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Τροπολογία 1
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- σχετικά με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Χάρτης πορείας για 
τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική 
οικονομία χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών το 2050» 
(COM(2011)0112),

Or. en

Τροπολογία 2
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- σχετικά με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
663/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 
2009, για τη θέσπιση προγράμματος 
ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης 
με τη χορήγηση κοινοτικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον 
τομέα της ενέργειας

Or. en

Τροπολογία 3
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- σχετικά με το ψήφισμά του της 6ης 
Μαΐου 2010 για την κινητοποίηση των 
τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών για τη διευκόλυνση της 
μετάβασης προς ενεργειακά αποδοτική 
οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα

Or. en

Τροπολογία 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- σχετικά με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο με τίτλο «Ενεργειακή 
πολιτική για την Ευρώπη» 
(COM(2007)0001),

Or. pl

Τροπολογία 5
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- σχετικά με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο με τίτλο «Σχέδιο 
διασυνδέσεων προτεραιότητας» 
(COM(2006)0846),



AM\861071EL.doc 5/108 PE460.899v01-00

EL

Or. pl

Τροπολογία 6
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- σχετικά με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
και την κατάργηση της Οδηγίας 
2003/54/ΕΚ,

Or. pl

Τροπολογία 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 δ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- σχετικά με την Οδηγία 2009/73/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την 
κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ,

Or. pl

Τροπολογία 8
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 663/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με ένα 
πρόγραμμα οικονομικής ανάκαμψης με 
κοινοτική χρηματοδοτική στήριξη για 
έργα στον τομέα της ενέργειας,

Or. de

Τροπολογία 9
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- σχετικά με τα ψηφίσματα της 16 Ιουνίου 
20107 και της 17ης Φεβρουαρίου 2011 
σχετικά με την «Ευρώπη 2020», 

- σχετικά με το ψήφισμά της της 17ης 
Φεβρουαρίου 20117 σχετικά με την 
«Ευρώπη 2020»,

Or. en

Τροπολογία 10
Antonio Cancian, Patrizia Toia, Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 17 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη στρατηγική σημασία 
της υλοποίησης της ενεργειακής 
υποδομής για την επίτευξη των στόχων 
του SET PLAN (Στρατηγικό Σχέδιο 
Ενεργειακών Τεχνολογιών), 

Or. it

                                               
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0223.
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Τροπολογία 11
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- σχετικά με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
663/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 
2009, για τη θέσπιση προγράμματος 
ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης 
με τη χορήγηση κοινοτικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον 
τομέα της ενέργειας,

Or. en

Τροπολογία 12
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές 
ενεργειακές προκλήσεις μας είναι η 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, η 
ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας με 
μείωση των εισαγωγών ορυκτών 
καυσίμων, η επίτευξη ανταγωνιστικής 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας και η 
διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε 
αειφόρο, φθηνή και ασφαλή ενέργεια,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές 
ενεργειακές προκλήσεις μας είναι η 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, η 
ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας, η 
ανάγκη καθολικής πρόσβασης σε ασφαλή 
και βιώσιμη ενέργεια που να είναι 
οικονομικά προσιτή σε όλους με μείωση 
των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων και η 
επίτευξη ανταγωνιστικής εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας,

Or. nl



PE460.899v01-00 8/108 AM\861071EL.doc

EL

Τροπολογία 13
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές 
ενεργειακές προκλήσεις μας είναι η 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, 
η ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας με 
μείωση των εισαγωγών ορυκτών 
καυσίμων, η επίτευξη ανταγωνιστικής 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας και η 
διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε 
αειφόρο, φθηνή και ασφαλή ενέργεια,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές 
ενεργειακές προκλήσεις μας είναι η 
ελαχιστοποίηση της αλλαγής του 
κλίματος, η ενίσχυση της ενεργειακής 
αυτονομίας κινούμενοι προς ένα 
ενεργειακό σύστημα χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, η επίτευξη 
ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας και η διασφάλιση της καθολικής 
πρόσβασης σε αειφόρο, φθηνή και ασφαλή 
ενέργεια,

Or. pl

Τροπολογία 14
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska, Arturs Krišjānis 
Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεγαλύτερες 
προκλήσεις στον τομέα της ενεργειακής 
πολιτικής είναι η καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής, η ενίσχυση της 
ενεργειακής αυτάρκειας με παράλληλη 
μείωση των εισαγωγών ορυκτών
καυσίμων, η δημιουργία μιας 
ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας και η διασφάλιση της καθολικής 
πρόσβασης σε έναν αειφόρο, οικονομικά 
προσιτό και ασφαλή ενεργειακό 
εφοδιασμό,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεγαλύτερες 
προκλήσεις στον τομέα της ενεργειακής 
πολιτικής είναι η καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής, η ενίσχυση της 
ενεργειακής αυτάρκειας με παράλληλη 
διαφοροποίηση των προμηθευτριών
χωρών και των πηγών ενέργειας, η 
δημιουργία μιας ανταγωνιστικής 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας και η 
διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε 
έναν αειφόρο, οικονομικά προσιτό και 
ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό,

Or. de
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Τροπολογία 15
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές 
ενεργειακές προκλήσεις μας είναι η 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, η 
ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας με 
μείωση των εισαγωγών ορυκτών 
καυσίμων, η επίτευξη ανταγωνιστικής 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας και η 
διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε 
αειφόρο, φθηνή και ασφαλή ενέργεια,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές 
ενεργειακές προκλήσεις μας είναι η 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, η 
ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας με 
μείωση των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων 
και της συνολικής χρήσης της ενέργειας, η 
επίτευξη ενός ισχυρού τομέα ενέργειας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, βασιζόμενο σε 
δημόσιους τομείς που εγγυώνται την 
καθολική πρόσβαση στην ενέργεια και 
λειτουργούν ως μοχλός για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για την 
οικονομική ανάπτυξη, και η διασφάλιση 
της καθολικής πρόσβασης σε αειφόρο, 
φθηνή και ασφαλή ενέργεια,

Or. pt

Τροπολογία 16
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές 
ενεργειακές προκλήσεις μας είναι η 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, η 
ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας με 
μείωση των εισαγωγών ορυκτών 
καυσίμων, η επίτευξη ανταγωνιστικής 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας και η 
διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε 
αειφόρο, φθηνή και ασφαλή ενέργεια,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές 
ενεργειακές προκλήσεις μας είναι η 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, η 
διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας 
των υπαρχόντων σταθμών παραγωγής 
πυρηνικής ενέργειας, η ενίσχυση της 
ενεργειακής ασφάλειας με μείωση της 
εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα και 
ειδικά από εισαγωγές, η επίτευξη 
ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς 
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ενέργειας και η διασφάλιση της καθολικής 
πρόσβασης σε αειφόρο, φθηνή και ασφαλή 
ενέργεια,

Or. en

Τροπολογία 17
<Members>Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές 
ενεργειακές προκλήσεις μας είναι η 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, η 
ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας με 
μείωση των εισαγωγών ορυκτών 
καυσίμων, η επίτευξη ανταγωνιστικής 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας και η 
διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε 
αειφόρο, φθηνή και ασφαλή ενέργεια,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές 
ενεργειακές προκλήσεις μας είναι η 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, η 
ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας με 
χρήση των αποθεμάτων ορυκτών 
καυσίμων της ίδιας της ΕΕ και μείωση 
των εισαγωγών, η επίτευξη μιας πλήρως
ανταγωνιστικής και λειτουργικής
εσωτερικής αγοράς ενέργειας και η 
διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε 
αειφόρο, φθηνή και ασφαλή ενέργεια,

Or. en

Τροπολογία 18
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές 
ενεργειακές προκλήσεις μας είναι η 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος,
η ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας με 
μείωση των εισαγωγών ορυκτών 
καυσίμων, η επίτευξη ανταγωνιστικής 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας και η 
διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές 
ενεργειακές προκλήσεις μας είναι η 
ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας με 
μείωση των εισαγωγών ορυκτών 
καυσίμων, η επίτευξη ανταγωνιστικής 
εσωτερικής και εξωτερικής αγοράς 
ενέργειας και η διασφάλιση της καθολικής 
πρόσβασης σε αειφόρο, φιλική προς το 
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αειφόρο, φθηνή και ασφαλή ενέργεια, περιβάλλον, φθηνή, ασφαλή και 
αποδοτική ενέργεια,

Or. pl

Τροπολογία 19
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές 
ενεργειακές προκλήσεις μας είναι η 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, η 
ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας με 
μείωση των εισαγωγών ορυκτών 
καυσίμων, η επίτευξη ανταγωνιστικής 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας και η 
διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε 
αειφόρο, φθηνή και ασφαλή ενέργεια,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές 
ενεργειακές προκλήσεις μας είναι η 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, η 
ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας με 
διαφοροποίηση της παροχής ενέργειας, η 
επίτευξη ανταγωνιστικής εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας και η διασφάλιση της 
καθολικής πρόσβασης σε αειφόρο, φθηνή 
και ασφαλή ενέργεια,

Or. en

Τροπολογία 20
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Πρόταση Ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές 
ενεργειακές προκλήσεις μας είναι η 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, η 
ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας με 
μείωση των εισαγωγών ορυκτών 
καυσίμων, η επίτευξη ανταγωνιστικής 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας και η 
διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε 
αειφόρο, φθηνή και ασφαλή ενέργεια,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές 
ενεργειακές προκλήσεις μας είναι η 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, η 
ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας με 
μείωση της εξάρτησης από ορυκτά 
καύσιμα, η επίτευξη ανταγωνιστικής 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας και η 
διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε 
αειφόρο, φθηνή και ασφαλή ενέργεια,

Or. en
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Τροπολογία 21
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές 
ενεργειακές προκλήσεις μας είναι η 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, η 
ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας με 
μείωση των εισαγωγών ορυκτών 
καυσίμων, η επίτευξη ανταγωνιστικής 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας και η 
διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε 
αειφόρο, φθηνή και ασφαλή ενέργεια,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές 
ενεργειακές προκλήσεις μας είναι η 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, η 
ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας με 
μείωση της εξάρτησης από ορυκτά 
καύσιμα, η επίτευξη ανταγωνιστικής 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας και η 
διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε 
αειφόρο, φθηνή και ασφαλή ενέργεια,

Or. en

Τροπολογία 22
Fiona Hall, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές 
ενεργειακές προκλήσεις μας είναι η 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, η 
ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας με 
μείωση των εισαγωγών ορυκτών 
καυσίμων, η επίτευξη ανταγωνιστικής 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας και η 
διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε 
αειφόρο, φθηνή και ασφαλή ενέργεια,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές 
ενεργειακές προκλήσεις μας είναι η 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, η 
ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας με 
μείωση των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων 
και της συνολικής χρήσης της ενέργειας, 
η επίτευξη ανταγωνιστικής εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας και η διασφάλιση της 
καθολικής πρόσβασης σε αειφόρο, φθηνή 
και ασφαλή ενέργεια,

Or. en
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Τροπολογία 23
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές 
ενεργειακές προκλήσεις μας είναι η 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, η 
ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας με 
μείωση των εισαγωγών ορυκτών 
καυσίμων, η επίτευξη ανταγωνιστικής 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας και η 
διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε 
αειφόρο, φθηνή και ασφαλή ενέργεια,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές 
ενεργειακές προκλήσεις μας είναι η 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, η 
ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας με 
μείωση των εισαγωγών ορυκτών 
καυσίμων, η επίτευξη ανταγωνιστικής 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας και η 
διασφάλιση της καθολικής, 
ανταγωνιστικής και δίκαιης πρόσβασης 
σε αειφόρο, φθηνή και ασφαλή ενέργεια,

Or. lt

Τροπολογία 24
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή 
ενεργειακή πολιτική σε επίπεδο ΕΕ 
χτίστηκε με γνώμονα τον κοινό στόχο της 
διασφάλισης αδιάλειπτης φυσικής 
διαθεσιμότητας προϊόντων και 
υπηρεσιών ενέργειας στην αγορά σε 
προσιτές τιμές για όλους τους 
καταναλωτές (οικιακούς και 
βιομηχανικούς),

Or. ro
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Τροπολογία 25
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α β. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
απαραίτητο να διασφαλιστεί η ασφάλεια 
εφοδιασμού και η εδραίωση της 
αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών 
σε περιπτώσεις όπου ένα κράτος μέλος 
αντιμετωπίζει ενεργειακή κρίση,

Or. ro

Τροπολογία 26
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας προβλέπει ειδική νομική βάση 
για την ανάπτυξη της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ που προάγει τη 
διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων που 
είναι απαραίτητη για την επίτευξη των 
λοιπών στόχων της ενεργειακής πολιτικής 
της ΕΕ (λειτουργία της αγοράς ενέργειας, 
ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, ασφάλεια εφοδιασμού),

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας προβλέπει ειδική νομική βάση 
για την ανάπτυξη της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ που προάγει τη 
διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων που 
είναι απαραίτητη για την επίτευξη των 
λοιπών στόχων της ενεργειακής πολιτικής 
της ΕΕ (λειτουργία της αγοράς ενέργειας, 
ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, ασφάλεια εφοδιασμού και 
διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και 
των μορφών εφοδιασμού),

Or. lt
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Τροπολογία 27
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Jorgo Chatzimarkakis, Daniel Caspary, 
Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας προβλέπει ειδική νομική βάση 
για την κατάρτιση μιας ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ, στα πλαίσια της οποίας 
προωθείται η διασύνδεση των δικτύων 
ενέργειας, κάτι το οποίο απαιτείται για την 
επίτευξη των στόχων των ενεργειακών 
πολιτικών της ΕΕ (λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας, ενεργειακή 
αποδοτικότητα, χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, ενεργειακή ασφάλεια),

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας προβλέπει ειδική νομική βάση 
για την κατάρτιση μιας ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ, στα πλαίσια της οποίας 
προωθείται η διασύνδεση των δικτύων 
ενέργειας πέρα από τα εθνικά και 
περιφερειακά σύνορα, κάτι το οποίο 
απαιτείται για την επίτευξη των στόχων 
των ενεργειακών πολιτικών της ΕΕ 
(λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας, ενεργειακή αποδοτικότητα, 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
ενεργειακή ασφάλεια),

Or. de

Τροπολογία 28
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας προβλέπει ειδική νομική βάση 
για την ανάπτυξη της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ που προάγει τη 
διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων που 
είναι απαραίτητη για την επίτευξη των 
λοιπών στόχων της ενεργειακής πολιτικής 
της ΕΕ (λειτουργία της αγοράς ενέργειας, 
ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, ασφάλεια εφοδιασμού),

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας προβλέπει ειδική νομική βάση 
για την ανάπτυξη της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ που προάγει τη 
διασύνδεση μεταξύ κρατών μελών των 
ενεργειακών δικτύων που είναι απαραίτητη 
για την επίτευξη των λοιπών στόχων της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ (λειτουργία
της αγοράς ενέργειας, ενεργειακή 
απόδοση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
ασφάλεια εφοδιασμού),

Or. en
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Τροπολογία 29
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας προβλέπει ειδική νομική βάση 
για την ανάπτυξη της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ που προάγει τη 
διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων που 
είναι απαραίτητη για την επίτευξη των 
λοιπών στόχων της ενεργειακής πολιτικής 
της ΕΕ (λειτουργία της αγοράς ενέργειας, 
ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, ασφάλεια εφοδιασμού),

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας προβλέπει ειδική νομική βάση
για την ανάπτυξη της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ που προάγει τη 
διασύνδεση μεταξύ κρατών μελών των 
ενεργειακών δικτύων που είναι απαραίτητη 
για την επίτευξη των λοιπών στόχων της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ (λειτουργία 
της αγοράς ενέργειας, ενεργειακή 
απόδοση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
ασφάλεια εφοδιασμού),

Or. en

Τροπολογία 30
Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας προβλέπει ειδική νομική βάση 
για την ανάπτυξη της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ που προάγει τη
διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων που 
είναι απαραίτητη για την επίτευξη των 
λοιπών στόχων της ενεργειακής πολιτικής 
της ΕΕ (λειτουργία της αγοράς ενέργειας, 
ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, ασφάλεια εφοδιασμού),

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας προβλέπει ειδική νομική βάση 
για την ανάπτυξη της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ που προάγει την
επιτυχημένη διασύνδεση των ενεργειακών 
δικτύων που είναι απαραίτητη για την 
επίτευξη των λοιπών στόχων της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ (λειτουργία 
της αγοράς ενέργειας, ενεργειακή 
απόδοση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
ασφάλεια εφοδιασμού),

Or. en
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Τροπολογία 31
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας προβλέπει ειδική νομική βάση 
για την ανάπτυξη της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ που προάγει τη 
διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων που 
είναι απαραίτητη για την επίτευξη των 
λοιπών στόχων της ενεργειακής πολιτικής 
της ΕΕ (λειτουργία της αγοράς ενέργειας, 
ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, ασφάλεια εφοδιασμού),

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας προβλέπει ειδική νομική βάση 
για την ανάπτυξη της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ που προάγει τη 
διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων που 
είναι απαραίτητη για την επίτευξη των 
λοιπών στόχων της ενεργειακής πολιτικής 
και αλληλεγγύης της ΕΕ (λειτουργία της 
αγοράς ενέργειας, ενεργειακή απόδοση, 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ασφάλεια 
εφοδιασμού),

Or. pl

Τροπολογία 32
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β α. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
υλοποίησης, το ταχύτερο δυνατόν, 
επενδύσεων ευρέος φάσματος,

Or. fr

Τροπολογία 33
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία 
έγκαιρου εκσυγχρονισμού και 
προσαρμογής της ενεργειακής υποδομής 
της Ένωσης προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο 
παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας 
μπορεί να διακυβεύσει την ικανότητα 
επίτευξης των σχετικών με την ενέργεια 
και το κλίμα στόχων του 2020 και να 
υπονομεύσει το μακροπρόθεσμο στόχο 
της ΕΕ για τη μείωση το 2050 των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 
80 έως 95%,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία 
έγκαιρου εκσυγχρονισμού και 
προσαρμογής της ενεργειακής υποδομής 
της Ένωσης προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο 
παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας 
μπορεί να διακυβεύσει την ικανότητα 
επίτευξης των σχετικών με την ενέργεια 
και το κλίμα στόχων του 2020,

Or. pl

Τροπολογία 34
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία 
έγκαιρου εκσυγχρονισμού και 
προσαρμογής της ενεργειακής υποδομής 
της Ένωσης προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο 
παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας 
μπορεί να διακυβεύσει την ικανότητα 
επίτευξης των σχετικών με την ενέργεια 
και το κλίμα στόχων του 2020 και να 
υπονομεύσει το μακροπρόθεσμο στόχο της 
ΕΕ για τη μείωση το 2050 των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 έως 
95%,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία 
έγκαιρου εκσυγχρονισμού, αναβάθμισης 
και προσαρμογής της ενεργειακής 
υποδομής της Ένωσης προς ένα πιο 
βιώσιμο και αποδοτικό μοντέλο 
παραγωγής ενέργειας και ένα πιο 
οικονομικό μοντέλο κατανάλωσης μπορεί 
να διακυβεύσει την ικανότητα επίτευξης 
των σχετικών με την ενέργεια και το κλίμα 
στόχων του 2020 και να υπονομεύσει το 
μακροπρόθεσμο στόχο της ΕΕ για τη 
μείωση το 2050 των κατά κεφαλή
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα 
κράτη μέλη σε λιγότερους από 10 τόνους,

Or. pl
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Τροπολογία 35
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία 
έγκαιρου εκσυγχρονισμού και 
προσαρμογής της ενεργειακής υποδομής 
της Ένωσης προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο 
παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας 
μπορεί να διακυβεύσει την ικανότητα 
επίτευξης των σχετικών με την ενέργεια 
και το κλίμα στόχων του 2020 και να 
υπονομεύσει το μακροπρόθεσμο στόχο
της ΕΕ για τη μείωση το 2050 των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 
80 έως 95%,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία 
έγκαιρου εκσυγχρονισμού και 
προσαρμογής της ενεργειακής υποδομής 
της Ένωσης προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο 
παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας 
μπορεί να διακυβεύσει την ικανότητα 
επίτευξης των σχετικών με την ενέργεια 
και το κλίμα στόχων του 2020 και να 
υπονομεύσει τους μακροπρόθεσμους 
στόχους της ΕΕ για το 2050,

Or. en

Τροπολογία 36
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία 
έγκαιρου εκσυγχρονισμού και 
προσαρμογής της ενεργειακής υποδομής 
της Ένωσης προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο 
παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας 
μπορεί να διακυβεύσει την ικανότητα 
επίτευξης των σχετικών με την ενέργεια 
και το κλίμα στόχων του 2020 και να 
υπονομεύσει το μακροπρόθεσμο στόχο της 
ΕΕ για τη μείωση το 2050 των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 έως 95%,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία 
έγκαιρου εκσυγχρονισμού και 
προσαρμογής της ενεργειακής υποδομής 
της Ένωσης προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο 
παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας 
μπορεί να διακυβεύσει την ικανότητα 
επίτευξης των σχετικών με την ενέργεια 
και το κλίμα στόχων του 2020 (ιδιαίτερα 
δε το στόχο ενσωμάτωσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) και να
υπονομεύσει το μακροπρόθεσμο στόχο της 
ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου κατά 80 έως 95% μέχρι
το 2050 και το στόχο για την αύξηση του 
μεριδίου ανανεώσιμης ενέργειας στην 
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παροχή ενέργειας στο 95% μέχρι το 2050,

Or. nl

Τροπολογία 37
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία 
έγκαιρου εκσυγχρονισμού και 
προσαρμογής της ενεργειακής υποδομής 
της Ένωσης προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο 
παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας 
μπορεί να διακυβεύσει την ικανότητα 
επίτευξης των σχετικών με την ενέργεια 
και το κλίμα στόχων του 2020 και να 
υπονομεύσει το μακροπρόθεσμο στόχο της 
ΕΕ για τη μείωση το 2050 των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 έως 95%,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία 
έγκαιρου εκσυγχρονισμού και 
προσαρμογής της ενεργειακής υποδομής 
της Ένωσης προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο 
παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας 
μπορεί να διακυβεύσει την ικανότητα 
επίτευξης των σχετικών με την ενέργεια 
και το κλίμα στόχων του 2020 (ιδιαίτερα 
δε το στόχο ενσωμάτωσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) και να 
υπονομεύσει το μακροπρόθεσμο στόχο της 
ΕΕ για τη μείωση το 2050 των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 έως 95%,

Or. en

Τροπολογία 38
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία 
έγκαιρου εκσυγχρονισμού και 
προσαρμογής της ενεργειακής υποδομής 
της Ένωσης προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο 
παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας 
μπορεί να διακυβεύσει την ικανότητα 
επίτευξης των σχετικών με την ενέργεια 
και το κλίμα στόχων του 2020 και να 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία 
έγκαιρου εκσυγχρονισμού, διασύνδεσης
και προσαρμογής της ενεργειακής 
υποδομής της Ένωσης προς ένα πιο 
βιώσιμο μοντέλο παραγωγής και 
κατανάλωσης ενέργειας μπορεί να 
διακυβεύσει την ικανότητα επίτευξης των 
σχετικών με την ενέργεια και το κλίμα 
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υπονομεύσει το μακροπρόθεσμο στόχο της 
ΕΕ για τη μείωση το 2050 των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 έως 95%,

στόχων του 2020 και να υπονομεύσει το 
μακροπρόθεσμο στόχο της ΕΕ για τη 
μείωση το 2050 των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 80 έως 95%,

Or. lt

Τροπολογία 39
Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία 
έγκαιρου εκσυγχρονισμού και 
προσαρμογής της ενεργειακής υποδομής 
της Ένωσης προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο 
παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας 
μπορεί να διακυβεύσει την ικανότητα 
επίτευξης των σχετικών με την ενέργεια 
και το κλίμα στόχων του 2020 και να 
υπονομεύσει το μακροπρόθεσμο στόχο της 
ΕΕ για τη μείωση το 2050 των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 έως 
95%,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία 
έγκαιρου εκσυγχρονισμού και 
προσαρμογής της ενεργειακής υποδομής 
της Ένωσης προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο 
παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας 
μπορεί να διακυβεύσει την ικανότητα 
επίτευξης των σχετικών με την ενέργεια 
και το κλίμα στόχων του 2020 και να 
υπονομεύσει το μακροπρόθεσμο στόχο της 
ΕΕ για τη μείωση το 2050 των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον 
κατά 80%,

Or. en

Τροπολογία 40
Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία 
έγκαιρου εκσυγχρονισμού και 
προσαρμογής της ενεργειακής υποδομής 
της Ένωσης προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο 
παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας 
μπορεί να διακυβεύσει την ικανότητα 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία 
έγκαιρου εκσυγχρονισμού, αναβάθμισης
και προσαρμογής της ενεργειακής 
υποδομής της Ένωσης προς ένα πιο 
βιώσιμο μοντέλο παραγωγής και 
κατανάλωσης ενέργειας μπορεί να 
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επίτευξης των σχετικών με την ενέργεια 
και το κλίμα στόχων του 2020 και να 
υπονομεύσει το μακροπρόθεσμο στόχο της 
ΕΕ για τη μείωση το 2050 των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 έως 95%,

διακυβεύσει την ικανότητα επίτευξης των 
σχετικών με την ενέργεια και το κλίμα 
στόχων του 2020 και να υπονομεύσει το 
μακροπρόθεσμο στόχο της ΕΕ για τη 
μείωση το 2050 των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 80 έως 95%,

Or. en

Τροπολογία 41
Ιωάννης A. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία 
έγκαιρου εκσυγχρονισμού και 
προσαρμογής της ενεργειακής υποδομής 
της Ένωσης προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο 
παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας 
μπορεί να διακυβεύσει την ικανότητα 
επίτευξης των σχετικών με την ενέργεια 
και το κλίμα στόχων του 2020 και να 
υπονομεύσει το μακροπρόθεσμο στόχο της 
ΕΕ για τη μείωση το 2050 των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 έως 95%,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία 
έγκαιρου εκσυγχρονισμού και 
προσαρμογής της ενεργειακής υποδομής 
της Ένωσης προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο 
παραγωγής, μεταφοράς και κατανάλωσης 
ενέργειας μπορεί να διακυβεύσει την 
ικανότητα επίτευξης των σχετικών με την 
ενέργεια και το κλίμα στόχων του 2020 και 
να υπονομεύσει το μακροπρόθεσμο στόχο 
της ΕΕ για τη μείωση το 2050 των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 
80 έως 95%,

Or. en

Τροπολογία 42
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με 
την ανακοίνωση της Επιτροπής 
«Προτεραιότητες για την ενεργειακή 
υποδομή για το 2020 και μετέπειτα -
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Προσχέδιο για ενοποιημένο ευρωπαϊκό 
ενεργειακό δίκτυο», θα απαιτηθούν 200 
δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια 
της ερχόμενης δεκαετίας προκειμένου να 
χρηματοδοτηθούν οι ανάγκες σε 
ενεργειακές υποδομές· και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το ήμισυ αυτού του ποσού θα 
πρέπει να προέλθει από τα κράτη μέλη,

Or. fr

Τροπολογία 43
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σχεδιασμός 
επενδύσεων σε υποδομή και οι σχετικές 
αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν 
πρέπει να υποστηρίζονται από 
μακροπρόθεσμα σενάρια που να 
λαμβάνουν υπόψη τα αναμενόμενα θετικά 
αποτελέσματα και τις πρόσθετες ανάγκες 
για τεχνική ανάπτυξη,

Or. en

Τροπολογία 44
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περαιτέρω 
ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας απαιτεί ορισμένες προσαρμογές 
της ευρωπαϊκής υποδομής ενέργειας σε 
επίπεδο μεταφοράς και διανομής,
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Or. en

Τροπολογία 45
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειαζόμαστε 
μια ανοιχτή, ενοποιημένη και 
ανταγωνιστική αγορά ενέργειας στην ΕΕ, 
ούτως ώστε να επιτύχουμε ανταγωνιστικές 
τιμές ενέργειας, ασφάλεια και αειφορία, 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση 
αυτής της αγοράς εξακολουθεί να αποτελεί 
σημαντική πρόκληση,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειαζόμαστε 
μια ανοιχτή, ενοποιημένη και 
ανταγωνιστική αγορά ενέργειας στην ΕΕ, 
ούτως ώστε να επιτύχουμε ανταγωνιστικές 
τιμές ενέργειας, ασφάλεια και αειφορία, 
αποδοτική χρήση των ανανεώσιμων 
πηγών σε μεγάλη κλίμακα και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση 
αυτής της αγοράς εξακολουθεί να αποτελεί 
σημαντική πρόκληση,

Or. en

Τροπολογία 46
Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειαζόμαστε 
μια ανοιχτή, ενοποιημένη και 
ανταγωνιστική αγορά ενέργειας στην ΕΕ, 
ούτως ώστε να επιτύχουμε ανταγωνιστικές 
τιμές ενέργειας, ασφάλεια και αειφορία, 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση 
αυτής της αγοράς εξακολουθεί να αποτελεί 
σημαντική πρόκληση,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειαζόμαστε 
μια ανοιχτή, ενοποιημένη, ανταγωνιστική 
και βασιζόμενη σε κανονισμούς αγορά 
ενέργειας στην ΕΕ, ούτως ώστε να 
επιτύχουμε ανταγωνιστικές τιμές 
ενέργειας, ασφάλεια και αειφορία, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση 
αυτής της αγοράς εξακολουθεί να αποτελεί 
σημαντική πρόκληση για όλα τα κράτη 
μέλη,

Or. en
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Τροπολογία 47
Ιωάννης A. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειαζόμαστε 
μια ανοιχτή, ενοποιημένη και 
ανταγωνιστική αγορά ενέργειας στην ΕΕ, 
ούτως ώστε να επιτύχουμε ανταγωνιστικές 
τιμές ενέργειας, ασφάλεια και αειφορία, 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση 
αυτής της αγοράς εξακολουθεί να αποτελεί 
σημαντική πρόκληση,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειαζόμαστε 
μια ανοιχτή, ενοποιημένη, διαφανή και 
ανταγωνιστική αγορά ενέργειας στην ΕΕ, 
ούτως ώστε να επιτύχουμε ανταγωνιστικές 
τιμές ενέργειας, ασφάλεια και αειφορία, 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση 
αυτής της αγοράς εξακολουθεί να αποτελεί 
σημαντική πρόκληση,

Or. en

Τροπολογία 48
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειαζόμαστε 
μια ανοιχτή, ενοποιημένη και 
ανταγωνιστική αγορά ενέργειας στην ΕΕ, 
ούτως ώστε να επιτύχουμε ανταγωνιστικές 
τιμές ενέργειας, ασφάλεια και αειφορία, 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση 
αυτής της αγοράς εξακολουθεί να αποτελεί 
σημαντική πρόκληση,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειαζόμαστε 
μια διαφανή, ενοποιημένη και 
ανταγωνιστική αγορά ενέργειας στην ΕΕ, 
ούτως ώστε να επιτύχουμε ανταγωνιστικές 
τιμές ενέργειας, ασφάλεια και αειφορία, 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση 
αυτής της αγοράς εξακολουθεί να αποτελεί 
σημαντική πρόκληση,

Or. pl

Τροπολογία 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό 
διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών 
παραμένει ανεπαρκές σε γενικές γραμμές, 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
περιφέρειες παραμένουν απομονωμένες,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό 
διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών 
παραμένει ανεπαρκές σε γενικές γραμμές, 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
περιφέρειες παραμένουν απομονωμένες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό οξύνει τις 
ανισότητες μεταξύ περιφερειών της ΕΕ 
όσον αφορά την ανάπτυξη υποδομής 
ενέργειας,

Or. pl

Τροπολογία 50
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό 
διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών 
παραμένει ανεπαρκές σε γενικές γραμμές, 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
περιφέρειες παραμένουν απομονωμένες,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό 
διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών 
είναι ακόμα ανεπαρκές στο ένα τρίτο της 
Ένωσης σύμφωνα με το στόχο 
διασύνδεσης 10% που τέθηκε στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης 
το 2002, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ορισμένες περιφέρειες παραμένουν 
απομονωμένες,

Or. en

Τροπολογία 51
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυναμικότητα 
διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών σε 
γενικές γραμμές εξακολουθεί να είναι 
ανεπαρκής και ότι ορισμένες περιοχές 
παραμένουν αμετάβλητα σε μια 
κατάσταση νησιωτικής απομόνωσης,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαθεσιμότητα της δυναμικότητας 
διασύνδεσης ή η ίδια η δυναμικότητα 
διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών σε 
ορισμένες περιπτώσεις εξακολουθεί να 
είναι ανεπαρκής και ότι ορισμένες περιοχές 
παραμένουν αμετάβλητα σε μια 
κατάσταση νησιωτικής απομόνωσης,

Or. de

Τροπολογία 52
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό 
διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών 
παραμένει ανεπαρκές σε γενικές γραμμές, 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
περιφέρειες παραμένουν απομονωμένες,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό 
διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών 
παραμένει ανεπαρκές σε γενικές γραμμές, 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
περιφέρειες παραμένουν απομονωμένες, 
γεγονός που έχει αρνητικές οικονομικές 
επιπτώσεις και προκαλεί τη 
δυσλειτουργία της εσωτερικής αγοράς,

Or. en

Τροπολογία 53
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό 
διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών 
παραμένει ανεπαρκές σε γενικές γραμμές, 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό 
διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών 
παραμένει ανεπαρκές σε γενικές γραμμές, 
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και λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
περιφέρειες παραμένουν απομονωμένες,

και λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
περιφέρειες παραμένουν απομονωμένες, 
γεγονός που εμποδίζει την πραγματική 
ενοποίηση των αγορών και των 
ενεργειακών ροών,

Or. en

Τροπολογία 54
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό 
διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών 
παραμένει ανεπαρκές σε γενικές γραμμές, 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
περιφέρειες παραμένουν απομονωμένες,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό 
διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών 
παραμένει ανεπαρκές σε γενικές γραμμές
και/ή δεν αξιοποιείται με το βέλτιστο 
τρόπο, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ορισμένες περιφέρειες παραμένουν 
απομονωμένες,

Or. en

Τροπολογία 55
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό 
διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών 
παραμένει ανεπαρκές σε γενικές γραμμές, 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
περιφέρειες παραμένουν απομονωμένες,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό 
διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών 
παραμένει ανεπαρκές σε γενικές γραμμές, 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
περιφέρειες παραμένουν απομονωμένες 
και εξαρτημένες από μοναδικούς 
προμηθευτές,

Or. en
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Τροπολογία 56
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό 
διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών 
παραμένει ανεπαρκές σε γενικές γραμμές, 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
περιφέρειες παραμένουν απομονωμένες,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό 
διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών 
παραμένει ανεπαρκές σε γενικές γραμμές, 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
περιφέρειες παραμένουν απομονωμένες ή 
αντιμετωπίζουν χαμηλή ρευστότητα 
αγοράς,

Or. en

Τροπολογία 57
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό
διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών 
παραμένει ανεπαρκές σε γενικές γραμμές, 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
περιφέρειες παραμένουν απομονωμένες,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαθεσιμότητα του δυναμικού
διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών 
παραμένει ανεπαρκής σε γενικές γραμμές, 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
περιφέρειες παραμένουν απομονωμένες,

Or. en

Τροπολογία 58
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό
διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών 
παραμένει ανεπαρκές σε γενικές γραμμές, 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
περιφέρειες παραμένουν απομονωμένες,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαθεσιμότητα του δυναμικού
διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών 
παραμένει ανεπαρκής σε γενικές γραμμές, 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
περιφέρειες παραμένουν απομονωμένες,

Or. en

Τροπολογία 59
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό 
διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών 
παραμένει ανεπαρκές σε γενικές γραμμές, 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
περιφέρειες παραμένουν απομονωμένες,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό 
διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών 
παραμένει ανεπαρκές σε γενικές γραμμές, 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
περιφέρειες και ορισμένα κράτη μέλη
παραμένουν απομονωμένα,

Or. en

Τροπολογία 60
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό 
διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών 
παραμένει ανεπαρκές σε γενικές γραμμές, 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
περιφέρειες παραμένουν απομονωμένες,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό 
διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών 
παραμένει εν μέρει ανεπαρκές σε γενικές 
γραμμές, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ορισμένες περιφέρειες παραμένουν 
απομονωμένες,
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Or. en

Τροπολογία 61
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό 
διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών 
παραμένει ανεπαρκές σε γενικές γραμμές, 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
περιφέρειες παραμένουν απομονωμένες,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό 
διασύνδεσης μεταξύ ορισμένων κρατών 
μελών παραμένει ανεπαρκές σε γενικές 
γραμμές, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ορισμένες περιφέρειες παραμένουν 
απομονωμένες,

Or. en

Τροπολογία 62
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιδιαίτερες 
απαιτήσεις των φυσικών νησιών και των 
απομακρυσμένων περιοχών, όπως οι 
Κανάριοι Νήσοι, η Μαδέρα, οι Αζόρες και
οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της 
Γαλλίας, θα πρέπει να συνυπολογίζονται 
όσον αφορά τις ενεργειακές υποδομές,

Or. en

Τροπολογία 63
Silvia-Adriana Ţicău

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

Ε α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη 
νοτιοανατολική Ευρώπη το δίκτυο 
μεταφοράς ενέργειας είναι πιο αραιό από 
ό,τι στην υπόλοιπη ήπειρο, 

Or. ro

Τροπολογία 64
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
σημαντικές οι εναλλακτικές οδοί 
προμήθειας και διαμετακόμισης καθώς και 
οι νέες διασυνδέσεις προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι θα αρχίσει να λειτουργεί
η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
σημαντικές οι εναλλακτικές οδοί 
προμήθειας και διαμετακόμισης φυσικού 
αερίου καθώς και οι νέες διασυνδέσεις 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ρευστότητα της αγοράς, η ασφάλεια στην 
παροχή και η αλληλεγγύη μεταξύ των 
κρατών μελών,

Or. en

Τροπολογία 65

Yannick Jadot για λογαριασμό της Ομάδας των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη 
Συμμαχία

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
σημαντικές οι εναλλακτικές οδοί 
προμήθειας και διαμετακόμισης καθώς 
και οι νέες διασυνδέσεις προκειμένου να 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
σημαντικές οι νέες διασυνδέσεις 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα 
αρχίσει να λειτουργεί η αλληλεγγύη 
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εξασφαλιστεί ότι θα αρχίσει να λειτουργεί 
η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών,

μεταξύ των κρατών μελών,

Or. en

Τροπολογία 66
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
δοθεί προσοχή σε έργα τα οποία, ενώ δεν 
έχουν οριστικοποιηθεί, έχουν επιλεγεί ως 
έργα προτεραιότητας από την ΕΕ βάσει 
της Απόφασης 1364/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, 
για καθορισμό προσανατολισμών σχετικά 
με τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα 
της ενέργειας και την κατάργηση της 
Απόφασης 96/391/ΕΚ και της Απόφασης 
αριθ. 1229/2003/ΕΚ,

Or. en

Τροπολογία 67
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρίτο 
ενεργειακό πακέτο θέσπισε ένα νομικό 
πλαίσιο το οποίο αναμένεται να βελτιώσει 
την ανταγωνιστικότητα στην αγορά 
ενέργειας,

Or. en
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Τροπολογία 68
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σήμερα 
σχεδιαζόμενες ενεργειακές υποδομές 
πρέπει να είναι συνεπείς με τους 
μακροπρόθεσμους στόχους της ΕΕ για το 
κλίμα και την ενέργεια,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σήμερα 
σχεδιαζόμενες ενεργειακές υποδομές 
πρέπει να είναι συνεπείς με τους 
μακροπρόθεσμους στόχους της ΕΕ για το 
κλίμα και την ενέργεια και με την 
δρομολόγηση αυτών των στόχων στις 
διάφορες εθνικές ενεργειακές πολιτικές,

Or. fr

Τροπολογία 69
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σήμερα 
σχεδιαζόμενες ενεργειακές υποδομές 
πρέπει να είναι συνεπείς με τους 
μακροπρόθεσμους στόχους της ΕΕ για το 
κλίμα και την ενέργεια,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σήμερα 
σχεδιαζόμενες ενεργειακές υποδομές 
πρέπει να είναι συνεπείς με τους 
μακροπρόθεσμους στόχους της ΕΕ για το 
κλίμα και την ενέργεια, δίνοντας 
προτεραιότητα στις πηγές ενέργειας που 
δεν έχουν κοινωνικό και περιβαλλοντικό 
κόστος,

Or. en

Τροπολογία 70
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενεργειακές 
υποδομές που σχεδιάζονται σήμερα πρέπει 
να είναι σύμφωνες με τους 
μακροπρόθεσμους στόχους της κλιματικής 
και ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ ,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενεργειακές 
υποδομές που σχεδιάζονται σήμερα πρέπει 
να είναι σύμφωνες με τις μακροπρόθεσμες 
ανάγκες της αγοράς καθώς και τους 
στόχους της κλιματικής και ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ ,

Or. de

Τροπολογία 71
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σήμερα 
σχεδιαζόμενες ενεργειακές υποδομές 
πρέπει να είναι συνεπείς με τους 
μακροπρόθεσμους στόχους της ΕΕ για το 
κλίμα και την ενέργεια,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σήμερα 
σχεδιαζόμενες ενεργειακές υποδομές 
πρέπει να είναι συνεπείς με τις ανάγκες 
της αγοράς και τους μακροπρόθεσμους 
στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την 
ενέργεια,

Or. en

Τροπολογία 72
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σήμερα 
σχεδιαζόμενες ενεργειακές υποδομές 
πρέπει να είναι συνεπείς με τους 
μακροπρόθεσμους στόχους της ΕΕ για το 
κλίμα και την ενέργεια,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σήμερα 
σχεδιαζόμενες ενεργειακές υποδομές 
πρέπει να είναι συνεπείς με τις ανάγκες 
της αγοράς και τους μακροπρόθεσμους 
στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την 
ενέργεια,
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Or. en

Τροπολογία 73
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται 
ενίσχυση των επενδύσεων για τη 
χωρητικότητα μεταφοράς αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας, αναλογιζόμενοι 
ταυτόχρονα και τους ενεργειακούς 
στόχους 20-20-20 της ΕΕ και το νέο 
ενεργειακό περιβάλλον με υψηλό βαθμό 
αποανθρακοποίησης μετά το 2020,

Or. en

Τροπολογία 74
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
απόδοση συνιστά ισχυρό και αποδοτικό 
από πλευράς κόστους εργαλείο για την 
επίτευξη αειφόρου ενεργειακού μέλλοντος
και μπορεί να μειώσει εν μέρει την ανάγκη 
επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
απόδοση συνιστά ισχυρό και αποδοτικό 
από πλευράς κόστους εργαλείο για την 
επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης, 
προσφέροντας χαμηλότερη μελλοντική 
κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή στα 
κράτη μέλη και μειώνοντας έτσι εν μέρει 
την ανάγκη νέων επενδύσεων σε 
ενεργειακές υποδομές,

Or. pl
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Τροπολογία 75
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
απόδοση συνιστά ισχυρό και αποδοτικό 
από πλευράς κόστους εργαλείο για την 
επίτευξη αειφόρου ενεργειακού μέλλοντος
και μπορεί να μειώσει εν μέρει την 
ανάγκη επενδύσεων σε ενεργειακές 
υποδομές,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
απόδοση συνιστά ισχυρό και αποδοτικό 
από πλευράς κόστους εργαλείο για την 
επίτευξη αειφόρου ενεργειακού μέλλοντος,

Or. en

Τροπολογία 76
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
αποδοτικότητα αποτελεί ένα ισχυρό και 
οικονομικά αποτελεσματικό μέσο με το 
οποίο μπορεί να επιτευχθεί στο μέλλον 
βιωσιμότητα στον τομέα της ενέργειας και 
να μειωθεί εν μέρει η ανάγκη επενδύσεων 
στις ενεργειακές υποδομές,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
αποδοτικότητα αποτελεί ένα ισχυρό και 
οικονομικά αποτελεσματικό μέσο με το 
οποίο μπορεί να επιτευχθεί η μελλοντική 
βιωσιμότητα στον τομέα της ενέργειας και 
να μειωθεί εν μέρει η ανάγκη επενδύσεων 
στις ενεργειακές υποδομές, καθώς και η 
μετανάστευση της βιομηχανίας εξαιτίας 
των αυξανόμενων εξόδων,

Or. de

Τροπολογία 77
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
απόδοση συνιστά ισχυρό και αποδοτικό 
από πλευράς κόστους εργαλείο για την 
επίτευξη αειφόρου ενεργειακού μέλλοντος 
και μπορεί να μειώσει εν μέρει την 
ανάγκη επενδύσεων σε ενεργειακές
υποδομές,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
απόδοση συνιστά ισχυρό και αποδοτικό 
από πλευράς κόστους εργαλείο για την 
επίτευξη αειφόρου ενεργειακού μέλλοντος 
και προωθεί τις έξυπνες επενδύσεις σε 
παλιές και νέες υποδομές,

Or. en

Τροπολογία 78
Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
απόδοση συνιστά ισχυρό και αποδοτικό 
από πλευράς κόστους εργαλείο για την 
επίτευξη αειφόρου ενεργειακού μέλλοντος 
και μπορεί να μειώσει εν μέρει την ανάγκη 
επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσθετα 
μέτρα ενεργειακής απόδοσης θα 
αποτελέσουν ισχυρό και αποδοτικό από 
πλευράς κόστους εργαλείο για την 
επίτευξη αειφόρου ενεργειακού μέλλοντος 
και μπορούν να μειώσουν εν μέρει την 
ανάγκη επενδύσεων σε ενεργειακές 
υποδομές και τη διαρροή διοξειδίου του 
άνθρακα,

Or. en

Τροπολογία 79
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
απόδοση συνιστά ισχυρό και αποδοτικό 
από πλευράς κόστους εργαλείο για την 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσθετα 
μέτρα ενεργειακής απόδοσης θα 
αποτελέσουν ισχυρό και αποδοτικό από 
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επίτευξη αειφόρου ενεργειακού μέλλοντος 
και μπορεί να μειώσει εν μέρει την ανάγκη 
επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές,

πλευράς κόστους εργαλείο για την 
επίτευξη αειφόρου ενεργειακού μέλλοντος 
και μπορούν να μειώσουν εν μέρει την 
ανάγκη επενδύσεων σε ενεργειακές 
υποδομές και τη διαρροή διοξειδίου του 
άνθρακα,

Or. en

Τροπολογία 80
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
απόδοση συνιστά ισχυρό και αποδοτικό 
από πλευράς κόστους εργαλείο για την 
επίτευξη αειφόρου ενεργειακού μέλλοντος 
και μπορεί να μειώσει εν μέρει την ανάγκη 
επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
απόδοση συνιστά ισχυρό και αποδοτικό 
από πλευράς κόστους εργαλείο για την 
επίτευξη αειφόρου ενεργειακού μέλλοντος 
και μπορεί να μειώσει εν μέρει την ανάγκη 
επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές και 
την εξάρτηση της ΕΕ από εισαγωγές 
φυσικών πόρων,

Or. en

Τροπολογία 81
Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
απόδοση συνιστά ισχυρό και αποδοτικό 
από πλευράς κόστους εργαλείο για την 
επίτευξη αειφόρου ενεργειακού μέλλοντος 
και μπορεί να μειώσει εν μέρει την ανάγκη 
επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
απόδοση συνιστά ισχυρό και αποδοτικό 
από πλευράς κόστους εργαλείο για την 
επίτευξη αειφόρου ενεργειακού μέλλοντος 
και μπορεί να μειώσει εν μέρει την ανάγκη 
επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές για 
το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα,
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Or. en

Τροπολογία 82
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
απόδοση συνιστά ισχυρό και αποδοτικό 
από πλευράς κόστους εργαλείο για την 
επίτευξη αειφόρου ενεργειακού μέλλοντος 
και μπορεί να μειώσει εν μέρει την ανάγκη 
επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
απόδοση συνιστά ισχυρό και αποδοτικό 
από πλευράς κόστους εργαλείο για την 
επίτευξη αειφόρου ενεργειακού μέλλοντος 
και ότι η διαχείριση της ζήτησης μπορεί 
να μειώσει εν μέρει την ανάγκη 
επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές,

Or. en

Τροπολογία 83
Fiona Hall, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
απόδοση συνιστά ισχυρό και αποδοτικό 
από πλευράς κόστους εργαλείο για την 
επίτευξη αειφόρου ενεργειακού μέλλοντος 
και μπορεί να μειώσει εν μέρει την ανάγκη 
επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
απόδοση συνιστά ισχυρό και αποδοτικό 
από πλευράς κόστους εργαλείο για την 
επίτευξη αειφόρου ενεργειακού μέλλοντος 
και, μειώνοντας τη ζήτηση για ενέργεια,
μπορεί να μειώσει εν μέρει την ανάγκη 
επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές,

Or. en

Τροπολογία 84
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H 



AM\861071EL.doc 41/108 PE460.899v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
απόδοση συνιστά ισχυρό και αποδοτικό 
από πλευράς κόστους εργαλείο για την 
επίτευξη αειφόρου ενεργειακού μέλλοντος 
και μπορεί να μειώσει εν μέρει την ανάγκη 
επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
απόδοση συνιστά ισχυρό και αποδοτικό 
από πλευράς κόστους εργαλείο για την 
επίτευξη αειφόρου ενεργειακού μέλλοντος
και μπορεί να μειώσει εν μέρει την ανάγκη 
από την πλευρά της προσφοράς για 
επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές,

Or. en

Τροπολογία 85
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευφυή 
δίκτυα και μετρητές προσφέρουν 
σημαντική ευκαιρία για τη θέσπιση 
αποτελεσματικής σχέσης μεταξύ της 
παραγωγής της ενέργειας, της μεταφοράς 
της ενέργειας και των χρηστών,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευφυή 
δίκτυα και μετρητές προσφέρουν 
σημαντική ευκαιρία για τη θέσπιση της 
βέλτιστης σχέσης μεταξύ της αποδοτικής
παραγωγής της ενέργειας, της μεταφοράς 
της ενέργειας, της διανομής της ενέργειας 
και της ορθολογικής κατανάλωσης της 
ενέργειας,

Or. pl

Τροπολογία 86
Herbert Reul, Markus Pieper, Robert Goebbels, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska, Arturs Krišjānis 
Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της 
αποτελεσματικότητας θα μπορούσε να 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της 
αποτελεσματικότητας μπορεί να 



PE460.899v01-00 42/108 AM\861071EL.doc

EL

διαμορφώσει σημαντικά, μέσω της 
εδραίωσης ευφυών δικτύων και της 
εγκατάστασης ευφυών συσκευών 
μέτρησης, τη σχέση μεταξύ της 
παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και των καταναλωτών,

διαμορφώσει σημαντικά, μέσω της 
εδραίωσης «ευφυών» δικτύων και της 
εγκατάστασης «ευφυών» μετρητών, τη 
σχέση μεταξύ της παραγωγής, μεταφοράς
και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και 
των καταναλωτών,

Or. de

Τροπολογία 87
Pilar del Castillo Vera, Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευφυή 
δίκτυα και μετρητές προσφέρουν 
σημαντική ευκαιρία για τη θέσπιση 
αποτελεσματικής σχέσης μεταξύ της 
παραγωγής της ενέργειας, της μεταφοράς 
της ενέργειας και των χρηστών,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευφυή 
δίκτυα προσφέρουν σημαντική ευκαιρία 
για τη θέσπιση αποδοτικής σχέσης μεταξύ 
της παραγωγής της ενέργειας, της 
μεταφοράς της ενέργειας και των χρηστών,
αυξάνοντας έτσι την ενεργειακή απόδοση,

Or. en

Τροπολογία 88
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευφυή 
δίκτυα και μετρητές προσφέρουν 
σημαντική ευκαιρία για τη θέσπιση 
αποτελεσματικής σχέσης μεταξύ της 
παραγωγής της ενέργειας, της μεταφοράς 
της ενέργειας και των χρηστών,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευφυή 
δίκτυα και μετρητές προσφέρουν 
σημαντική ευκαιρία για τη θέσπιση 
αποδοτικής σχέσης μεταξύ της παραγωγής 
της ενέργειας, της μεταφοράς και 
διανομής της ενέργειας και των τελικών
χρηστών,

Or. en
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Τροπολογία 89
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευφυή 
δίκτυα και μετρητές προσφέρουν 
σημαντική ευκαιρία για τη θέσπιση 
αποτελεσματικής σχέσης μεταξύ της 
παραγωγής της ενέργειας, της μεταφοράς 
της ενέργειας και των χρηστών,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευφυή 
δίκτυα και μετρητές προσφέρουν 
σημαντική ευκαιρία για τη θέσπιση 
αποδοτικής σχέσης μεταξύ της παραγωγής 
της ενέργειας, της μεταφοράς της 
ενέργειας, της διανομής της ενέργειας και 
των χρηστών,

Or. en

Τροπολογία 90
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση 
των δυνατοτήτων διασύνδεσης μεταξύ 
συστημάτων αερίου κατά μήκος του 
νοτιοδυτικού άξονα στο Διάδρομο Βορρά 
– Νότου θα επιτρέψει τη συμμετοχή της 
χωρητικότητας εισαγωγής υγροποιημένου 
φυσικού αερίου και της χωρητικότητας
υπόγειας αποθήκευσης της Ιβηρικής 
Χερσονήσου στην ασφάλεια εφοδιασμού
της ΕΕ, αποτελώντας ταυτόχρονα ένα 
σημαντικό βήμα προς μια πραγματικά 
ενοποιημένη Εσωτερική Αγορά 
Ενέργειας,

Or. en
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Τροπολογία 91
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
σημαντική η χρήση της υποδομής αερίου 
της Ιβηρικής Χερσονήσου ως κόμβου για 
τη λήψη υγροποιημένου φυσικού αερίου
και την αποθήκευση και παροχή φυσικού 
αερίου κατά μήκος των Πυρηναίων,

Or. en

Τροπολογία 92
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μακρόχρονες 
διαδικασίες έγκρισης και η έλλειψη 
συντονισμού μεταξύ των διοικητικών 
φορέων έχουν προκαλέσει σημαντικές 
καθυστερήσεις και πρόσθετο κόστος, ιδίως 
σε διασυνοριακά σχέδια,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μακρόχρονες 
διαδικασίες έγκρισης και η έλλειψη 
συντονισμού μεταξύ των διοικητικών 
φορέων μπορούν να προκαλέσουν
σημαντικές καθυστερήσεις και πρόσθετο 
κόστος, ιδίως σε διασυνοριακά σχέδια,

Or. en

Τροπολογία 93
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
οικονομική κρίση μπορεί να ιδωθεί και 
ως ευκαιρία η οποία θα επιτρέψει την 
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αναζήτηση προσεγγίσεων εναλλακτικών 
του status quo και θα οξύνει το πνεύμα
καινοτομίας,

Or. fr

Τροπολογία 94
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ρυθμιστικά όργανα παίζουν σημαντικό 
ρόλο στη δημιουργία μιας ενοποιημένης 
και ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας με γνώμονα τον καταναλωτή,

Or. en

Τροπολογία 95
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
αγορακεντρικά μέσα πρέπει να συνεχίσουν
να αποτελούν τη βάση για τη 
χρηματοδότηση των υποδομών ενέργειας 
και ότι οι δημόσιοι πόροι ενδέχεται να 
είναι απαραίτητοι σε περιορισμένο βαθμό 
για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων, όχι
απαραίτητα βιώσιμων οικονομικά, έργων,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
αγορακεντρικά κριτήρια πρέπει να 
διαμορφώνουν τη βάση για την εισαγωγή 
των μέσων για τη χρηματοδότηση των 
υποδομών ενέργειας και ότι οι δημόσιοι 
πόροι ενδέχεται να είναι απαραίτητοι σε 
περιορισμένο βαθμό, βάσει 
εμπεριστατωμένων ξεχωριστών για κάθε 
περίπτωση αξιολογήσεων, για τη 
χρηματοδότηση, σύμφωνα με 
προκαθορισμένα και διαφανή κριτήρια, 
του σχεδιασμού ή της κατασκευής
συγκεκριμένων έργων, με την προϋπόθεση 



PE460.899v01-00 46/108 AM\861071EL.doc

EL

ότι αυτά εξυπηρετούν το συμφέρον της 
ΕΕ και ιδιαίτερα την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς και / ή την αύξηση 
της ασφάλειας του εφοδιασμού, ενώ 
παράλληλα πρέπει να αποφεύγονται 
στρεβλώσεις στην αγορά,

Or. de

Τροπολογία 96
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασισμένα 
στην αγορά εργαλεία πρέπει να συνεχίσουν 
να αποτελούν τη βάση για τη 
χρηματοδότηση των ενεργειακών 
υποδομών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μπορεί να χρειαστεί περιορισμένη 
ποσότητα δημόσιων κονδυλίων για τη 
χρηματοδότηση ορισμένων σχεδίων που 
δεν είναι βιώσιμα από καθαρά εμπορικής 
απόψεως,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρονοβόρες 
διαδικασίες αδειοδότησης και η απουσία 
μεθόδων κατανομής του κόστους 
θεωρούνται εμπόδια στην ανάπτυξη 
έργων υποδομής, ότι τα βασισμένα στην 
αγορά εργαλεία και η αρχή «ο χρήστης 
πληρώνει» πρέπει να συνεχίσουν να 
αποτελούν τη βάση για τη χρηματοδότηση 
των ενεργειακών υποδομών, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να 
χρειαστεί περιορισμένη ποσότητα 
δημόσιων κονδυλίων για τη 
χρηματοδότηση ορισμένων έργων
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που δεν είναι 
βιώσιμα από καθαρά εμπορικής απόψεως,

Or. en

Τροπολογία 97
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασισμένα ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρονοβόρες 



AM\861071EL.doc 47/108 PE460.899v01-00

EL

στην αγορά εργαλεία πρέπει να συνεχίσουν 
να αποτελούν τη βάση για τη 
χρηματοδότηση των ενεργειακών 
υποδομών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μπορεί να χρειαστεί περιορισμένη 
ποσότητα δημόσιων κονδυλίων για τη 
χρηματοδότηση ορισμένων σχεδίων που 
δεν είναι βιώσιμα από καθαρά εμπορικής 
απόψεως,

διαδικασίες αδειοδότησης και η απουσία 
μεθόδων κατανομής του κόστους 
θεωρούνται εμπόδια στην ανάπτυξη 
έργων υποδομής, ότι τα βασισμένα στην 
αγορά εργαλεία και η αρχή «ο χρήστης 
πληρώνει» πρέπει να συνεχίσουν να 
αποτελούν τη βάση για τη χρηματοδότηση 
των ενεργειακών υποδομών, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να 
χρειαστεί περιορισμένη ποσότητα 
δημόσιων κονδυλίων για τη 
χρηματοδότηση ορισμένων έργων
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που δεν είναι 
βιώσιμα από καθαρά εμπορικής απόψεως,

Or. en

Τροπολογία 98
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασισμένα 
στην αγορά εργαλεία πρέπει να
συνεχίσουν να αποτελούν τη βάση για τη 
χρηματοδότηση των ενεργειακών 
υποδομών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μπορεί να χρειαστεί περιορισμένη 
ποσότητα δημόσιων κονδυλίων για τη 
χρηματοδότηση ορισμένων σχεδίων που 
δεν είναι βιώσιμα από καθαρά εμπορικής 
απόψεως,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασισμένα 
στην αγορά εργαλεία θα αποτελούν τη 
βάση για τη χρηματοδότηση των 
ενεργειακών υποδομών αλλά θα 
χρειαστούν και δημόσια κονδύλια,

Or. nl

Τροπολογία 99
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασισμένα 
στην αγορά εργαλεία πρέπει να συνεχίσουν 
να αποτελούν τη βάση για τη 
χρηματοδότηση των ενεργειακών 
υποδομών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μπορεί να χρειαστεί περιορισμένη 
ποσότητα δημόσιων κονδυλίων για τη 
χρηματοδότηση ορισμένων σχεδίων που 
δεν είναι βιώσιμα από καθαρά εμπορικής 
απόψεως,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασισμένα 
στην αγορά εργαλεία πρέπει να συνεχίσουν 
να αποτελούν τη βάση για τη 
χρηματοδότηση των ενεργειακών 
υποδομών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μπορεί να χρειαστεί περιορισμένη 
ποσότητα δημόσιων κονδυλίων για τη 
χρηματοδότηση ορισμένων σχεδίων χωρίς 
θετικές εμπορικές εξωτερικότητες,

Or. fr

Τροπολογία 100
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασισμένα 
στην αγορά εργαλεία πρέπει να συνεχίσουν 
να αποτελούν τη βάση για τη 
χρηματοδότηση των ενεργειακών 
υποδομών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μπορεί να χρειαστεί περιορισμένη 
ποσότητα δημόσιων κονδυλίων για τη 
χρηματοδότηση ορισμένων σχεδίων που 
δεν είναι βιώσιμα από καθαρά εμπορικής 
απόψεως,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρονοβόρες 
διαδικασίες αδειοδότησης και η απουσία 
μεθόδων κατανομής του κόστους 
θεωρούνται εμπόδια στην ανάπτυξη 
έργων υποδομής, ότι τα βασισμένα στην 
αγορά εργαλεία και η αρχή «ο χρήστης 
πληρώνει» πρέπει να συνεχίσουν να 
αποτελούν τη βάση για τη χρηματοδότηση 
των ενεργειακών υποδομών, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να 
χρειαστεί περιορισμένη ποσότητα 
δημόσιων κονδυλίων για τη 
χρηματοδότηση ορισμένων έργων
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που δεν είναι 
βιώσιμα από καθαρά εμπορικής απόψεως,

Or. en
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Τροπολογία 101
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασισμένα 
στην αγορά εργαλεία πρέπει να συνεχίσουν 
να αποτελούν τη βάση για τη 
χρηματοδότηση των ενεργειακών 
υποδομών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μπορεί να χρειαστεί περιορισμένη 
ποσότητα δημόσιων κονδυλίων για τη 
χρηματοδότηση ορισμένων σχεδίων που 
δεν είναι βιώσιμα από καθαρά εμπορικής 
απόψεως,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασισμένα 
στην αγορά κριτήρια πρέπει να 
συνεχίσουν να αποτελούν τη βάση για τη 
θέσπιση χρηματοδοτικών μηχανισμών 
για ενεργειακές υποδομές, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να
χρειαστεί περιορισμένη ποσότητα 
δημόσιων κονδυλίων για την 
αντιμετώπιση και ελαχιστοποίηση των μη 
εμπορικών κινδύνων ορισμένων έργων 
που δεν είναι βιώσιμα από καθαρά 
εμπορικής απόψεως, αναλογιζόμενοι την 
ανάγκη αποφυγής παραμορφώσεων 
μεταξύ έργων και αγορών προορισμού,

Or. en

Τροπολογία 102
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασισμένα 
στην αγορά εργαλεία πρέπει να συνεχίσουν 
να αποτελούν τη βάση για τη 
χρηματοδότηση των ενεργειακών 
υποδομών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μπορεί να χρειαστεί περιορισμένη 
ποσότητα δημόσιων κονδυλίων για τη 
χρηματοδότηση ορισμένων σχεδίων που 
δεν είναι βιώσιμα από καθαρά εμπορικής 
απόψεως,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασισμένα 
στην αγορά κριτήρια πρέπει να 
συνεχίσουν να αποτελούν τη βάση για τη 
θέσπιση χρηματοδοτικών μηχανισμών 
για ενεργειακές υποδομές, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να 
χρειαστεί περιορισμένη ποσότητα 
δημόσιων κονδυλίων για την 
αντιμετώπιση και ελαχιστοποίηση των μη 
εμπορικών κινδύνων ορισμένων έργων 
που δεν είναι βιώσιμα από καθαρά 
εμπορικής απόψεως, αναλογιζόμενοι την 
ανάγκη αποφυγής παραμορφώσεων 
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μεταξύ έργων και αγορών προορισμού,

Or. en

Τροπολογία 103
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασισμένα 
στην αγορά εργαλεία πρέπει να συνεχίσουν 
να αποτελούν τη βάση για τη 
χρηματοδότηση των ενεργειακών 
υποδομών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μπορεί να χρειαστεί περιορισμένη 
ποσότητα δημόσιων κονδυλίων για τη 
χρηματοδότηση ορισμένων σχεδίων που 
δεν είναι βιώσιμα από καθαρά εμπορικής 
απόψεως,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασισμένα 
στην αγορά εργαλεία πρέπει να συνεχίσουν 
να αποτελούν τη βάση για τη 
χρηματοδότηση των ενεργειακών 
υποδομών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μπορεί να χρειαστεί περιορισμένη 
ποσότητα δημόσιων κονδυλίων για τη 
χρηματοδότηση ορισμένων έργων που δεν 
είναι βιώσιμα από καθαρά εμπορικής 
απόψεως, συμπεριλαμβανομένων 
υποδομών που έχουν ως αποκλειστικό 
σκοπό να διασφαλίσουν την ενοποίηση 
της αγοράς και την ασφάλεια εφοδιασμού 
όταν τα σημάδια της αγοράς μπορεί να 
είναι ανεπαρκή ή αντιφατικά,

Or. en

Τροπολογία 104
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασισμένα 
στην αγορά εργαλεία πρέπει να συνεχίσουν 
να αποτελούν τη βάση για τη 
χρηματοδότηση των ενεργειακών 
υποδομών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μπορεί να χρειαστεί περιορισμένη 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασισμένα 
στην αγορά εργαλεία πρέπει να συνεχίσουν 
να αποτελούν τη βάση για τη 
χρηματοδότηση των ενεργειακών 
υποδομών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μπορεί να χρειαστεί περιορισμένη 
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ποσότητα δημόσιων κονδυλίων για τη 
χρηματοδότηση ορισμένων σχεδίων που 
δεν είναι βιώσιμα από καθαρά εμπορικής 
απόψεως,

ποσότητα δημόσιων κονδυλίων για τη 
χρηματοδότηση ορισμένων έργων που δεν 
είναι βιώσιμα από καθαρά εμπορικής 
απόψεως, αναλογιζόμενοι τους ισότιμους 
όρους και την ανάγκη αποφυγής 
παραμορφώσεων μεταξύ έργων και 
αγορών προορισμού,

Or. en

Τροπολογία 105
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασισμένα 
στην αγορά εργαλεία πρέπει να συνεχίσουν 
να αποτελούν τη βάση για τη 
χρηματοδότηση των ενεργειακών 
υποδομών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μπορεί να χρειαστεί περιορισμένη 
ποσότητα δημόσιων κονδυλίων για τη 
χρηματοδότηση ορισμένων σχεδίων που 
δεν είναι βιώσιμα από καθαρά εμπορικής 
απόψεως,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασισμένα 
στην αγορά εργαλεία πρέπει να συνεχίσουν 
να αποτελούν τη βάση για τη 
χρηματοδότηση των ενεργειακών 
υποδομών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μπορεί να χρειαστεί περιορισμένη 
ποσότητα δημόσιων κονδυλίων για τη 
χρηματοδότηση ορισμένων έργων που δεν 
είναι βιώσιμα από καθαρά εμπορικής 
απόψεως και δεν καθορίστηκαν με 
διαφανή τρόπο βάσει προκαθορισμένων 
κριτηρίων επιλεξιμότητας κατά 
περίπτωση,

Or. en

Τροπολογία 106
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασισμένα 
στην αγορά εργαλεία πρέπει να συνεχίσουν 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασισμένα 
στην αγορά εργαλεία πρέπει να συνεχίσουν 
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να αποτελούν τη βάση για τη 
χρηματοδότηση των ενεργειακών 
υποδομών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μπορεί να χρειαστεί περιορισμένη 
ποσότητα δημόσιων κονδυλίων για τη 
χρηματοδότηση ορισμένων σχεδίων που 
δεν είναι βιώσιμα από καθαρά εμπορικής 
απόψεως,

να αποτελούν τη βάση για τη 
χρηματοδότηση των ενεργειακών 
υποδομών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μπορεί να χρειαστεί περιορισμένη 
ποσότητα δημόσιων κονδυλίων για τη 
χρηματοδότηση ορισμένων έργων που δεν 
είναι βιώσιμα από καθαρά εμπορικής 
απόψεως, χωρίς να παραμορφώνεται ο 
ανταγωνισμός ή οι ισότιμοι όροι στην 
ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας,

Or. en

Τροπολογία 107
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασισμένα 
στην αγορά εργαλεία πρέπει να συνεχίσουν 
να αποτελούν τη βάση για τη 
χρηματοδότηση των ενεργειακών 
υποδομών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μπορεί να χρειαστεί περιορισμένη 
ποσότητα δημόσιων κονδυλίων για τη 
χρηματοδότηση ορισμένων σχεδίων που 
δεν είναι βιώσιμα από καθαρά εμπορικής 
απόψεως,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασισμένα 
στην αγορά εργαλεία πρέπει να συνεχίσουν 
να αποτελούν τη βάση για τη 
χρηματοδότηση των ενεργειακών 
υποδομών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μπορεί να χρειαστεί περιορισμένη 
ποσότητα δημόσιων κονδυλίων για τη 
χρηματοδότηση ορισμένων έργων που δεν 
είναι βιώσιμα από καθαρά εμπορικής 
απόψεως, αλλά με ξεκάθαρη 
προστιθέμενη αξία από πλευράς 
ασφάλειας εφοδιασμού συνολικά για την 
Ένωση, 

Or. en

Τροπολογία 108
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασισμένα 
στην αγορά εργαλεία πρέπει να συνεχίσουν 
να αποτελούν τη βάση για τη 
χρηματοδότηση των ενεργειακών 
υποδομών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μπορεί να χρειαστεί περιορισμένη 
ποσότητα δημόσιων κονδυλίων για τη 
χρηματοδότηση ορισμένων σχεδίων που 
δεν είναι βιώσιμα από καθαρά εμπορικής 
απόψεως,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασισμένα 
στην αγορά εργαλεία πρέπει να συνεχίσουν 
να αποτελούν τη βάση για τη 
χρηματοδότηση των ενεργειακών 
υποδομών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μπορεί να χρειαστεί περιορισμένη 
ποσότητα μη επιστρεπτέων δημόσιων 
κονδυλίων για τη χρηματοδότηση 
ορισμένων σχεδίων που δεν είναι βιώσιμα 
από καθαρά εμπορικής απόψεως,

Or. pl

Τροπολογία 109
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ α. λαμβάνοντας υπόψη τον κρίσιμο 
ρόλο που διαδραματίζουν οι φορείς 
τοπικής αυτοδιοίκησης στον βαθμό που 
συνιστούν μείζονος σημασίας δρώντες σε 
θέματα ενέργειας, δεδομένων των 
αρμοδιοτήτων τους σε πολυάριθμες 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τον 
σχεδιασμό και τη διαχείριση της χρήσης 
γης, τη χορήγηση αδειών, τη χορήγηση 
εγκρίσεων σχετικά με μεγάλα έργα 
υποδομής, με επενδύσεις, με δημόσιες 
συμβάσεις, με την παραγωγή και 
δεδομένης της εγγύτητάς τους προς τον 
καταναλωτή,

Or. fr
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Τροπολογία 110
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία 
μηχανισμών διαμοιρασμού των οφελών 
και του κόστους διασυνοριακών έργων 
αποτελεί βασικό εμπόδιο για την 
ανάπτυξη διασυνοριακών έργων 
υποδομής,

Or. en

Τροπολογία 111
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγάλη 
αύξηση της κινητής ανανεώσιμης 
ενέργειας απαιτεί δυνατότητες 
αντιστάθμισης, για παράδειγμα 
αντισταθμίζοντας την αιολική ενέργεια 
στη Βόρεια Θάλασσα με την 
υδροηλεκτρική ενέργεια της 
Σκανδιναβίας, χρησιμοποιώντας έτσι 
αυτές τις δυνατότητες αντιστάθμισης ως 
Οικολογικές Μπαταρίες για την Ευρώπη,

Or. en

Τροπολογία 112
Gunnar Hökmark

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

ΙΒ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία 
μηχανισμών διαμοιρασμού των οφελών 
και του κόστους διασυνοριακών έργων 
αποτελεί βασικό εμπόδιο για την 
ανάπτυξη διασυνοριακών έργων 
υποδομής,

Or. en

Τροπολογία 113
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη 
και πλήρης εφαρμογή της υφιστάμενης 
νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των 
ρυθμιστικών εργασιών που απαιτεί το 
τρίτο πακέτο για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας·

1. επισημαίνει ότι οι δημόσιες αρχές 
έχουν τη γενική ευθύνη για το σχεδιασμό 
υποδομής που να ανταποκρίνεται στους 
κοινωνικούς στόχους και στις κοινωνικές 
ανάγκες· θεωρεί ωστόσο ότι μια σωστά 
ρυθμιζόμενη αγορά που υπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον θα πρέπει να διατηρεί 
την ευθύνη του σχεδιασμού και των 
επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές, 
τονίζει πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη και 
πλήρης εφαρμογή της υφιστάμενης 
νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των 
ρυθμιστικών εργασιών που απαιτεί το 
τρίτο πακέτο για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας, το οποίο περιλαμβάνει τα 
βασικά εργαλεία που χρειάζονται για την 
ανάπτυξη υποδομών·

Or. en
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Τροπολογία 114
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη 
και πλήρης εφαρμογή της υφιστάμενης 
νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των 
ρυθμιστικών εργασιών που απαιτεί το 
τρίτο πακέτο για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας·

1. η αγορά θα πρέπει να διατηρεί την 
κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και των 
επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές· 
επομένως, τονίζει πόσο σημαντική είναι η 
έγκαιρη και πλήρης εφαρμογή της 
υφιστάμενης νομοθεσίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών 
εργασιών που απαιτεί το τρίτο πακέτο για 
την εσωτερική αγορά ενέργειας, το οποίο 
περιλαμβάνει τα βασικά εργαλεία που 
χρειάζονται για την ανάπτυξη υποδομών·

Or. en

Τροπολογία 115
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη 
και πλήρης εφαρμογή της υφιστάμενης 
νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των 
ρυθμιστικών εργασιών που απαιτεί το 
τρίτο πακέτο για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας·

1. τονίζει πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη 
και πλήρης εφαρμογή της υφιστάμενης 
νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των 
ρυθμιστικών εργασιών που απαιτεί το 
τρίτο πακέτο για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας και την επαρκή κοινοποίηση 
των επενδύσεων σε ενεργειακές 
υποδομές, ενώ εκκρεμεί η απόφαση του 
Δικαστηρίου8, ώστε να υπάρχει γενική 
εικόνα των πιθανών κενών στη ζήτηση 
και στην προσφορά, αλλά και των 
εμποδίων στις επενδύσεις·

                                               
8 Υπόθεση C-490/10: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, σχετικά με τον Κανονισμό(ΕΕ, Ευρατόμ) 
617/2010σχετικά με την κοινοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή
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Τροπολογία 116
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη 
και πλήρης εφαρμογή της υφιστάμενης 
νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των 
ρυθμιστικών εργασιών που απαιτεί το 
τρίτο πακέτο για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας·

1. τονίζει πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη 
και πλήρης εφαρμογή της υφιστάμενης 
νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των 
ρυθμιστικών εργασιών που απαιτεί το 
τρίτο πακέτο για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας ώστε να προχωρήσουμε σε 
ενωμένη ευρωπαϊκή αγορά, 
επαναλαμβάνει τη σημασία της 
αποδεσμοποίησης των δραστηριοτήτων 
παραγωγής και διανομής ως ο καλύτερος 
τρόπος για τη διασφάλιση θεμιτού 
ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας και 
χαμηλότερων τιμών για τους 
καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 117
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη 
και πλήρης εφαρμογή της υφιστάμενης 
νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των 
ρυθμιστικών εργασιών που απαιτεί το 
τρίτο πακέτο για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας·

1. τονίζει πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη 
και πλήρης εφαρμογή της υφιστάμενης 
νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των 
ρυθμιστικών εργασιών που απαιτεί το 
τρίτο πακέτο για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας και τονίζει επ’ αυτού ότι η 
εσωτερική αγορά ενέργειας πρέπει να 
ολοκληρωθεί μέχρι το 2014 για να 
επιτραπεί η ελεύθερη διακίνηση αερίου 
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και ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 118
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ζωτικής σημασίας την έγκαιρη 
και πλήρη εφαρμογή της υφιστάμενης 
νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των 
ρυθμιστικών μέτρων στο πλαίσιο της 
τρίτης δέσμης μέτρων για την ενεργειακή 
εσωτερική αγορά·

1. θεωρεί ζωτικής σημασίας την έγκαιρη 
και πλήρη εφαρμογή της υφιστάμενης 
νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των 
ρυθμιστικών μέτρων στο πλαίσιο της 
τρίτης δέσμης μέτρων για την ενεργειακή 
εσωτερική αγορά, προκειμένου να 
εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού·

Or. de

Τροπολογία 119
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 α. είναι πεπεισμένο ότι, για τον 
καθορισμό του απαιτούμενου ενεργειακού 
μίγματος, έχει πλέον προκύψει η ανάγκη 
ακριβούς εκτίμησης του πραγματικού 
κόστους της πυρηνικής ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
κατασκευής, λειτουργίας και κατάργησης 
σταθμών παραγωγής πυρηνικής 
ενέργειας, αποθήκευσης πυρηνικών 
αποβλήτων και αντιμετώπισης των 
συνεπειών τυχόν πυρηνικών 
καταστροφών·
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Τροπολογία 120
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 α. επαναλαμβάνει την ανάγκη να 
σταματήσουν η υπερβολική χρήση 
ρυθμιζόμενων τελικών τιμών και οι 
εθνικές προστατευτικές συμπεριφορές, 
καθώς αυτό απαιτείται για την 
πραγματική ένωση της αγοράς· οι 
ρυθμιζόμενες τιμές θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο για την 
προστασία των πραγματικά ευάλωτων 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 121
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 α. τονίζει την ανάγκη υιοθέτησης 
δεσμευτικού στόχου διασύνδεσης κατά 
10%· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναλύσει αν ο στόχος αυτός θα πρέπει να 
αυξηθεί μετά το 2015 για να λάβει υπόψη 
την αναγκαία ενσωμάτωση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 122
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει ότι χρειάζεται μια ενωσιακή 
προσέγγιση προκειμένου να 
εκμεταλλευθούμε πλήρως τα οφέλη των 
νέων υποδομών και τονίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί εναρμονισμένη μέθοδος για 
την επιλογή των σχεδίων έργων υποδομών, 
με βάση ευρωπαϊκές και περιφερειακές 
προοπτικές και τη βελτιστοποίηση των 
κοινωνικο-οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

2. πιστεύει ότι χρειάζεται μια ενωσιακή 
προσέγγιση προκειμένου να 
εκμεταλλευθούμε πλήρως τα οφέλη των 
νέων υποδομών και τονίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί εναρμονισμένη μέθοδος για 
την επιλογή των σχεδίων έργων υποδομών, 
με βάση τα καλύτερα σχέδια που θα 
προτείνουν οι διαχειριστές συστημάτων 
ενέργειας·

Or. pl

Τροπολογία 123
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει ότι χρειάζεται μια ενωσιακή 
προσέγγιση προκειμένου να 
εκμεταλλευθούμε πλήρως τα οφέλη των 
νέων υποδομών και τονίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί εναρμονισμένη μέθοδος για 
την επιλογή των σχεδίων έργων υποδομών, 
με βάση ευρωπαϊκές και περιφερειακές 
προοπτικές και τη βελτιστοποίηση των 
κοινωνικο-οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

2. πιστεύει ότι χρειάζεται μια ενωσιακή 
προσέγγιση προκειμένου να 
εκμεταλλευθούμε πλήρως τα οφέλη των 
νέων υποδομών και τονίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί εναρμονισμένη μέθοδος για 
την επιλογή των σχεδίων έργων υποδομών, 
επιπρόσθετα στα εργαλεία σχεδιασμού 
που παρέχει το τρίτο πακέτο εσωτερικής 
αγοράς, με βάση ευρωπαϊκές και 
περιφερειακές προοπτικές και τη 
βελτιστοποίηση των κοινωνικο-
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων·

Or. en
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Τροπολογία 124
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει ότι χρειάζεται μια ενωσιακή 
προσέγγιση προκειμένου να 
εκμεταλλευθούμε πλήρως τα οφέλη των 
νέων υποδομών και τονίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί εναρμονισμένη μέθοδος για 
την επιλογή των σχεδίων έργων υποδομών, 
με βάση ευρωπαϊκές και περιφερειακές 
προοπτικές και τη βελτιστοποίηση των 
κοινωνικο-οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

2. πιστεύει ότι χρειάζεται μια ενωσιακή 
προσέγγιση, βασιζόμενη στις απόψεις 
όλων των ενδιαφερομένων (κράτη μέλη, 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και 
ρυθμιστικές αρχές) προκειμένου να 
εκμεταλλευθούμε πλήρως τα οφέλη των 
νέων υποδομών και τονίζει ότι πρέπει να
αναπτυχθεί εναρμονισμένη μέθοδος για 
την επιλογή των σχεδίων έργων υποδομών, 
με βάση ευρωπαϊκές και περιφερειακές 
προοπτικές και τη βελτιστοποίηση των 
κοινωνικο-οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

Or. en

Τροπολογία 125
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει ότι χρειάζεται μια ενωσιακή 
προσέγγιση προκειμένου να 
εκμεταλλευθούμε πλήρως τα οφέλη των 
νέων υποδομών και τονίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί εναρμονισμένη μέθοδος για 
την επιλογή των σχεδίων έργων υποδομών,
με βάση ευρωπαϊκές και περιφερειακές 
προοπτικές και τη βελτιστοποίηση των 
κοινωνικο-οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

2. πιστεύει ότι χρειάζεται μια ενωσιακή 
προσέγγιση προκειμένου να 
εκμεταλλευθούμε πλήρως τα οφέλη των 
νέων υποδομών και τονίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί μέθοδος σύμφωνα με την 
ανάπτυξη και τους κανόνες της 
εσωτερικής αγοράς για την επιλογή των 
σχεδίων έργων υποδομών. Η μέθοδος 
αυτή πρέπει να βασίζεται σε μια 
ευρωπαϊκή και περιφερειακή προοπτική 
και στη βελτιστοποίηση των κοινωνικο-
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων·
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Τροπολογία 126
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει ότι χρειάζεται μια ενωσιακή 
προσέγγιση προκειμένου να 
εκμεταλλευθούμε πλήρως τα οφέλη των 
νέων υποδομών και τονίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί εναρμονισμένη μέθοδος για 
την επιλογή των σχεδίων έργων υποδομών,
με βάση ευρωπαϊκές και περιφερειακές 
προοπτικές και τη βελτιστοποίηση των 
κοινωνικο-οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

2. πιστεύει ότι χρειάζεται μια ενωσιακή 
προσέγγιση προκειμένου να 
εκμεταλλευθούμε πλήρως τα οφέλη των 
νέων υποδομών και τονίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί μέθοδος σύμφωνα με την 
ανάπτυξη και τους κανόνες της 
εσωτερικής αγοράς για την επιλογή των 
σχεδίων έργων υποδομών. Η μέθοδος 
αυτή πρέπει να βασίζεται σε μια 
ευρωπαϊκή και περιφερειακή προοπτική 
και στη βελτιστοποίηση των κοινωνικο-
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων·

Or. en

Τροπολογία 127
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει ότι χρειάζεται μια ενωσιακή 
προσέγγιση προκειμένου να 
εκμεταλλευθούμε πλήρως τα οφέλη των 
νέων υποδομών και τονίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί εναρμονισμένη μέθοδος για 
την επιλογή των σχεδίων έργων υποδομών, 
με βάση ευρωπαϊκές και περιφερειακές 
προοπτικές και τη βελτιστοποίηση των 
κοινωνικο-οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

2. πιστεύει ότι χρειάζεται μια ενωσιακή 
προσέγγιση προκειμένου να 
εκμεταλλευθούμε πλήρως τα οφέλη των 
νέων υποδομών και τονίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί εναρμονισμένη μέθοδος για 
την επιλογή των σχεδίων έργων υποδομών, 
με βάση ευρωπαϊκές και περιφερειακές 
προοπτικές για την εξάλειψη ανισοτήτων 
μέσω της βελτιστοποίησης των 
κοινωνικο-οικονομικών και 
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περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

Or. pl

Τροπολογία 128
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει ότι χρειάζεται μια ενωσιακή 
προσέγγιση προκειμένου να 
εκμεταλλευθούμε πλήρως τα οφέλη των 
νέων υποδομών και τονίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί εναρμονισμένη μέθοδος για 
την επιλογή των σχεδίων έργων υποδομών, 
με βάση ευρωπαϊκές και περιφερειακές 
προοπτικές και τη βελτιστοποίηση των 
κοινωνικο-οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

2. πιστεύει ότι χρειάζεται μια ενωσιακή 
προσέγγιση προκειμένου να 
εκμεταλλευθούμε πλήρως τα οφέλη των 
νέων υποδομών και τονίζει τη δυνατότητα 
ανάπτυξης εναρμονισμένης μεθόδου για 
την επιλογή των σχεδίων έργων υποδομών, 
με βάση ευρωπαϊκές και περιφερειακές 
προοπτικές και τη βελτιστοποίηση των 
κοινωνικο-οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

Or. en

Τροπολογία 129
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 α. τονίζει την ανάγκη διασφάλισης ενός 
επαρκούς επιπέδου ασφάλειας του 
εφοδιασμού ενέργειας για την ΕΕ και 
ανάπτυξης ευνοϊκών σχέσεων με χώρες 
εκτός ΕΕ που προμηθεύουν και 
μεταφέρουν ενέργεια μέσα από τη 
συνεργασία στα περιφερειακά και 
παγκόσμια συστήματα εφοδιασμού και 
μεταφοράς ενέργειας·

Or. pl
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Τροπολογία 130
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 α. φοβάται πως, εν τη απουσία άλλων 
μέτρων, η κοινοτική χρηματοδότηση θα 
εστιαστεί στη δυτική Ευρώπη και τα 
άμεσα και έμμεσα οικονομικά και 
κοινωνικά οφέλη από τις επενδύσεις θα 
συγκεντρωθούν σε αυτήν την περιοχή·

Or. hu

Τροπολογία 131
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 α. επισημαίνει ότι η εκτεταμένη 
διαφοροποίηση της προσφοράς, η οποία 
υποδηλώνει τη διαφοροποίηση των 
διαδρομών μεταφοράς και της χώρας 
προέλευσης των πόρων, πρέπει να 
αποτελέσει στρατηγικό στόχο του 
σχεδιασμού υποδομών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 132
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι το σενάριο αναφοράς που 
χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των 
ενεργειακών υποδομών για ανάγκες του 
2020 πρέπει να είναι συμβατό με τους 
γενικούς στόχους της ενεργειακής 
πολιτικής και το χάρτη πορείας της ΕΕ για 
το 2050, καθώς και με άλλες πολιτικές της 
ΕΕ (όπως οι μεταφορές, τα κτήρια και το 
Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ), 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για 
την ενεργειακή απόδοση (ιδίως της 
εφαρμογής του επικείμενου σχεδίου 
δράσης για την ενεργειακή απόδοση) και 
με την πιθανή επίπτωση της τεχνολογικής 
προόδου και της ανάπτυξης πρωτοβουλιών 
για τις «ευφυείς πόλεις»·

3. τονίζει ότι το σενάριο αναφοράς που 
χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των 
ενεργειακών υποδομών για ανάγκες του 
2020 πρέπει να χαρακτηρίζεται από 
διαφάνεια και να είναι συμβατό με τους 
γενικούς στόχους της ενεργειακής 
πολιτικής και το χάρτη πορείας της ΕΕ για 
το 2050, καθώς και με άλλες πολιτικές της 
ΕΕ (όπως οι μεταφορές, τα κτήρια και το 
Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ), 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων για 
την ενεργειακή απόδοση (ιδίως αυτούς 
που απαιτούνται για την επίτευξη των 
στόχων εξοικονόμησης ενέργειας της ΕΕ 
για το 2020) και με την πιθανή επίπτωση 
της τεχνολογικής προόδου και της 
ανάπτυξης πρωτοβουλιών για τις «ευφυείς 
πόλεις» για την προώθηση των 
επενδύσεων σε καθαρές και αποδοτικές 
μορφές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 133
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι το σενάριο αναφοράς που 
χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των 
ενεργειακών υποδομών για ανάγκες του 
2020 πρέπει να είναι συμβατό με τους
γενικούς στόχους της ενεργειακής 
πολιτικής και το χάρτη πορείας της ΕΕ για 
το 2050, καθώς και με άλλες πολιτικές της 
ΕΕ (όπως οι μεταφορές, τα κτήρια και το 
Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ), 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για 
την ενεργειακή απόδοση (ιδίως της 
εφαρμογής του επικείμενου σχεδίου 

3. τονίζει ότι το σενάριο αναφοράς που 
χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των 
ενεργειακών υποδομών για ανάγκες του 
2020 πρέπει να είναι συμβατό με τον 
πρόσφατα υιοθετηθέντα Κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 994/2010 για τη βελτίωση της 
ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο της 
κοινότητας και τους ευρύτερους στόχους 
της ενεργειακής πολιτικής και το χάρτη 
πορείας της ΕΕ για το 2050, καθώς και με 
άλλες πολιτικές της ΕΕ (όπως οι 
μεταφορές, τα κτήρια και το Σύστημα 
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δράσης για την ενεργειακή απόδοση) και 
με την πιθανή επίπτωση της τεχνολογικής 
προόδου και της ανάπτυξης πρωτοβουλιών 
για τις «ευφυείς πόλεις»·

Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ), 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για 
την ενεργειακή απόδοση (ιδίως της 
εφαρμογής του επικείμενου σχεδίου 
δράσης για την ενεργειακή απόδοση) και 
με την πιθανή επίπτωση της τεχνολογικής 
προόδου και της ανάπτυξης πρωτοβουλιών 
για τις «ευφυείς πόλεις»·

Or. en

Τροπολογία 134
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι το σενάριο αναφοράς που 
χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των 
ενεργειακών υποδομών για ανάγκες του 
2020 πρέπει να είναι συμβατό με τους 
γενικούς στόχους της ενεργειακής 
πολιτικής και το χάρτη πορείας της ΕΕ για 
το 2050, καθώς και με άλλες πολιτικές της 
ΕΕ (όπως οι μεταφορές, τα κτήρια και το 
Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ), 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για 
την ενεργειακή απόδοση (ιδίως της 
εφαρμογής του επικείμενου σχεδίου 
δράσης για την ενεργειακή απόδοση) και 
με την πιθανή επίπτωση της τεχνολογικής 
προόδου και της ανάπτυξης πρωτοβουλιών 
για τις «ευφυείς πόλεις»·

3. τονίζει ότι το σενάριο αναφοράς που 
χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των 
ενεργειακών υποδομών για ανάγκες του 
2020 πρέπει να είναι συμβατό με τους 
γενικούς στόχους της ενεργειακής 
πολιτικής και το χάρτη πορείας της ΕΕ για 
το 2050, καθώς και με άλλες πολιτικές της 
ΕΕ (όπως οι μεταφορές, τα κτήρια και το
Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ), 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για 
την ενεργειακή απόδοση (ιδίως της 
εφαρμογής του πρόσφατα δημοσιευθέντος
σχεδίου δράσης για την ενεργειακή 
απόδοση και της υλοποίησης του στόχου 
του 20%) και με την πιθανή επίπτωση της 
τεχνολογικής προόδου και της ανάπτυξης 
πρωτοβουλιών για τις «ευφυείς πόλεις»·

Or. en

Τροπολογία 135
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι το σενάριο αναφοράς που 
χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των 
ενεργειακών υποδομών για ανάγκες του 
2020 πρέπει να είναι συμβατό με τους 
γενικούς στόχους της ενεργειακής 
πολιτικής και το χάρτη πορείας της ΕΕ για 
το 2050, καθώς και με άλλες πολιτικές της 
ΕΕ (όπως οι μεταφορές, τα κτήρια και το 
Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ), 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για 
την ενεργειακή απόδοση (ιδίως της 
εφαρμογής του επικείμενου σχεδίου 
δράσης για την ενεργειακή απόδοση) και 
με την πιθανή επίπτωση της τεχνολογικής 
προόδου και της ανάπτυξης πρωτοβουλιών 
για τις «ευφυείς πόλεις»·

3. τονίζει ότι το σενάριο αναφοράς που 
χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των 
ενεργειακών υποδομών για ανάγκες του 
2020 πρέπει να είναι συμβατό με τους 
γενικούς στόχους της ενεργειακής 
πολιτικής και το χάρτη πορείας της ΕΕ για 
το 2050, καθώς και με άλλες πολιτικές της 
ΕΕ (όπως οι μεταφορές, τα κτήρια, η 
ανανεώσιμη ενέργεια και το Σύστημα 
Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ), 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για 
την ενεργειακή απόδοση (ιδίως της 
εφαρμογής του επικείμενου σχεδίου 
δράσης για την ενεργειακή απόδοση) και 
με την πιθανή επίπτωση της τεχνολογικής 
προόδου, ιδιαίτερα για την ανανεώσιμη 
ενέργεια, και της ανάπτυξης ευφυών 
δικτύων και πρωτοβουλιών για τις 
«ευφυείς πόλεις»·

Or. en

Τροπολογία 136
Yannick Jadot, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι το σενάριο αναφοράς που 
χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των 
ενεργειακών υποδομών για ανάγκες του 
2020 πρέπει να είναι συμβατό με τους 
γενικούς στόχους της ενεργειακής 
πολιτικής και το χάρτη πορείας της ΕΕ για
το 2050, καθώς και με άλλες πολιτικές της 
ΕΕ (όπως οι μεταφορές, τα κτήρια και το 
Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ), 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για 
την ενεργειακή απόδοση (ιδίως της 
εφαρμογής του επικείμενου σχεδίου 
δράσης για την ενεργειακή απόδοση) και 

3. τονίζει ότι το σενάριο αναφοράς που 
χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των 
ενεργειακών υποδομών για ανάγκες του 
2020 πρέπει να είναι συμβατό με τους 
γενικούς στόχους της ενεργειακής 
πολιτικής και το χάρτη πορείας της ΕΕ για 
το 2050, καθώς και με άλλες πολιτικές της 
ΕΕ (όπως οι μεταφορές, τα κτήρια και το 
Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ), 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για 
την ενεργειακή απόδοση (ιδίως της 
εφαρμογής του επικείμενου σχεδίου για 
την ενεργειακή απόδοση) και με την 
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με την πιθανή επίπτωση της τεχνολογικής 
προόδου και της ανάπτυξης πρωτοβουλιών 
για τις «ευφυείς πόλεις»·

πιθανή επίπτωση της τεχνολογικής 
προόδου, του όλο και μεγαλύτερου ρόλου 
των ηλεκτροκίνητων οχημάτων και της 
ανάπτυξης πρωτοβουλιών για τις «ευφυείς 
πόλεις»·

Or. en

Τροπολογία 137
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι το σενάριο αναφοράς που 
χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των 
ενεργειακών υποδομών για ανάγκες του 
2020 πρέπει να είναι συμβατό με τους 
γενικούς στόχους της ενεργειακής 
πολιτικής και το χάρτη πορείας της ΕΕ για 
το 2050, καθώς και με άλλες πολιτικές της 
ΕΕ (όπως οι μεταφορές, τα κτήρια και το 
Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ), 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για 
την ενεργειακή απόδοση (ιδίως της 
εφαρμογής του επικείμενου σχεδίου 
δράσης για την ενεργειακή απόδοση) και 
με την πιθανή επίπτωση της τεχνολογικής 
προόδου και της ανάπτυξης πρωτοβουλιών 
για τις «ευφυείς πόλεις»·

3. τονίζει ότι το σενάριο αναφοράς που 
χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των 
ενεργειακών υποδομών για ανάγκες του 
2020 πρέπει να είναι συμβατό με τους 
γενικούς στόχους της ενεργειακής 
πολιτικής και το χάρτη πορείας της ΕΕ για 
το 2050, καθώς και με άλλες πολιτικές της 
ΕΕ (όπως οι μεταφορές, τα κτήρια και το 
Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ),
πολιτικές για την ενεργειακή απόδοση 
(ιδίως της εφαρμογής του επικείμενου 
σχεδίου δράσης για την ενεργειακή 
απόδοση), με την πιθανή επίπτωση της 
τεχνολογικής προόδου, της ανάπτυξης 
πρωτοβουλιών για τις «ευφυείς πόλεις»
και της αρχής της ασφάλειας 
εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 138
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 
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3. τονίζει ότι το σενάριο αναφοράς που 
χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των 
ενεργειακών υποδομών για ανάγκες του 
2020 πρέπει να είναι συμβατό με τους 
γενικούς στόχους της ενεργειακής 
πολιτικής και το χάρτη πορείας της ΕΕ για 
το 2050, καθώς και με άλλες πολιτικές της 
ΕΕ (όπως οι μεταφορές, τα κτήρια και το 
Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ), 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για 
την ενεργειακή απόδοση (ιδίως της 
εφαρμογής του επικείμενου σχεδίου 
δράσης για την ενεργειακή απόδοση) και 
με την πιθανή επίπτωση της τεχνολογικής 
προόδου και της ανάπτυξης πρωτοβουλιών 
για τις «ευφυείς πόλεις»·

3. τονίζει ότι το σενάριο αναφοράς που 
χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των 
ενεργειακών υποδομών για ανάγκες του 
2020 πρέπει να είναι συμβατό με τους 
γενικούς στόχους της ενεργειακής 
πολιτικής και το χάρτη πορείας της ΕΕ για 
το 2050, καθώς και με άλλες πολιτικές της
ΕΕ όπως: οι μεταφορές, τα κτήρια και το 
Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ),
πολιτικές για την ενεργειακή απόδοση 
(ιδίως της εφαρμογής του επικείμενου 
σχεδίου δράσης για την ενεργειακή 
απόδοση), την πιθανή επίπτωση της 
τεχνολογικής προόδου και της ανάπτυξης
πρωτοβουλιών για τις «ευφυείς πόλεις»·

Or. en

Τροπολογία 139
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι το σενάριο αναφοράς που 
χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των 
ενεργειακών υποδομών για ανάγκες του 
2020 πρέπει να είναι συμβατό με τους 
γενικούς στόχους της ενεργειακής 
πολιτικής και το χάρτη πορείας της ΕΕ για 
το 2050, καθώς και με άλλες πολιτικές της 
ΕΕ (όπως οι μεταφορές, τα κτήρια και το 
Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ), 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για 
την ενεργειακή απόδοση (ιδίως της 
εφαρμογής του επικείμενου σχεδίου 
δράσης για την ενεργειακή απόδοση) και 
με την πιθανή επίπτωση της τεχνολογικής 
προόδου και της ανάπτυξης πρωτοβουλιών 
για τις «ευφυείς πόλεις»·

3. τονίζει ότι το σενάριο αναφοράς που 
χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των 
ενεργειακών υποδομών για ανάγκες του 
2020 πρέπει να είναι συμβατό με τους 
γενικούς στόχους της ενεργειακής 
πολιτικής και το χάρτη πορείας της ΕΕ για 
το 2050, καθώς και με άλλες πολιτικές της 
ΕΕ (όπως οι μεταφορές, τα κτήρια και το 
Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ), 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για 
την ενεργειακή απόδοση (ιδίως της 
εφαρμογής του επικείμενου σχεδίου 
δράσης για την ενεργειακή απόδοση) και 
με την πιθανή επίπτωση της τεχνολογικής 
προόδου και της ανάπτυξης πρωτοβουλιών 
για τις «ευφυείς πόλεις» και τις «ευφυείς 
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περιφέρειες»·

Or. en

Τροπολογία 140
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι το σενάριο αναφοράς που 
χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των 
ενεργειακών υποδομών για ανάγκες του 
2020 πρέπει να είναι συμβατό με τους 
γενικούς στόχους της ενεργειακής 
πολιτικής και το χάρτη πορείας της ΕΕ για 
το 2050, καθώς και με άλλες πολιτικές της 
ΕΕ (όπως οι μεταφορές, τα κτήρια και το
Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ), 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για 
την ενεργειακή απόδοση (ιδίως της 
εφαρμογής του επικείμενου σχεδίου 
δράσης για την ενεργειακή απόδοση) και 
με την πιθανή επίπτωση της τεχνολογικής 
προόδου και της ανάπτυξης πρωτοβουλιών 
για τις «ευφυείς πόλεις»·

3. τονίζει ότι το σενάριο αναφοράς που 
χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των 
ενεργειακών υποδομών για ανάγκες του 
2020 πρέπει να χαρακτηρίζεται από 
διαφάνεια και να είναι συμβατό με τους 
γενικούς στόχους της ενεργειακής 
πολιτικής και το χάρτη πορείας της ΕΕ για 
το 2050, καθώς και με άλλες πολιτικές της 
ΕΕ (όπως οι μεταφορές, τα κτήρια και το 
Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ), 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για 
την ενεργειακή απόδοση (ιδίως της 
εφαρμογής του επικείμενου σχεδίου 
δράσης για την ενεργειακή απόδοση) και 
με την πιθανή επίπτωση της τεχνολογικής 
προόδου και της ανάπτυξης πρωτοβουλιών 
για τις «ευφυείς πόλεις»·

Or. en

Τροπολογία 141
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι το σενάριο αναφοράς που 
χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των 
ενεργειακών υποδομών για ανάγκες του 
2020 πρέπει να είναι συμβατό με τους 

3. τονίζει ότι το σενάριο αναφοράς που 
χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των 
ενεργειακών υποδομών για ανάγκες του 
2020 πρέπει να είναι συμβατό με τους 
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γενικούς στόχους της ενεργειακής 
πολιτικής και το χάρτη πορείας της ΕΕ για 
το 2050, καθώς και με άλλες πολιτικές της 
ΕΕ (όπως οι μεταφορές, τα κτήρια και το 
Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ), 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για 
την ενεργειακή απόδοση (ιδίως της 
εφαρμογής του επικείμενου σχεδίου 
δράσης για την ενεργειακή απόδοση) και 
με την πιθανή επίπτωση της τεχνολογικής 
προόδου και της ανάπτυξης πρωτοβουλιών 
για τις «ευφυείς πόλεις»·

γενικούς στόχους της ενεργειακής 
πολιτικής και το χάρτη πορείας της ΕΕ για 
το 2050, καθώς και με άλλες πολιτικές της 
ΕΕ (όπως οι μεταφορές, τα κτήρια και το 
Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ), 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για 
την ενεργειακή απόδοση (ιδίως της 
εφαρμογής του σχεδίου δράσης για την 
ενεργειακή απόδοση) και με την πιθανή 
επίπτωση της τεχνολογικής προόδου και 
της ανάπτυξης πρωτοβουλιών για τις 
«ευφυείς πόλεις»·

Or. en

Τροπολογία 142
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3 α. τονίζει την ανάγκη εφαρμογής 
υπαρχουσών πολιτικών και κανονισμών 
ώστε να αξιοποιείται καλύτερα η 
υπάρχουσα υποδομή ενέργειας προς 
όφελος του ευρωπαίου καταναλωτή· 
καλεί την Επιτροπή και τον Οργανισμό 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (ACER) να παρακολουθούν 
αυστηρότερα την εφαρμογή κανόνων σε 
εθνικό επίπεδο, όπως των κανόνων που 
αφορούν την αρχή «εκμετάλλευσης ή 
στέρησης» (use-it-or-lose-it)·

Or. en

Τροπολογία 143
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3 α. προτείνει τον καθορισμό ενδιάμεσων 
στόχων για τα έτη 2030 και 2040 
υποστηριζόμενων από πιο 
μακροπρόθεσμες Εκτιμήσεις 
Επιπτώσεων που να βασίζονται σε 
πρόσθετες υποκείμενες παραδοχές, όπως 
στόχους εξοικονόμησης ενέργειας, 
στόχους μείωσης του διοξειδίου του 
άνθρακα και τεχνολογικές εξελίξεις· 

Or. en

Τροπολογία 144

Yannick Jadot εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3 α. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, 
στο πλαίσιο του ενεργειακού χάρτη 
πορείας για το 2050, τουλάχιστον ένα 
σενάριο για μια οικονομία που να 
βασίζεται πλήρως σε ανανεώσιμες πηγές·

Or. en

Τροπολογία 145
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη προσδιορισμού, με 
ιεράρχηση προτεραιότητας, των υποδομών 
που μπορούν να ελαχιστοποιηθούν μέσω 

4. τονίζει την ανάγκη προσδιορισμού, με 
ιεράρχηση προτεραιότητας και βάσει του 
κριτηρίου λειτουργικής αξιοπιστίας, των 
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πολιτικών ενεργειακής απόδοσης, των 
υφισταμένων υποδομών που μπορούν να 
αναβαθμιστούν ή εκσυγχρονιστούν και 
των νέων υποδομών που χρειάζονται και 
μπορεί να κατασκευαστούν παράλληλα 
προς τις υπάρχουσες υποδομές·

υποδομών που πρέπει να 
ελαχιστοποιηθούν μέσω πολιτικών 
ενεργειακής απόδοσης, των υφισταμένων 
υποδομών που πρέπει να αναβαθμιστούν ή 
εκσυγχρονιστούν και των νέων υποδομών 
που χρειάζονται και πρέπει να 
κατασκευαστούν ανεξάρτητα από τις 
υπάρχουσες υποδομές·

Or. pl

Τροπολογία 146
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη προσδιορισμού, με 
ιεράρχηση προτεραιότητας, των 
υποδομών που μπορούν να 
ελαχιστοποιηθούν μέσω πολιτικών 
ενεργειακής απόδοσης, των υφισταμένων 
υποδομών που μπορούν να αναβαθμιστούν 
ή εκσυγχρονιστούν και των νέων
υποδομών που χρειάζονται και μπορεί να 
κατασκευαστούν παράλληλα προς τις 
υπάρχουσες υποδομές·

4. τονίζει την ανάγκη προσδιορισμού, με 
ιεράρχηση προτεραιότητας, των 
υφισταμένων εθνικών και διασυνοριακών 
υποδομών που μπορούν να αναβαθμιστούν 
ή εκσυγχρονιστούν και των νέων 
υποδομών που χρειάζονται και μπορεί να 
κατασκευαστούν παράλληλα προς τις 
υπάρχουσες υποδομές·

Or. en

Τροπολογία 147
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη προσδιορισμού, με 
ιεράρχηση προτεραιότητας, των 
υποδομών που μπορούν να 
ελαχιστοποιηθούν μέσω πολιτικών 

4. τονίζει την ανάγκη προσδιορισμού, με 
ιεράρχηση προτεραιότητας, των 
υφισταμένων υποδομών που μπορούν να 
αναβαθμιστούν ή εκσυγχρονιστούν και 
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ενεργειακής απόδοσης, των υφισταμένων 
υποδομών που μπορούν να αναβαθμιστούν 
ή εκσυγχρονιστούν και των νέων 
υποδομών που χρειάζονται και μπορεί να 
κατασκευαστούν παράλληλα προς τις 
υπάρχουσες υποδομές·

των νέων υποδομών που χρειάζονται και 
μπορεί να κατασκευαστούν παράλληλα 
προς τις υπάρχουσες υποδομές·

Or. en

Τροπολογία 148

Yannick Jadot εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη προσδιορισμού, με 
ιεράρχηση προτεραιότητας, των υποδομών 
που μπορούν να ελαχιστοποιηθούν μέσω 
πολιτικών ενεργειακής απόδοσης, των 
υφισταμένων υποδομών που μπορούν να 
αναβαθμιστούν ή εκσυγχρονιστούν και 
των νέων υποδομών που χρειάζονται και 
μπορεί να κατασκευαστούν παράλληλα 
προς τις υπάρχουσες υποδομές·

4. τονίζει την ανάγκη προσδιορισμού, με 
ιεράρχηση προτεραιότητας, των υποδομών 
που μπορούν να αποφευχθούν ή να 
ελαχιστοποιηθούν μέσω πολιτικών 
ενεργειακής απόδοσης, των υφισταμένων 
υποδομών που μπορούν να αναβαθμιστούν 
ή εκσυγχρονιστούν και των νέων 
υποδομών που χρειάζονται και μπορεί να 
κατασκευαστούν παράλληλα προς τις 
υπάρχουσες υποδομές ηλεκτρικής 
ενέργειας ή μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 149
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι θα πρέπει να καθοριστεί 
βάσει ιεράρχησης της σημασίας, πού θα 

4. τονίζει ότι θα πρέπει να καθοριστεί 
βάσει ιεράρχησης της σημασίας και της 
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μπορούσε το επίπεδο υποδομών να μειωθεί 
στο ελάχιστο μέσω μέτρων ενεργειακής 
αποδοτικότητας, πού μπορούν να 
αναβαθμιστούν ή να εκσυγχρονιστούν οι 
υπάρχουσες υποδομές και πού μπορεί να 
απαιτούνται νέες υποδομές οι οποίες 
μπορούν να κατασκευαστούν κοντά σε 
υπάρχουσες·

οικονομικής αποτελεσματικότητας, πού 
θα μπορούσε το επίπεδο υποδομών να 
μειωθεί στο ελάχιστο μέσω μέτρων 
ενεργειακής αποδοτικότητας, πού μπορούν 
να αναβαθμιστούν ή να εκσυγχρονιστούν 
οι υπάρχουσες υποδομές και πού μπορεί να 
απαιτούνται νέες υποδομές οι οποίες 
μπορούν να κατασκευαστούν κοντά σε 
υπάρχουσες·

Or. de

Τροπολογία 150
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 
δυνατότητα να συμπεριληφθούν στην 
ενεργειακή υποδομή έργα 
προτεραιότητας που θα βελτίωναν την 
ασφάλεια κύριων υπαρχουσών 
ενεργειακών υποδομών στην Ευρώπη 
(αγωγοί αερίου και πετρελαίου, ηλεκτρικά 
δίκτυα, σταθμοί παραγωγής πυρηνικής 
ενέργειας, σταθμοί παραλαβής
υγροποιημένου φυσικού αερίου, κλπ.) 
έναντι ατυχημάτων και φυσικών ή 
ανθρωπογενών καταστροφών·

Or. en

Τροπολογία 151
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 α. θεωρεί ότι η μείωση της 
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κατανάλωσης ενέργειας και των 
εκπομπών ρύπων και η βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης μπορούν να 
επιτευχθούν με την εφαρμογή 
προγραμμάτων για μεγαλύτερη 
ενεργειακή απόδοση στους τομείς των 
κτιρίων και των μεταφορών·

Or. ro

Τροπολογία 152
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 α. επισημαίνει τη σημασία του 
εντοπισμού πιθανών μελλοντικών κενών 
στη ζήτηση και στην προσφορά 
ενέργειας, καθώς και πιθανής 
επερχόμενης ανεπάρκειας της υποδομής 
παραγωγής και μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 153
Teresa Riera Madurell, Yannick Jadot

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 α. ζητά την επιβολή Ευρωπαϊκού 
Φόρου Άνθρακα επί των ευρωπαϊκών 
εκπομπών που δεν καλύπτονται από το 
Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων 
Εκπομπής, με σκοπό τη μείωση των 
εκπομπών και τη μεταφορά των 
φορολογικών βαρών από της εργασία στη 
ρύπανση· 



AM\861071EL.doc 77/108 PE460.899v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 154
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 β. θεωρεί ότι ο εκσυγχρονισμός και η 
βελτίωση της αποδοτικότητας των 
αστικών δικτύων θέρμανσης και ψύξης 
πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της 
ΕΕ και να αντικατοπτρίζεται και να 
υποστηρίζεται τόσο στην επισκόπηση του 
υπάρχοντος δημοσιονομικού πλαισίου 
όσο και στη μελλοντική δημοσιονομική 
προοπτική· 

Or. ro

Τροπολογία 155
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 β. επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η 
εναρμόνιση του σχεδιασμού της 
κοινοτικής αγοράς και η ανάπτυξη 
κοινών ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
υποδομής για τη διασφάλιση της 
διαχείρισης των εσωτερικών ευρωπαϊκών 
διασυνδέσεων και των διασυνδέσεων με 
τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 156
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
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Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska, Arturs Krišjānis 
Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι μέσω της επέκτασης της 
υποδομής ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της 
ΕΕ και τρίτων χωρών δημιουργείται 
κίνδυνος μετατόπισης των εκπομπών 
CO2, ή - εφόσον ο κίνδυνος αυτός υπάρχει 
ήδη - μπορεί να αυξηθεί· ζητεί από την 
Επιτροπή να προτείνει μέτρα στον βαθμό 
που είναι απαραίτητα για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού με τη 
μορφή ενός μηχανισμού για την 
ενσωμάτωση του κόστους των εκπομπών 
CO2, ή / και να απαιτήσει την εφαρμογή 
της οδηγίας 2009/28/ΕΚ·

5. θεωρεί ότι μέσω της επέκτασης της 
υποδομής ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της 
ΕΕ και τρίτων χωρών δημιουργείται 
κίνδυνος εισαγωγής αστάθειας στο 
δίκτυο· απαιτεί κατά συνέπεια από τους 
φορείς εκμετάλλευσης δικτύων, τις 
ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου 
του ΟΣΡΑΕ, καθώς και την Επιτροπή, να 
προχωρήσουν σε συνεργασία με τους 
φορείς εκμετάλλευσης δικτύων και τις 
αρχές των τρίτων χωρών στον καθορισμό 
των προϋποθέσεων για την απαραίτητη 
σταθερότητα του δικτύου προκειμένου να 
διασφαλισθεί η αναγκαία για την επίτευξη 
των στόχων για ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
συμμετοχή των γειτονικών χωρών στην 
ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 157
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η ανάπτυξη υποδομών 
ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της ΕΕ και
τρίτων χωρών μπορεί να δημιουργήσει 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα ή την 
ενίσχυση του υπάρχοντος κινδύνου· καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει, κατά 
περίπτωση, μέτρα προς αντιμετώπιση του 
θέματος αυτού ως «μηχανισμού 
ενσωμάτωσης του άνθρακα» ή να απαιτεί 

5. πιστεύει ότι η συμβατότητα των
υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ με 
αυτές τρίτων χωρών μπορεί να βελτιώσει 
την ενεργειακή ασφάλεια των κρατών 
μελών·
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τη συμμόρφωση προς την οδηγία της ΕΕ 
2009/28/ΕΚ·

Or. pl

Τροπολογία 158
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η ανάπτυξη υποδομών 
ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της ΕΕ και 
τρίτων χωρών μπορεί να δημιουργήσει 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα ή την ενίσχυση 
του υπάρχοντος κινδύνου· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει, κατά περίπτωση, 
μέτρα προς αντιμετώπιση του θέματος 
αυτού ως «μηχανισμού ενσωμάτωσης του 
άνθρακα» ή να απαιτεί τη συμμόρφωση 
προς την οδηγία της ΕΕ 2009/28/ΕΚ·

5. πιστεύει ότι η ανάπτυξη υποδομών 
ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της ΕΕ και 
τρίτων χωρών μπορεί να δημιουργήσει 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα ή την ενίσχυση 
του υπάρχοντος κινδύνου· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει αυτή την 
πιθανότητα και να προτείνει, κατά 
περίπτωση, μέτρα με τα οποία η ΕΕ θα 
μπορούσε να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά αυτό το θέμα·

Or. en

Τροπολογία 159
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η ανάπτυξη υποδομών 
ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της ΕΕ και 
τρίτων χωρών μπορεί να δημιουργήσει 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα ή την ενίσχυση 
του υπάρχοντος κινδύνου· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει, κατά περίπτωση, 
μέτρα προς αντιμετώπιση του θέματος 
αυτού ως «μηχανισμού ενσωμάτωσης του 
άνθρακα» ή να απαιτεί τη συμμόρφωση 
προς την οδηγία της ΕΕ 2009/28/ΕΚ·

5. πιστεύει ότι η ανάπτυξη υποδομών 
ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της ΕΕ και 
τρίτων χωρών μπορεί να δημιουργήσει 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα ή την ενίσχυση 
του υπάρχοντος κινδύνου· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει, κατά περίπτωση, 
μέτρα προς αντιμετώπιση του θέματος 
αυτού, όπως «μηχανισμό ενσωμάτωσης 
του άνθρακα» ή να απαιτεί τη 
συμμόρφωση προς την οδηγία της ΕΕ 
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2009/28/ΕΚ ώστε να προωθεί μόνο 
υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας 
αποκλειστικά για εισαγωγή ανανεώσιμης 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 160
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η ανάπτυξη υποδομών 
ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της ΕΕ και 
τρίτων χωρών μπορεί να δημιουργήσει 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα ή την ενίσχυση 
του υπάρχοντος κινδύνου· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει, κατά περίπτωση, 
μέτρα προς αντιμετώπιση του θέματος 
αυτού ως «μηχανισμού ενσωμάτωσης του 
άνθρακα» ή να απαιτεί τη συμμόρφωση 
προς την οδηγία της ΕΕ 2009/28/ΕΚ·

5. πιστεύει ότι η ανάπτυξη υποδομών 
ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της ΕΕ και 
τρίτων χωρών και σε ορισμένες 
περιπτώσεις υπαρχουσών υποδομών 
ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να 
δημιουργήσει κίνδυνο διαρροής άνθρακα ή 
την ενίσχυση του υπάρχοντος κινδύνου· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει, κατά 
περίπτωση, μέτρα προς αντιμετώπιση του 
θέματος αυτού, ως «μηχανισμού 
ενσωμάτωσης του άνθρακα» ή να απαιτεί 
τη συμμόρφωση προς την οδηγία της ΕΕ 
2009/28/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 161
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 α. τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης 
έξυπνων υποδομών δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας που να μπορούν να λαμβάνουν 
ενέργεια παραγόμενη σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο από ανανεώσιμες 
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πηγές, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η 
αναγκαία υποδομή για τη χρήση 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων· 

Or. ro

Τροπολογία 162
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει 
μεγαλύτερη εστίαση στα συστήματα 
εσωτερικής μετάδοσης που συμβάλλουν 
σημαντικά στην ενοποίηση των αγορών 
ενέργειας και στην εξαφάνιση των 
ενεργειακών «νήσων» και των σημείων 
συμφόρησης κατά τη μεταφορά ενέργειας·

6. τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει 
μεγαλύτερη εστίαση στα συστήματα 
εσωτερικής μετάδοσης και στη δημιουργία 
ουσιαστικών διασυνοριακών 
διασυνδέσεων που συμβάλλουν σημαντικά 
στην ενοποίηση των αγορών ενέργειας και 
στην εξαφάνιση των ενεργειακών «νήσων»
και των σημείων συμφόρησης κατά τη 
μεταφορά ενέργειας· τονίζει, σε αυτό το 
πλαίσιο, τη σημασία να διασφαλιστεί σε 
όλη την ΕΕ, ακόμη και στις απόκεντρες 
περιφέρειές της, κατάλληλη συγκοινωνία 
σε δίκαιες τιμές·

Or. fr

Τροπολογία 163
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει 
μεγαλύτερη εστίαση στα συστήματα 
εσωτερικής μετάδοσης που συμβάλλουν 
σημαντικά στην ενοποίηση των αγορών 
ενέργειας και στην εξαφάνιση των 
ενεργειακών «νήσων» και των σημείων 

6. τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει 
μεγαλύτερη εστίαση στα συστήματα 
εσωτερικής μετάδοσης που συμβάλλουν 
σημαντικά στην ενοποίηση των αγορών 
ενέργειας και στην εξαφάνιση των 
ενεργειακών «νήσων» και των σημείων 
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συμφόρησης κατά τη μεταφορά ενέργειας· συμφόρησης κατά τη μεταφορά ενέργειας· 
πιστεύει ότι η Ευρώπη πρέπει να 
εγκαταστήσει υποδομή που να παρέχει 
τεχνική πρόσβαση σε τουλάχιστον δύο 
διαφορετικές πηγές εφοδιασμού, ούτως 
ώστε το αέριο να μπορεί να μεταφερθεί 
προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις·

Or. lt

Τροπολογία 164
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει 
μεγαλύτερη εστίαση στα συστήματα 
εσωτερικής μετάδοσης που συμβάλλουν 
σημαντικά στην ενοποίηση των αγορών 
ενέργειας και στην εξαφάνιση των 
ενεργειακών «νήσων» και των σημείων 
συμφόρησης κατά τη μεταφορά ενέργειας·

6. τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει 
μεγαλύτερη εστίαση στα συστήματα 
εσωτερικής μετάδοσης που συμβάλλουν 
σημαντικά στην ενοποίηση των αγορών 
ενέργειας και στην αποσυμφόρηση 
εσωτερικών σημείων συμφόρησης που 
έχουν επιπτώσεις συνολικά στο 
ευρωπαϊκό σύστημα ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 165
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει 
μεγαλύτερη εστίαση στα συστήματα 
εσωτερικής μετάδοσης που συμβάλλουν 
σημαντικά στην ενοποίηση των αγορών 
ενέργειας και στην εξαφάνιση των 
ενεργειακών «νήσων» και των σημείων 
συμφόρησης κατά τη μεταφορά ενέργειας·

6. τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει 
μεγαλύτερη εστίαση στα συστήματα 
εσωτερικής μετάδοσης που συμβάλλουν 
σημαντικά στην ενοποίηση των αγορών 
ενέργειας, στη διείσδυση της παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας και της 
ασφάλειας των συστημάτων και στην 
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εξαφάνιση των ενεργειακών «νήσων» και 
των σημείων συμφόρησης κατά τη 
μεταφορά ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 166
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει 
μεγαλύτερη εστίαση στα συστήματα 
εσωτερικής μετάδοσης που συμβάλλουν 
σημαντικά στην ενοποίηση των αγορών 
ενέργειας και στην εξαφάνιση των 
ενεργειακών «νήσων» και των σημείων 
συμφόρησης κατά τη μεταφορά ενέργειας·

6. τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει 
μεγαλύτερη εστίαση στις επενδύσεις σε
συστήματα εσωτερικής μετάδοσης που
είναι κρίσιμα για την ενοποίηση των 
αγορών ενέργειας και στην εξαφάνιση των 
ενεργειακών «νήσων» και των σημείων 
συμφόρησης κατά τη μεταφορά ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 167
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει 
μεγαλύτερη εστίαση στα συστήματα 
εσωτερικής μετάδοσης που συμβάλλουν 
σημαντικά στην ενοποίηση των αγορών 
ενέργειας και στην εξαφάνιση των 
ενεργειακών «νήσων» και των σημείων 
συμφόρησης κατά τη μεταφορά ενέργειας·

6. τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει εστίαση 
στα συστήματα εσωτερικής μετάδοσης που 
συμβάλλουν σημαντικά στην ενοποίηση 
των αγορών ενέργειας και στην εξαφάνιση 
των ενεργειακών «νήσων» και των 
σημείων συμφόρησης κατά τη μεταφορά 
ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 168
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει 
μεγαλύτερη εστίαση στα συστήματα 
εσωτερικής μετάδοσης που συμβάλλουν 
σημαντικά στην ενοποίηση των αγορών 
ενέργειας και στην εξαφάνιση των 
ενεργειακών «νήσων» και των σημείων 
συμφόρησης κατά τη μεταφορά ενέργειας·

6. τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει εστίαση 
στα συστήματα εσωτερικής μετάδοσης που 
συμβάλλουν σημαντικά στην ενοποίηση 
των αγορών ενέργειας και στην εξαφάνιση 
των ενεργειακών «νήσων» και των 
σημείων συμφόρησης κατά τη μεταφορά 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 169
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 α. τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης, στη 
νοτιοανατολική Ευρώπη, 
συμπληρωματικής χωρητικότητας 
σύνδεσης και διασύνδεσης για σκοπούς 
παραγωγής, με στόχο την ενίσχυση των 
ενεργειακών ροών μεταξύ των χωρών της 
νοτιοανατολικής Ευρώπης και των 
χωρών της κεντρικής Ευρώπης·

Or. ro

Τροπολογία 170
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 α. υπενθυμίζει τη σημασία της 
προσαρμογής των υποδομών μας στις 
ιδιαιτερότητες της μεταφοράς νέων 
μορφών ενέργειας και την επιτακτική 
ανάγκη να αντικατασταθούν οι 
παραγωγικές μας ικανότητες προτού 
καταστούν παρωχημένες·

Or. fr

Τροπολογία 171
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 α. τονίζει την ανάγκη νέας υποδομής 
που θα εξαφανίσει τις ενεργειακές νήσους 
και την εξάρτηση από μοναδικούς 
προμηθευτές και θα βελτιώσει την 
ασφάλεια εφοδιασμού· 

Or. en

Τροπολογία 172
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 α. επισημαίνει ότι οι ιστορικές διαφορές 
στην ανάπτυξη δικτύου αερίου και 
ενέργειας είναι το κύριο εμπόδιο στην 
εφαρμογή των κοινοτικών μηχανισμών 
κατά της κρίσης που προβλέπονται από 
τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 994/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα 
κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού 
με αέριο και από τις αρχές της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας στην 
Κεντρική Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 173
Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 α. ζητά από την Επιτροπή και από τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για να 
διασφαλίσουν ότι οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς έχουν επαρκή 
κίνητρα για να εξετάζουν πιθανές 
διασυνδέσεις σε περιφερειακό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο και ότι τα επενδυτικά 
τους προγράμματα βασίζονται σε 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των 
διασυνδέσεων ενέργειας και όχι στην 
καθαρή οικονομία του έργου, 
αποφεύγοντας έτσι τις υποεπενδύσεις σε 
χωρητικότητα μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 174
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Daniel Caspary, Werner Langen, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
μέχρι τα τέλη του 2011 προτάσεις για την 
επίλυση των αντικρουόμενων στόχων που 
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αναφέρονται από τον Ευρωπαϊκό 
συντονιστή Georg Wilhelm Adamowitsch 
στην τρίτη ετήσια έκθεσή του της 
15/11/2010, συγκεκριμένα μεταξύ της 
άμεσα αναγκαίας κατασκευής νέων 
υποδομών και των άκαμπτων 
κανονισμών περιβαλλοντικής 
προστασίας·

Or. de

Τροπολογία 175
Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 α. επισημαίνει τις ευκαιρίες που 
παρέχουν οι υπάρχουσες συμφωνίες 
συνεργασίας στην περιοχή EUREGIO για 
την ανάπτυξη και εντατικοποίηση έργων 
διασυνοριακής υποδομής ενέργειας, 
ιδιαίτερα στον τομέα των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, και ζητά να 
αξιοποιηθούν αυτοί οι φορείς 
(EUREGIO, ΕΟΕΣ) για αυτόν το σκοπό·

Or. nl

Τροπολογία 176
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 α. επιδοκιμάζει την απόφαση της 
Επιτροπής να θεσπίσει δοκιμές αντοχής 
(stress tests) για τους σταθμούς 
παραγωγής πυρηνικής ενέργειας της 
Ευρώπης· θεωρεί ότι απαιτούνται 
νομοθετικές πρωτοβουλίες στο μέλλον για 



PE460.899v01-00 88/108 AM\861071EL.doc

EL

τον ορισμό κοινοτικού πλαισίου 
πυρηνικής ασφάλειας, ούτως ώστε να 
βελτιώνονται διαρκώς τα πρότυπα 
ασφαλείας στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 177
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 α. πιστεύει ότι οι περιφερειακές 
πρωτοβουλίες πρέπει να επεκταθούν και 
να αναπτυχθούν περισσότερο, καθώς 
ταιριάζουν απόλυτα με τον τρόπο 
λειτουργίας του συστήματος ενέργειας σε 
επιμέρους περιφέρειες (π.χ. η δομή 
περιφερειακών πηγών παραγωγής, η 
αιολική ενέργεια, οι περιορισμοί δικτύων 
και η διαθεσιμότητα πηγών ενέργειας)·

Or. pl

Τροπολογία 178
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι, παρότι το 10ετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων 
προσδιορίζει σχετικά σχέδια ηλεκτρικών
υποδομών, θα πρέπει και να θέτει τις 
προτεραιότητες που πρέπει να 
ακολουθήσουμε προς επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα·

8. πιστεύει ότι, παρότι το 10ετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων 
προσδιορίζει σχετικά σχέδια υποδομών 
ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, θα 
πρέπει και να θέτει τις προτεραιότητες που 
πρέπει να ακολουθήσουμε προς επίτευξη 
των στόχων της ΕΕ για την ενέργεια και το 
κλίμα· βάσει αυτού, η δυνατότητες 
διασύνδεσης θα πρέπει να θεωρούνται 
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στο ίδιο επίπεδο όπως οι στόχοι 20-20-20 
και συνεπώς το 10ετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύων θα πρέπει να 
θεωρείται το όργανο παρακολούθησης 
της συμμόρφωσης με το στόχο 
διασύνδεσης στο 10%·

Or. en

Τροπολογία 179
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Lena 
Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι στο δεκαετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύων (TYNDP), παρόλο που 
αναφέρονται σημαντικά έργα υποδομών 
ηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει επίσης 
να καθοριστούν οι αναπτυξιακές 
προτεραιότητες έτσι ώστε να επιτευχθούν 
οι στόχοι της ενεργειακής και κλιματικής 
πολιτικής της ΕΕ·

8. θεωρεί ότι στο δεκαετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύων (TYNDP), 
αναφέρονται σημαντικά έργα υποδομών 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, 
τα οποία θα πρέπει να αποτελούν τη βάση 
για την επιλογή των έργων 
οικοκαινοτομίας (EIP)·

Or. de

Τροπολογία 180
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι, παρότι το 10ετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων 
προσδιορίζει σχετικά σχέδια ηλεκτρικών 
υποδομών, θα πρέπει και να θέτει τις 
προτεραιότητες που πρέπει να 
ακολουθήσουμε προς επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα·

8. πιστεύει ότι, παρότι το 10ετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων 
προσδιορίζει σχετικά σχέδια ηλεκτρικών 
υποδομών, χωρίς να επεμβαίνει στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, θα 
πρέπει και να θέτει τις προτεραιότητες που 
πρέπει να ακολουθήσουμε προς επίτευξη 
των στόχων της ΕΕ για την ενέργεια και το 
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κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 181
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι, παρότι το 10ετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων 
προσδιορίζει σχετικά σχέδια ηλεκτρικών 
υποδομών, θα πρέπει και να θέτει τις 
προτεραιότητες που πρέπει να 
ακολουθήσουμε προς επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα·

8. πιστεύει ότι, παρότι το 10ετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων 
προσδιορίζει σχετικά σχέδια ηλεκτρικών 
υποδομών, θα πρέπει και να θέτει τις 
προτεραιότητες που πρέπει να 
ακολουθήσουμε προς επίτευξη των 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων 
της ΕΕ·

Or. pl

Τροπολογία 182
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι, παρότι το 10ετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων 
προσδιορίζει σχετικά σχέδια ηλεκτρικών
υποδομών, θα πρέπει και να θέτει τις 
προτεραιότητες που πρέπει να 
ακολουθήσουμε προς επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα·

8. πιστεύει ότι, παρότι το 10ετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων 
προσδιορίζει σχετικά σχέδια υποδομών 
ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, θα 
πρέπει και να συμβάλλει στον καθορισμό 
των προτεραιοτήτων που πρέπει να 
ακολουθήσουμε προς επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα·

Or. en
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Τροπολογία 183
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι, παρότι το 10ετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων 
προσδιορίζει σχετικά σχέδια ηλεκτρικών 
υποδομών, θα πρέπει και να θέτει τις 
προτεραιότητες που πρέπει να 
ακολουθήσουμε προς επίτευξη των 
στόχων της ΕΕ για την ενέργεια και το 
κλίμα·

8. πιστεύει ότι, παρότι το 10ετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων 
προσδιορίζει σχετικά σχέδια ηλεκτρικών 
υποδομών, θα πρέπει και να λαμβάνει
υπόψη και να επιδιώκει τους στόχους της 
ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 184
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι, παρότι το 10ετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων 
προσδιορίζει σχετικά σχέδια ηλεκτρικών 
υποδομών, θα πρέπει και να θέτει τις 
προτεραιότητες που πρέπει να 
ακολουθήσουμε προς επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα·

8. πιστεύει ότι, παρότι το 10ετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων πρέπει 
υποχρεωτικά να προσδιορίζει τα σχετικά 
σχέδια ηλεκτρικών υποδομών και 
υποδομών φυσικού αερίου, θα πρέπει και 
να θέτει τις προτεραιότητες που πρέπει να 
ακολουθήσουμε προς επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα·

Or. fr

Τροπολογία 185
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι, παρότι το 10ετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων 
προσδιορίζει σχετικά σχέδια ηλεκτρικών
υποδομών, θα πρέπει και να θέτει τις 
προτεραιότητες που πρέπει να 
ακολουθήσουμε προς επίτευξη των στόχων
της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα·

8. πιστεύει ότι, παρότι το 10ετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων 
προσδιορίζει σχετικά σχέδια υποδομών 
ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, θα 
πρέπει και να θέτει τις προτεραιότητες που 
πρέπει να ακολουθήσουμε προς επίτευξη 
των στόχων της ΕΕ για την ενέργεια και το 
κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 186
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen, 
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι, παρότι το 10ετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων 
προσδιορίζει σχετικά σχέδια ηλεκτρικών
υποδομών, θα πρέπει και να θέτει τις 
προτεραιότητες που πρέπει να 
ακολουθήσουμε προς επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα·

8. πιστεύει ότι, παρότι το 10ετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων 
προσδιορίζει σχετικά σχέδια υποδομών 
ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, θα 
πρέπει και να θέτει τις προτεραιότητες που 
πρέπει να ακολουθήσουμε προς επίτευξη 
των στόχων της ΕΕ για την ενέργεια και το 
κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 187
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι, παρότι το 10ετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων 

8. πιστεύει ότι, παρότι το 10ετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων 
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προσδιορίζει σχετικά σχέδια ηλεκτρικών
υποδομών, θα πρέπει και να θέτει τις 
προτεραιότητες που πρέπει να 
ακολουθήσουμε προς επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα·

προσδιορίζει σχετικά σχέδια υποδομών 
ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, θα 
πρέπει και να θέτει τις προτεραιότητες που 
πρέπει να ακολουθήσουμε προς επίτευξη 
των στόχων της ΕΕ για την ενέργεια και το 
κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 188
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι, παρότι το 10ετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων 
προσδιορίζει σχετικά σχέδια ηλεκτρικών 
υποδομών, θα πρέπει και να θέτει τις 
προτεραιότητες που πρέπει να 
ακολουθήσουμε προς επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα·

8. πιστεύει ότι, παρότι το 10ετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων 
προσδιορίζει σχετικά σχέδια υποδομών 
ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, θα 
πρέπει και να θέτει τις προτεραιότητες που 
πρέπει να ακολουθήσουμε προς επίτευξη 
των στόχων της ΕΕ για την ενέργεια και το 
κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 189
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή, προς διασφάλιση 
της βελτιωμένης διακυβέρνησης του 
μελλοντικού σχεδιασμού της υποδομής της 
ΕΕ στον τομέα του ηλεκτρισμού και του 
αερίου, να υποβάλει συγκεκριμένη 
πρόταση για τη βελτίωση της διαφάνειας 
και της συμμετοχής των πολιτών στον
καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ 

9. καλεί την Επιτροπή, προς διασφάλιση 
της βελτιωμένης διακυβέρνησης του 
μελλοντικού σχεδιασμού της υποδομής της 
ΕΕ στον τομέα του ηλεκτρισμού και του 
αερίου, να υποβάλει συγκεκριμένη 
πρόταση για τη βελτίωση της διαφάνειας 
και της συμμετοχής των πολιτών στον 
καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
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στα πλαίσια ευρύτερης διαδικασίας 
εμπλοκής των ενδιαφερομένων, με 
συμμετοχή του τομέα της ηλεκτρικής
ενέργειας, ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, 
οργανώσεων των καταναλωτών και ΜΚΟ·

στα πλαίσια ευρύτερης διαδικασίας 
εμπλοκής των ενδιαφερομένων, με 
συμμετοχή του τομέα της ενέργειας, 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, 
οργανώσεων των καταναλωτών και ΜΚΟ·

Or. pl

Τροπολογία 190
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Lena 
Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
συγκεκριμένη πρόταση για τη βελτίωση 
της διακυβέρνησης στο πλαίσιο των 
μελλοντικών σχεδίων για υποδομές 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, 
προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια και 
η συμμετοχή του κοινού στον καθορισμό 
των προτεραιοτήτων της ΕΕ, και 
συγκεκριμένα στο πλαίσιο εφαρμογής μιας 
ευρύτερης διαδικασίας για τη συμμετοχή 
των ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένου του τομέα 
ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων, οργανώσεων 
καταναλωτών και μη κυβερνητικών 
οργανώσεων·

9. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
συγκεκριμένη πρόταση για τη βελτίωση 
της διακυβέρνησης στο πλαίσιο των 
μελλοντικών σχεδίων για υποδομές 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, 
προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια και 
η συμμετοχή του κοινού στον καθορισμό 
των προτεραιοτήτων της ΕΕ, και 
συγκεκριμένα στο πλαίσιο εφαρμογής μιας 
ευρύτερης διαδικασίας για τη συμμετοχή 
των ενδιαφερόμενων μερών·

Or. de

Τροπολογία 191
Alajos Mészáros

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή, προς διασφάλιση 9. καλεί την Επιτροπή, προς διασφάλιση 
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της βελτιωμένης διακυβέρνησης του 
μελλοντικού σχεδιασμού της υποδομής της 
ΕΕ στον τομέα του ηλεκτρισμού και του 
αερίου, να υποβάλει συγκεκριμένη 
πρόταση για τη βελτίωση της διαφάνειας 
και της συμμετοχής των πολιτών στον 
καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
στα πλαίσια ευρύτερης διαδικασίας 
εμπλοκής των ενδιαφερομένων, με 
συμμετοχή του τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας, ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων,
οργανώσεων των καταναλωτών και ΜΚΟ·

της βελτιωμένης διακυβέρνησης του 
μελλοντικού σχεδιασμού της υποδομής της 
ΕΕ στον τομέα του ηλεκτρισμού και του 
αερίου, να υποβάλει συγκεκριμένη 
πρόταση για τη βελτίωση της διαφάνειας 
και της συμμετοχής των πολιτών στον 
καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
στα πλαίσια ευρύτερης διαδικασίας 
εμπλοκής των ενδιαφερομένων, με 
συμμετοχή του τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας, ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, 
οργανώσεων των καταναλωτών και ΜΚΟ· 
καθώς και να ζητήσει από τα κράτη μέλη 
να επεκτείνουν την υποδομή εφοδιασμού 
αερίου τους στο πλαίσιο της 
περιφερειακής συνεργασίας σύμφωνα με 
το Παράρτημα IV του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 994/2010·

Or. en

Τροπολογία 192
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή, προς διασφάλιση 
της βελτιωμένης διακυβέρνησης του 
μελλοντικού σχεδιασμού της υποδομής της 
ΕΕ στον τομέα του ηλεκτρισμού και του 
αερίου, να υποβάλει συγκεκριμένη 
πρόταση για τη βελτίωση της διαφάνειας 
και της συμμετοχής των πολιτών στον 
καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
στα πλαίσια ευρύτερης διαδικασίας 
εμπλοκής των ενδιαφερομένων, με 
συμμετοχή του τομέα της ηλεκτρικής
ενέργειας, ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, 
οργανώσεων των καταναλωτών και ΜΚΟ·

9. καλεί την Επιτροπή, προς διασφάλιση 
της βελτιωμένης διακυβέρνησης του 
μελλοντικού σχεδιασμού της υποδομής της 
ΕΕ στον τομέα του ηλεκτρισμού και του 
αερίου, να υποβάλει συγκεκριμένη 
πρόταση για τη βελτίωση της διαφάνειας 
και της συμμετοχής των πολιτών στον 
καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
στα πλαίσια ευρύτερης διαδικασίας 
εμπλοκής των ενδιαφερομένων, με 
συμμετοχή του τομέα της ενέργειας, 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, 
οργανώσεων των καταναλωτών και ΜΚΟ·
θεωρεί ότι η δημοσίευση τεχνικών 
στοιχείων σχεδιασμού είναι καίρια για τη 
διασφάλιση αυτής της συμμετοχής·
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Or. en

Τροπολογία 193
Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
συγκεκριμένη πρόταση για τη βελτίωση 
της διακυβέρνησης στο πλαίσιο των 
μελλοντικών σχεδίων για υποδομές 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, 
προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια και 
η συμμετοχή του κοινού στον καθορισμό 
των προτεραιοτήτων της ΕΕ, και 
συγκεκριμένα στο πλαίσιο εφαρμογής μιας 
ευρύτερης διαδικασίας για τη συμμετοχή
των ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένου του τομέα 
ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων, οργανώσεων 
καταναλωτών και μη κυβερνητικών 
οργανώσεων·

9. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
συγκεκριμένη πρόταση για τη βελτίωση 
της διακυβέρνησης στο πλαίσιο των 
μελλοντικών σχεδίων για υποδομές 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, 
προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια και 
η συμμετοχή του κοινού στον καθορισμό 
των προτεραιοτήτων της ΕΕ, και 
συγκεκριμένα στο πλαίσιο εφαρμογής μιας 
ευρύτερης διαδικασίας για τη συμμετοχή 
των ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένου του τομέα 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, 
οργανώσεων καταναλωτών και μη 
κυβερνητικών οργανώσεων·

Or. de

Τροπολογία 194
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή, προς διασφάλιση 
της βελτιωμένης διακυβέρνησης του 
μελλοντικού σχεδιασμού της υποδομής της 
ΕΕ στον τομέα του ηλεκτρισμού και του 
αερίου, να υποβάλει συγκεκριμένη 
πρόταση για τη βελτίωση της διαφάνειας 
και της συμμετοχής των πολιτών στον 
καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ 

9. καλεί την Επιτροπή, προς διασφάλιση 
της βελτιωμένης διακυβέρνησης του 
μελλοντικού σχεδιασμού της υποδομής της 
ΕΕ στον τομέα του ηλεκτρισμού και του 
αερίου, να υποβάλει συγκεκριμένη 
πρόταση για τη βελτίωση της διαφάνειας 
και της συμμετοχής των πολιτών στον 
καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
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στα πλαίσια ευρύτερης διαδικασίας 
εμπλοκής των ενδιαφερομένων, με 
συμμετοχή του τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας, ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, 
οργανώσεων των καταναλωτών και ΜΚΟ·

στα πλαίσια ευρύτερης διαδικασίας 
εμπλοκής των ενδιαφερομένων, με 
συμμετοχή του κλάδου και του τομέα της 
ενέργειας, ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, 
οργανώσεων των καταναλωτών και ΜΚΟ·

Or. en

Τροπολογία 195
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή, προς διασφάλιση 
της βελτιωμένης διακυβέρνησης του 
μελλοντικού σχεδιασμού της υποδομής της 
ΕΕ στον τομέα του ηλεκτρισμού και του 
αερίου, να υποβάλει συγκεκριμένη 
πρόταση για τη βελτίωση της διαφάνειας 
και της συμμετοχής των πολιτών στον 
καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
στα πλαίσια ευρύτερης διαδικασίας 
εμπλοκής των ενδιαφερομένων, με 
συμμετοχή του τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας, ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, 
οργανώσεων των καταναλωτών και ΜΚΟ·

9. καλεί την Επιτροπή, προς διασφάλιση 
της βελτιωμένης διακυβέρνησης του 
μελλοντικού σχεδιασμού της υποδομής της 
ΕΕ στον τομέα του ηλεκτρισμού και του 
αερίου, να υποβάλει συγκεκριμένη 
πρόταση για τη βελτίωση της διαφάνειας 
και της συμμετοχής των πολιτών στον 
καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
στα πλαίσια ευρύτερης διαδικασίας 
εμπλοκής των ενδιαφερομένων, με 
συμμετοχή του τομέα αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων, οργανώσεων των 
καταναλωτών και ΜΚΟ·

Or. en

Τροπολογία 196
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή, προς διασφάλιση 
της βελτιωμένης διακυβέρνησης του 
μελλοντικού σχεδιασμού της υποδομής της 

9. καλεί την Επιτροπή, προς διασφάλιση 
της βελτιωμένης διακυβέρνησης του 
μελλοντικού σχεδιασμού της υποδομής της 
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ΕΕ στον τομέα του ηλεκτρισμού και του 
αερίου, να υποβάλει συγκεκριμένη 
πρόταση για τη βελτίωση της διαφάνειας 
και της συμμετοχής των πολιτών στον 
καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
στα πλαίσια ευρύτερης διαδικασίας 
εμπλοκής των ενδιαφερομένων, με 
συμμετοχή του τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας, ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, 
οργανώσεων των καταναλωτών και ΜΚΟ·

ΕΕ στον τομέα του ηλεκτρισμού, του 
αερίου και του πετρελαίου, να υποβάλει 
συγκεκριμένη πρόταση για τη βελτίωση 
της διαφάνειας και της συμμετοχής των 
πολιτών στον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων της ΕΕ στα πλαίσια 
ευρύτερης διαδικασίας εμπλοκής των 
ενδιαφερομένων, με συμμετοχή του τομέα 
της ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων, οργανώσεων των 
καταναλωτών και ΜΚΟ·

Or. en

Τροπολογία 197
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή, προς διασφάλιση 
της βελτιωμένης διακυβέρνησης του 
μελλοντικού σχεδιασμού της υποδομής της 
ΕΕ στον τομέα του ηλεκτρισμού και του 
αερίου, να υποβάλει συγκεκριμένη 
πρόταση για τη βελτίωση της διαφάνειας 
και της συμμετοχής των πολιτών στον 
καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
στα πλαίσια ευρύτερης διαδικασίας 
εμπλοκής των ενδιαφερομένων, με 
συμμετοχή του τομέα της ηλεκτρικής
ενέργειας, ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, 
οργανώσεων των καταναλωτών και ΜΚΟ·

9. καλεί την Επιτροπή, προς διασφάλιση 
της βελτιωμένης διακυβέρνησης του 
μελλοντικού σχεδιασμού της υποδομής της 
ΕΕ στον τομέα του ηλεκτρισμού και του 
αερίου, να υποβάλει συγκεκριμένη 
πρόταση για τη βελτίωση της διαφάνειας 
και της συμμετοχής των πολιτών στον 
καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
στα πλαίσια ευρύτερης διαδικασίας 
εμπλοκής των ενδιαφερομένων, με 
συμμετοχή του τομέα της ενέργειας, 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, 
οργανώσεων των καταναλωτών και ΜΚΟ· 

Or. en

Τροπολογία 198
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή, προς διασφάλιση 
της βελτιωμένης διακυβέρνησης του 
μελλοντικού σχεδιασμού της υποδομής της 
ΕΕ στον τομέα του ηλεκτρισμού και του 
αερίου, να υποβάλει συγκεκριμένη 
πρόταση για τη βελτίωση της διαφάνειας 
και της συμμετοχής των πολιτών στον 
καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
στα πλαίσια ευρύτερης διαδικασίας 
εμπλοκής των ενδιαφερομένων, με 
συμμετοχή του τομέα της ηλεκτρικής
ενέργειας, ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, 
οργανώσεων των καταναλωτών και ΜΚΟ·

9. καλεί την Επιτροπή, προς διασφάλιση 
της βελτιωμένης διακυβέρνησης του 
μελλοντικού σχεδιασμού της υποδομής της 
ΕΕ στον τομέα του ηλεκτρισμού και του 
αερίου, να υποβάλει συγκεκριμένη 
πρόταση για τη βελτίωση της διαφάνειας 
και της συμμετοχής των πολιτών στον 
καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
στα πλαίσια ευρύτερης διαδικασίας 
εμπλοκής των ενδιαφερομένων, με 
συμμετοχή του τομέα της ενέργειας, 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, 
οργανώσεων των καταναλωτών και ΜΚΟ·

Or. fr

Τροπολογία 199
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή, προς διασφάλιση 
της βελτιωμένης διακυβέρνησης του 
μελλοντικού σχεδιασμού της υποδομής της 
ΕΕ στον τομέα του ηλεκτρισμού και του 
αερίου, να υποβάλει συγκεκριμένη 
πρόταση για τη βελτίωση της διαφάνειας 
και της συμμετοχής των πολιτών στον 
καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
στα πλαίσια ευρύτερης διαδικασίας 
εμπλοκής των ενδιαφερομένων, με 
συμμετοχή του τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας, ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, 
οργανώσεων των καταναλωτών και ΜΚΟ·

9. καλεί την Επιτροπή, προς διασφάλιση 
της βελτιωμένης διακυβέρνησης του 
μελλοντικού σχεδιασμού της υποδομής της 
ΕΕ στον τομέα του ηλεκτρισμού και του 
αερίου, να υποβάλει συγκεκριμένη 
πρόταση για τη βελτίωση της διαφάνειας 
και της συμμετοχής των πολιτών στον 
καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
στα πλαίσια ευρύτερης διαδικασίας 
εμπλοκής των ενδιαφερομένων, με 
συμμετοχή του τομέα της ενέργειας, 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, 
οργανώσεων των καταναλωτών και ΜΚΟ· 

Or. en
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Τροπολογία 200
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή, προς διασφάλιση 
της βελτιωμένης διακυβέρνησης του 
μελλοντικού σχεδιασμού της υποδομής της 
ΕΕ στον τομέα του ηλεκτρισμού και του 
αερίου, να υποβάλει συγκεκριμένη 
πρόταση για τη βελτίωση της διαφάνειας 
και της συμμετοχής των πολιτών στον 
καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
στα πλαίσια ευρύτερης διαδικασίας 
εμπλοκής των ενδιαφερομένων, με 
συμμετοχή του τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας, ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων, οργανώσεων των 
καταναλωτών και ΜΚΟ·

9. καλεί την Επιτροπή, προς διασφάλιση 
της βελτιωμένης διακυβέρνησης του 
μελλοντικού σχεδιασμού της υποδομής της 
ΕΕ στον τομέα του ηλεκτρισμού και του 
αερίου, να υποβάλει συγκεκριμένη 
πρόταση για τη βελτίωση της διαφάνειας 
και της συμμετοχής των πολιτών στον 
καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
στα πλαίσια ευρύτερης διαδικασίας 
εμπλοκής των ενδιαφερομένων, με 
συμμετοχή του κλάδου, ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων, οργανώσεων των 
καταναλωτών και ΜΚΟ· 

Or. en

Τροπολογία 201
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή, προς διασφάλιση 
της βελτιωμένης διακυβέρνησης του 
μελλοντικού σχεδιασμού της υποδομής 
της ΕΕ στον τομέα του ηλεκτρισμού και 
του αερίου, να υποβάλει συγκεκριμένη 
πρόταση για τη βελτίωση της διαφάνειας 
και της συμμετοχής των πολιτών στον 
καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
στα πλαίσια ευρύτερης διαδικασίας 
εμπλοκής των ενδιαφερομένων, με 
συμμετοχή του τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας, ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, 
οργανώσεων των καταναλωτών και ΜΚΟ·

9. καλεί την Επιτροπή, προς διασφάλιση 
της βελτιωμένης διακυβέρνησης των 
μελλοντικών έργων υποδομής της ΕΕ στον 
τομέα του ηλεκτρισμού και του αερίου, να 
υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση για τη 
βελτίωση της διαφάνειας και της 
συμμετοχής των πολιτών στον καθορισμό 
των προτεραιοτήτων της ΕΕ στα πλαίσια 
ευρύτερης διαδικασίας εμπλοκής των 
ενδιαφερομένων, με συμμετοχή του τομέα 
της ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων, οργανώσεων των 
καταναλωτών και ΜΚΟ·
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Or. en

Τροπολογία 202
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή, προς διασφάλιση 
της βελτιωμένης διακυβέρνησης του 
μελλοντικού σχεδιασμού της υποδομής 
της ΕΕ στον τομέα του ηλεκτρισμού και 
του αερίου, να υποβάλει συγκεκριμένη 
πρόταση για τη βελτίωση της διαφάνειας 
και της συμμετοχής των πολιτών στον 
καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
στα πλαίσια ευρύτερης διαδικασίας 
εμπλοκής των ενδιαφερομένων, με 
συμμετοχή του τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας, ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, 
οργανώσεων των καταναλωτών και ΜΚΟ·

9. καλεί την Επιτροπή, προς διασφάλιση 
της βελτιωμένης διακυβέρνησης των 
μελλοντικών προτεραιοτήτων υποδομής 
της ΕΕ στον τομέα του ηλεκτρισμού και 
του αερίου, να υποβάλει συγκεκριμένη 
πρόταση για τη βελτίωση της διαφάνειας 
και της συμμετοχής των πολιτών στον 
καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
στα πλαίσια ευρύτερης διαδικασίας 
εμπλοκής των ενδιαφερομένων, με 
συμμετοχή του τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας, ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, 
οργανώσεων των καταναλωτών και ΜΚΟ·

Or. en

Τροπολογία 203
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 α. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί προσοχή 
στην ιδιοκτησία της ενεργειακής 
υποδομής της ΕΕ από ξένες εταιρείες ή 
θυγατρικές αυτών που δεν έχουν διαφανή 
διοικητική δομή και είναι υπό την 
αθέμιτη επιρροή ξένων κυβερνήσεων· 
καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
προτάσεις για τη θέσπιση επαρκών 
νομικών και θεσμικών ασφαλιστικών 
δικλείδων για αυτό το θέμα και ιδιαίτερα 
όσον αφορά την πρόσβαση σε δημόσια 
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χρηματοδότηση από την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 204
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. πιστεύει ότι το 10ετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύων πρέπει να αποτελέσει 
τη βάση ενός κυλιόμενου προγράμματος 
για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
υποδομής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
με προοπτική μακροπρόθεσμου 
ευρωπαϊκού προγραμματισμού και υπό την 
παρακολούθηση του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενεργείας και της Επιτροπής·

10. πιστεύει ότι το 10ετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύων συμβάλλει στο 
κυλιόμενο πρόγραμμα για την ανάπτυξη 
της ευρωπαϊκής υποδομής μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου με 
προοπτική μακροπρόθεσμου ευρωπαϊκού 
προγραμματισμού και υπό την 
παρακολούθηση του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενεργείας και της Επιτροπής· τονίζει ότι 
αυτή η κάτωθεν προσέγγιση πρέπει να 
συμπληρωθεί από μια σωστά δομημένη 
άποψη από την κορυφή προς τα κάτω με 
ευρωπαϊκή προοπτική·

Or. en

Τροπολογία 205
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ότι το δεκαετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύων (TYNDP) θα πρέπει να 
αποτελέσει τη βάση ενός διαρκούς 
προγράμματος για την ενίσχυση των 
ευρωπαϊκών υποδομών δικτύων μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο ενός 

10. θεωρεί ότι το δεκαετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύων (TYNDP) θα πρέπει να 
αποτελέσει τη βάση ενός διαρκούς 
προγράμματος για την ενίσχυση των 
ευρωπαϊκών υποδομών δικτύων μεταφοράς 
φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, 
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μακροπρόθεσμου ευρωπαϊκού σχεδιασμού, 
ο οποίος θα υλοποιηθεί υπό την εποπτεία 
του Οργανισμού Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) 
και της Επιτροπής·

στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου 
ευρωπαϊκού σχεδιασμού, ο οποίος θα 
υλοποιηθεί υπό την εποπτεία του 
Οργανισμού Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) 
λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές 
διατάξεις της τρίτης δέσμης για την 
εσωτερική αγορά·

Or. de

Τροπολογία 206
Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ότι το δεκαετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύων (TYNDP) θα πρέπει να 
αποτελέσει τη βάση ενός διαρκούς 
προγράμματος για την ενίσχυση των 
ευρωπαϊκών υποδομών δικτύων μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο ενός 
μακροπρόθεσμου ευρωπαϊκού σχεδιασμού, 
ο οποίος θα υλοποιηθεί υπό την εποπτεία 
του Οργανισμού Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) 
και της Επιτροπής·

10. θεωρεί ότι το δεκαετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύων (TYNDP) θα πρέπει να 
αποτελέσει τη βάση ενός διαρκούς 
προγράμματος για την ενίσχυση των 
ευρωπαϊκών υποδομών δικτύων μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο ενός 
μακροπρόθεσμου ευρωπαϊκού σχεδιασμού, 
ο οποίος θα υλοποιηθεί λαμβάνοντας 
υπόψη τις σχετικές διατάξεις της τρίτης 
δέσμης για την εσωτερική αγορά υπό την 
εποπτεία του Οργανισμού Συνεργασίας 
των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας 
(ACER) και της Επιτροπής·

Or. de

Τροπολογία 207
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. πιστεύει ότι το 10ετές πρόγραμμα 10. πιστεύει ότι το 10ετές πρόγραμμα 
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ανάπτυξης δικτύων πρέπει να αποτελέσει
τη βάση ενός κυλιόμενου προγράμματος 
για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
υποδομής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
με προοπτική μακροπρόθεσμου 
ευρωπαϊκού προγραμματισμού και υπό την 
παρακολούθηση του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενεργείας και της Επιτροπής·

ανάπτυξης δικτύων και τα προγράμματα 
περιφερειακών επενδύσεων πρέπει να 
αποτελέσουν τη βάση ενός κυλιόμενου 
προγράμματος για την ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής υποδομής μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου με 
προοπτική μακροπρόθεσμου ευρωπαϊκού 
προγραμματισμού και υπό την 
παρακολούθηση του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενεργείας και της Επιτροπής·

Or. pl

Τροπολογία 208
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. πιστεύει ότι το 10ετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύων πρέπει να αποτελέσει 
τη βάση ενός κυλιόμενου προγράμματος 
για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
υποδομής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
με προοπτική μακροπρόθεσμου 
ευρωπαϊκού προγραμματισμού και υπό την 
παρακολούθηση του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενεργείας και της Επιτροπής·

10. πιστεύει ότι το 10ετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύων πρέπει να αποτελέσει 
τη βάση ενός κυλιόμενου προγράμματος 
για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
υποδομής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
και αερίου με προοπτική μακροπρόθεσμου 
ευρωπαϊκού προγραμματισμού και υπό την 
παρακολούθηση του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενεργείας και της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 209
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen, 
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. πιστεύει ότι το 10ετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύων πρέπει να αποτελέσει 
τη βάση ενός κυλιόμενου προγράμματος 
για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
υποδομής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
με προοπτική μακροπρόθεσμου
ευρωπαϊκού προγραμματισμού και υπό την 
παρακολούθηση του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενεργείας και της Επιτροπής·

10. πιστεύει ότι το 10ετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύων πρέπει να αποτελέσει 
τη βάση ενός κυλιόμενου προγράμματος 
για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
υποδομής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
και αερίου με προοπτική μακροπρόθεσμου 
ευρωπαϊκού προγραμματισμού και υπό την 
παρακολούθηση του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενεργείας και της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 210
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. πιστεύει ότι το 10ετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύων πρέπει να αποτελέσει 
τη βάση ενός κυλιόμενου προγράμματος 
για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
υποδομής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
με προοπτική μακροπρόθεσμου 
ευρωπαϊκού προγραμματισμού και υπό την 
παρακολούθηση του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενεργείας και της Επιτροπής·

10. πιστεύει ότι το 10ετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύων πρέπει να αποτελέσει 
τη βάση ενός κυλιόμενου προγράμματος 
για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
υποδομής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
και αερίου με προοπτική μακροπρόθεσμου 
ευρωπαϊκού προγραμματισμού και υπό την 
παρακολούθηση του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενεργείας και της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 211
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 
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10. πιστεύει ότι το 10ετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύων πρέπει να αποτελέσει 
τη βάση ενός κυλιόμενου προγράμματος 
για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
υποδομής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
με προοπτική μακροπρόθεσμου 
ευρωπαϊκού προγραμματισμού και υπό την 
παρακολούθηση του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενεργείας και της Επιτροπής·

10. πιστεύει ότι το 10ετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύων πρέπει να αποτελέσει 
τη βάση ενός κυλιόμενου προγράμματος 
για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
υποδομής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
και αερίου με προοπτική μακροπρόθεσμου 
ευρωπαϊκού προγραμματισμού και υπό την 
παρακολούθηση του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενεργείας και της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 212
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. πιστεύει ότι το 10ετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύων πρέπει να αποτελέσει 
τη βάση ενός κυλιόμενου προγράμματος 
για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
υποδομής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
με προοπτική μακροπρόθεσμου 
ευρωπαϊκού προγραμματισμού και υπό την 
παρακολούθηση του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενεργείας και της Επιτροπής·

10. πιστεύει ότι το 10ετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύων πρέπει να αποτελέσει 
τη βάση ενός κυλιόμενου προγράμματος 
για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
υποδομής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
και αερίου με προοπτική μακροπρόθεσμου 
ευρωπαϊκού προγραμματισμού και υπό την 
παρακολούθηση του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενεργείας και της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 213
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 
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10. πιστεύει ότι το 10ετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύων πρέπει να αποτελέσει 
τη βάση ενός κυλιόμενου προγράμματος 
για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
υποδομής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
με προοπτική μακροπρόθεσμου 
ευρωπαϊκού προγραμματισμού και υπό την 
παρακολούθηση του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενεργείας και της Επιτροπής·

10. πιστεύει ότι το 10ετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύων πρέπει να αποτελέσει 
τη βάση ενός κυλιόμενου προγράμματος 
για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
υποδομής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
και φυσικού αερίου με προοπτική 
μακροπρόθεσμου ευρωπαϊκού 
προγραμματισμού και υπό την 
παρακολούθηση του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενεργείας και της Επιτροπής·

Or. fr

Τροπολογία 214
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. πιστεύει ότι το 10ετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύων πρέπει να αποτελέσει 
τη βάση ενός κυλιόμενου προγράμματος 
για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
υποδομής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
με προοπτική μακροπρόθεσμου 
ευρωπαϊκού προγραμματισμού και υπό την 
παρακολούθηση του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενεργείας και της Επιτροπής·

10. πιστεύει ότι το 10ετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύων πρέπει να αποτελέσει 
τη βάση ενός κυλιόμενου προγράμματος 
για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
υποδομής μεταφοράς αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας με προοπτική 
μακροπρόθεσμου ευρωπαϊκού 
προγραμματισμού και υπό την 
παρακολούθηση του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενεργείας και της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 215
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 
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10. πιστεύει ότι το 10ετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύων πρέπει να αποτελέσει 
τη βάση ενός κυλιόμενου προγράμματος 
για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
υποδομής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
με προοπτική μακροπρόθεσμου 
ευρωπαϊκού προγραμματισμού και υπό την 
παρακολούθηση του Οργανισμού
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενεργείας και της Επιτροπής·

10. πιστεύει ότι το 10ετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύων πρέπει να αποτελέσει 
τη βάση-κλειδί ενός κυλιόμενου 
προγράμματος για την ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής υποδομής μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας με προοπτική 
μακροπρόθεσμου ευρωπαϊκού 
προγραμματισμού και υπό την 
παρακολούθηση του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενεργείας και της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 216
Fiona Hall, Britta Thomsen, Yannick Jadot, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 α. τονίζει ότι ο Οργανισμός 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας και οι Εθνικές Ρυθμιστικές 
Αρχές θα πρέπει, πριν εγκρίνουν 
επενδύσεις σε υποδομές, να θεσπίσουν 
σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για να 
ελέγχουν, ξεχωριστά για κάθε έργο, αν οι 
απαιτήσεις υποδομής θα μπορούσαν να 
καλυφθούν με πιο αποδοτικό τρόπο από 
πλευράς κόστους με τη χρήση μέτρων 
αποδοτικότητας ενέργειας από πλευράς 
ζήτησης·

Or. en


