτυπο που θα έχει στην συμπεριφορά 
των καταναλωτών η νέα μορφή 
ενεργειακής σήμανσης και η υποχρεωτική 
αναφορά των διαφημίσεων στο σύστημα 
ενεργειακής σήμανσης·

Or.en

Τροπολογία 111
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή, ύστερα από τη θέση 
σε ισχύ της αναθεωρημένης οδηγίας, να 
εξετάσει λίγα χρόνια αργότερα τον 
αντίκτυπο που θα έχει στην συμπεριφορά
των καταναλωτών η υποχρεωτική αναφορά 
των διαφημίσεων στο σύστημα 
ενεργειακής σήμανσης·

6. καλεί την Επιτροπή, ύστερα από τη θέση 
σε ισχύ της αναθεωρημένης οδηγίας για 
την επισήμανση της κατανάλωσης 
ενέργειας, να εξετάσει, πριν από την 
ημερομηνία του 2014, μνεία της οποίας 
γίνεται στην οδηγία, τον αντίκτυπο που θα 
έχει στην συμπεριφορά των καταναλωτών 
η νέα μορφή ενεργειακής σήμανσης και η 
υποχρεωτική αναφορά των διαφημίσεων 
στο σύστημα ενεργειακής σήμανσης·
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Or.en

Τροπολογία 112
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή, ύστερα από τη θέση 
σε ισχύ της αναθεωρημένης οδηγίας, να 
εξετάσει λίγα χρόνια αργότερα τον 
αντίκτυπο που θα έχει στην συμπεριφορά 
των καταναλωτών η υποχρεωτική αναφορά 
των διαφημίσεων στο σύστημα 
ενεργειακής σήμανσης·

6. καλεί την Επιτροπή, ύστερα από τη θέση 
σε ισχύ της αναθεωρημένης οδηγίας, να 
εξετάσει τον αντίκτυπο που θα έχει στην 
συμπεριφορά των καταναλωτών η 
υποχρεωτική αναφορά των διαφημίσεων 
στο σύστημα ενεργειακής σήμανσης·

Or.el

Τροπολογία 113
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν ειδικά προγράμματα και 
μέτρα στον τομέα της κατάρτισης στα 
επαγγέλματα του κατασκευαστικού τομέα 
(εκπαίδευση μηχανικού, εκπαίδευση 
αρχιτέκτονα) προκειμένου να αυξηθεί η 
ευαισθητοποίηση των καταρτιζόμενων 
όσον αφορά την ενεργειακά αποδοτική 
κατασκευή κτιρίων, και καλεί την 
Επιτροπή να παρακολουθεί και να 
αξιολογεί αυτά τα ειδικά μέτρα·

Or.de
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Τροπολογία 114
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, να αξιολογούν την 
αποτελεσματικότητα των νομοθετικών 
διατάξεων που δημιουργήθηκαν για την 
εξοικονόμηση ενέργειας και την αύξηση 
της ενεργειακής απόδοσης, όπως είναι για 
παράδειγμα η θερινή ώρα, και να 
καταργούν ταχέως τις αναποτελεσματικές 
ρυθμίσεις έτσι ώστε να μειωθεί η 
γραφειοκρατία·

Or.de

Τροπολογία 115
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει 
νομοθετικά μέσα, ει δυνατόν στο πλαίσιο 
της αναθεώρησης της Οδηγίας για τις 
ενεργειακές υπηρεσίες, με σκοπό να 
δεσμευτούν υποχρεωτικά τα κράτη μέλη 
να θεσπίσουν μηχανισμό λευκών 
πιστοποιητικών·

Or.en

Τροπολογία 116
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. θεωρεί ότι οι μακρόπνοες συμφωνίες 
με τον τομέα της βιομηχανίας 
εξασφαλίζουν υψηλό ποσοστό 
συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις για 
την ενεργειακή απόδοση και είναι 
συνεπώς σε θέση να επιφέρουν βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης της τάξεως 
του 2% ετησίως·

Or.en

Τροπολογία 117
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι απαιτείται μεγαλύτερη 
εστίαση σε καινοτομίες του συστήματος, 
όπως τα ευφυή πλέγματα, οι ευφυείς 
μέθοδοι μέτρησης και η αποθήκευση 
ενέργειας, που μπορούν να διευκολύνουν 
την ενεργειακή απόδοση·

7. θεωρεί ότι απαιτείται μεγαλύτερη 
εστίαση σε καινοτομίες του συστήματος, 
όπως τα ευφυή πλέγματα, οι ευφυείς 
μέθοδοι μέτρησης και η αποθήκευση 
ενέργειας, που μπορούν να διευκολύνουν 
την ενεργειακή απόδοση. εφιστά την 
προσοχή στο γεγονός ότι τα ευφυή δίκτυα 
όχι μόνο θα βελτιώσουν την ενεργειακή 
απόδοση αλλά και θα συμβάλουν στην 
αποκέντρωση της παραγωγής και στην 
ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών σε 
εναεργειακά συστήματα· 

Or.hu

Τροπολογία 118
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι απαιτείται μεγαλύτερη 7. θεωρεί ότι απαιτείται μεγαλύτερη 
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εστίαση σε καινοτομίες του συστήματος, 
όπως τα ευφυή πλέγματα, οι ευφυείς 
μέθοδοι μέτρησης και η αποθήκευση 
ενέργειας, που μπορούν να διευκολύνουν 
την ενεργειακή απόδοση·

εστίαση σε καινοτομίες του συστήματος, 
όπως τα ευφυή δίκτυα, οι ευφυείς μέθοδοι 
μέτρησης και η αποθήκευση ενέργειας, 
που μπορούν να διευκολύνουν την 
ενεργειακή απόδοση μέσω μείωσης της 
συμφόρησης, λιγότερων αποσυνδέσεων 
από το δίκτυο, ευκολότερης 
ολοκλήρωσης των τεχνολογιών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
μειωμένων απαιτήσεων εφεδρικής 
δυναμικότητας και μεγαλύτερης και πιο 
ευπροσάρμοστης αποθηκευτικής 
ικανότητας·

Or.en

Τροπολογία 119
Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι απαιτείται μεγαλύτερη 
εστίαση σε καινοτομίες του συστήματος, 
όπως τα ευφυή πλέγματα, οι ευφυείς 
μέθοδοι μέτρησης και η αποθήκευση 
ενέργειας, που μπορούν να διευκολύνουν 
την ενεργειακή απόδοση·

7. θεωρεί ότι απαιτείται μεγαλύτερη 
εστίαση σε καινοτομίες του συστήματος, 
όπως τα ευφυή δίκτυα (για ηλεκτρική 
ενέργεια αλλά επίσης και για θέρμανση 
και ψύξη), οι ευφυείς μέθοδοι μέτρησης 
και η αποθήκευση ενέργειας, που μπορούν 
να διευκολύνουν την ενεργειακή απόδοση 
και να εξασφαλίσουν ότι ο τελικός 
πελάτης θα λάβει δίκαιο μερίδιο από το 
όφελος που προκύπτει·

Or.en

Τροπολογία 120
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι απαιτείται μεγαλύτερη 7. θεωρεί ότι απαιτείται μεγαλύτερη 
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εστίαση σε καινοτομίες του συστήματος, 
όπως τα ευφυή πλέγματα, οι ευφυείς 
μέθοδοι μέτρησης και η αποθήκευση
ενέργειας, που μπορούν να διευκολύνουν 
την ενεργειακή απόδοση·

εστίαση σε καινοτομίες του συστήματος, 
όπως τα ευφυή δίκτυα, τα δίκτυα για 
θέρμανση και ψύξη, τα δίκτυα φυσικού 
αερίου που ενσωματώνουν βιοαέριο, οι 
ευφυείς μέθοδοι μέτρησης και η 
αποθήκευση ενέργειας σε συνδυασμό με 
την αποκεντρωμένη παραγωγή που 
μπορούν να διευκολύνουν την ενεργειακή 
απόδοση·

Or.en

Τροπολογία 121
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι απαιτείται μεγαλύτερη 
εστίαση σε καινοτομίες του συστήματος, 
όπως τα ευφυή πλέγματα, οι ευφυείς 
μέθοδοι μέτρησης και η αποθήκευση 
ενέργειας, που μπορούν να διευκολύνουν 
την ενεργειακή απόδοση·

7. θεωρεί ότι απαιτείται μεγαλύτερη 
εστίαση σε καινοτομίες του συστήματος, 
όπως τα ευφυή δίκτυα, το δίκτυο φυσικού 
αερίου που ενσωματώνει βιοαέριο, οι 
ευφυείς μέθοδοι μέτρησης και η 
αποθήκευση ενέργειας, που μπορούν να 
διευκολύνουν την ενεργειακή απόδοση·

Or.en

Τροπολογία 122

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. σημειώνει ότι τα ‘negawatts’ 
συνιστούν τη μεγαλύτερη και φθηνότερη 
νέα πηγή ενεργειακού εφοδιασμού που 
διαθέτουμε· ζητεί από τα κράτη μέλη, τις 
κανονιστικές αρχές, τους δημόσιους και 
τους ιδιωτικούς επενδυτές να εξετάζουν 
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και να αξιολογούν πάντα τη δυνατότητα 
μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης 
πριν προχωρήσουν σε επενδύσεις σε νέα 
υποδομή ενέργειας· θεωρεί ότι η 
κατασκευή πρόσθετης υποδομής 
ενέργειας θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο 
εκεί όπου είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι 
οι ίδιες ποσοτικά και ποιοτικά υπηρεσίες 
ενέργειας δεν μπορούν να παραδοθούν 
μέσω επενδύσεων στα κατάλληλα μέτρα 
αύξησης της αποτελεσματικότητας·

Or.en

Τροπολογία 123
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. σημειώνει ότι η μετάδοση και η 
διανομή συμβάλλουν σημαντικά στην 
απώλεια ενέργειας και τονίζει τον ρόλο 
που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν η 
μικροπαραγωγή και η αποκεντρωμένη 
και διαφοροποιημένη παραγωγή στην 
κατοχύρωση της ασφάλειας του 
εφοδιασμού και στη μείωση των 
απωλειών· θεωρεί ότι πρέπει να 
δημιουργηθούν κίνητρα για τη βελτίωση 
των υποδομών με στόχο τη μείωση των 
απωλειών διαβίβασης και διανομής·

Or.en

Τροπολογία 124
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. σημειώνει ότι τα ‘negawatts’ 
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συνιστούν τη μεγαλύτερη και φθηνότερη 
νέα πηγή ενεργειακού εφοδιασμού που 
διαθέτουμε και ότι αυτό θα πρέπει να 
εκφράζεται στην πολιτική για την 
υποδομή ενέργειας: θα πρέπει να δίνεται 
προτεραιότητα σε επενδύσεις για μέτρα 
προς επίτευξη μειώσεων στη χρήση 
ενέργειας έναντι των δαπανών για 
πρόσθετη ικανότητα παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας·

Or.en

Τροπολογία 125
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. καλεί την Επιτροπή να προβεί στην 
εκπόνηση μελετών για την περαιτέρω 
αύξηση της απόδοσης της μετατροπής 
θερμότητας σε σταθμούς παραγωγής 
ενέργειας από ατμό και φυσικό αέριο 
αυξάνοντας τις παραμέτρους λειτουργίας 
των αεριοστρόβιλων - δηλ. την 
θερμοκρασία και την πίεση - και 
ανακτώντας την αποβαλλόμενη 
θερμότητα, συμπεριλαμβανομένης και 
της CHP·

Or.pl

Τροπολογία 126
Norbert Glante

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα για να διευκολυνθεί η αναβάθμιση 
και ο εκσυγχρονισμός των σταθμών 
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παραγωγής ενέργειας, δεδομένου ότι αυτό 
θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική 
αύξηση της απόδοσης των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων·

Or.de

Τροπολογία 127
Norbert Glante

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. ζητεί από την Επιτροπή να 
καθιερώσει την εκπόνηση εκθέσεων 
βιωσιμότητας των σταθμών παραγωγής 
ενέργειας στις οποίες να περιλαμβάνονται 
στοιχεία σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση·

Or.de

Τροπολογία 128
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για τη 
συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) έτσι ώστε να 
προωθηθεί η CHP και η θέρμανση/ψύξη 
συνοικιών ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη 
να συγκροτήσουν ένα σταθερό και ευνοϊκό 
ρυθμιστικό πλαίσιο, παρέχοντας κατά 
προτεραιότητα την πρόσβαση της CHP στο 
πλέγμα ηλεκτρισμού και προωθώντας τη 
χρήση της CHP και της θέρμανσης 
συνοικιών σε κτήρια και την αειφόρο 
χρηματοδότηση της CHP, π.χ. 
αναδεικνύοντας την CHP σε κριτήριο 
επιλογής για έργα αστικής ανάπτυξης και 

8. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για τη 
συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) έτσι ώστε να 
προωθηθεί η CHP και η θέρμανση/ψύξη 
συνοικιών ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη 
να συγκροτήσουν ένα σταθερό και ευνοϊκό 
ρυθμιστικό πλαίσιο, παρέχοντας κατά 
προτεραιότητα την πρόσβαση της CHP στο 
πλέγμα ηλεκτρισμού μέσω της 
αξιοποίησης της βιομηχανικής 
θερμότητας και προωθώντας τη χρήση της 
CHP και της θέρμανσης συνοικιών σε 
κτήρια και την αειφόρο χρηματοδότηση 
της CHP·
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ανάπτυξης της υπαίθρου που 
χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία·

Or.de

Τροπολογία 129
Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για τη 
συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) έτσι ώστε να 
προωθηθεί η CHP και η θέρμανση/ψύξη 
συνοικιών ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη 
να συγκροτήσουν ένα σταθερό και ευνοϊκό 
ρυθμιστικό πλαίσιο, παρέχοντας κατά 
προτεραιότητα την πρόσβαση της CHP στο 
πλέγμα ηλεκτρισμού και προωθώντας τη 
χρήση της CHP και της θέρμανσης 
συνοικιών σε κτήρια και την αειφόρο 
χρηματοδότηση της CHP, π.χ. 
αναδεικνύοντας την CHP σε κριτήριο 
επιλογής για έργα αστικής ανάπτυξης και 
ανάπτυξης της υπαίθρου που 
χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία·

8. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για τη 
συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) έτσι ώστε να 
προωθηθεί η CHP και η θέρμανση/ψύξη 
συνοικιών ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη 
να συγκροτήσουν ένα σταθερό και ευνοϊκό 
ρυθμιστικό πλαίσιο, παρέχοντας κατά 
προτεραιότητα την πρόσβαση της CHP στο 
πλέγμα ηλεκτρισμού και προωθώντας τη 
χρήση της CHP και της θέρμανσης 
συνοικιών σε κτήρια και την αειφόρο 
χρηματοδότηση της CHP·

Or.de

Τροπολογία 130
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για τη 
συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) έτσι ώστε να 
προωθηθεί η CHP και η θέρμανση/ψύξη 

8. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για τη 
συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) έτσι ώστε να 
προωθηθεί η CHP και η θέρμανση/ψύξη 
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συνοικιών ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη 
να συγκροτήσουν ένα σταθερό και ευνοϊκό 
ρυθμιστικό πλαίσιο, παρέχοντας κατά 
προτεραιότητα την πρόσβαση της CHP στο 
πλέγμα ηλεκτρισμού και προωθώντας τη 
χρήση της CHP και της θέρμανσης 
συνοικιών σε κτήρια και την αειφόρο 
χρηματοδότηση της CHP, π.χ. 
αναδεικνύοντας την CHP σε κριτήριο 
επιλογής για έργα αστικής ανάπτυξης και 
ανάπτυξης της υπαίθρου που 
χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία·

συνοικιών ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη 
να συγκροτήσουν ένα σταθερό και ευνοϊκό 
ρυθμιστικό πλαίσιο, παρέχοντας κατά 
προτεραιότητα την πρόσβαση της CHP στο 
πλέγμα ηλεκτρισμού και προωθώντας τη 
χρήση της CHP και της θέρμανσης 
συνοικιών σε κτήρια και την αειφόρο 
χρηματοδότηση της CHP, π.χ. 
αναδεικνύοντας την CHP σε κριτήριο 
επιλογής για έργα αστικής ανάπτυξης και 
ανάπτυξης της υπαίθρου που 
χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία, όταν υπάρχει ανάλογη ανάγκη για 
θέρμανση συνοικιών· για τη δημιουργία 
ενός σταθερού νομικού πλαισίου θα 
πρέπει να εξεταστούν τα επιπλέον οφέλη 
και το πρόσθετο κόστος της προώθησης 
της CHP στο πλαίσιο της εμπορίας 
εκπομπών, η οποία συνιστά κεντρικό 
μέσο του κλάδου της παραγωγής 
ενέργειας·

Or.de

Τροπολογία 131

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για τη 
συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) έτσι ώστε να 
προωθηθεί η CHP και η θέρμανση/ψύξη 
συνοικιών ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη 
να συγκροτήσουν ένα σταθερό και ευνοϊκό 
ρυθμιστικό πλαίσιο, παρέχοντας κατά 
προτεραιότητα την πρόσβαση της CHP στο 
πλέγμα ηλεκτρισμού και προωθώντας τη 
χρήση της CHP και της θέρμανσης 
συνοικιών σε κτίρια και την αειφόρο 
χρηματοδότηση της CHP, π.χ. 
αναδεικνύοντας την CHP σε κριτήριο 

8. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για τη 
συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) έτσι ώστε να 
προωθηθεί, αφενός, η υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης συνδυασμένη παραγωγή 
ηλεκτρισμού-θερμότητας και, αφετέρου, 
η θέρμανση/ψύξη συνοικιών, καίριες 
λύσεις στη μετάβαση προς μία οικονομία 
της ΕΕ βασιζόμενη στην πλήρη και 
αποδοτική χρήση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, μέσω της παροχής 
κινήτρων στα κράτη μέλη με σκοπό να 
συγκροτήσουν ένα σταθερό και ευνοϊκό 
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επιλογής για έργα αστικής ανάπτυξης και 
ανάπτυξης της υπαίθρου που
χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία·

ρυθμιστικό πλαίσιο καθιερώνοντας 
ενοποιημένο προγραμματισμό 
ενεργειακής ζήτησης για την παραγωγή 
θερμότητας/ψύξης και ηλεκτρισμού, με 
την ενίσχυση της κατά προτεραιότητα
πρόσβασης της CHP στο δίκτυο
ηλεκτρισμού, κυρίως από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, και προωθώντας τη 
χρήση της CHP και της θέρμανσης 
συνοικιών σε κτίρια και παρέχοντας 
αειφόρο χρηματοδότηση της CHP, π.χ. 
υιοθετώντας την CHP ως κριτήριο 
επιλογής για έργα αστικής ανάπτυξης και 
ανάπτυξης της υπαίθρου τα οποία
χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία· ζητεί η αναθεώρηση αυτή να 
περιλαμβάνει ειδικά χρονοδιαγράμματα 
και στόχους για την ανάπτυξη της CHP, 
σε ευρωπαϊκό και/ή εθνικό επίπεδο·

Or.en

Τροπολογία 132
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για τη 
συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) έτσι ώστε να 
προωθηθεί η CHP και η θέρμανση/ψύξη 
συνοικιών ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη 
να συγκροτήσουν ένα σταθερό και ευνοϊκό 
ρυθμιστικό πλαίσιο, παρέχοντας κατά 
προτεραιότητα την πρόσβαση της CHP στο 
πλέγμα ηλεκτρισμού και προωθώντας τη 
χρήση της CHP και της θέρμανσης 
συνοικιών σε κτίρια και την αειφόρο 
χρηματοδότηση της CHP, π.χ. 
αναδεικνύοντας την CHP σε κριτήριο 
επιλογής για έργα αστικής ανάπτυξης και 
ανάπτυξης της υπαίθρου που
χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 

8. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για τη 
συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) έτσι ώστε να 
προωθηθεί η CHP ενθαρρύνοντας τα 
κράτη μέλη να συγκροτήσουν ένα σταθερό 
και ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, 
παρέχοντας κατά προτεραιότητα την 
πρόσβαση της CHP στο δίκτυο
ηλεκτρισμού, προβολή και αειφόρο 
χρηματοδότηση της CHP·
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ταμεία·

Or.en

Τροπολογία 133
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για τη 
συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) έτσι ώστε να 
προωθηθεί η CHP και η θέρμανση/ψύξη 
συνοικιών ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη 
να συγκροτήσουν ένα σταθερό και ευνοϊκό 
ρυθμιστικό πλαίσιο, παρέχοντας κατά 
προτεραιότητα την πρόσβαση της CHP στο 
πλέγμα ηλεκτρισμού και προωθώντας τη 
χρήση της CHP και της θέρμανσης 
συνοικιών σε κτίρια και την αειφόρο 
χρηματοδότηση της CHP, π.χ. 
αναδεικνύοντας την CHP σε κριτήριο 
επιλογής για έργα αστικής ανάπτυξης και 
ανάπτυξης της υπαίθρου που
χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία·

8. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη 
προσοχή στην ενίσχυση της συνολικής 
απόδοσης των ενεργειακών συστημάτων, 
ιδίως δε για τη μείωση των θερμικών 
απωλειών· ζητεί κατά συνέπεια 
αναθεώρηση της οδηγίας για τη 
συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) έτσι ώστε να 
προωθηθεί η υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης συνδυασμένη παραγωγή 
ηλεκτρισμού-θερμότητας, η συνδυασμένη 
παραγωγή ηλεκτρισμού-θερμότητας πολύ 
μικρής κλίμακας, η αξιοποίηση της 
θερμότητας που εκπέμπεται από 
βιομηχανικές διεργασίες, και η 
θέρμανση/ψύξη συνοικιών ενθαρρύνοντας 
τα κράτη μέλη να συγκροτήσουν ένα 
σταθερό και ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, 
παρέχοντας κατά προτεραιότητα την 
πρόσβαση της CHP στο δίκτυο
ηλεκτρισμού και προωθώντας τη χρήση 
της υψηλής ενεργειακής απόδοσης 
συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρισμού-
θερμότητας, της συνδυασμένης
παραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας 
πολύ μικρής κλίμακας και της θέρμανσης 
συνοικιών σε κτίρια και την αειφόρο 
χρηματοδότηση της CHP, π.χ. υιοθετώντας
την CHP ως κριτήριο επιλογής για έργα 
αστικής ανάπτυξης και ανάπτυξης της 
υπαίθρου τα οποία χρηματοδοτούνται από 
τα διαρθρωτικά ταμεία·

Or.en
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Τροπολογία 134
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για τη 
συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) έτσι ώστε να 
προωθηθεί η CHP και η θέρμανση/ψύξη 
συνοικιών ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη 
να συγκροτήσουν ένα σταθερό και ευνοϊκό 
ρυθμιστικό πλαίσιο, παρέχοντας κατά 
προτεραιότητα την πρόσβαση της CHP 
στο πλέγμα ηλεκτρισμού και προωθώντας 
τη χρήση της CHP και της θέρμανσης 
συνοικιών σε κτίρια και την αειφόρο 
χρηματοδότηση της CHP, π.χ. 
αναδεικνύοντας την CHP σε κριτήριο 
επιλογής για έργα αστικής ανάπτυξης και 
ανάπτυξης της υπαίθρου που
χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία·

8. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη 
προσοχή στην ενίσχυση της συνολικής 
απόδοσης των ενεργειακών συστημάτων, 
ιδίως δε για τη μείωση των θερμικών 
απωλειών και, κατά συνέπεια, ζητεί 
αναθεώρηση της οδηγίας για τη 
συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) έτσι ώστε να 
προωθηθεί η υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης συνδυασμένη παραγωγή 
ηλεκτρισμού-θερμότητας, η αξιοποίηση 
της θερμότητας που εκπέμπεται από 
βιομηχανικές διεργασίες, και η 
θέρμανση/ψύξη συνοικιών ενθαρρύνοντας 
τα κράτη μέλη να συγκροτήσουν ένα 
σταθερό και ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, 
παρέχοντας κατά προτεραιότητα την 
πρόσβαση της CHP στο δίκτυο
ηλεκτρισμού και προωθώντας τη χρήση 
της υψηλής ενεργειακής απόδοσης 
συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρισμού-
θερμότητας και της θέρμανσης συνοικιών 
σε κτίρια και την αειφόρο χρηματοδότηση 
της CHP, π.χ. υιοθετώντας την CHP ως
κριτήριο επιλογής για έργα αστικής 
ανάπτυξης και ανάπτυξης της υπαίθρου τα 
οποία χρηματοδοτούνται από τα 
διαρθρωτικά ταμεία·

Or.en

Τροπολογία 135
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για τη 
συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) έτσι ώστε να 
προωθηθεί η CHP και η θέρμανση/ψύξη 
συνοικιών ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη 
να συγκροτήσουν ένα σταθερό και ευνοϊκό 
ρυθμιστικό πλαίσιο, παρέχοντας κατά 
προτεραιότητα την πρόσβαση της CHP 
στο πλέγμα ηλεκτρισμού και προωθώντας 
τη χρήση της CHP και της θέρμανσης 
συνοικιών σε κτίρια και την αειφόρο 
χρηματοδότηση της CHP, π.χ. 
αναδεικνύοντας την CHP σε κριτήριο 
επιλογής για έργα αστικής ανάπτυξης και 
ανάπτυξης της υπαίθρου που
χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία·

8. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη 
προσοχή στην ενίσχυση της συνολικής 
απόδοσης των ενεργειακών συστημάτων, 
ιδίως δε για τη μείωση των θερμικών 
απωλειών και, κατά συνέπεια, ζητεί 
αναθεώρηση της οδηγίας για τη 
συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) έτσι ώστε να 
προωθηθεί η υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης συνδυασμένη παραγωγή 
ηλεκτρισμού-θερμότητας, η αξιοποίηση 
της θερμότητας που εκπέμπεται από 
βιομηχανικές διεργασίες, και η 
θέρμανση/ψύξη συνοικιών ενθαρρύνοντας 
τα κράτη μέλη να συγκροτήσουν ένα 
σταθερό και ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, 
παρέχοντας κατά προτεραιότητα την 
πρόσβαση της CHP στο δίκτυο
ηλεκτρισμού και προωθώντας τη χρήση 
της υψηλής ενεργειακής απόδοσης 
συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρισμού-
θερμότητας και της θέρμανσης συνοικιών 
σε κτίρια και την αειφόρο χρηματοδότηση 
της CHP, π.χ. υιοθετώντας την CHP ως
κριτήριο επιλογής για έργα αστικής 
ανάπτυξης και ανάπτυξης της υπαίθρου τα 
οποία χρηματοδοτούνται από τα 
διαρθρωτικά ταμεία·

Or.en

Τροπολογία 136
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για τη 
συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) έτσι ώστε να 
προωθηθεί η CHP και η θέρμανση/ψύξη 
συνοικιών ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη 

8. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για τη 
συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) έτσι ώστε να 
προωθηθεί κάθε μορφή CHP και 
θέρμανσης/ψύξης συνοικιών στις 
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να συγκροτήσουν ένα σταθερό και ευνοϊκό 
ρυθμιστικό πλαίσιο, παρέχοντας κατά 
προτεραιότητα την πρόσβαση της CHP στο 
πλέγμα ηλεκτρισμού και προωθώντας τη 
χρήση της CHP και της θέρμανσης 
συνοικιών σε κτίρια και την αειφόρο 
χρηματοδότηση της CHP, π.χ. 
αναδεικνύοντας την CHP σε κριτήριο 
επιλογής για έργα αστικής ανάπτυξης και 
ανάπτυξης της υπαίθρου που
χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία·

περιπτώσεις όπου η ζήτηση για θέρμανση 
είναι επαρκής και όπου δεν μπορούν να 
προβλεφθούν συστήματα με μικρότερες 
εκπομπές CO2, ενθαρρύνοντας τα κράτη 
μέλη να συγκροτήσουν ένα σταθερό και 
ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, π.χ. 
παρέχοντας κατά προτεραιότητα την 
πρόσβαση της CHP στο δίκτυο
ηλεκτρισμού και προωθώντας τη χρήση 
κάθε μορφής CHP ή θέρμανσης συνοικιών 
σε κτίρια και την αειφόρο χρηματοδότηση 
της CHP, π.χ. υιοθετώντας την CHP σε
πιθανό κριτήριο για έργα αστικής 
ανάπτυξης και ανάπτυξης της υπαίθρου τα 
οποία χρηματοδοτούνται από τα 
διαρθρωτικά ταμεία, ανάλογα με τις 
ιδιαιτερότητες της περιοχής·

Or.en

Τροπολογία 137
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για τη 
συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) έτσι ώστε να 
προωθηθεί η CHP και η θέρμανση/ψύξη 
συνοικιών ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη 
να συγκροτήσουν ένα σταθερό και ευνοϊκό 
ρυθμιστικό πλαίσιο, παρέχοντας κατά 
προτεραιότητα την πρόσβαση της CHP στο 
πλέγμα ηλεκτρισμού και προωθώντας τη 
χρήση της CHP και της θέρμανσης 
συνοικιών σε κτίρια και την αειφόρο
χρηματοδότηση της CHP, π.χ. 
αναδεικνύοντας την CHP σε κριτήριο 
επιλογής για έργα αστικής ανάπτυξης και 
ανάπτυξης της υπαίθρου που
χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία·

8. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για τη 
συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) έτσι ώστε να 
προωθηθεί η υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης συνδυασμένη παραγωγή 
ηλεκτρισμού-θερμότητας και η 
θέρμανση/ψύξη συνοικιών μέσω παροχής 
κινήτρων στα κράτη μέλη να 
συγκροτήσουν ένα σταθερό και ευνοϊκό 
ρυθμιστικό πλαίσιο, παρέχοντας κατά 
προτεραιότητα την πρόσβαση της CHP στο 
δίκτυο ηλεκτρισμού και προωθώντας τη 
χρήση της CHP και της θέρμανσης 
συνοικιών σε κτίρια μέσω αειφόρου 
χρηματοδότησης της CHP, π.χ. υιοθετώντας 
την CHP ως κριτήριο επιλογής για έργα 
αστικής ανάπτυξης και ανάπτυξης της 
υπαίθρου που χρηματοδοτούνται από 
διαρθρωτικά ταμεία, και μέσω της 
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καθιέρωσης μίας γενικής και 
ολοκληρωμένης προσέγγισης για την 
προμήθεια θερμότητας στον βιομηχανικό, 
τον εμπορικό και τον οικιστικό τομέα·

Or.en

Τροπολογία 138
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για τη 
συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) έτσι ώστε να 
προωθηθεί η CHP και η θέρμανση/ψύξη 
συνοικιών ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη 
να συγκροτήσουν ένα σταθερό και ευνοϊκό 
ρυθμιστικό πλαίσιο, παρέχοντας κατά 
προτεραιότητα την πρόσβαση της CHP στο 
πλέγμα ηλεκτρισμού και προωθώντας τη 
χρήση της CHP και της θέρμανσης 
συνοικιών σε κτίρια και την αειφόρο 
χρηματοδότηση της CHP, π.χ. 
αναδεικνύοντας την CHP σε κριτήριο 
επιλογής για έργα αστικής ανάπτυξης και 
ανάπτυξης της υπαίθρου που
χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία·

8. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για τη 
συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) έτσι ώστε να 
προωθηθεί η συνδυασμένη παραγωγή 
ηλεκτρισμού-θερμότητας, η συνδυασμένη 
παραγωγή ηλεκτρισμού-θερμότητας πολύ 
μικρής κλίμακας και η θέρμανση/ψύξη 
συνοικιών μέσω παροχής κινήτρων στα 
κράτη μέλη να συγκροτήσουν ένα σταθερό 
και ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, 
παρέχοντας κατά προτεραιότητα την 
πρόσβαση της CHP στο δίκτυο
ηλεκτρισμού και προωθώντας τη χρήση 
της συνδυασμένης παραγωγής 
ηλεκτρισμού-θερμότητας, της 
συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρισμού-
θερμότητας πολύ μικρής κλίμακας και 
της θέρμανσης συνοικιών σε κτίρια και την 
αειφόρο χρηματοδότηση της CHP, π.χ. 
υιοθετώντας την CHP ως κριτήριο 
επιλογής για έργα αστικής ανάπτυξης και 
ανάπτυξης της υπαίθρου που
χρηματοδοτούνται από διαρθρωτικά 
ταμεία, ή ενθαρρύνοντας στα κράτη μέλη 
να θεσπίσουν οικονομικά κίνητρα·

Or.en
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Τροπολογία 139
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για τη 
συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) έτσι ώστε να 
προωθηθεί η CHP και η θέρμανση/ψύξη 
συνοικιών ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη 
να συγκροτήσουν ένα σταθερό και ευνοϊκό 
ρυθμιστικό πλαίσιο, παρέχοντας κατά 
προτεραιότητα την πρόσβαση της CHP στο 
πλέγμα ηλεκτρισμού και προωθώντας τη 
χρήση της CHP και της θέρμανσης 
συνοικιών σε κτήρια και την αειφόρο 
χρηματοδότηση της CHP, π.χ. 
αναδεικνύοντας την CHP σε κριτήριο 
επιλογής για έργα αστικής ανάπτυξης και 
ανάπτυξης της υπαίθρου που
χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία·

8. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για τη 
συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) έτσι ώστε να 
προωθηθούν η CHP, οι μικρομονάδες 
CHP  και η θέρμανση/ψύξη συνοικιών 
ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη να 
συγκροτήσουν ένα σταθερό και ευνοϊκό 
ρυθμιστικό πλαίσιο, παρέχοντας κατά 
προτεραιότητα την πρόσβαση της CHP στο 
πλέγμα ηλεκτρισμού και προωθώντας τη 
χρήση της CHP, των μικρομονάδων CHP
και της θέρμανσης συνοικιών σε κτήρια 
και την αειφόρο χρηματοδότηση της CHP, 
π.χ. αναδεικνύοντας την CHP σε κριτήριο 
επιλογής για έργα αστικής ανάπτυξης και 
ανάπτυξης της υπαίθρου που 
χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία ή ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη 
να λάβουν μέτρα προώθησης·

Or.fr

Τροπολογία 140
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για τη 
συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) έτσι ώστε να 
προωθηθεί η CHP και η θέρμανση/ψύξη 
συνοικιών ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη 
να συγκροτήσουν ένα σταθερό και ευνοϊκό 
ρυθμιστικό πλαίσιο, παρέχοντας κατά 
προτεραιότητα την πρόσβαση της CHP
στο πλέγμα ηλεκτρισμού και προωθώντας 

8. ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας για τη 
συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) έτσι ώστε να 
προωθηθούν η CHP και η κατασκευή 
μεγάλων σταθμών συνδυασμένης 
παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας 
με σημαντική μικτή απόδοση, 
ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη να 
συγκροτήσουν ένα σταθερό και ευνοϊκό 
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τη χρήση της CHP και της θέρμανσης 
συνοικιών σε κτήρια και την αειφόρο 
χρηματοδότηση της CHP, π.χ.
αναδεικνύοντας την CHP σε κριτήριο 
επιλογής για έργα αστικής ανάπτυξης και 
ανάπτυξης της υπαίθρου που 
χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία·

ρυθμιστικό πλαίσιο που να αποδίδει 
προτεραιότητα στους σταθμούς αυτούς 
ως προς την πρόσβαση στο πλέγμα 
μεταβίβασης·  θεωρεί σκόπιμη την 
προώθηση της χρήσης της CHP και των 
συστημάτων θέρμανσης συνοικιών, που 
είναι εξοπλισμένα να αποτελεσματικούς 
εναλλάκτες θερμότητας, σε κτήρια καθώς 
και της αειφόρου χρηματοδότησης 
αναδεικνύοντας την CHP σε κριτήριο 
επιλογής για έργα αστικής ανάπτυξης και 
ανάπτυξης της υπαίθρου που 
χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία

Or.pl

Τροπολογία 141
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί παρομοίως τα κράτη μέλη να 
προωθούν τη χρήση της CHP 
υποστηρίζοντας την εγκατάσταση και τον 
εκσυγχρονισμό συστημάτων θέρμανσης 
συνοικιών αντί να υποστηρίζουν την 
παραγωγή CHP καθαυτής·

Διαγράφεται

Or.pl

Τροπολογία 142
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί παρομοίως τα κράτη μέλη να 
προωθούν τη χρήση της CHP 
υποστηρίζοντας την εγκατάσταση και τον 

διαγράφεται
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εκσυγχρονισμό συστημάτων θέρμανσης 
συνοικιών αντί να υποστηρίζουν την 
παραγωγή CHP καθαυτής·

Or.en

Τροπολογία 143
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί παρομοίως τα κράτη μέλη να 
προωθούν τη χρήση της CHP 
υποστηρίζοντας την εγκατάσταση και τον 
εκσυγχρονισμό συστημάτων θέρμανσης 
συνοικιών αντί να υποστηρίζουν την 
παραγωγή CHP καθαυτής·

9. καλεί τα κράτη μέλη όχι μόνο να 
υποστηρίζουν την υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης βιομηχανική συμπαραγωγή 
CHP αλλά επίσης να προωθούν τη χρήση 
της CHP υποστηρίζοντας την εγκατάσταση 
και τον εκσυγχρονισμό συστημάτων
θέρμανσης συνοικιών, 
συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης 
από ορυκτά καύσιμα σε βιομάζα, και να 
προωθούν εντατική αξιοποίηση της 
αποβαλλόμενης από βιομηχανικές 
διεργασίες ενέργειας  σημειώνει ότι η 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις 
κατοικίες θα μειώσει τη ζήτηση ενέργειας 
για θέρμανση, γεγονός που είναι σκόπιμο 
να ληφθεί υπόψη όταν θα αποτιμηθεί η 
θερμική απόδοση της τηλεθέρμανσης· 

Or.en

Τροπολογία 144
Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί παρομοίως τα κράτη μέλη να 
προωθούν τη χρήση της CHP 
υποστηρίζοντας την εγκατάσταση και τον 
εκσυγχρονισμό συστημάτων θέρμανσης 

9. καλεί τα κράτη μέλη που διαθέτουν 
υποδομές θέρμανσης συνοικιών να 
προωθούν τη χρήση της CHP υψηλής 
απόδοσης υποστηρίζοντας την ανάπτυξη
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συνοικιών αντί να υποστηρίζουν την 
παραγωγή CHP καθαυτής·

και τον εκσυγχρονισμό συστημάτων 
θέρμανσης συνοικιών αντί να 
υποστηρίζουν μόνο την παραγωγή CHP 
καθαυτής·

Or.de

Τροπολογία 145
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί παρομοίως τα κράτη μέλη να 
προωθούν τη χρήση της CHP 
υποστηρίζοντας την εγκατάσταση και τον 
εκσυγχρονισμό συστημάτων θέρμανσης 
συνοικιών αντί να υποστηρίζουν την 
παραγωγή CHP καθαυτής·

9. καλεί επίσης τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν την εγκατάσταση και τον 
εκσυγχρονισμό συστημάτων θέρμανσης 
και ψύξης συνοικιών βασιζομένων σε 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης 
συμπαραγωγή θερμικής/ηλεκτρικής 
ενέργειας μέσω κατάλληλης 
χρηματοδότησης και ρυθμιστικών 
μέτρων·

Or.en

Τροπολογία 146
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί παρομοίως τα κράτη μέλη να 
προωθούν τη χρήση της CHP 
υποστηρίζοντας την εγκατάσταση και τον 
εκσυγχρονισμό συστημάτων θέρμανσης 
συνοικιών αντί να υποστηρίζουν την 
παραγωγή CHP καθαυτής·

9. καλεί παρομοίως τα κράτη μέλη να 
προωθούν τη χρήση της CHP 
υποστηρίζοντας την εγκατάσταση και τον 
εκσυγχρονισμό συστημάτων θέρμανσης 
συνοικιών·

Or.fr
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Τροπολογία 147

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. τονίζει τον σημαντικό ρόλο της 
ενεργειακής απόδοσης από πλευράς 
προσφοράς και καλεί την Επιτροπή να 
εκπονήσει προτάσεις για την αξιοποίηση 
του ανεκμετάλλευτου δυναμικού 
εξοικονόμησης ενέργειας, π.χ. 
εξασφαλίζοντας ότι θα χρησιμοποιούνται 
οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες σε 
όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής 
ενέργειας και άλλες βιομηχανικές 
μονάδες·

Or.en

Τροπολογία 148
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. χαιρετίζει το συνεχιζόμενο έργο της 
Επιτροπής σχετικά με τα ευφυή πλέγματα
και την παροτρύνει να υποστηρίξει την 
ανάπτυξη ευφυών πλεγμάτων καθορίζοντας 
κοινά πρότυπα και να εξασφαλίσει ένα 
μακροπρόθεσμο σταθερό εναρμονισμένο 
ρυθμιστικό περιβάλλον σε ολόκληρη την 
ΕΕ·

10. χαιρετίζει το συνεχιζόμενο έργο της 
Επιτροπής σχετικά με τα ευφυή δίκτυα και 
τα ευφυή συστήματα μέτρησης· θεωρεί 
ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ένα 
εναρμονισμένο και σταθερό κανονιστικό 
πλαίσιο τόσο για τα ευφυή δίκτυα όσο και 
για τα ευφυή συστήματα μέτρησης·
παροτρύνει την Επιτροπή να υποστηρίξει 
και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη ευφυών 
δικτύων και ευφυών συστημάτων 
μέτρησης καθορίζοντας κοινά πρότυπα, τα 
οποία πρέπει να περιλαμβάνουν 
απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την ιδιωτική 
ζωή, τα δεδομένα και τις συχνότητες·
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Or.en

Τροπολογία 149
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. χαιρετίζει το συνεχιζόμενο έργο της 
Επιτροπής σχετικά με τα ευφυή πλέγματα
και την παροτρύνει να υποστηρίξει την 
ανάπτυξη ευφυών πλεγμάτων καθορίζοντας 
κοινά πρότυπα και να εξασφαλίσει ένα 
μακροπρόθεσμο σταθερό εναρμονισμένο 
ρυθμιστικό περιβάλλον σε ολόκληρη την 
ΕΕ·

10. χαιρετίζει το συνεχιζόμενο έργο της 
Επιτροπής σχετικά με τα ευφυή δίκτυα και 
την παροτρύνει να υποστηρίξει την 
ανάπτυξη ευφυών δικτύων καθορίζοντας 
κοινά πρότυπα και να εξασφαλίσει ένα 
μακροπρόθεσμο σταθερό εναρμονισμένο 
ρυθμιστικό περιβάλλον σε ολόκληρη την 
ΕΕ· συνιστά η Ειδική Ομάδα για τα 
ευφυή δίκτυα στην Επιτροπή να λάβει 
δεόντως υπόψη τις γνώμες όλων των 
ενδιαφερομένων· καλεί την Επιτροπή να 
διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο τακτικές 
εκθέσεις προόδου των εργασιών της·

Or.en

Τροπολογία 150
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. χαιρετίζει τις εργασίες της 
Επιτροπής «towards a single Energy 
network» («προς ένα ενιαίο ενεργειακό 
δίκτυο») και ζητεί από την Επιτροπή στο 
πλαίσιο αυτό, να υποβάλει συγκεκριμένες 
προτάσεις για την απλούστευση και 
επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης για 
τα έργα υποδομής προτεραιότητας·

Or.de
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Τροπολογία 151
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
σύστημα παραμέτρων αναφοράς 
πολλαπλών καυσίμων για τα δίκτυα 
θέρμανσης και ψύξης συνοικιών και για 
την υψηλής απόδοσης συνδυασμένη 
παραγωγή ενέργειας για την κατανομή 
δικαιωμάτων δωρεάν εκπομπών·

Or.en

Τροπολογία 152
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. είναι της άποψης ότι οι απώλειες 
ηλεκτρικής ενέργειας στις γεννήτριες και 
στους μετασχηματιστές, καθώς και 
εκείνες που οφείλονται σε υπερβολικά 
υψηλές αντιστάσεις κατά την μεταβίβαση 
μπορούν να μειωθούν σημαντικά·

Or.pl

Τροπολογία 153
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. τονίζει ότι τα δίκτυα θέρμανσης και 
ψύξης συνοικιών έχουν τη δυνατότητα να 
γεφυρώσουν το κενό στην πορεία προς τις 
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χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα· τονίζει ότι τα δίκτυα αυτά 
πρέπει να είναι ανοικτά στον 
ανταγωνισμό·

Or.en

Τροπολογία 154
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. καλεί την Επιτροπή να συνδυάσει τις 
εργασίες για τα ευφυή δίκτυα και τα 
ευφυή συστήματα μέτρησης με κίνητρα 
ως προς τις τιμές (διαφοροποίηση των 
τιμών) ώστε να παροτρύνονται οι 
καταναλωτές να μειώνουν τη χρήση της 
ηλεκτρικής ενέργειας·

Or.en

Τροπολογία 155
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde, Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. καλεί την Επιτροπή να συνδυάσει τις 
εργασίες για τα ευφυή δίκτυα και τα 
ευφυή συστήματα μέτρησης με κίνητρα 
ως προς τις τιμές (διαφοροποίηση των 
τιμών) ώστε να παροτρύνονται οι 
καταναλωτές να μειώνουν τη χρήση της 
ηλεκτρικής ενέργειας·

Or.en
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Τροπολογία 156
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. συνιστά η ενεργειακή απόδοση και η 
εξοικονόμηση της ενέργειας να 
αποτελέσουν κεντρική συνιστώσα της 
εντολής των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών 
αρχών ενέργειας επισημαίνοντας ότι οι 
αρχές αυτές είναι αρμόδιες για την 
έγκριση των επενδύσεων στα δίκτυα 
ηλεκτρικής ενέργειας· καλεί συγκεκριμένα 
τις ρυθμιστικές αρχές να υποχρεώσουν 
τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας 
να θεσπίσουν τύπους τιμολόγησης οι 
οποίοι περιλαμβάνουν κλιμακωτά 
τιμολόγια, βάσει των οποίων η τιμή 
αυξάνεται ανάλογα με τα επίπεδα 
κατανάλωσης·

Or.en

Τροπολογία 157
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τη 
συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των 
φορέων εκμετάλλευσης των ενεργειακών 
δικτύων (ενίσχυση του ρόλου του 
Ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς ENTSO), με 
στόχο να ενισχύσει τις διασυνοριακές 
συνδέσεις δικτύων και την 
αποτελεσματικότητα·

Or.de
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Τροπολογία 158

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα) (μετά τον τίτλο 3) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
μέχρι τον Ιούνιο 2011 μία ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία για τον κατασκευαστικό 
τομέα με σκοπό την υποστήριξη και 
υλοποίηση έως το 2040 ενός κτιστού 
περιβάλλοντος μηδενικής ενεργειακής 
κατανάλωσης στην ΕΕ· η πρωτοβουλία 
αυτή πρέπει να λειτουργήσει ως πλαίσιο 
για τον συντονισμό όλων των πολιτικών, 
των δραστηριοτήτων και των 
χρηματοδοτήσεων που αφορούν τον 
τομέα των κατασκευών·

Or.en

Τροπολογία 159
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
υποστηριχθούν πρωτοβουλίες που 
εστιάζονται στο τοπικό και το 
περιφερειακό επίπεδο και αποβλέπουν 
στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
και των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, όπως είναι το Σύμφωνο των 
Δημάρχων και η πρωτοβουλία για τις 
Έξυπνες Πόλεις·

11. υποστηρίζει μία πολλαπλών επιπέδων 
αποκεντρωμένη προσέγγιση στην 
πολιτική ενέργειας και ενεργειακής 
απόδοσης, που περιλαμβάνει το Σύμφωνο 
των Δημάρχων και η πρωτοβουλία για τις 
Έξυπνες Πόλεις· υπογραμμίζει τη 
σπουδαιότητα μιας προσέγγισης "από 
κάτω προς τα πάνω" όσον αφορά την 
ενεργειακή πολιτική της ΕΕ για τις 
αστικές περιοχές και τις περιφέρειες, που 
θα επιδιώκει την προώθηση καθαρών και 
ενεργειακά αποδοτικών επενδύσεων· 
τονίζει ότι η ευθυγράμμιση της 
μελλοντικής πολιτικής συνοχής με την 
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στρατηγική "Ευρώπη 2020", μπορεί να 
δημιουργήσει έναν καίριας σημασίας 
μηχανισμό υλοποίησης που θα οδηγήσει 
σε ευφυή και βιώσιμη ανάπτυξη στα 
κράτη μέλη και στις περιφέρειες·

Or.en

Τροπολογία 160
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
υποστηριχθούν πρωτοβουλίες που 
εστιάζονται στο τοπικό και το 
περιφερειακό επίπεδο και αποβλέπουν 
στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
και των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, όπως είναι το Σύμφωνο των 
Δημάρχων και η πρωτοβουλία για τις 
Έξυπνες Πόλεις·

11. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει μία 
από κάτω προς τα πάνω" ενεργειακή 
πολιτική της ΕΕ· υπογραμμίζει επιπλέον 
την ανάγκη να υποστηριχθούν 
πρωτοβουλίες που εστιάζονται στο τοπικό 
και το περιφερειακό επίπεδο και 
αποβλέπουν στην μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, όπως είναι το 
Σύμφωνο των Δημάρχων και η 
πρωτοβουλία για τις Έξυπνες Πόλεις·
τονίζει ότι η ευθυγράμμιση της 
μελλοντικής πολιτικής συνοχής με την 
στρατηγική "Ευρώπη 2020", μπορεί να 
δημιουργήσει έναν καίριας σημασίας 
μηχανισμό υλοποίησης που θα οδηγήσει 
σε ευφυή και βιώσιμη ανάπτυξη στα 
κράτη μέλη και στις περιφέρειες·

Or.en

Τροπολογία 161
Gaston Franco, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει την ανάγκη να 11. τονίζει τον αποφασιστικό ρόλο που 
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υποστηριχθούν πρωτοβουλίες που 
εστιάζονται στο τοπικό και το 
περιφερειακό επίπεδο και αποβλέπουν 
στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
και των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, όπως είναι το Σύμφωνο των 
Δημάρχων και η πρωτοβουλία για τις 
Έξυπνες Πόλεις·

μπορεί να διαδραματίσει η ενεργειακή 
απόδοση στην ανάπτυξη αστικών και 
αγροτικών περιφερειών· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να υποστηριχθούν πρωτοβουλίες 
που εστιάζονται στο τοπικό και το 
περιφερειακό επίπεδο και αποβλέπουν 
στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
και των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, όπως είναι το Σύμφωνο των 
Δημάρχων και η πρωτοβουλία για τις 
Έξυπνες Πόλεις και να εφαρμοσθούν τα 
πιο αποτελεσματικά πρότυπα παραγωγής 
και χρήσεως της ενέργειας, όπως οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η 
τηλεθέρμανση, η συνδυασμένη παραγωγή 
θερμικής/ηλεκτρικής ενέργειας·

Or.en

Τροπολογία 162
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
υποστηριχθούν πρωτοβουλίες που 
εστιάζονται στο τοπικό και το 
περιφερειακό επίπεδο και αποβλέπουν 
στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
και των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, όπως είναι το Σύμφωνο των 
Δημάρχων και η πρωτοβουλία για τις 
Έξυπνες Πόλεις·

11. τονίζει τον αποφασιστικό ρόλο που 
μπορεί να διαδραματίσει η ενεργειακή 
απόδοση στην ανάπτυξη αστικών και 
αγροτικών περιφερειών· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να υποστηριχθούν πρωτοβουλίες 
που εστιάζονται στο τοπικό και το 
περιφερειακό επίπεδο και αποβλέπουν 
στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
και των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, όπως είναι το Σύμφωνο των 
Δημάρχων και η πρωτοβουλία για τις 
Έξυπνες Πόλεις·

Or.en
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Τροπολογία 163
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
υποστηριχθούν πρωτοβουλίες που 
εστιάζονται στο τοπικό και το 
περιφερειακό επίπεδο και αποβλέπουν 
στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
και των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, όπως είναι το Σύμφωνο των 
Δημάρχων και η πρωτοβουλία για τις 
Έξυπνες Πόλεις·

11. υπενθυμίζει τον αποφασιστικό ρόλο 
που η ενεργειακή απόδοση μπορεί να 
διαδραματίσει στην ανάπτυξη των 
αστικών και αγροτικών περιοχών·
υπογραμμίζει την ανάγκη να 
υποστηριχθούν πρωτοβουλίες που 
εστιάζονται στο τοπικό και το 
περιφερειακό επίπεδο και αποβλέπουν 
στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
και των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, όπως είναι το Σύμφωνο των 
Δημάρχων και η πρωτοβουλία για τις 
Έξυπνες Πόλεις·

Or.fr

Τροπολογία 164
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
υποστηριχθούν πρωτοβουλίες που 
εστιάζονται στο τοπικό και το 
περιφερειακό επίπεδο και αποβλέπουν 
στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
και των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, όπως είναι το Σύμφωνο των 
Δημάρχων και η πρωτοβουλία για τις 
Έξυπνες Πόλεις·

11. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
υποστηριχθούν πρωτοβουλίες που 
εστιάζονται στο τοπικό και το 
περιφερειακό επίπεδο και αποβλέπουν 
στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης
και τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, όπως είναι το Σύμφωνο των 
Δημάρχων και η πρωτοβουλία για τις 
Έξυπνες Πόλεις·

Or.en
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Τροπολογία 165
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
υποστηριχθούν πρωτοβουλίες που 
εστιάζονται στο τοπικό και το 
περιφερειακό επίπεδο και αποβλέπουν 
στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
και των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, όπως είναι το Σύμφωνο των 
Δημάρχων και η πρωτοβουλία για τις 
Έξυπνες Πόλεις·

11. υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθεί η 
υποστήριξη σε πρωτοβουλίες που 
εστιάζονται στο τοπικό και το 
περιφερειακό επίπεδο και αποβλέπουν 
στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
και των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, όπως είναι το Σύμφωνο των 
Δημάρχων και η πρωτοβουλία για τις 
Έξυπνες Πόλεις·

Or.en

Τροπολογία 166
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11a. πιστεύει ότι η πορεία προς μία 
καλύτερη ενεργειακή απόδοση θα πρέπει 
να ενδιαφέρει ολόκληρη την αλυσίδα 
προσφοράς και ζήτησης, 
περιλαμβανομένης της μετατροπής, της 
μεταβίβασης, της διανομής, και του 
εφοδιασμού, καθώς επίσης και της 
βιομηχανικής και της οικιακής 
κατανάλωσης και της κατανάλωσης των 
κτιρίων· θεωρεί ότι οι εταιρίες που 
παρέχουν υπηρεσίες ενέργειας είναι από 
πολλές απόψεις οι καταλληλότερες να 
βοηθήσουν τα νοικοκυριά και τις ΜΜΕ 
να βελτιώσουν την ενεργειακή τους 
απόδοση, και ότι η ενεργειακή απόδοση 
και τα ευφυή δίκτυα προσφέρουν στους 
πελάτες ένα ουσιαστικό και απτό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα·
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Or.en

Τροπολογία 167
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11a. σημειώνει ότι, όσον αφορά την 
εκτέλεση έργων για την 
αποτελεσματικότερη χρήση της 
ενέργειας, υπάρχουν σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο πολλά εμπόδια, 
ιδίως δε στον οικιστικό τομέα, εξαιτίας 
του οικονομικού κόστους και των 
μεγάλων περιόδων αποπληρωμής, των 
διαφορετικών κινήτρων για ενοικιαστές 
και ιδιοκτήτες, και των πολύπλοκων 
διαπραγματεύσεων στις πολυκατοικίες· 
ζητεί καινοτόμους λύσεις για την άρση 
αυτών των εμποδίων, όπως είναι τα 
σχέδια εκσυγχρονισμού των συστημάτων 
τηλεθέρμανσης, τα οικονομικά κίνητρα 
και η τεχνική υποστήριξη·

Or.en

Τροπολογία 168
Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11a. τονίζει το υπάρχον δυναμικό για την 
προώθηση και εφαρμογή των βέλτιστων 
πρακτικών σε ό,τι αφορά την ενεργειακή 
απόδοση σε επίπεδο δημοτικών και 
περιφερειακών υπηρεσιών·

Or.en
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Τροπολογία 169
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει το 
δυναμικό για αύξηση της απόδοσης στα 
δημόσια κτήρια και να προτείνει 
υποχρεωτικό στόχο για τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας των δημόσιων 
κτηρίων στα κράτη μέλη·

διαγράφεται

Or.de

Τροπολογία 170
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει το 
δυναμικό για αύξηση της απόδοσης στα 
δημόσια κτίρια και να προτείνει 
υποχρεωτικό στόχο για τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας των δημόσιων 
κτιρίων στα κράτη μέλη·

12. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υπάρχοντα 
κτίρια αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο 
μέρος της ευρωπαϊκής ακίνητης 
περιουσίας, και ότι εξακολουθούν να μην 
υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα για τη 
μείωση της ενεργειακής τους 
κατανάλωσης, καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να σχεδιάσουν και να θέσουν 
σε εφαρμογή οικονομικώς αποδοτικά, 
εφικτά και εύλογα εθνικά προγράμματα 
για την υποστήριξη ριζικών 
ανακαινίσεων για να καθοριστεί (ανάλογα 
με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται 
το κτίριο) μείωση κατά 50% έως 90% της 
ενεργειακής ζήτησης έναντι της 
καταστάσεως πριν από τα έργα 
ανακαίνισης· πρόκειται για στόχο που 
μπορεί να υλοποιηθεί βραχυπρόθεσμα 
μέσω της επικείμενης αναθεώρησης της 
οδηγίας για τις ενεργειακές και τα εθνικά 
σχέδια δράσης για την ενεργειακή 
απόδοση του 2011·
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Or.en

Τροπολογία 171

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει το 
δυναμικό για αύξηση της απόδοσης στα 
δημόσια κτίρια και να προτείνει 
υποχρεωτικό στόχο για τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας των δημόσιων
κτιρίων στα κράτη μέλη·

12. καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει το 
δυναμικό για αύξηση της απόδοσης στα 
υπάρχοντα κτίρια και να προτείνει 
υποχρεωτικές διαδρομές και στόχους για 
τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των 
υπαρχόντων κτιρίων στα κράτη μέλη για 
το 2020, το 2030 και το 2040· στο πλαίσιο 
αυτό, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να σχεδιάσουν και να θέσουν σε 
εφαρμογή προγράμματα για την 
υποστήριξη ριζικών ανακαινίσεων 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης με σκοπό 
να επιτευχθεί επίπεδο συγκρινόμενο με το 
πρότυπο της παθητικής κατοικίας· ζητεί 
τα προγράμματα αυτά να αρχίσουν να 
εφαρμόζονται στα υπάρχοντα κτίρια με 
τις χαμηλότερες προδιαγραφές σε ό,τι 
αφορά την ενεργειακή απόδοση ώστε να 
είναι σε θέση τα κτίρια αυτά να επιτύχουν 
τέτοια επίπεδα έως το 2020· ζητεί από 
την Επιτροπή να στείλει στους επενδυτές 
σαφές σήμα διευκρινίζοντας ότι έως το 
2040 το αργότερο θα πρέπει να έχουν γίνει 
σε όλα τα κτίρια ριζικές επεμβάσεις 
εκσυγχρονισμού σύμφωνα με τα 
προαναφερθέντα·

Or.en

Τροπολογία 172
Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει το 
δυναμικό για αύξηση της απόδοσης στα 
δημόσια κτήρια και να προτείνει 
υποχρεωτικό στόχο για τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας των δημόσιων 
κτηρίων στα κράτη μέλη·

12. καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει το 
δυναμικό για αύξηση της απόδοσης στα 
δημόσια κτήρια και να προτείνει στόχο για 
τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των 
δημόσιων κτηρίων στα κράτη μέλη· θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο η 
αρχή της οικονομικής βιωσιμότητας που 
περιλαμβάνεται στην αναθεωρημένη 
οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των 
κτιρίων όσο και οι οικονομικές 
επιπτώσεις στις ΜΜΕ π.χ. στο λιανικό 
εμπόριο ή στον κλάδο της τροφοδοσίας·

Or.de

Τροπολογία 173
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει το 
δυναμικό για αύξηση της απόδοσης στα 
δημόσια κτίρια και να προτείνει 
υποχρεωτικό στόχο για τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας των δημόσιων 
κτιρίων στα κράτη μέλη·

12. καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει το 
δυναμικό για αύξηση της απόδοσης στα 
δημόσια κτίρια και να προτείνει 
υποχρεωτικό στόχο για τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας των δημόσιων 
κτιρίων στα κράτη μέλη, προσέχοντας 
ιδιαίτερα να μην επιβαρύνει υπέρμετρα 
τους δήμους που θα πρέπει να 
χρηματοδοτήσουν τα μέτρα για τις 
ανακαινίσεις·

Or.en

Τροπολογία 174
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Jens Rohde, Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει το 
δυναμικό για αύξηση της απόδοσης στα 
δημόσια κτίρια και να προτείνει 
υποχρεωτικό στόχο για τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας των δημόσιων
κτιρίων στα κράτη μέλη·

12. καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει το 
δυναμικό για αύξηση της απόδοσης σε 
υπάρχοντα κτίρια και να προτείνει στην 
αναθεωρημένη οδηγία για τις ενεργειακές 
υπηρεσίες και μέσω των εθνικών σχεδίων 
δράσης για την ενεργειακή απόδοση του 
2011, υποχρεωτικούς στόχους για τη 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των 
υπαρχόντων κτιρίων στα κράτη μέλη·

Or.en

Τροπολογία 175
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει το 
δυναμικό για αύξηση της απόδοσης στα 
δημόσια κτίρια και να προτείνει 
υποχρεωτικό στόχο για τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας των δημόσιων 
κτιρίων στα κράτη μέλη·

12. καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει την
πραγματική μείωση της κατανάλωσης
και μέσω συγκριτικής αξιολόγησης το 
δυναμικό για αύξηση της απόδοσης στα 
δημόσια κτίρια, και να προτείνει 
υποχρεωτικό στόχο για τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας των δημόσιων 
κτιρίων που ανήκουν σε δημόσιες 
υπηρεσίες στα κράτη μέλη μέχρι το 2020·

Or.en

Τροπολογία 176
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει το 
δυναμικό για αύξηση της απόδοσης στα 
δημόσια κτήρια και να προτείνει 

12. καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει το 
δυναμικό για αύξηση της απόδοσης στα 
δημόσια κτήρια αποδίδοντας ιδιαίτερη 
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υποχρεωτικό στόχο για τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας των δημόσιων 
κτηρίων στα κράτη μέλη·

προσοχή στο θερμοεκσυγχρονιστικό 
δυναμικό των ιστορικών κτιρίων και να 
προτείνει υποχρεωτικό στόχο για τη 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των 
δημόσιων κτηρίων στα κράτη μέλη·

Or.pl

Τροπολογία 177
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει το 
δυναμικό για αύξηση της απόδοσης στα 
δημόσια κτίρια και να προτείνει 
υποχρεωτικό στόχο για τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας των δημόσιων
κτιρίων στα κράτη μέλη·

12. καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει το 
δυναμικό για αύξηση της απόδοσης στα 
κτίρια της δημόσιας διοίκησης και 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν 
την ενεργειακή απόδοση στα κτίρια της
δημόσιας διοίκησης·

Or.en

Τροπολογία 178
Norbert Glante

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει το 
δυναμικό για αύξηση της απόδοσης στα 
δημόσια κτήρια και να προτείνει 
υποχρεωτικό στόχο για τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας των δημόσιων 
κτηρίων στα κράτη μέλη·

12. καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει το 
δυναμικό για αύξηση της απόδοσης στα 
δημόσια κτήρια και να προτείνει στο 
πλαίσιο εξοικονόμησης πρωτογενούς 
ενέργειας έναν υποχρεωτικό στόχο για τη 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των 
δημόσιων κτηρίων στα κράτη μέλη·

Or.de
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Τροπολογία 179
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov, Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να σχεδιάσουν και να θέσουν σε 
εφαρμογή οικονομικώς αποδοτικά, 
εφικτά και εύλογα εθνικά προγράμματα 
για την υποστήριξη ριζικών 
ανακαινίσεων με σκοπό να επιτευχθεί, 
ανάλογα με την κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται το κάθε κτίριο, μείωση κατά 
50% έως 90% της ενεργειακής ζήτησης 
έναντι της καταστάσεως πριν από τα 
έργα ανακαίνισης, έτσι ώστε να βελτιωθεί 
μέχρι το 2050 το σύνολο των υπαρχόντων 
κτιρίων κατά μέσον όρο τουλάχιστον της 
τάξεως του 80% έναντι των σημερινών 
επιπέδων· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα 
στα λιγότερο αποδοτικά κτίρια, κάνοντας 
ιδίως χρήση της κλίμακας από Α έως Ζ 
(ή ανάλογης μεθόδου μέτρησης) η οποία 
περιέχεται στα πιστοποιητικά 
ενεργειακής απόδοσης· ζητεί το ύψος της 
οικονομικής, φορολογικής ή άλλης 
μορφής στήριξης που συμφωνείται για 
την υλοποίηση των έργων ανακαίνισης να 
είναι ανάλογο του επιπέδου βελτίωσης, η 
δε οικονομική υποστήριξη να παρέχεται 
μόνο για μέτρα που αντιστοιχούν σε πιο 
φιλόδοξους στόχους από αυτούς που 
ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις·

Or.en

Τροπολογία 180
Ivari Padar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. υπενθυμίζει την υποχρέωση των 
κρατών μελών δυνάμει της 3ης 
Ενεργειακής Δέσμης Μέτρων να 
αναπτύξουν καινοτόμους τύπους 
τιμολόγησης όπως για παράδειγμα να 
αναθέτουν στις επιχειρήσεις ηλεκτρικής 
ενέργειας, είτε απ’ ευθείας είτε μέσω των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, την 
αρμοδιότητα να εφαρμόζουν τύπους 
τιμολόγησης, βάσει των οποίων η τιμή 
αυξάνεται ανάλογα με τα επίπεδα 
κατανάλωσης, με απώτερο στόχο να 
ενθαρρυνθεί μια συμπεριφορά που 
προωθεί την ενεργειακή αποδοτικότητα, 
να μειωθεί η ζήτηση ηλεκτρικής 
ενέργειας στα νοικοκυριά και, κατά 
συνέπεια, να περιορισθούν οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στον οικιακό 
τομέα, καθώς και να μειωθεί το κόστος 
της ενέργειας στα νοικοκυριά που 
πλήττονται από ενεργειακή πενία·

Or.en

Τροπολογία 181
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 a. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
υπάρχοντα κτίρια αντιπροσωπεύουν το 
99% της ευρωπαϊκής ακίνητης 
περιουσίας, και ότι εξακολουθούν να μην 
υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα για τη 
μείωση της ενεργειακής τους 
κατανάλωσης, καλεί τα κράτη μέλη να 
καθορίσουν ενδεικτικούς στόχους για τον 
αριθμό των υπαρχόντων κτιρίων που 
πρέπει να ανακαινίζονται κάθε χρόνο·

Or.en
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Τροπολογία 182
Norbert Glante

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή, να διευρύνει το 
πεδίο εφαρμογής της πολιτικής των 
κτιρίων σε οικολογικές συνοικίες, ώστε 
να διασφαλιστεί ότι μέσω της 
βελτιστοποίησης των πόρων θα μειωθούν 
σε τοπικό επίπεδο η κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας στα κτίρια και το 
κόστος για όλους τους καταναλωτές·

Or.de

Τροπολογία 183
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο της περαιτέρω διεύρυνσης 
του πεδίου των μέτρων για τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης στον τριτογενή 
τομέα και τα εμπορικά κτίρια·

Or.en

Τροπολογία 184
Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. τονίζει τη σημασία που έχει για τα 
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φτωχότερα νοικοκυριά η μείωση του 
υψηλού κόστους των καυσίμων μέσω της 
στήριξης των δραστηριοτήτων ριζικής 
ανακαίνισης οι οποίες μειώνουν δραστικά 
ενεργειακή κατανάλωση και δαπάνη·

Or.en

Τροπολογία 185
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. αναγνωρίζει τη δυνατότητα της 
ενεργειακής εξοικονόμησης στα κτίρια, 
τόσο στις πόλεις όσο και στις αγροτικές 
περιοχές·

Or.en

Τροπολογία 186
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο οι 
κατοικίες των νοικοκυριών που 
πλήττονται από ενεργειακή ένδεια να 
προσαρμοσθούν στα υψηλότερα δυνατά 
πρότυπα ενεργειακής απόδοσης χωρίς να 
αυξηθεί το ημερήσιο κόστος για τα άτομα 
αυτής της κατηγορίας· τονίζει ότι σε 
πολλές περιπτώσεις θα απαιτηθούν 
σημαντικές επενδύσεις στις κατοικίες, οι 
οποίες όμως θα αντισταθμιστούν 
παράλληλα από μία σειρά οφελών που δεν 
έχουν ενεργειακό χαρακτήρα, όπως η 
μείωση της θνησιμότητας, η βελτίωση 
της ευεξίας και γενικότερα της ποιότητας 
ζωής, η μείωση των επιπέδων χρέους και 
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η μείωση του κόστους της υγειονομικής 
περίθαλψης με την ελάττωση της 
ρύπανσης εντός της κατοικίας και την 
μικρότερη καταπόνηση λόγω 
θερμοκρασιακών συνθηκών·

Or.en

Τροπολογία 187
Fiona Hall, Lena Ek, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να πραγματοποιήσουν ελέγχους των 
επιπέδων χρηματοδότησης (investment 
grade) για την ποιοτική αξιολόγηση των 
πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης· 
επί τη βάσει των εν λόγω αξιολογήσεων, 
καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη μέλη 
για την εξασφάλιση της ποιότητας των 
πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσής 
τους και της βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης των μέτρων που θεσπίστηκαν 
ως αποτέλεσμα των συστάσεων που 
περιέχονται στα εν λόγω πιστοποιητικά·

Or.en

Τροπολογία 188
Fiona Hall, Jens Rohde, Corinne Lepage, Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. είναι πεπεισμένο ότι καθοριστικό για 
την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης 
ενέργειας είναι να αναλάβουν πρωτοπόρο 
ρόλο οι δημόσιες αρχές· αναγνωρίζει από 
την άλλη πλευρά ότι οι υφιστάμενοι 

13. είναι πεπεισμένο ότι καθοριστικό για 
την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης 
ενέργειας είναι να αναλάβουν πρωτοπόρο 
ρόλο οι δημόσιες αρχές· ζητεί κατά 
συνέπεια οι δημόσιες αρχές να υπερβούν 
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δημοσιονομικοί περιορισμοί, ιδίως σε 
περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο, συχνά 
περιορίζουν τις δυνατότητες των δημόσιων 
φορέων για σημαντικές προκαταρκτικές 
επενδύσεις· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να βρουν καινοτόμες λύσεις 
για την αντιμετώπιση αυτού του 
προβλήματος·

κατά πολύ τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στην οδηγία για την 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, ιδίως 
με την ανακαίνιση, το συντομότερο 
δυνατό, όλων των κτιρίων τους σε 
επίπεδο συγκρινόμενο με το πρότυπο της 
σχεδόν μηδενικής ενέργειας, όπου αυτό 
είναι εφικτό· αναγνωρίζει από την άλλη 
πλευρά ότι οι υφιστάμενοι δημοσιονομικοί 
περιορισμοί, ιδίως σε περιφερειακό και σε 
τοπικό επίπεδο, συχνά περιορίζουν τις 
δυνατότητες των δημόσιων φορέων για 
σημαντικές προκαταρκτικές επενδύσεις· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
βρουν καινοτόμες λύσεις για την 
αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, για 
παράδειγμα, εξετάζοντας την 
εξοικονόμηση κόστους εντός ενός 
πολυετούς χρηματοδοτικού πλαισίου·

Or.en

Τροπολογία 189
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. είναι πεπεισμένο ότι καθοριστικό για 
την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης 
ενέργειας είναι να αναλάβουν πρωτοπόρο 
ρόλο οι δημόσιες αρχές· αναγνωρίζει από 
την άλλη πλευρά ότι οι υφιστάμενοι 
δημοσιονομικοί περιορισμοί, ιδίως σε 
περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο, συχνά 
περιορίζουν τις δυνατότητες των δημόσιων 
φορέων για σημαντικές προκαταρκτικές 
επενδύσεις· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να βρουν καινοτόμες λύσεις για 
την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος·

13. είναι πεπεισμένο ότι καθοριστικό για 
την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης 
ενέργειας είναι να αναλάβουν πρωτοπόρο 
ρόλο οι δημόσιες αρχές· αναγνωρίζει από 
την άλλη πλευρά ότι οι υφιστάμενοι 
δημοσιονομικοί περιορισμοί, ιδίως σε 
περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο, συχνά 
περιορίζουν τις δυνατότητες των δημόσιων 
φορέων για σημαντικές προκαταρκτικές 
επενδύσεις· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διευκολύνουν και να 
προωθήσουν την γένεση καινοτόμων 
λύσεων για την αντιμετώπιση αυτού του 
προβλήματος· Αυτό θα μπορούσε να γίνει 
σε επίπεδο ΕΕ χρησιμοποιώντας μέσα 
όπως το πρότυπο σύμβασης ενεργειακής 
απόδοσης ή μέσα βασιζόμενα στην 
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αγορά, τα οποία επιτρέπουν πλήρη 
εφαρμογή των θετικών εξωτερικών 
παραγόντων των επενδύσεων σε 
ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας·

Or.en

Τροπολογία 190
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. είναι πεπεισμένο ότι καθοριστικό για 
την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης 
ενέργειας είναι να αναλάβουν πρωτοπόρο 
ρόλο οι δημόσιες αρχές· αναγνωρίζει από 
την άλλη πλευρά ότι οι υφιστάμενοι 
δημοσιονομικοί περιορισμοί, ιδίως σε 
περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο, 
συχνά περιορίζουν τις δυνατότητες των 
δημόσιων φορέων για σημαντικές 
προκαταρκτικές επενδύσεις· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βρουν 
καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση 
αυτού του προβλήματος·

13. τονίζει ότι τα δημόσια κτίρια θα 
πρέπει να διαδραματίζουν υποδειγματικό 
ρόλο· συνεπώς, ζητεί οι δημόσιες αρχές να 
υπερβούν κατά πολύ τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στην οδηγία για την 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, ιδίως 
με την ανακαίνιση όλων των κτιρίων τους
σε επίπεδο συγκρινόμενο με το πρότυπο 
της παθητικής κατοικίας·

Or.en

Τροπολογία 191
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. είναι πεπεισμένο ότι καθοριστικό για 
την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης 
ενέργειας είναι να αναλάβουν πρωτοπόρο 
ρόλο οι δημόσιες αρχές· αναγνωρίζει από 
την άλλη πλευρά ότι οι υφιστάμενοι
δημοσιονομικοί περιορισμοί, ιδίως σε 

13. είναι πεπεισμένο ότι καθοριστικό για 
την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης 
ενέργειας είναι οι δημόσιες αρχές να 
αναλάβουν σε στενή συνεργασία 
πρωτοπόρο ρόλο σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο· αναγνωρίζει από την 
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περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο, 
συχνά περιορίζουν τις δυνατότητες των 
δημόσιων φορέων για σημαντικές 
προκαταρκτικές επενδύσεις· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βρουν 
καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση 
αυτού του προβλήματος·

άλλη πλευρά ότι, σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, οι δημοσιονομικοί 
περιορισμοί παραμένουν ιδίως στον 
οικιστικό τομέα· αναγνωρίζει επιπλέον ότι 
αυτοί οι δημοσιονομικοί περιορισμοί 
συχνά περιορίζουν τις δυνατότητες των 
δημόσιων φορέων για σημαντικές 
προκαταρκτικές επενδύσεις· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βρουν 
καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση 
αυτού του προβλήματος·

Or.en

Τροπολογία 192

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. είναι πεπεισμένο ότι καθοριστικό για 
την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης 
ενέργειας είναι να αναλάβουν πρωτοπόρο
ρόλο οι δημόσιες αρχές· αναγνωρίζει από 
την άλλη πλευρά ότι οι υφιστάμενοι 
δημοσιονομικοί περιορισμοί, ιδίως σε 
περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο, συχνά 
περιορίζουν τις δυνατότητες των δημόσιων 
φορέων για σημαντικές προκαταρκτικές 
επενδύσεις· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να βρουν καινοτόμες λύσεις 
για την αντιμετώπιση αυτού του 
προβλήματος·

13. είναι πεπεισμένο ότι καθοριστικό για 
την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης 
ενέργειας είναι ότι οι δημόσιες αρχές 
πρέπει να αναλάβουν παραδειγματικό
ρόλο· ζητεί συνεπώς από τις δημόσιες 
αρχές να εκσυγχρονίσουν όλα τα κτίριά 
τους τουλάχιστον στο επίπεδο της σχεδόν 
μηδενικής ενέργειας ή παθητικών 
προτύπων έως το 2018· αναγνωρίζει από 
την άλλη πλευρά ότι οι υφιστάμενοι 
δημοσιονομικοί περιορισμοί, ιδίως σε 
περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο, συχνά 
περιορίζουν τις δυνατότητες των δημόσιων 
φορέων για σημαντικές προκαταρκτικές 
επενδύσεις· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να βρουν καινοτόμες λύσεις 
για την αντιμετώπιση αυτού του 
προβλήματος·

Or.en
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Τροπολογία 193
Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. στο πλαίσιο αυτό, δίνει έμφαση στο 
χρηματοπιστωτικό μέσο «ESCO» το 
οποίο βασίζεται σε εταιρική σχέση 
δημόσιου - ιδιωτικού τομέα, έχει ήδη 
χρησιμοποιηθεί σε αρκετά κράτη μέλη 
της ΕΕ και συνδράμει ειδικά τις 
περιφερειακές και τοπικές δημόσιες 
αρχές να ξεπεράσουν το εμπόδιο του 
υψηλού κόστους των αρχικών 
επενδύσεων όταν εκσυγχρονίζονται 
υπάρχοντα κτίρια για τον σκοπό της 
ενεργειακής απόδοσης· προτείνει στην 
Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη για την 
αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών 
στα κράτη μέλη και για να εντοπίσει τα 
εμπόδια και τους φραγμούς στην πλήρη 
εκμετάλλευση του δυναμικού του 
χρηματοπιστωτικού μηχανισμού·

Or.en

Τροπολογία 194
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει 
ενιαίο και υψηλής ποιότητας σύστημα 
πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης 
βασιζόμενο σε ελέγχους των επιπέδων 
χρηματοδότησης· το σύστημα αυτό θα 
παράσχει κατευθυντήριες γραμμές στα 
κράτη μέλη για την εξασφάλιση της 
ποιότητας της βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης των μέτρων που θεσπίστηκαν·
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Τροπολογία 195
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. αναγνωρίζει τον πρωτοπόρο ρόλο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί την 
Επιτροπή να εκπονήσει σχέδια με σκοπό 
τη μείωση, με ικανοποιητική σχέση 
κόστους-απόδοσης, της ενεργειακής 
κατανάλωσης των κτιρίων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους 
τόπους, περιλαμβανομένων και των 
δορυφορικών οργανισμών της 
Επιτροπής·

Or.en

Τροπολογία 196
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Maria Da Graça 
Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. πιστεύει ότι η ενεργειακή απόδοση 
στα κτίρια πρέπει να αντιμετωπίζεται με 
συνεπή και βιώσιμο τρόπο και να 
εξασφαλίζεται ότι θα ισχύουν 
αντικειμενικά κριτήρια βάσει των οποίων 
παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού θα γίνονται 
μόνο στα δυνάμει αποδοτικά ενεργειακώς 
κτίρια··

Or.en
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Τροπολογία 197
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να 
δώσουν το παράδειγμα, ανακαινίζοντας 
τα κτίριά τους έτσι ώστε να επιτύχουν 
σχεδόν μηδενικό επίπεδο έως το 2020·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 198
Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να 
δώσουν το παράδειγμα, ανακαινίζοντας τα 
κτίριά τους έτσι ώστε να επιτύχουν σχεδόν 
μηδενικό επίπεδο έως το 2020·

14. πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να 
δώσουν το παράδειγμα, ανακαινίζοντας τα 
κτίριά τους έτσι ώστε να επιτύχουν σχεδόν 
μηδενικό επίπεδο έως το 2020 ως τμήμα 
ενός ευρύτερου ελέγχου της χρήσεως 
ενέργειας από τα θεσμικά όργανα ο 
οποίος θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει 
ρυθμίσεις εργασίας και μετακινήσεων, 
κίνητρα και τόπους, εξοπλισμό και 
προμήθειες·

Or.en

Τροπολογία 199
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Maria Da Graça 
Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να 
δώσουν το παράδειγμα, ανακαινίζοντας τα
κτίριά τους έτσι ώστε να επιτύχουν 
σχεδόν μηδενικό επίπεδο έως το 2020·

14. πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να 
δώσουν το παράδειγμα στα κτίρια εκείνα 
στα οποία έχει εντοπιστεί δυναμικό 
ενεργειακής απόδοσης·

Or.en

Τροπολογία 200
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να 
δώσουν το παράδειγμα, ανακαινίζοντας τα 
κτίριά τους έτσι ώστε να επιτύχουν 
σχεδόν μηδενικό επίπεδο έως το 2020·

14. πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να 
δώσουν το παράδειγμα αυξάνοντας ριζικά 
την απόδοση των κτιρίων και των 
δραστηριοτήτων τους υπό το πρίσμα της 
ενέργειας και της χρησιμοποίησης 
ενεργειακών πόρων·

Or.en

Τροπολογία 201
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να 
δώσουν το παράδειγμα, ανακαινίζοντας τα 
κτήριά τους έτσι ώστε να επιτύχουν 
σχεδόν μηδενικό επίπεδο έως το 2020·

14. πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να 
δώσουν το παράδειγμα, εκσυγχρονίζοντας 
την θερμική αποτελεσματικότητα των 
κτιρίων τους και εξοπλίζοντάς τα με 
συστήματα ηλιακής ενέργειας, έτσι ώστε 
να επιτύχουν σχεδόν μηδενικό επίπεδο έως 
το 2020·
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Τροπολογία 202
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να 
δώσουν το παράδειγμα, ανακαινίζοντας τα 
κτίριά τους έτσι ώστε να επιτύχουν σχεδόν 
μηδενικό επίπεδο έως το 2020·

14. πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το 
Συμβούλιο πρέπει να δώσουν το 
παράδειγμα, ανακαινίζοντας τα κτίριά τους 
ακολουθώντας τις καλύτερες 
προδιαγραφές και κάνοντας χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειες 
προκειμένου να επιτύχουν σχεδόν 
μηδενικό επίπεδο έως το 2020·

Or.en

Τροπολογία 203
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να 
δώσουν το παράδειγμα, ανακαινίζοντας τα 
κτίριά τους έτσι ώστε να επιτύχουν σχεδόν 
μηδενικό επίπεδο έως το 2020·

14. πιστεύει ότι τα ευρωπαϊκά όργανα και
οι Οργανισμοί πρέπει να δώσουν το 
παράδειγμα, ανακαινίζοντας τα κτίριά τους 
έτσι ώστε να επιτύχουν σχεδόν μηδενικό 
επίπεδο έως το 2020·

Or.en

Τροπολογία 204
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να 
δώσουν το παράδειγμα, ανακαινίζοντας τα 
κτίριά τους έτσι ώστε να επιτύχουν σχεδόν 
μηδενικό επίπεδο έως το 2020·

14. πιστεύει ότι τα όργανα της ΕΕ πρέπει 
να δώσουν το παράδειγμα, ανακαινίζοντας 
τα κτίριά τους έτσι ώστε να επιτύχουν 
σχεδόν μηδενικό επίπεδο έως το 2020·

Or.en

Τροπολογία 205

Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να 
δώσουν το παράδειγμα, ανακαινίζοντας τα 
κτίριά τους έτσι ώστε να επιτύχουν σχεδόν 
μηδενικό επίπεδο έως το 2020·

14. πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να 
δώσουν το παράδειγμα, ανακαινίζοντας τα 
κτίριά τους έτσι ώστε να επιτύχουν σχεδόν 
μηδενικό επίπεδο έως το 2018·

Or.en

Τροπολογία 206
Hannes Swoboda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν τόσο τον 
εκσυγχρονισμό των υφισταμένων 
κτιριακών δομών όσο και το ζήτημα της 
ενεργειακής απόδοσης των νέων κτιρίων, 
και να δώσουν μεγαλύτερη 
προτεραιότητα στις τεχνικές 
εκσυγχρονισμού που είναι 
οικονομικότερες ενώ, ταυτόχρονα, 
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εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ενεργειακής 
εξοικονόμησης·

Or.en

Τροπολογία 207
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τις 
προσπάθειές της για τη βελτίωση της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε όλη 
την αξιακή αλυσίδα του 
κατασκευαστικού τομέα, ιδίως στις 
ΜΜΕ, δημιουργώντας με αυτόν τον 
τρόπο τοπικές ‘πράσινες’ θέσεις εργασίας 
και διευκολύνοντας συγχρόνως μία 
φιλόδοξη εφαρμογή ενεργειακής 
απόδοσης· αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό όσον αφορά τη μεγαλύτερη 
οικονομία των εργασιών ριζικής 
ανακαίνισης και την τήρηση των 
προδιαγραφών για τα κτίρια με 
«μηδενική σχεδόν κατανάλωση 
ενέργειας», όπως αναφέρεται στην οδηγία 
για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων·

Or.en

Τροπολογία 208
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. επισημαίνει ότι, ενώ από τη μία 
πλευρά η αγορά των Εταιριών 
Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO) 
παρουσιάζει τεράστιο δυναμικό ως 
επωφελής μηχανισμός (win-win) 



PE450.651v02-00 112/113 AM\835673EL.doc

EL

υλοποίησης ενεργειακής εξοικονόμησης 
στον κατασκευαστικό και τον οικιστικό 
τομέα, από την άλλη πλευρά για να τεθεί 
σε λειτουργία αυτή η αγορά απαιτούνται 
μία πρόσθετη αρχική στήριξη, ένας 
προσανατολισμός και τα κατάλληλα 
οικονομικά κίνητρα·

Or.en

Τροπολογία 209
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. ζητεί να ιδρυθούν υποχρεωτικά στα 
κράτη μέλη ταμεία ενεργειακής απόδοσης 
για τη συγκέντρωση δημόσιων 
χρηματοδοτήσεων τα οποία έχουν 
επινοηθεί και λειτουργούν ως μηχανισμός 
μόχλευσης ιδιωτικών χρηματοδοτικών 
πόρων με στόχο την κάλυψη επενδυτικών 
κενών·

Or.en

Τροπολογία 210
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μία ευρωπαϊκή στρατηγική για 
εκτεταμένη ανάπτυξη ριζικών 
ανακαινίσεων στο σύνολο των 
υπαρχόντων κτιρίων η οποία να αφορά 
τόσο την ενεργειακή απόδοση όσο και τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or.en
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Τροπολογία 211
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την αντικατάσταση 
ορισμένων μη παραδοσιακών κτιρίων 
πλημμελούς ενεργειακής απόδοσης, όταν 
οι εργασίες ανακαίνισης δεν είναι 
βιώσιμες και οικονομικώς αποδοτικές·

Or.en


