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Τροπολογία 217
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. Τονίζει ότι η ενίσχυση της κατασκευής 
υποδομών για την αποτελεσματική και 
ευφυή ολοκλήρωση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας είναι ζωτική για την 
επιτυχή επίτευξη γενικών ενεργειακών 
στόχων και χαιρετίζει την προτεραιότητα 
που δίνεται στο δίκτυο της Βόρειας 
Θάλασσας ως ουσιαστικού στοιχείου ενός 
μελλοντικού ευρωπαϊκού υπερδικτύου· 
καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
διαβουλεύσεις με όλους τους 
ενδιαφερομένους προκειμένου να 
επιταχύνει τον προσδιορισμό αρτηριών 
ταχείας κυκλοφορίας της ηλεκτρικής 
ενέργειας και να υποβάλει προσχέδιο στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι το 2014·

11. Τονίζει ότι η ενίσχυση της κατασκευής 
υποδομών για την αποτελεσματική και 
ευφυή ολοκλήρωση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας είναι ζωτική για την 
επιτυχή επίτευξη γενικών ενεργειακών 
στόχων και χαιρετίζει την προτεραιότητα 
που δίνεται στο δίκτυο της Βόρειας 
Θάλασσας, στις Διασυνδέσεις στη 
Νοτιοδυτική Ευρώπη και στις Συνδέσεις 
στην Κεντροανατολική Ευρώπη και τη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη, ως ουσιαστικού 
στοιχείου ενός μελλοντικού ευρωπαϊκού 
υπερδικτύου· καλεί την Επιτροπή να 
προβεί σε διαβουλεύσεις με όλους τους 
ενδιαφερομένους προκειμένου να 
επιταχύνει τον προσδιορισμό αρτηριών 
ταχείας κυκλοφορίας της ηλεκτρικής 
ενέργειας και να υποβάλει προσχέδιο στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι το 2014· 
υπογραμμίζει τη σημασία της 
διασύνδεσης με την Κεντρική και την 
Ανατολική Ευρώπη για την ολοκλήρωση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από 
την περιοχή αυτή σε ένα μελλοντικό 
πλήρως ευρωπαϊκό υπερδίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 218
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. Τονίζει ότι η ενίσχυση της κατασκευής 
υποδομών για την αποτελεσματική και 
ευφυή ολοκλήρωση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας είναι ζωτική για την 
επιτυχή επίτευξη γενικών ενεργειακών 
στόχων και χαιρετίζει την προτεραιότητα 
που δίνεται στο δίκτυο της Βόρειας 
Θάλασσας ως ουσιαστικού στοιχείου ενός 
μελλοντικού ευρωπαϊκού υπερδικτύου· 
καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
διαβουλεύσεις με όλους τους 
ενδιαφερομένους προκειμένου να 
επιταχύνει τον προσδιορισμό αρτηριών 
ταχείας κυκλοφορίας της ηλεκτρικής 
ενέργειας και να υποβάλει προσχέδιο στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι το 2014·

11. Τονίζει ότι η ενίσχυση της κατασκευής 
υποδομών για την αποτελεσματική και 
ευφυή ολοκλήρωση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας καθώς και η 
ολοκλήρωση νέων χρήσεων του 
ηλεκτρισμού, κυρίως τα ηλεκτρικά ή 
υβριδικά οχήματα, είναι ζωτικής 
σημασίας για την επιτυχή επίτευξη 
γενικών ενεργειακών στόχων και χαιρετίζει 
την προτεραιότητα που δίνεται στο δίκτυο 
της Βόρειας Θάλασσας ως ουσιαστικού 
στοιχείου ενός μελλοντικού ευρωπαϊκού 
υπερδικτύου· επισημαίνει τη σημασία της 
κατασκευής ενός ολοκληρωμένου 
βασισμένου σε κόμβο υπεράκτιου δικτύου 
της Βόρειας Θάλασσας προκειμένου να 
βελτιστοποιηθεί η συνδεσιμότητα, η 
ελαστικότητα του συστήματος, η 
λειτουργική ελαστικότητα και η μείωση 
του κόστους. καλεί την Επιτροπή να 
προβεί σε διαβουλεύσεις με όλους τους 
ενδιαφερομένους προκειμένου να 
επιταχύνει τον προσδιορισμό αρτηριών 
ταχείας κυκλοφορίας της ηλεκτρικής 
ενέργειας και να υποβάλει προσχέδιο στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι το 2014·

Or. en

Τροπολογία 219
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι η ενίσχυση της κατασκευής 
υποδομών για την αποτελεσματική και 
ευφυή ολοκλήρωση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας είναι ζωτική για την 
επιτυχή επίτευξη γενικών ενεργειακών 
στόχων και χαιρετίζει την προτεραιότητα 

11. τονίζει ότι η ενίσχυση της κατασκευής 
υποδομών για την αποτελεσματική και 
ευφυή ολοκλήρωση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας καθώς και η 
ολοκλήρωση των νέων χρήσεων της 
ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα για τα 
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που δίνεται στο δίκτυο της Βόρειας 
Θάλασσας ως ουσιαστικού στοιχείου ενός
μελλοντικού ευρωπαϊκού υπερδικτύου· 
καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
διαβουλεύσεις με όλους τους 
ενδιαφερομένους προκειμένου να 
επιταχύνει τον προσδιορισμό αρτηριών 
ταχείας κυκλοφορίας της ηλεκτρικής 
ενέργειας και να υποβάλει προσχέδιο στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι το 2014·

ηλεκτρικά ή τα υβριδικά οχήματα, είναι 
ζωτική για την επιτυχή επίτευξη γενικών 
ενεργειακών στόχων και χαιρετίζει την 
προτεραιότητα που δίνεται στο δίκτυο της 
Βόρειας Θάλασσας για την επίτευξη 
αυτού του σκοπού· καλεί την Επιτροπή να 
προβεί σε διαβουλεύσεις με όλους τους 
ενδιαφερομένους προκειμένου να 
επιταχύνει τον προσδιορισμό αρτηριών 
ταχείας κυκλοφορίας της ηλεκτρικής 
ενέργειας και να υποβάλει προσχέδιο στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι το 2014, 
βασισμένο σε μια κοινωνικοοικονομική 
ανάλυση κόστους – ωφέλειας των 
ανωτέρω υποδομών· 

Or. fr

Τροπολογία 220
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. Τονίζει ότι η ενίσχυση της 
κατασκευής υποδομών για την 
αποτελεσματική και ευφυή ολοκλήρωση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι 
ζωτική για την επιτυχή επίτευξη γενικών 
ενεργειακών στόχων και χαιρετίζει την 
προτεραιότητα που δίνεται στο δίκτυο 
της Βόρειας Θάλασσας ως ουσιαστικού 
στοιχείου ενός μελλοντικού ευρωπαϊκού 
υπερδικτύου· καλεί την Επιτροπή να 
προβεί σε διαβουλεύσεις με όλους τους 
ενδιαφερομένους προκειμένου να 
επιταχύνει τον προσδιορισμό αρτηριών 
ταχείας κυκλοφορίας της ηλεκτρικής 
ενέργειας και να υποβάλει προσχέδιο στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι το 2014·

11. Τονίζει ότι η βελτίωση υποδομών για 
την ορθολογική ολοκλήρωση των 
ανανεώσιμων πηγών αιολικής ενέργειας 
από τη Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική 
Θάλασσα προς το νότο είναι ζωτική για 
την επιτυχή επίτευξη γενικών ενεργειακών 
στόχων· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
διαβουλεύσεις με όλους τους 
ενδιαφερομένους προκειμένου να 
επιταχύνει τον προσδιορισμό αρτηριών 
ταχείας κυκλοφορίας της ηλεκτρικής 
ενέργειας και να υποβάλει προσχέδιο στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι το 2014·

Or. pl
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Τροπολογία 221
Alejo Vidal-Quadras, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι η ενίσχυση της κατασκευής 
υποδομών για την αποτελεσματική και 
ευφυή ολοκλήρωση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας είναι ζωτική για την 
επιτυχή επίτευξη γενικών ενεργειακών 
στόχων και χαιρετίζει την προτεραιότητα 
που δίνεται στο δίκτυο της Βόρειας 
Θάλασσας ως ουσιαστικού στοιχείου ενός 
μελλοντικού ευρωπαϊκού υπερδικτύου· 
καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
διαβουλεύσεις με όλους τους 
ενδιαφερομένους προκειμένου να 
επιταχύνει τον προσδιορισμό αρτηριών 
ταχείας κυκλοφορίας της ηλεκτρικής 
ενέργειας και να υποβάλει προσχέδιο στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι το 2014·

11. τονίζει ότι η ενίσχυση της κατασκευής 
υποδομών μετάδοσης και διανομής για 
την αποτελεσματική και ευφυή 
ολοκλήρωση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας καθώς και η ολοκλήρωση νέων 
χρήσεων του ηλεκτρισμού, κυρίως τα 
ηλεκτρικά ή υβριδικά οχήματα, είναι 
ζωτικής σημασίας για την επιτυχή 
επίτευξη γενικών ενεργειακών στόχων και 
χαιρετίζει την προτεραιότητα που δίνεται 
στο δίκτυο της Βόρειας Θάλασσας ως 
ουσιαστικού στοιχείου ενός μελλοντικού 
ευρωπαϊκού υπερδικτύου· καλεί την 
Επιτροπή να προβεί σε διαβουλεύσεις με 
όλους τους ενδιαφερομένους προκειμένου 
να επιταχύνει τον προσδιορισμό αρτηριών 
ταχείας κυκλοφορίας της ηλεκτρικής 
ενέργειας και να υποβάλει προσχέδιο στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι το 2014·

Or. en

Τροπολογία 222
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι η ενίσχυση της κατασκευής 
υποδομών για την αποτελεσματική και 
ευφυή ολοκλήρωση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας είναι ζωτική για την 
επιτυχή επίτευξη γενικών ενεργειακών 
στόχων και χαιρετίζει την προτεραιότητα 
που δίνεται στο δίκτυο της Βόρειας 
Θάλασσας ως ουσιαστικού στοιχείου ενός 

11. τονίζει ότι η ενίσχυση της κατασκευής 
υποδομών για την αποτελεσματική και 
ευφυή ολοκλήρωση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας καθώς και η 
ολοκλήρωση νέων χρήσεων του 
ηλεκτρισμού, κυρίως τα ηλεκτρικά ή 
υβριδικά οχήματα, είναι ζωτικής 
σημασίας, για την επιτυχή επίτευξη 
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μελλοντικού ευρωπαϊκού υπερδικτύου· 
καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
διαβουλεύσεις με όλους τους 
ενδιαφερομένους προκειμένου να 
επιταχύνει τον προσδιορισμό αρτηριών 
ταχείας κυκλοφορίας της ηλεκτρικής 
ενέργειας και να υποβάλει προσχέδιο στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι το 2014·

γενικών ενεργειακών στόχων και χαιρετίζει 
την προτεραιότητα που δίνεται στο δίκτυο 
της Βόρειας Θάλασσας ως ουσιαστικού 
στοιχείου ενός μελλοντικού ευρωπαϊκού 
υπερδικτύου· καλεί την Επιτροπή να 
προβεί σε διαβουλεύσεις με όλους τους 
ενδιαφερομένους προκειμένου να 
επιταχύνει τον προσδιορισμό αρτηριών 
ταχείας κυκλοφορίας της ηλεκτρικής 
ενέργειας και να υποβάλει προσχέδιο στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι το 2013·

Or. en

Τροπολογία 223
Teresa Riera Madurell, Yannick Jadot

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι η ενίσχυση της κατασκευής 
υποδομών για την αποτελεσματική και 
ευφυή ολοκλήρωση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας είναι ζωτική για την 
επιτυχή επίτευξη γενικών ενεργειακών 
στόχων και χαιρετίζει την προτεραιότητα 
που δίνεται στο δίκτυο της Βόρειας 
Θάλασσας ως ουσιαστικού στοιχείου ενός 
μελλοντικού ευρωπαϊκού υπερδικτύου· 
καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
διαβουλεύσεις με όλους τους 
ενδιαφερομένους προκειμένου να 
επιταχύνει τον προσδιορισμό αρτηριών 
ταχείας κυκλοφορίας της ηλεκτρικής 
ενέργειας και να υποβάλει προσχέδιο στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι το 2014·

11. τονίζει ότι η ενίσχυση της κατασκευής 
υποδομών για την αποτελεσματική και 
ευφυή ολοκλήρωση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας είναι ζωτική για την 
επιτυχή επίτευξη γενικών ενεργειακών 
στόχων και χαιρετίζει την προτεραιότητα 
που δίνεται στο δίκτυο της Βόρειας 
Θάλασσας, το Νοτιοδυτικό διάδρομο και 
άλλα πιλοτικά σχέδια προς υποστήριξη 
από την Επιτροπή όπως υποδεικνύεται 
από το Φόρουμ της Φλωρεντίας, ως 
ουσιαστικών στοιχείων ενός μελλοντικού 
ευρωπαϊκού υπερδικτύου· καλεί την 
Επιτροπή να προβεί σε διαβουλεύσεις με 
όλους τους ενδιαφερομένους προκειμένου 
να επιταχύνει τον προσδιορισμό αρτηριών 
ταχείας κυκλοφορίας της ηλεκτρικής 
ενέργειας και να υποβάλει προσχέδιο στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι το 2014·

Or. en
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Τροπολογία 224
Theodoros Skylakakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι η ενίσχυση της κατασκευής 
υποδομών για την αποτελεσματική και 
ευφυή ολοκλήρωση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας είναι ζωτική για την 
επιτυχή επίτευξη γενικών ενεργειακών 
στόχων και χαιρετίζει την προτεραιότητα 
που δίνεται στο δίκτυο της Βόρειας 
Θάλασσας ως ουσιαστικού στοιχείου ενός 
μελλοντικού ευρωπαϊκού υπερδικτύου· 
καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
διαβουλεύσεις με όλους τους 
ενδιαφερομένους προκειμένου να 
επιταχύνει τον προσδιορισμό αρτηριών 
ταχείας κυκλοφορίας της ηλεκτρικής 
ενέργειας και να υποβάλει προσχέδιο στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι το 2014·

11. τονίζει ότι η ενίσχυση της κατασκευής 
υποδομών για την αποτελεσματική και 
ευφυή ολοκλήρωση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας είναι ζωτική για την 
επιτυχή επίτευξη γενικών ενεργειακών 
στόχων και χαιρετίζει την προτεραιότητα 
που δίνεται στο δίκτυο της Βόρειας 
Θάλασσας ως ουσιαστικού στοιχείου ενός 
μελλοντικού ευρωπαϊκού υπερδικτύου· 
καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
διαβουλεύσεις με όλους τους 
ενδιαφερομένους προκειμένου να 
επιταχύνει τον προσδιορισμό αρτηριών 
ταχείας κυκλοφορίας της ηλεκτρικής 
ενέργειας και να υποβάλει προσχέδιο στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι το 2014, 
χωρίς να εξαιρείται κάθε ευρύτερη 
ευρωπαϊκή γεωγραφική επικράτεια από 
το αντίστοιχο πλαίσιο και τον αντίστοιχο 
σχεδιασμό.

Or. en

Τροπολογία 225
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι η ενίσχυση της κατασκευής 
υποδομών για την αποτελεσματική και 
ευφυή ολοκλήρωση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας είναι ζωτική για την 
επιτυχή επίτευξη γενικών ενεργειακών 
στόχων και χαιρετίζει την προτεραιότητα 
που δίνεται στο δίκτυο της Βόρειας 

11. τονίζει ότι η ενίσχυση της κατασκευής 
υποδομών για την αποτελεσματική και 
ευφυή ολοκλήρωση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας είναι ζωτική για την 
επιτυχή επίτευξη γενικών ενεργειακών 
στόχων και χαιρετίζει την προτεραιότητα 
που δίνεται στο δίκτυο της Βόρειας 
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Θάλασσας ως ουσιαστικού στοιχείου ενός
μελλοντικού ευρωπαϊκού υπερδικτύου· 
καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
διαβουλεύσεις με όλους τους 
ενδιαφερομένους προκειμένου να 
επιταχύνει τον προσδιορισμό αρτηριών 
ταχείας κυκλοφορίας της ηλεκτρικής 
ενέργειας και να υποβάλει προσχέδιο στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι το 2014·

Θάλασσας ως ουσιαστικού στοιχείου ενός 
μελλοντικού ευρωπαϊκού υπερδικτύου· 
καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
διαβουλεύσεις με όλους τους 
ενδιαφερομένους προκειμένου να 
επιταχύνει τον προσδιορισμό αρτηριών 
ταχείας κυκλοφορίας της ηλεκτρικής 
ενέργειας και να υποβάλει προσχέδιο στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι το 2014, το 
οποίο να περιλαμβάνονται όσο το δυνατόν 
καλύτερα οι ιδιαιτερότητες που αφορούν 
τη μεταφορά της ανανεώσιμης ενέργειας, 
για παράδειγμα της ηλιακής ή της 
αιολικής·

Or. fr

Τροπολογία 226
Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι η ενίσχυση της κατασκευής 
υποδομών για την αποτελεσματική και 
ευφυή ολοκλήρωση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας είναι ζωτική για την 
επιτυχή επίτευξη γενικών ενεργειακών 
στόχων και χαιρετίζει την προτεραιότητα 
που δίνεται στο δίκτυο της Βόρειας 
Θάλασσας ως ουσιαστικού στοιχείου ενός 
μελλοντικού ευρωπαϊκού υπερδικτύου· 
καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
διαβουλεύσεις με όλους τους 
ενδιαφερομένους προκειμένου να 
επιταχύνει τον προσδιορισμό αρτηριών 
ταχείας κυκλοφορίας της ηλεκτρικής 
ενέργειας και να υποβάλει προσχέδιο στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι το 2014·

11. τονίζει ότι η ενίσχυση της κατασκευής 
υποδομών για την αποτελεσματική και 
ευφυή ολοκλήρωση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας είναι ζωτική για την 
επιτυχή επίτευξη γενικών ενεργειακών 
στόχων· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
διαβουλεύσεις με όλους τους 
ενδιαφερομένους προκειμένου να 
επιταχύνει τον προσδιορισμό αρτηριών 
ταχείας κυκλοφορίας της ηλεκτρικής 
ενέργειας και να υποβάλει προσχέδιο στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι το 2014·

Or. en
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Τροπολογία 227
Niki Tzavela, Anni Podimata

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι η ενίσχυση της κατασκευής 
υποδομών για την αποτελεσματική και 
ευφυή ολοκλήρωση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας είναι ζωτική για την 
επιτυχή επίτευξη γενικών ενεργειακών 
στόχων και χαιρετίζει την προτεραιότητα 
που δίνεται στο δίκτυο της Βόρειας 
Θάλασσας ως ουσιαστικού στοιχείου ενός 
μελλοντικού ευρωπαϊκού υπερδικτύου· 
καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
διαβουλεύσεις με όλους τους 
ενδιαφερομένους προκειμένου να 
επιταχύνει τον προσδιορισμό αρτηριών 
ταχείας κυκλοφορίας της ηλεκτρικής 
ενέργειας και να υποβάλει προσχέδιο στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι το 2014·

11. τονίζει ότι η ενίσχυση της κατασκευής 
υποδομών για την αποτελεσματική και 
ευφυή ολοκλήρωση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας είναι ζωτική για την 
επιτυχή επίτευξη γενικών ενεργειακών 
στόχων και χαιρετίζει την προτεραιότητα 
που δίνεται στο δίκτυο της Βόρειας 
Θάλασσας και στο Μεσογειακό Δακτύλιο 
ως ουσιαστικών στοιχείων ενός 
μελλοντικού ευρωπαϊκού υπερδικτύου· 
καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
διαβουλεύσεις με όλους τους 
ενδιαφερομένους προκειμένου να 
επιταχύνει τον προσδιορισμό αρτηριών 
ταχείας κυκλοφορίας της ηλεκτρικής 
ενέργειας και να υποβάλει προσχέδιο στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι το 2014·

Or. en

Τροπολογία 228
Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. Τονίζει ότι η ενίσχυση της κατασκευής 
υποδομών για την αποτελεσματική και 
ευφυή ολοκλήρωση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας είναι ζωτική για την 
επιτυχή επίτευξη γενικών ενεργειακών 
στόχων και χαιρετίζει την προτεραιότητα 
που δίνεται στο δίκτυο της Βόρειας 
Θάλασσας ως ουσιαστικού στοιχείου ενός 
μελλοντικού ευρωπαϊκού υπερδικτύου· 
καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 

11. Τονίζει ότι η ενίσχυση της κατασκευής 
υποδομών για την αποτελεσματική και 
ευφυή ολοκλήρωση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας είναι ζωτική για την 
επιτυχή επίτευξη γενικών ενεργειακών 
στόχων και χαιρετίζει την προτεραιότητα 
που δίνεται στο δίκτυο της Βόρειας 
Θάλασσας ως ουσιαστικού στοιχείου ενός 
μελλοντικού ευρωπαϊκού υπερδικτύου· 
καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
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διαβουλεύσεις με όλους τους 
ενδιαφερομένους προκειμένου να 
επιταχύνει τον προσδιορισμό αρτηριών 
ταχείας κυκλοφορίας της ηλεκτρικής 
ενέργειας και να υποβάλει προσχέδιο στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι το 2014·

διαβουλεύσεις με όλους τους 
ενδιαφερομένους προκειμένου να 
επιταχύνει τον προσδιορισμό αρτηριών 
ταχείας κυκλοφορίας της ηλεκτρικής 
ενέργειας και να υποβάλει προσχέδιο στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι το τέλος 
του 2012·

Or. nl

Τροπολογία 229
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 α. Τονίζει ότι η ανάπτυξη υποδομών 
θέρμανσης και ψύξης (δηλ. αστική 
θέρμανση) και η μετατροπή συστημάτων 
υποδομής θέρμανσης που βασίζονται σε 
ορυκτά καύσιμα σε υποδομές που 
βασίζονται στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα συνέβαλαν σημαντικά στην 
επίτευξη των στόχων της ΕΕ για τον 
ενεργειακό εφοδιασμό και τη μείωση των 
εκπομπών των αερίων του φαινομένου 
του θερμοκηπίου, ιδιαίτερα στις αστικές 
περιοχές .για το λόγο αυτό, καλεί την 
Επιτροπή να παρουσιάσει μια φιλόδοξη 
στρατηγική για τον τομέα της θέρμανσης 
και της ψύξης.

Or. en

Τροπολογία 230
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπογραμμίζει ότι επειδή η 
ολοκλήρωση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας θα μπορούσε να προκαλέσει 
τοπικές ανισότητες, είναι απαραίτητη η 
εύρεση νέων, αποτελεσματικών και 
ευέλικτων μέσων για τη χρήση και 
συντήρηση των ηλεκτρικών δικτύων. Σε 
αυτό το πλαίσιο, τονίζει τον κρίσιμο ρόλο 
των ευφυών δικτύων και της ευέλικτης 
διανομής για τη βελτίωση της σχέσης 
κόστους-αποδοτικότητας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας νέας 
γενιάς και μικροπαραγωγής·

Or. fr

Τροπολογία 231
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 a. Υπογραμμίζει ότι καθώς η 
ολοκλήρωση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας δύναται να δημιουργήσει 
τοπικές ανισορροπίες, πρέπει να βρούμε 
νέους, αποτελεσματικούς και ευέλικτους 
τρόπους λειτουργίας και διατήρησης των 
δικτύων ηλεκτρισμού. Ως προς το ζήτημα 
αυτό, τονίζει το σημαντικό ρόλο των 
ευφυών δικτύων και της ευέλικτης 
διανομής για τη βελτίωση της σχέσης 
κόστους /αποτελεσματικότητας της 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και της μικροπαραγωγής.

Or. en



AM\861992EL.doc 13/109 PE462.547v01-00

EL

Τροπολογία 232
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 a. Καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
περαιτέρω βήματα προς τη δημιουργία 
συνθηκών για μια σύνδεση του 
υπεράκτιου δυναμικούς της με 
ευρωπαϊκό προσανατολισμό. θεωρεί ότι η 
ολοκλήρωση του υπεράκτιου δυναμικού 
της Βόρειας Θάλασσας, της Βαλτικής 
Θάλασσας και της Μαύρης Θάλασσας 
είναι ζωτική για την ανάπτυξη μιας 
ευρωπαϊκής εσωτερικής ενεργειακής 
αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 233
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 a. Τονίζει ότι υπάρχει ανάγκη για 
συνοχή της εγκάρσιας πολιτικής όσον 
αφορά τις ενεργειακές υποδομές και τη 
σχέση τους με το πλαίσιο του θαλάσσιου 
χωροταξικού σχεδιασμού που θα 
μπορούσε να συμβάλει επίσης στην 
ενσωμάτωση μεγάλων σχεδίων 
υπεράκτιων αιολικών πάρκων σε μια 
συνολική στρατηγική.

Or. en
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Τροπολογία 234
Giles Chichester

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 a. Υπογραμμίζει τις προκλήσεις για τη 
λειτουργικότητα του συστήματος από την 
ενσωμάτωση της παραγωγής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές- τονίζει την 
ανάγκη για νέα, αποδοτική, ευφυή 
διαχείριση των δικτύων μέσω ευφυών 
δικτύων, ευέλικτων λειτουργιών διανομής 
και ευφυούς μέτρησης.

Or. en

Τροπολογία 235
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 a. Υπενθυμίζει στην Επιτροπή, 
εντούτοις, ότι θα πρέπει να παρέχεται σε 
κάθε κράτος μέλος η υποστήριξη 
προκειμένου να καταστεί παραγωγός, 
αλλά και καταναλωτής βιώσιμης 
ενέργειας τόσο για λόγους ασφαλείας, όσο 
και για οικονομικούς λόγους.

Or. en

Τροπολογία 236
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 a. Ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
επισπεύσει το έργο «Πλατφόρμα 
αρτηριών ηλεκτρισμού», το οποίο 
πρόσφατα υποστηρίχθηκε από το Φόρουμ 
της Φλωρεντίας.

Or. en

Τροπολογία 237
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 β. Θεωρεί ότι η Ένωση πρέπει επίσης 
να εστιάζει στον εκσυγχρονισμό του 
δικτύου της ΕΕ και να υποστηρίζει τα 
κράτη μέλη σε αυτό το έργο, ειδικά στην 
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη όπου το 
δίκτυο είναι το ασθενέστερο. τονίζει ότι, 
στο πλαίσιο αυτό, είναι ανώφελο να 
κατασκευαστούν τεράστια έργα 
ανανεώσιμης ενέργειας εάν τα δίκτυα που 
θα συνδέσουν είναι απαρχαιωμένα για να 
υποστηρίξουν αυτή τη νέα μορφή 
ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 238
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. Επιβεβαιώνει πόσο σημαντικές είναι οι 
αποτελεσματικές υποδομές αερίου για την 

12. Επιβεβαιώνει πόσο σημαντικές είναι οι 
αποτελεσματικές υποδομές αερίου για την 
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ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού και για τον 
περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης· 
επισημαίνει ότι χρειαζόμαστε πρόσθετες
απαιτήσεις ευελιξίας στις υποδομές αερίου, 
ιδίως προκειμένου να διασφαλίσουμε 
αντίστροφες ροές, και τονίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί η υποδομή αερίου, 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη συμβολή 
των τερματικών σταθμών υποδοχής 
υγροποιημένου φυσικού αερίου / 
πεπιεσμένου φυσικού αερίου·

ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού και για τον 
περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης· 
στο πνεύμα αυτό, χαιρετίζει την 
προτεραιότητα που δίνεται στο γρήγορο 
άνοιγμα του Νότιου διαδρόμου, 
δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για 
την προοδευτική ανάπτυξη μιας νέας 
διαδρομής εισαγωγών προς την ΕΕ. 
Επισημαίνει ότι χρειαζόμαστε την ορθή 
υλοποίηση απαιτήσεων ευελιξίας στις 
υποδομές αερίου όπως ορίζεται στον 
κανονισμό 994/2010, ιδίως προκειμένου 
να διασφαλίσουμε αντίστροφες ροές, και 
τονίζει ότι πρέπει να αναπτυχθεί η 
υποδομή αερίου, λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη τη συμβολή των τερματικών 
σταθμών υποδοχής υγροποιημένου 
φυσικού αερίου / πεπιεσμένου φυσικού 
αερίου·

Or. en

Τροπολογία 239
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. Επιβεβαιώνει πόσο σημαντικές είναι οι 
αποτελεσματικές υποδομές αερίου για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της
ασφάλειας του εφοδιασμού και για τον 
περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης· 
επισημαίνει ότι χρειαζόμαστε πρόσθετες
απαιτήσεις ευελιξίας στις υποδομές αερίου, 
ιδίως προκειμένου να διασφαλίσουμε 
αντίστροφες ροές, και τονίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί η υποδομή αερίου, 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη συμβολή 
των τερματικών σταθμών υποδοχής 
υγροποιημένου φυσικού αερίου / 
πεπιεσμένου φυσικού αερίου·

12. Επιβεβαιώνει πόσο σημαντικές είναι οι 
αποτελεσματικές υποδομές αερίου για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού και για τον 
περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης· 
στο πνεύμα αυτό, χαιρετίζει την 
προτεραιότητα που δίνεται στο γρήγορο 
άνοιγμα του Νότιου διαδρόμου, 
δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για 
την προοδευτική ανάπτυξη μιας νέας 
διαδρομής εισαγωγών προς την ΕΕ. 
Επισημαίνει ότι χρειαζόμαστε την ορθή 
υλοποίηση απαιτήσεων ευελιξίας στις 
υποδομές αερίου όπως ορίζεται στον 
κανονισμό 994/2010, ιδίως προκειμένου 



AM\861992EL.doc 17/109 PE462.547v01-00

EL

να διασφαλίσουμε αντίστροφες ροές, και 
τονίζει ότι πρέπει να αναπτυχθεί η 
υποδομή αερίου, λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη τη συμβολή των τερματικών 
σταθμών υποδοχής υγροποιημένου 
φυσικού αερίου / πεπιεσμένου φυσικού 
αερίου·

Or. en

Τροπολογία 240
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. Επιβεβαιώνει πόσο σημαντικές είναι οι 
αποτελεσματικές υποδομές αερίου για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού και για τον 
περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης· 
επισημαίνει ότι χρειαζόμαστε πρόσθετες 
απαιτήσεις ευελιξίας στις υποδομές αερίου, 
ιδίως προκειμένου να διασφαλίσουμε 
αντίστροφες ροές, και τονίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί η υποδομή αερίου, 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη συμβολή 
των τερματικών σταθμών υποδοχής 
υγροποιημένου φυσικού αερίου / 
πεπιεσμένου φυσικού αερίου·

12. Επιβεβαιώνει πόσο σημαντικές είναι οι 
αποτελεσματικές υποδομές αερίου για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού, συμβάλλοντας 
στην καλύτερη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας, και, 
επομένως, στον περιορισμό της 
ενεργειακής εξάρτησης· επισημαίνει ότι 
χρειαζόμαστε πρόσθετες απαιτήσεις 
ευελιξίας στις υποδομές αερίου, ιδίως 
προκειμένου να διασφαλίσουμε 
αντίστροφες ροές και διασυνδέσεις, και 
τονίζει ότι πρέπει να αναπτυχθεί η 
υποδομή αερίου, λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη τη συμβολή των τερματικών 
σταθμών υποδοχής υγροποιημένου 
φυσικού αερίου / πεπιεσμένου φυσικού 
αερίου καθώς και των χώρων φύλαξης·

Or. en

Τροπολογία 241
Arturs Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. Επιβεβαιώνει πόσο σημαντικές είναι οι 
αποτελεσματικές υποδομές αερίου για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού και για τον 
περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης· 
επισημαίνει ότι χρειαζόμαστε πρόσθετες 
απαιτήσεις ευελιξίας στις υποδομές αερίου, 
ιδίως προκειμένου να διασφαλίσουμε 
αντίστροφες ροές, και τονίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί η υποδομή αερίου, 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη συμβολή 
των τερματικών σταθμών υποδοχής 
υγροποιημένου φυσικού αερίου / 
πεπιεσμένου φυσικού αερίου·

12. Επιβεβαιώνει πόσο σημαντικές είναι οι 
αποτελεσματικές υποδομές αερίου για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού, συμβάλλοντας 
στην καλύτερη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας, και, 
επομένως, στον περιορισμό της 
ενεργειακής εξάρτησης· επισημαίνει ότι 
χρειαζόμαστε πρόσθετες απαιτήσεις 
ευελιξίας στις υποδομές αερίου, ιδίως 
προκειμένου να διασφαλίσουμε 
αντίστροφες ροές και διασυνδέσεις, και 
τονίζει ότι πρέπει να αναπτυχθεί η 
υποδομή αερίου, λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη τη συμβολή των τερματικών 
σταθμών υποδοχής υγροποιημένου 
φυσικού αερίου / πεπιεσμένου φυσικού 
αερίου καθώς και των χώρων φύλαξης·

Or. en

Τροπολογία 242
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. Επιβεβαιώνει πόσο σημαντικές είναι οι 
αποτελεσματικές υποδομές αερίου για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού και για τον 
περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης· 
επισημαίνει ότι χρειαζόμαστε πρόσθετες 
απαιτήσεις ευελιξίας στις υποδομές αερίου, 
ιδίως προκειμένου να διασφαλίσουμε 
αντίστροφες ροές, και τονίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί η υποδομή αερίου, 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη συμβολή 
των τερματικών σταθμών υποδοχής 
υγροποιημένου φυσικού αερίου / 
πεπιεσμένου φυσικού αερίου·

12. Επιβεβαιώνει πόσο σημαντικές είναι οι 
αποτελεσματικές υποδομές αερίου για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού και για τον 
περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης· 
επισημαίνει ότι χρειαζόμαστε πρόσθετες
απαιτήσεις ευελιξίας στις υποδομές αερίου, 
ιδίως προκειμένου να διασφαλίσουμε 
αντίστροφες ροές, και τονίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί η υποδομή αερίου, 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη συμβολή 
των τερματικών σταθμών υποδοχής 
υγροποιημένου φυσικού αερίου / 
πεπιεσμένου φυσικού αερίου· χαιρετίζει 
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την προτεραιότητα που δίνεται στη 
δημιουργία ενός άξονα φυσικού αερίου 
Βορρά-Νότου στην Κεντρική Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία 243
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. Επιβεβαιώνει πόσο σημαντικές είναι οι 
αποτελεσματικές υποδομές αερίου για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού και για τον 
περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης· 
επισημαίνει ότι χρειαζόμαστε πρόσθετες 
απαιτήσεις ευελιξίας στις υποδομές αερίου, 
ιδίως προκειμένου να διασφαλίσουμε 
αντίστροφες ροές, και τονίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί η υποδομή αερίου, 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη συμβολή 
των τερματικών σταθμών υποδοχής 
υγροποιημένου φυσικού αερίου / 
πεπιεσμένου φυσικού αερίου·

12. Επιβεβαιώνει πόσο σημαντικές είναι οι 
αποτελεσματικές υποδομές και οι 
διαδρομές αερίου για την ενίσχυση της 
διαφοροποίησης και της ασφάλειας του 
εφοδιασμού και για τον περιορισμό της 
ενεργειακής εξάρτησης· επισημαίνει ότι 
χρειαζόμαστε πρόσθετες απαιτήσεις 
ευελιξίας στις υποδομές αερίου, ιδίως 
προκειμένου να διασφαλίσουμε 
αντίστροφες ροές, και τονίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί η υποδομή αερίου, 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη συμβολή 
των τερματικών σταθμών υποδοχής 
υγροποιημένου φυσικού αερίου / 
πεπιεσμένου φυσικού αερίου και των 
υπόγειων χώρων φύλαξης ως σημεία 
διαμεσολάβησης εμπορικών κόμβων και 
παροχής διαφοροποίησης προέλευσης·

Or. en

Τροπολογία 244
Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. Επιβεβαιώνει πόσο σημαντικές είναι οι 12. Επιβεβαιώνει πόσο σημαντικές είναι οι 
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αποτελεσματικές υποδομές αερίου για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού και για τον 
περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης· 
επισημαίνει ότι χρειαζόμαστε πρόσθετες 
απαιτήσεις ευελιξίας στις υποδομές αερίου, 
ιδίως προκειμένου να διασφαλίσουμε 
αντίστροφες ροές, και τονίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί η υποδομή αερίου, 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη συμβολή 
των τερματικών σταθμών υποδοχής 
υγροποιημένου φυσικού αερίου / 
πεπιεσμένου φυσικού αερίου·

αποτελεσματικές υποδομές αερίου για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού και για τον 
περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης· 
επισημαίνει ότι χρειαζόμαστε πρόσθετες 
απαιτήσεις ευελιξίας στις υποδομές αερίου, 
ιδίως προκειμένου να διασφαλίσουμε 
αντίστροφες ροές, και τονίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί η υποδομή αερίου, 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη συμβολή 
των τερματικών σταθμών υποδοχής 
υγροποιημένου φυσικού αερίου / 
πεπιεσμένου φυσικού αερίου, με σκοπό τη 
μεγαλύτερη ευελιξία των επιλογών 
εφοδιασμού·

Or. nl

Τροπολογία 245
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. Επιβεβαιώνει πόσο σημαντικές είναι οι 
αποτελεσματικές υποδομές αερίου για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού και για τον 
περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης· 
επισημαίνει ότι χρειαζόμαστε πρόσθετες 
απαιτήσεις ευελιξίας στις υποδομές αερίου, 
ιδίως προκειμένου να διασφαλίσουμε 
αντίστροφες ροές, και τονίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί η υποδομή αερίου, 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη συμβολή 
των τερματικών σταθμών υποδοχής 
υγροποιημένου φυσικού αερίου / 
πεπιεσμένου φυσικού αερίου·

12. Επιβεβαιώνει πόσο σημαντικές είναι οι 
αποτελεσματικές υποδομές αερίου για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού και για τον 
περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης 
καλύπτοντας παράλληλα την ανάγκη για 
δραστική μείωση των εκπομπών από τον 
τομέα της ενέργειας έως το 2050· 
επισημαίνει ότι χρειαζόμαστε πρόσθετες 
απαιτήσεις ευελιξίας στις υποδομές αερίου, 
ιδίως προκειμένου να διασφαλίσουμε 
αντίστροφες ροές, και τονίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί η υποδομή αερίου, 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη συμβολή 
των τερματικών σταθμών υποδοχής 
υγροποιημένου φυσικού αερίου / 
πεπιεσμένου φυσικού αερίου·

Or. en
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Τροπολογία 246
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. Επιβεβαιώνει πόσο σημαντικές είναι οι 
αποτελεσματικές υποδομές αερίου για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού και για τον 
περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης· 
επισημαίνει ότι χρειαζόμαστε πρόσθετες 
απαιτήσεις ευελιξίας στις υποδομές αερίου, 
ιδίως προκειμένου να διασφαλίσουμε 
αντίστροφες ροές, και τονίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί η υποδομή αερίου, 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη συμβολή 
των τερματικών σταθμών υποδοχής 
υγροποιημένου φυσικού αερίου / 
πεπιεσμένου φυσικού αερίου·

12. Επιβεβαιώνει πόσο σημαντικές είναι οι 
αποτελεσματικές υποδομές αερίου για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού και για τον 
περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης 
καλύπτοντας παράλληλα την ανάγκη για 
δραστική μείωση των εκπομπών από τον 
τομέα της ενέργειας έως το 2050· 
επισημαίνει ότι χρειαζόμαστε πρόσθετες 
απαιτήσεις ευελιξίας στις υποδομές αερίου, 
ιδίως προκειμένου να διασφαλίσουμε 
αντίστροφες ροές, και τονίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί η υποδομή αερίου, 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη συμβολή 
των τερματικών σταθμών υποδοχής 
υγροποιημένου φυσικού αερίου / 
πεπιεσμένου φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 247
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. Επιβεβαιώνει πόσο σημαντικές είναι οι 
αποτελεσματικές υποδομές αερίου για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού και για τον 
περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης· 
επισημαίνει ότι χρειαζόμαστε πρόσθετες 
απαιτήσεις ευελιξίας στις υποδομές αερίου, 
ιδίως προκειμένου να διασφαλίσουμε 

12. Επιβεβαιώνει πόσο σημαντικές είναι οι 
αποτελεσματικές υποδομές αερίου για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού και για τον 
περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης 
π.χ. μέσω της ανάπτυξης και πράσινου 
αερίου· επισημαίνει ότι χρειαζόμαστε 
πρόσθετες απαιτήσεις ευελιξίας στις 
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αντίστροφες ροές, και τονίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί η υποδομή αερίου, 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη συμβολή 
των τερματικών σταθμών υποδοχής 
υγροποιημένου φυσικού αερίου / 
πεπιεσμένου φυσικού αερίου·

υποδομές αερίου, ιδίως προκειμένου να 
διασφαλίσουμε αντίστροφες ροές, και 
τονίζει ότι πρέπει να αναπτυχθεί η 
υποδομή αερίου, λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη τη συμβολή των τερματικών 
σταθμών υποδοχής υγροποιημένου 
φυσικού αερίου / πεπιεσμένου φυσικού 
αερίου·

Or. en

Τροπολογία 248
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επιβεβαιώνει πόσο σημαντικές είναι οι 
αποτελεσματικές υποδομές αερίου για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού και για τον 
περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης· 
επισημαίνει ότι χρειαζόμαστε πρόσθετες 
απαιτήσεις ευελιξίας στις υποδομές 
αερίου, ιδίως προκειμένου να 
διασφαλίσουμε αντίστροφες ροές, και 
τονίζει ότι πρέπει να αναπτυχθεί η 
υποδομή αερίου, λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη τη συμβολή των τερματικών 
σταθμών υποδοχής υγροποιημένου 
φυσικού αερίου / πεπιεσμένου φυσικού 
αερίου·

12. επιβεβαιώνει πόσο σημαντικές είναι οι 
αποτελεσματικές υποδομές αερίου για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού και για τον 
περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης· 
επισημαίνει ότι πρέπει να προωθηθεί η 
ευελιξία στις υποδομές αερίου, όπως 
προβλέπει η Οδηγία 994/2010, ιδίως 
προκειμένου να διασφαλίσουμε 
αντίστροφες ροές, και τονίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί η υποδομή αερίου, 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη συμβολή 
των τερματικών σταθμών υποδοχής 
υγροποιημένου και πεπιεσμένου φυσικού 
αερίου·

Or. de

Τροπολογία 249
Ioannis A. Tsoukalas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. Επιβεβαιώνει πόσο σημαντικές είναι οι 
αποτελεσματικές υποδομές αερίου για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού και για τον 
περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης· 
επισημαίνει ότι χρειαζόμαστε πρόσθετες 
απαιτήσεις ευελιξίας στις υποδομές αερίου, 
ιδίως προκειμένου να διασφαλίσουμε 
αντίστροφες ροές, και τονίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί η υποδομή αερίου, 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη συμβολή 
των τερματικών σταθμών υποδοχής 
υγροποιημένου φυσικού αερίου / 
πεπιεσμένου φυσικού αερίου·

12. Επιβεβαιώνει πόσο σημαντικές είναι οι 
αποτελεσματικές υποδομές αερίου για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού και για τον 
περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης· 
επισημαίνει ότι χρειαζόμαστε πρόσθετες 
απαιτήσεις ευελιξίας στις υποδομές αερίου, 
ιδίως προκειμένου να διασφαλίσουμε 
αντίστροφες ροές, και τονίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί η υποδομή αερίου, 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη συμβολή 
των τερματικών σταθμών υποδοχής 
υγροποιημένου φυσικού αερίου / 
πεπιεσμένου φυσικού αερίου και των 
πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου 
φυσικού αερίου / πεπιεσμένου φυσικού 
αερίου·

Or. en

Τροπολογία 250
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επιβεβαιώνει πόσο σημαντικές είναι οι 
αποτελεσματικές υποδομές αερίου για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού και για τον 
περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης· 
επισημαίνει ότι χρειαζόμαστε πρόσθετες 
απαιτήσεις ευελιξίας στις υποδομές αερίου, 
ιδίως προκειμένου να διασφαλίσουμε 
αντίστροφες ροές, και τονίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί η υποδομή αερίου, 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη συμβολή 
των τερματικών σταθμών υποδοχής 
υγροποιημένου φυσικού αερίου /
πεπιεσμένου φυσικού αερίου·

12. επιβεβαιώνει πόσο σημαντικές είναι οι 
αποτελεσματικές υποδομές αερίου για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού και για τον 
περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης· 
επισημαίνει ότι χρειαζόμαστε πρόσθετες 
απαιτήσεις ευελιξίας στις υποδομές αερίου, 
ιδίως προκειμένου να διασφαλίσουμε 
αντίστροφες ροές, και τονίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί η υποδομή αερίου, 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη συμβολή 
των τερματικών σταθμών υποδοχής 
υγροποιημένου φυσικού αερίου /
πεπιεσμένου φυσικού αερίου και υπόγειας 
αποθήκευσης φυσικού αερίου·
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Or. fr

Τροπολογία 251
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επιβεβαιώνει πόσο σημαντικές είναι οι 
αποτελεσματικές υποδομές αερίου για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού και για τον 
περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης· 
επισημαίνει ότι χρειαζόμαστε πρόσθετες 
απαιτήσεις ευελιξίας στις υποδομές αερίου, 
ιδίως προκειμένου να διασφαλίσουμε 
αντίστροφες ροές, και τονίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί η υποδομή αερίου, 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη συμβολή 
των τερματικών σταθμών υποδοχής 
υγροποιημένου φυσικού αερίου /
πεπιεσμένου φυσικού αερίου·

12. επιβεβαιώνει πόσο σημαντικές είναι οι 
αποτελεσματικές υποδομές αερίου για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης του 
ενεργειακού μίγματος και της ασφάλειας 
του εφοδιασμού και για τον περιορισμό της 
ενεργειακής εξάρτησης· επισημαίνει ότι 
χρειαζόμαστε πρόσθετες απαιτήσεις 
ευελιξίας στις υποδομές αερίου, ιδίως 
προκειμένου να διασφαλίσουμε 
αντίστροφες ροές, και τονίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί η υποδομή αερίου, 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη συμβολή 
των τερματικών σταθμών υποδοχής 
υγροποιημένου φυσικού αερίου /
πεπιεσμένου φυσικού αερίου·

Or. fr

Τροπολογία 252
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 α. Καλωσορίζει τη διατύπωση της 
Επιτροπής ότι το φυσικό αέριο θα παίξει 
ένα σημαντικό ρόλο ως εφεδρικό 
καύσιμο· τονίζει, όμως, ότι πρέπει να 
αναλάβουν έναν τέτοιο ρόλο κι άλλες 
μορφές ενέργειας, καθώς και 
συσσωρευτές ενέργειας, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ασφάλεια του 
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εφοδιασμού· υπογραμμίζει ότι και στο 
μέλλον, ο ασφαλής και οικονομικά 
συμφέρων ενεργειακός εφοδιασμός θα 
αποτελείται από ένα ευρύ μείγμα 
ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 253
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 a. Σημειώνει ότι, αντίθετα με όλες τις 
υπόλοιπες επενδύσεις για τις υποδομές 
που σχεδιάζει να ξεκινήσει η ΕΕ, οι 
διασυνδέσεις και οι χώροι φύλαξης 
αερίου είναι υποχρεωτικές υποδομές 
βάσει του κανονισμού του 2009 για την 
ασφάλεια του εφοδιασμού αερίου. ζητά 
από την Επιτροπή να αξιολογήσει αν είναι 
αναγκαία κάποια χρηματοδότηση της ΕΕ 
για τις βελτιώσεις των υποδομών βάσει 
του κανονισμού του 2009.

Or. en

Τροπολογία 254
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 a. Τάσσεται υπέρ των αξιολογήσεων 
επιπτώσεων που διεξάγονται για 
συγκεκριμένες επενδύσεις υγροποιημένου 
φυσικού αερίου και λαμβάνουν υπόψη την 
πιθανή επίπτωσή τους στις τιμές του 
φυσικού αερίου, η μακροπρόθεσμη 
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εξέλιξη των οποίων δεν είναι σαφείς, 
δεδομένου, π.χ., του κόστους κατασκευής 
και συντήρησης και των πλεονεκτημάτων 
των διακυμάνσεων της 
διαπραγματευτικής ισχύος.

Or. hu

Τροπολογία 255
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 a. Τονίζει τη γεωστρατηγική σημασία 
της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, 
ιδίως σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση και τη 
διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών 
και των οδών εφοδιασμού της ΕΕ, 
δεδομένης της εγγύτητάς της με την 
Κασπία Θάλασσα, τη Μέση Ανατολή και 
την Κεντρική Ασία.

Or. ro

Τροπολογία 256
Anni Podimata

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 a. Τονίζει ότι καμία περιφέρεια, 
συμπεριλαμβανομένων των νησιωτικών 
περιφερειών των κρατών μελών της ΕΕ 
δεν πρέπει να παραμένει αποκομμένη από 
τα ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και 
ηλεκτρισμού μετά το 2015 ή να 
διακινδυνεύει την ενεργειακή της 
ασφάλεια λόγω έλλειψης των κατάλληλων 
συνδέσεων.
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Τροπολογία 257
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 a. Τονίζει την ανάγκη προώθησης του 
Νότιου διαδρόμου ως μέσο βελτίωσης 
της ασφάλειας του εφοδιασμού της ΕΕ.

θεωρεί ότι σχέδια όπως ο αγωγός 
Nabucco, αποτελούν βασικά σχέδια 
προτεραιότητας για την ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 258
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 β. Αναγνωρίζει ότι η περιοχή της 
Μαύρης Θάλασσας είναι γεωστρατηγικής 
σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια 
της ΕΕ, όσον αφορά, ειδικότερα, τη 
διαφοροποίηση του ενεργειακού 
εφοδιασμού, συνδέοντας την Ευρώπη με 
την περιοχή της Κασπίας Θάλασσας, τη 
Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία.

υπογραμμίζει την ανάγκη για 
ενδυνάμωση της πολυεπίπεδης 
συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας με 
την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και 
για ανάπτυξη της ενεργειακής υποδομής 
της 

Or. en
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Τροπολογία 259
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 β. Θεωρεί απαραίτητη την ανάπτυξη 
λιμανιών της ΕΕ στη Μαύρη Θάλασσα, 
συμπεριλαμβανομένων τερματικών 
σταθμών πετρελαίου και φυσικού αερίου 
και εγκαταστάσεων διατροπικής 
μεταφοράς, προκειμένου να βελτιωθούν 
οι υπηρεσίες μεταφοράς υδρογονάνθρακα 
στην περιοχή αυτή.

Or. ro

Τροπολογία 260
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 γ. Τονίζει την προστιθέμενη αξία για 
την Ευρώπη και τη σημασία του Νότιου 
διαδρόμου φυσικού αερίου για την πιο 
αποτελεσματική διασφάλιση του 
ενεργειακού εφοδιασμού. καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη, καθώς και 
τους εταίρους τους, να υποστηρίξουν και 
να επιταχύνουν την υλοποίηση σχεδίων 
όπως ο Αγωγός φυσικού αερίου Nabucco, 
ο οποίος μαζί με άλλα μικρότερα έργα, 
όπως ο Αγωγός μέσω Αδριατικής, ο 
πανευρωπαϊκός πετρελαιαγωγός, η 
διασύνδεση Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας 
και η διασύνδεση Αζερμπαϊτζάν-
Γεωργίας-Ρουμανίας, αποτελούν βασική 
προτεραιότητα για την ΕΕ.
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Τροπολογία 261
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. πιστεύει ότι η Επιτροπή δεν έχει 
δώσει ακόμη τη δέουσα προσοχή στην 
ανάπτυξη των υποδομών για μη 
συμβατικές πηγές αερίου όσον αφορά τα 
νομικά θέματα, την εκτίμηση του κύκλου 
ζωής και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις·
καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 
ενδελεχή αξιολόγηση του θέματος·

13. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 
ενδελεχή αξιολόγηση του δυναμικού και 
των κινδύνων της χρήσης μη συμβατικών 
πηγών φυσικού αερίου στην ΕΕ, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
μεθόδους παραγωγής και τις συνεχείς 
εξελίξεις της τεχνολογίας·

Or. de

Τροπολογία 262
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. Πιστεύει ότι η Επιτροπή δεν έχει δώσει 
ακόμη τη δέουσα προσοχή στην ανάπτυξη 
των υποδομών για μη συμβατικές πηγές 
αερίου όσον αφορά τα νομικά θέματα, την 
εκτίμηση του κύκλου ζωής και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις· καλεί την 
Επιτροπή να διενεργήσει ενδελεχή 
αξιολόγηση του θέματος·

13. Πιστεύει ότι η ανάπτυξη των 
υποδομών για μη συμβατικές πηγές αερίου 
θα μπορούσε να μειώσει την εξάρτηση 
της Ευρώπης από ξένες πηγές αερίου.

θεωρεί, ωστόσο, ότι η Επιτροπή δεν έχει 
δώσει ακόμη τη δέουσα προσοχή όσον 
αφορά τα νομικά θέματα, την εκτίμηση του 
κύκλου ζωής και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις· καλεί την Επιτροπή να 
διενεργήσει ενδελεχή αξιολόγηση του 
θέματος. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη εκεί 
όπου τα αποθέματα σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου είναι υπό ανάπτυξη, να 
συνεργαστούν περισσότερο σε σχετικά 
ζητήματα, αλλά και προς την κατεύθυνση 



PE462.547v01-00 30/109 AM\861992EL.doc

EL

της καθιέρωσης προτύπων για την 
τσιμέντωση και τη χύτευση φρεάτων.

Or. en

Τροπολογία 263
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen, 
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. Πιστεύει ότι η Επιτροπή δεν έχει δώσει 
ακόμη τη δέουσα προσοχή στην ανάπτυξη 
των υποδομών για μη συμβατικές πηγές 
αερίου όσον αφορά τα νομικά θέματα, την 
εκτίμηση του κύκλου ζωής και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις· καλεί την 
Επιτροπή να διενεργήσει ενδελεχή 
αξιολόγηση του θέματος·

13. Πιστεύει ότι η Επιτροπή δεν έχει δώσει 
ακόμη τη δέουσα προσοχή στην ανάπτυξη 
των υποδομών για μη συμβατικές πηγές 
αερίου μέσω αξιολόγησης που θα πρέπει 
να διενεργείται όσον αφορά τα διαθέσιμα 
αποθέματα, τα νομικά θέματα, την 
εκτίμηση του κύκλου ζωής, την
περιβαλλοντική επίπτωση και την 
οικονομική βιωσιμότητα· καλεί την 
Επιτροπή να επισπεύσει τη δράση της στο 
θέμα αυτό και να συμπεριλάβει τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης σε κάθε 
μελλοντική μακροπρόθεσμη στρατηγική 
της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 264

Yannick Jadot εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. Πιστεύει ότι η Επιτροπή δεν έχει 
δώσει ακόμη τη δέουσα προσοχή στην
ανάπτυξη των υποδομών για μη 

13. Πιστεύει ότι πριν από κάθε ενέργεια, η 
Επιτροπή πρέπει να διεξάγει ενδελεχή 
αξιολόγηση για μη συμβατικές πηγές 
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συμβατικές πηγές αερίου όσον αφορά τα 
νομικά θέματα, την εκτίμηση του κύκλου 
ζωής και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις· 
καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 
ενδελεχή αξιολόγηση του θέματος·

αερίου όσον αφορά τα νομικά θέματα, την 
εκτίμηση του κύκλου ζωής και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Or. en

Τροπολογία 265
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. Πιστεύει ότι η Επιτροπή δεν έχει δώσει 
ακόμη τη δέουσα προσοχή στην ανάπτυξη 
των υποδομών για μη συμβατικές πηγές 
αερίου όσον αφορά τα νομικά θέματα, την 
εκτίμηση του κύκλου ζωής και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις· καλεί την 
Επιτροπή να διενεργήσει ενδελεχή 
αξιολόγηση του θέματος·

13. Πιστεύει ότι η Επιτροπή δεν έχει δώσει 
ακόμη τη δέουσα προσοχή στην ανάπτυξη 
των υποδομών για μη συμβατικές πηγές 
αερίου όσον αφορά τα νομικά θέματα, την 
εκτίμηση του κύκλου ζωής και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις· καλεί την 
Επιτροπή να διενεργήσει ενδελεχή 
αξιολόγηση του θέματος· βάσει της αρχής 
της ίσης και διαφανούς μεταχείρισης 
πηγών πρωτογενούς ενέργειας ασχέτως 
της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για 
την εξαγωγή της.

Or. en

Τροπολογία 266
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. Πιστεύει ότι η Επιτροπή δεν έχει δώσει 
ακόμη τη δέουσα προσοχή στην ανάπτυξη 
των υποδομών για μη συμβατικές πηγές 
αερίου όσον αφορά τα νομικά θέματα, την 
εκτίμηση του κύκλου ζωής και τις 

13. Πιστεύει ότι η Επιτροπή δεν έχει δώσει 
ακόμη τη δέουσα προσοχή στην ανάπτυξη 
των υποδομών για μη συμβατικές πηγές 
αερίου όσον αφορά την εκτίμηση του 
δυναμικού αυτών των ενεργειακών 
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περιβαλλοντικές επιπτώσεις· καλεί την 
Επιτροπή να διενεργήσει ενδελεχή 
αξιολόγηση του θέματος·

πηγών, τον κύκλο ζωής τους και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις· καλεί την 
Επιτροπή να διενεργήσει ενδελεχή 
αξιολόγηση του θέματος και, βάσει της 
αξιολόγησης αυτής, να εξετάσει τα 
πιθανά νομικά θέματα·

Or. en

Τροπολογία 267
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. Πιστεύει ότι η Επιτροπή δεν έχει δώσει 
ακόμη τη δέουσα προσοχή στην ανάπτυξη 
των υποδομών για μη συμβατικές πηγές 
αερίου όσον αφορά τα νομικά θέματα, την 
εκτίμηση του κύκλου ζωής και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις· καλεί την 
Επιτροπή να διενεργήσει ενδελεχή 
αξιολόγηση του θέματος·

13. Πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να 
διενεργήσει ενδελεχή αξιολόγηση για την 
ανάπτυξη των υποδομών για μη 
συμβατικές πηγές αερίου όσον αφορά τα 
νομικά θέματα, την εκτίμηση του κύκλου 
ζωής και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
πριν από τη λήψη νέων αποφάσεων ή 
δράσεων σχετικά με το θέμα αυτό·

Or. en

Τροπολογία 268
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. Πιστεύει ότι η Επιτροπή δεν έχει δώσει 
ακόμη τη δέουσα προσοχή στην ανάπτυξη 
των υποδομών για μη συμβατικές πηγές 
αερίου όσον αφορά τα νομικά θέματα, την 
εκτίμηση του κύκλου ζωής και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις· καλεί την 
Επιτροπή να διενεργήσει ενδελεχή 
αξιολόγηση του θέματος·

13. Πιστεύει ότι η Επιτροπή δεν έχει δώσει 
ακόμη τη δέουσα προσοχή στην ανάπτυξη 
των υποδομών για μη συμβατικές πηγές 
αερίου όσον αφορά τα νομικά θέματα, τις
νέες τεχνολογικές λύσεις, την εκτίμηση 
του κύκλου ζωής και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις· καλεί την Επιτροπή να 
διενεργήσει ενδελεχή αξιολόγηση του 
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θέματος·

Or. pl

Τροπολογία 269
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. Πιστεύει ότι η Επιτροπή δεν έχει δώσει 
ακόμη τη δέουσα προσοχή στην ανάπτυξη 
των υποδομών για μη συμβατικές πηγές 
αερίου όσον αφορά τα νομικά θέματα, την 
εκτίμηση του κύκλου ζωής και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις· καλεί την 
Επιτροπή να διενεργήσει ενδελεχή 
αξιολόγηση του θέματος·

13. Πιστεύει ότι η Επιτροπή δεν έχει δώσει 
ακόμη τη δέουσα προσοχή στην ανάπτυξη 
των υποδομών για βιώσιμες μη 
συμβατικές πηγές αερίου όσον αφορά τα 
νομικά θέματα, την εκτίμηση του κύκλου 
ζωής και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις· 
καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 
ενδελεχή αξιολόγηση του θέματος·

Or. en

Τροπολογία 270
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. Πιστεύει ότι η Επιτροπή δεν έχει δώσει 
ακόμη τη δέουσα προσοχή στην ανάπτυξη 
των υποδομών για μη συμβατικές πηγές 
αερίου όσον αφορά τα νομικά θέματα, την 
εκτίμηση του κύκλου ζωής και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις· καλεί την 
Επιτροπή να διενεργήσει ενδελεχή 
αξιολόγηση του θέματος·

13. Πιστεύει ότι η Επιτροπή δεν έχει δώσει 
ακόμη τη δέουσα προσοχή στην ανάπτυξη 
των υποδομών για βιώσιμες μη 
συμβατικές πηγές αερίου όσον αφορά τα 
νομικά θέματα, την εκτίμηση του κύκλου 
ζωής και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις· 
καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 
ενδελεχή αξιολόγηση του θέματος·

Or. en
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Τροπολογία 271
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 a. Θεωρεί ότι, παρότι η απεξάρτησης 
της οικονομίας από τον άνθρακα θα 
οδηγήσει σε σταδιακή μείωση της χρήσης 
ενέργειας από ορυκτές πηγές, το 
πετρέλαιο θα παραμείνει ένα σημαντικό 
μέρος του ενεργειακού εφοδιασμού της 
ΕΕ για πολλά χρόνια και, επομένως, 
πρέπει να διατηρηθούν οι ανταγωνιστικές 
ευρωπαϊκές υποδομές μεταφοράς και 
διύλισης του πετρελαίου κατά τη φάση 
μετάβασης προκειμένου να διασφαλιστεί 
ένα προσιτός οικονομικά εφοδιασμός 
προϊόντων για τους καταναλωτές της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 272
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 a. Τονίζει την ανάγκη υποστήριξης της 
γεωλογικής έρευνας προκειμένου να 
αξιολογηθούν τα υφιστάμενα αποθέματα 
και οι δυνατότητες εξόρυξης και 
εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου από 
εναλλακτικές πηγές στην Ευρώπη, καθώς 
αυτό θα επιταχύνει την τεχνολογική 
ανάπτυξη όσον αφορά την εκμετάλλευση 
του φυσικού αερίου από εναλλακτικές 
πηγές.

Or. pl



AM\861992EL.doc 35/109 PE462.547v01-00

EL

Τροπολογία 273
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 a. Ζητά από την Επιτροπή να εργαστεί 
προς την κατεύθυνση της 
διαφοροποίησης και της ασφάλειας των 
πηγών τόσο του πετρελαίου, όσο και του 
φυσικού αερίου. θεωρεί ότι η Επιτροπή 
πρέπει επίσης να αξιολογήσει τη 
δυνατότητα ενός άξονα πετρελαίου 
Βορρά-Νότου και την επέκταση του 
πετρελαιαγωγού Οδησσού-Brody.

Or. en

Τροπολογία 274
Niki Tzavela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 a. Τονίζει τη σημασία και τη 
χρησιμότητα του σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου ως μη συμβατική πηγή φυσικού 
αερίου.

Or. en

Τροπολογία 275
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 β. Πιστεύει ότι η εξόρυξη φυσικού 
αερίου από μη συμβατικές πηγές, θα 
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μπορούσε, μακροπρόθεσμα, να συμβάλει 
στη μείωση της εξάρτησης των κρατών 
μελών από τις εισαγωγές φυσικού αερίου 
από χώρες εκτός της ΕΕ.

Or. pl

Τροπολογία 276
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 β. Ζητά από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει την ανάγκη για ένα νέο 
κανονισμό σχετικά με την ασφάλεια του 
πετρελαϊκού εφοδιασμού βάσει του 
μοντέλου του κανονισμού για την 
ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο.

Or. en

Τροπολογία 277
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. Τονίζει πόσο σημαντικός είναι ο 
ολοκληρωμένος σχεδιασμός ενεργειακών 
υποδομών για τη γεωργία και τις μικρές 
πηγές ενέργειας της υπαίθρου, ούτως ώστε 
να ευνοηθεί η αποκεντρωμένη παραγωγή 
ενέργειας και η αγροτική ανάπτυξη.

14. Τονίζει πόσο σημαντικός είναι ο 
ολοκληρωμένος σχεδιασμός ενεργειακών 
υποδομών για τη γεωργία και τις μικρές 
πηγές ενέργειας της υπαίθρου, ούτως ώστε 
να ευνοηθεί η αποκεντρωμένη παραγωγή 
ενέργειας και η αγροτική ανάπτυξη και 
υπογραμμίζει τη σημασία της κατά 
προτεραιότητα πρόσβασης στο δίκτυο για 
τις ανανεώσιμες πηγές, όπως ορίζεται 
στην οδηγία της ΕΕ 2009/28/ΕΚ .

Or. en



AM\861992EL.doc 37/109 PE462.547v01-00

EL

Τροπολογία 278
Fiona Hall, Yannick Jadot, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. Τονίζει πόσο σημαντικός είναι ο 
ολοκληρωμένος σχεδιασμός ενεργειακών 
υποδομών για τη γεωργία και τις μικρές 
πηγές ενέργειας της υπαίθρου, ούτως ώστε 
να ευνοηθεί η αποκεντρωμένη παραγωγή 
ενέργειας και η αγροτική ανάπτυξη.

14. Τονίζει πόσο σημαντικός είναι ο 
ολοκληρωμένος σχεδιασμός ενεργειακών 
υποδομών για τη γεωργία και τις μικρές 
πηγές ενέργειας της υπαίθρου, ούτως ώστε 
να ευνοηθεί η αποκεντρωμένη παραγωγή 
ενέργειας και η αγροτική ανάπτυξη και 
υπογραμμίζει τη σημασία της κατά 
προτεραιότητα πρόσβασης στο δίκτυο για 
τις ανανεώσιμες πηγές, όπως ορίζεται 
στην οδηγία της ΕΕ 2009/28/ΕΚ .

Or. en

Τροπολογία 279
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. Τονίζει πόσο σημαντικός είναι ο 
ολοκληρωμένος σχεδιασμός ενεργειακών 
υποδομών για τη γεωργία και τις μικρές 
πηγές ενέργειας της υπαίθρου, ούτως ώστε 
να ευνοηθεί η αποκεντρωμένη παραγωγή 
ενέργειας και η αγροτική ανάπτυξη.

14. Τονίζει πόσο σημαντικός είναι ο 
ολοκληρωμένος σχεδιασμός ενεργειακών 
υποδομών για τη γεωργία και τις μικρές 
πηγές ενέργειας της υπαίθρου, ούτως ώστε 
να προωθηθεί η αποκεντρωμένη 
παραγωγή ενέργειας και η συμμετοχή 
στην αγορά.

Or. en
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Τροπολογία 280
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. Τονίζει πόσο σημαντικός είναι ο 
ολοκληρωμένος σχεδιασμός ενεργειακών 
υποδομών για τη γεωργία και τις μικρές 
πηγές ενέργειας της υπαίθρου, ούτως ώστε 
να ευνοηθεί η αποκεντρωμένη παραγωγή 
ενέργειας και η αγροτική ανάπτυξη.

14. Τονίζει πόσο σημαντικός είναι σε 
εθνικό επίπεδο ο ολοκληρωμένος 
σχεδιασμός ενεργειακών υποδομών για τη 
γεωργία και τις μικρές πηγές ενέργειας της 
υπαίθρου, ούτως ώστε να ευνοηθεί η 
αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας και η 
αγροτική ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 281
Fiona Hall, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. Τονίζει τη σημασία των υποδομών σε 
επίπεδο διανομής και το ρόλο που 
διαδραματίζουν οι επαγγελματίες-
καταναλωτές και οι διαχειριστές του 
δικτύου διανομής κατά την ενσωμάτωση 
των αποκεντρωμένων ενεργειακών 
προϊόντων στο σύστημα·

15. Τονίζει τη σημασία των υποδομών σε 
επίπεδο διανομής και το ρόλο που 
διαδραματίζουν οι επαγγελματίες-
καταναλωτές και οι διαχειριστές του 
δικτύου διανομής κατά την ενσωμάτωση 
των αποκεντρωμένων ενεργειακών 
προϊόντων και των μέτρων απόδοσης σε 
επίπεδο ζήτησης στο σύστημα·
υπογραμμίζει ότι η μη παροχή 
υψηλότερης προτεραιότητας στη 
διαχείριση σε επίπεδο ζήτησης θα 
εμπόδιζε σημαντικά την ενσωμάτωση 
των αποκεντρωμένων ενεργειακών πηγών 
και την επίτευξη των συνολικών στόχων 
ενεργειακής πολιτικής.

Or. en
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Τροπολογία 282
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. Τονίζει τη σημασία των υποδομών σε 
επίπεδο διανομής και το ρόλο που 
διαδραματίζουν οι επαγγελματίες-
καταναλωτές και οι διαχειριστές του 
δικτύου διανομής κατά την ενσωμάτωση 
των αποκεντρωμένων ενεργειακών 
προϊόντων στο σύστημα·

15. Τονίζει τη σημασία των υποδομών σε 
επίπεδο διανομής και το ρόλο που 
διαδραματίζουν οι επαγγελματίες-
καταναλωτές και οι διαχειριστές του 
δικτύου διανομής κατά την ενσωμάτωση 
των αποκεντρωμένων ενεργειακών 
προϊόντων και των μέτρων απόδοσης σε 
επίπεδο ζήτησης στο σύστημα·
υπογραμμίζει ότι η παροχή υψηλότερης 
προτεραιότητας στα μέτρα σε επίπεδο 
ζήτησης θα ενίσχυε σημαντικά την 
ενσωμάτωση των αποκεντρωμένων 
ενεργειακών πηγών και την επίτευξη των 
συνολικών στόχων ενεργειακής πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 283
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει τη σημασία των υποδομών σε 
επίπεδο διανομής και το ρόλο που 
διαδραματίζουν οι επαγγελματίες-
καταναλωτές και οι διαχειριστές του 
δικτύου διανομής κατά την ενσωμάτωση 
των αποκεντρωμένων ενεργειακών 
προϊόντων στο σύστημα·

15. τονίζει τη σημασία των υποδομών σε 
εθνικό επίπεδο. Αυτές περιλαμβάνουν το 
δίκτυο διανομής και το ρόλο που 
διαδραματίζουν οι επαγγελματίες-
καταναλωτές και οι διαχειριστές του 
δικτύου διανομής κατά την ενσωμάτωση 
των αποκεντρωμένων ενεργειακών 
προϊόντων στο σύστημα· Περιλαμβάνουν 
επίσης τα εθνικά έργα υποδομών που 
έχουν θετικό αντίκτυπο εκτός των 
εθνικών συνόρων από άποψη εφοδιασμού 
ή διασύνδεσης της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας· 
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Or. fr

Τροπολογία 284
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. Τονίζει τη σημασία των υποδομών σε 
επίπεδο διανομής και το ρόλο που 
διαδραματίζουν οι επαγγελματίες-
καταναλωτές και οι διαχειριστές του 
δικτύου διανομής κατά την ενσωμάτωση 
των αποκεντρωμένων ενεργειακών 
προϊόντων στο σύστημα·

15. Τονίζει τη σημασία των υποδομών σε 
εθνικό επίπεδο. Στις υποδομές αυτές 
περιλαμβάνεται το δίκτυο διανομής ο 
ρόλος που διαδραματίζουν οι 
επαγγελματίες-καταναλωτές και οι 
διαχειριστές του δικτύου διανομής κατά 
την ενσωμάτωση των αποκεντρωμένων 
ενεργειακών προϊόντων στο σύστημα·
περιλαμβάνονται, επίσης, εθνικά σχέδια 
υποδομών με θετική επίδραση πέραν των 
εθνικών συνόρων όσον αφορά τον 
εφοδιασμό ή τη διασύνδεση της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 285
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. Τονίζει τη σημασία των υποδομών σε 
επίπεδο διανομής και το ρόλο που 
διαδραματίζουν οι επαγγελματίες-
καταναλωτές και οι διαχειριστές του 
δικτύου διανομής κατά την ενσωμάτωση 
των αποκεντρωμένων ενεργειακών 
προϊόντων στο σύστημα·

15. Τονίζει τη σημασία των υποδομών σε 
επίπεδο διανομής και το σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι επαγγελματίες-
καταναλωτές και οι διαχειριστές του 
δικτύου διανομής κατά την ενσωμάτωση 
των αποκεντρωμένων ενεργειακών 
προϊόντων στο σύστημα· υπογραμμίζει τις 
δυνατότητες της αποκεντρωμένης 
παραγωγής ενέργειας και καλεί την 
Επιτροπή να την λάβει υπόψη της και να 
ενθαρρύνει και να προωθήσει την 
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περαιτέρω ανάπτυξή της.

Or. nl

Τροπολογία 286
Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. Τονίζει τη σημασία των υποδομών σε 
επίπεδο διανομής και το ρόλο που 
διαδραματίζουν οι επαγγελματίες-
καταναλωτές και οι διαχειριστές του 
δικτύου διανομής κατά την ενσωμάτωση 
των αποκεντρωμένων ενεργειακών 
προϊόντων στο σύστημα·

15. Τονίζει τη σημασία των υποδομών σε 
επίπεδο διανομής και το ρόλο που 
διαδραματίζουν οι επαγγελματίες-
καταναλωτές και οι διαχειριστές του 
δικτύου διανομής κατά την ενσωμάτωση 
των αποκεντρωμένων ενεργειακών 
προϊόντων στο σύστημα· υπογραμμίζει ότι 
η μη παροχή υψηλότερης 
προτεραιότητας στη διαχείριση σε 
επίπεδο ζήτησης θα εμπόδιζε σημαντικά 
την ενσωμάτωση των αποκεντρωμένων 
ενεργειακών πηγών και την επίτευξη των 
συνολικών στόχων ενεργειακής πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 287
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. Τονίζει τη σημασία των υποδομών σε 
επίπεδο διανομής και το ρόλο που 
διαδραματίζουν οι επαγγελματίες-
καταναλωτές και οι διαχειριστές του 
δικτύου διανομής κατά την ενσωμάτωση 
των αποκεντρωμένων ενεργειακών 
προϊόντων στο σύστημα·

15. Τονίζει τη σημασία σε εθνικό επίπεδο 
των υποδομών σε επίπεδο διανομής και το 
ρόλο που διαδραματίζουν οι 
επαγγελματίες-καταναλωτές και οι 
διαχειριστές του δικτύου διανομής κατά 
την ενσωμάτωση των αποκεντρωμένων 
ενεργειακών προϊόντων στο σύστημα·
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Or. en

Τροπολογία 288
Giles Chichester

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 a. Υποστηρίζει ότι το κλειδί για την 
αλλαγή της συμπεριφοράς των 
καταναλωτών έγκειται σε ένα συνδυασμό 
ευέλικτης τιμολόγησης και ώθησης μέσω 
κανονιστικής ρύθμισης ως ένα σύστημα 
επιβράβευσης για την προώθηση της 
μεγαλύτερης απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 289
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 a. Υποστηρίζει ότι νέες πρωτοβουλίες 
όπως οι δυναμικές τιμές ή τα συστήματα 
επιβράβευσης θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στην αλλαγή της 
συμπεριφοράς των καταναλωτών σε μια 
συμπεριφορά πραγματικών 
επαγγελματιών-καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 290
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 a. Υποστηρίζει ότι νέες πρωτοβουλίες 
όπως οι δυναμικές τιμές ή τα συστήματα 
επιβράβευσης θα συνέβαλαν στην αλλαγή 
της συμπεριφοράς των καταναλωτών σε 
μια συμπεριφορά πραγματικών 
επαγγελματιών-καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 291
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 a. Υποστηρίζει ότι νέες πρωτοβουλίες 
όπως οι δυναμικές τιμές ή τα συστήματα 
επιβράβευσης θα συνέβαλαν στην αλλαγή 
της συμπεριφοράς των καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 292
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. Παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει 
έως το 2012 συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
για να αναπτυχθεί η ικανότητα 
αποθήκευσης ενέργειας (όπως 
εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων 
αερίου/υδρογόνου, η υδροηλεκτρική 
ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια υψηλής 
θερμοκρασίας και άλλες τεχνολογίες)·

16. Παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει 
έως το 2012 συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
και λύσεις για να αναπτυχθεί η ικανότητα 
αποθήκευσης ενέργειας (όπως 
εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων 
αερίου/υδρογόνου, αποδοτικές μπαταρίες 
για αυτοκινούμενα οχήματα, ηλεκτρικοί 
σταθμοί άντλησης, σταθμοί ηλιακής 
ενέργειας υψηλής θερμοκρασίας και άλλες 
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καινοτόμες τεχνολογίες)·

Or. pl

Τροπολογία 293
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. Παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει 
έως το 2012 συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
για να αναπτυχθεί η ικανότητα 
αποθήκευσης ενέργειας (όπως 
εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων 
αερίου/υδρογόνου, η υδροηλεκτρική 
ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια υψηλής 
θερμοκρασίας και άλλες τεχνολογίες)·

16. Παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει 
έως το 2012 συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
για να αναπτυχθεί η ικανότητα 
αποθήκευσης ενέργειας (όπως 
εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων 
αερίου/υδρογόνου, η υδροηλεκτρική 
ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια υψηλής 
θερμοκρασίας και άλλες τεχνολογίες) και 
ζητά ένα κανονιστικό πλαίσιο για την 
αποθήκευση ενέργειας, το οποίο θα 
μεγιστοποιεί την ενσωμάτωση και τη 
χρήση ανανεώσιμης ενέργειας, 
αποφεύγοντας τους περιορισμούς·

Or. en

Τροπολογία 294
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. Παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει 
έως το 2012 συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
για να αναπτυχθεί η ικανότητα 
αποθήκευσης ενέργειας (όπως 
εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων 
αερίου/υδρογόνου, η υδροηλεκτρική 
ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια υψηλής 
θερμοκρασίας και άλλες τεχνολογίες)·

16. Παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει 
έως το 2012 συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
για να αναπτυχθεί η ικανότητα 
αποθήκευσης ενέργειας (όπως 
εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων 
αερίου/υδρογόνου, η υδροηλεκτρική 
ενέργεια μέσω άντλησης και 
αποθήκευσης/εκτροπής, η ηλιακή 
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ενέργεια υψηλής θερμοκρασίας, οι 
μπαταρίες και άλλες τεχνολογίες)·

Or. en

Τροπολογία 295
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. Παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει 
έως το 2012 συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
για να αναπτυχθεί η ικανότητα 
αποθήκευσης ενέργειας (όπως 
εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων 
αερίου/υδρογόνου, η υδροηλεκτρική 
ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια υψηλής 
θερμοκρασίας και άλλες τεχνολογίες)·

16. Παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει 
έως το 2012 συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
για να αναπτυχθεί η ικανότητα 
αποθήκευσης ενέργειας (όπως 
εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων 
αερίου/υδρογόνου, η αποκεντρωμένη 
αποθήκευση βιοαερίου, η υδροηλεκτρική 
ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια υψηλής 
θερμοκρασίας και άλλες τεχνολογίες)·

Or. en

Τροπολογία 296
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει 
έως το 2012 συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
για να αναπτυχθεί η ικανότητα 
αποθήκευσης ενέργειας (συμπερ. των 
εγκαταστάσεων πολλαπλών χρήσεων 
αερίου/υδρογόνου, υδροηλεκτρικής 
ενέργειας, ηλιακής ενέργειας υψηλής 
θερμοκρασίας και άλλων τεχνολογίων)·

16. παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει 
έως το 2012 συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
για να αναπτυχθεί η ικανότητα 
αποθήκευσης ενέργειας (συμπερ. των 
εγκαταστάσεων πολλαπλών χρήσεων 
αερίου/υδρογόνου, υδροηλεκτρικής 
ενέργειας, ηλιακής ενέργειας υψηλής 
θερμοκρασίας, συμπυκνωμένου αέρα και 
άλλων τεχνολογίων)·
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Or. de

Τροπολογία 297
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει 
έως το 2012 συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
για να αναπτυχθεί η ικανότητα 
αποθήκευσης ενέργειας (όπως 
εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων 
αερίου/υδρογόνου, η υδροηλεκτρική 
ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια υψηλής 
θερμοκρασίας και άλλες τεχνολογίες)·

16. παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει 
έως το 2012 συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
για να αναπτυχθεί η ικανότητα 
αποθήκευσης ενέργειας (όπως 
εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων 
αερίου/υδρογόνου, η υδροηλεκτρική 
ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια υψηλής 
θερμοκρασίας, τα ηλεκτρικά οχήματα και 
άλλες τεχνολογίες)·

Or. fr

Τροπολογία 298
Giles Chichester

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. Παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει 
έως το 2012 συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
για να αναπτυχθεί η ικανότητα 
αποθήκευσης ενέργειας (όπως 
εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων 
αερίου/υδρογόνου, η υδροηλεκτρική
ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια υψηλής 
θερμοκρασίας και άλλες τεχνολογίες)·

16. Παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει 
έως το 2012 συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
για να αναπτυχθεί η ικανότητα 
αποθήκευσης ενέργειας (όπως 
εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων 
αερίου/υδρογόνου, η υδροηλεκτρική 
ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια υψηλής 
θερμοκρασίας, τα ηλεκτρικά οχήματα και 
άλλες τεχνολογίες)·

Or. en
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Τροπολογία 299
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. Παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει 
έως το 2012 συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
για να αναπτυχθεί η ικανότητα 
αποθήκευσης ενέργειας (όπως 
εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων 
αερίου/υδρογόνου, η υδροηλεκτρική 
ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια υψηλής 
θερμοκρασίας και άλλες τεχνολογίες)·

16. Παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει 
έως το 2012 συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
για να αναπτυχθεί η ικανότητα 
αποθήκευσης ενέργειας (όπως 
εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων 
αερίου/υδρογόνου, η υδροηλεκτρική 
ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια υψηλής 
θερμοκρασίας, τα ηλεκτρικά οχήματα και 
άλλες τεχνολογίες)·

Or. en

Τροπολογία 300
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. Ζητά από την Επιτροπή να 
μελετήσει τα κατάλληλα μέσα 
προκειμένου η αποθήκευση ενέργειας να 
λαμβάνει υπόψη όλους τους 
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και 
ούτως ώστε, με ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού, τα μέτρα αυτά να 
προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην 
εκπλήρωση των στόχων της ενεργειακής 
πολιτικής·

Or. es
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Τροπολογία 301
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. Τονίζει ότι η εξάπλωση ευφυών 
δικτύων πρέπει να αποτελεί μία από τις 
προτεραιότητες της ενεργειακής 
υποδομής καθώς θα συμβάλει στη 
μείωση της ενεργειακής εξάρτησης 
αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση, 
μειώνοντας τις εξαιρετικά υψηλές τιμές 
και αναπτύσσοντας την ευελιξία του 
ηλεκτρικού συστήματος.

Or. en

Τροπολογία 302
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. Πιστεύει ότι πρέπει να συνεχιστούν τα 
σχέδια υποδομών δέσμευσης και 
μεταφοράς CO2 που έχει μέχρι τούδε 
αναπτύξει η Επιτροπή· καλεί την 
Επιτροπή να εκπονήσει ενδιάμεση έκθεση 
αξιολόγησης της σχετικής προόδου που 
επιτυγχάνεται με σχέδια που 
χρηματοδοτεί η ΕΕ·

17. Καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης για σχέδια 
υποδομών δέσμευσης και μεταφοράς CO2
που έχει αναπτύξει η Επιτροπή και έχει 
επιδοτήσει η ΕΕ.

Or. nl
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Τροπολογία 303
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. Πιστεύει ότι πρέπει να συνεχιστούν τα 
σχέδια υποδομών δέσμευσης και 
μεταφοράς CO2 που έχει μέχρι τούδε 
αναπτύξει η Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή 
να εκπονήσει ενδιάμεση έκθεση 
αξιολόγησης της σχετικής προόδου που 
επιτυγχάνεται με σχέδια που χρηματοδοτεί 
η ΕΕ·

17. Πιστεύει ότι πρέπει να επεκταθούν τα 
ερευνητικά σχέδια υποδομών δέσμευσης 
και μεταφοράς CO2 που έχει μέχρι τούδε 
αναπτύξει η Επιτροπή· καλεί την 
Επιτροπή, ωστόσο, να εκπονήσει 
επείγουσα έκθεση αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων της χρήσης 
χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ 
πειραματικών τεχνολογιών δέσμευσης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα 
προόδου για σταθμούς παραγωγής 
ενέργειας με βάση τον άνθρακα·

Or. pl

Τροπολογία 304

Yannick Jadot εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. Πιστεύει ότι πρέπει να συνεχιστούν τα
σχέδια υποδομών δέσμευσης και 
μεταφοράς CO2 που έχει μέχρι τούδε 
αναπτύξει η Επιτροπή· καλεί την 
Επιτροπή να εκπονήσει ενδιάμεση έκθεση 
αξιολόγησης της σχετικής προόδου που 
επιτυγχάνεται με σχέδια που χρηματοδοτεί 
η ΕΕ·

17. Τονίζει ότι δεν έχει αποδειχθεί ακόμη 
ότι η δέσμευση και η αποθήκευση CO2
αποτελούν μια τεχνικά και οικονομικά 
έγκυρη επιλογή για τις μειώσεις των 
αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου· 
καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης της 
σχετικής προόδου που επιτυγχάνεται με 
σχέδια που χρηματοδοτεί η ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 305
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17 a. Τονίζει ότι η ανάπτυξη υποδομών 
θέρμανσης και ψύξης (δηλ. αστική 
θέρμανση) και η μετατροπή συστημάτων 
υποδομής θέρμανσης που βασίζονται σε 
ορυκτά καύσιμα θα συνέβαλαν σημαντικά 
στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για τον 
ενεργειακό εφοδιασμό και τη μείωση των 
εκπομπών των αερίων του φαινομένου 
του θερμοκηπίου, ιδιαίτερα στις αστικές 
περιοχές .για το λόγο αυτό, καλεί την 
Επιτροπή να παρουσιάσει μια φιλόδοξη 
στρατηγική για τη βελτίωση και την 
ανάπτυξη τοπικών υποδομών στον τομέα 
της θέρμανσης και της ψύξης.

Or. en

Τροπολογία 306
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. Παροτρύνει την Επιτροπή να 
αξιολογήσει και επανεξετάσει με κριτικό 
πνεύμα, όποτε χρειάζεται, τα στοιχεία για 
τις επενδυτικές ανάγκες που αναφέρονται 
στην ανακοίνωση για τις προτεραιότητες 
ενεργειακών υποδομών, και την καλεί να 
υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο σχετικά με τις επενδύσεις που 
μπορεί να χρειαστούν·

18. Θεωρεί ότι η επικοινωνία εστιάζει 
δυσανάλογα σε μεγάλης κλίμακας 
επενδύσεις εις βάρος της ανάπτυξης των 
υφιστάμενων υποδομών. τονίζει ότι τα 
προγραμματισμένα αυτά σχέδια δεν 
πρέπει να επιτρέπεται να καθιστούν 
ανέφικτες τις βελτιώσεις – οι οποίες 
έχουν προγραμματιστεί νωρίτερα – όσον 
αφορά την ικανότητα σε επίπεδο κρατών 
μελών και περιφερειών. συνεπώς 
παροτρύνει την Επιτροπή να αξιολογήσει 
και επανεξετάσει με κριτικό πνεύμα, όποτε 
χρειάζεται, τα στοιχεία για τις επενδυτικές 
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ανάγκες που αναφέρονται στην 
ανακοίνωση για τις προτεραιότητες 
ενεργειακών υποδομών, και την καλεί να 
υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο σχετικά με τις επενδύσεις που 
μπορεί να χρειαστούν·

Or. hu

Τροπολογία 307
Fiona Hall, Britta Thomsen, Yannick Jadot, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. Παροτρύνει την Επιτροπή να 
αξιολογήσει και επανεξετάσει με κριτικό 
πνεύμα, όποτε χρειάζεται, τα στοιχεία για 
τις επενδυτικές ανάγκες που αναφέρονται 
στην ανακοίνωση για τις προτεραιότητες 
ενεργειακών υποδομών, και την καλεί να 
υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο σχετικά με τις επενδύσεις που 
μπορεί να χρειαστούν·

18. Παροτρύνει την Επιτροπή να 
αξιολογήσει και επανεξετάσει με κριτικό 
πνεύμα, όποτε χρειάζεται, τα στοιχεία για 
τις επενδυτικές ανάγκες που αναφέρονται 
στην ανακοίνωση για τις προτεραιότητες 
ενεργειακών υποδομών, ειδικότερα σε 
σχέση με τη μείωση της ζήτησης μέσω 
μέτρων ενεργειακής απόδοσης και την 
καλεί να υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο 
και το Κοινοβούλιο σχετικά με τις 
επενδύσεις που μπορεί να χρειαστούν·

Or. en

Τροπολογία 308
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. Παροτρύνει την Επιτροπή να 
αξιολογήσει και επανεξετάσει με κριτικό 
πνεύμα, όποτε χρειάζεται, τα στοιχεία για 
τις επενδυτικές ανάγκες που αναφέρονται 
στην ανακοίνωση για τις προτεραιότητες 

18. Παροτρύνει την Επιτροπή να 
αξιολογήσει και επανεξετάσει με κριτικό 
πνεύμα, όποτε χρειάζεται, τα στοιχεία για 
τις επενδυτικές ανάγκες για διαδρόμους 
προτεραιότητας που αναφέρονται στην 
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ενεργειακών υποδομών, και την καλεί να 
υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο σχετικά με τις επενδύσεις που 
μπορεί να χρειαστούν·

ανακοίνωση για τις προτεραιότητες 
ενεργειακών υποδομών, και την καλεί να 
υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο σχετικά με τις επενδύσεις και 
το ποσό της μελλοντικής 
χρηματοδότησης της ΕΕ που μπορεί να 
χρειαστούν·

Or. en

Τροπολογία 309
Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. παροτρύνει την Επιτροπή να 
αξιολογήσει και επανεξετάσει με κριτικό 
πνεύμα, όποτε χρειάζεται, τα στοιχεία για 
τις επενδυτικές ανάγκες που αναφέρονται 
στην ανακοίνωση για τις προτεραιότητες 
ενεργειακών υποδομών και την καλεί να 
υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο σχετικά με τις επενδύσεις που 
μπορεί να χρειαστούν·

18. παροτρύνει την Επιτροπή, μετά από 
ακρόαση των σχετικών φορέων 
εκμετάλλευσης δικτύου και οικονομικών 
παραγόντων, να αξιολογήσει και 
επανεξετάσει με κριτικό πνεύμα, όποτε 
χρειάζεται, τα στοιχεία για τις επενδυτικές 
ανάγκες που αναφέρονται στην 
ανακοίνωση για τις προτεραιότητες 
ενεργειακών υποδομών, και την καλεί να 
υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο σχετικά με τις επενδύσεις που 
μπορεί να χρειαστούν·

Or. de

Τροπολογία 310
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska, Arturs Krišjānis 
Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. παροτρύνει την Επιτροπή να 18. παροτρύνει την Επιτροπή να 
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αξιολογήσει και επανεξετάσει με κριτικό 
πνεύμα, όποτε χρειάζεται, τα στοιχεία για 
τις επενδυτικές ανάγκες που αναφέρονται 
στην ανακοίνωση για τις προτεραιότητες 
ενεργειακών υποδομών, και την καλεί να 
υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο σχετικά με τις επενδύσεις που 
μπορεί να χρειαστούν·

αξιολογήσει και επανεξετάσει σε 
συνεργασία με τους σχετικούς 
οικονομικούς παράγοντες με κριτικό 
πνεύμα τα στοιχεία για τις επενδυτικές 
ανάγκες που αναφέρονται στην 
ανακοίνωση για τις προτεραιότητες 
ενεργειακών υποδομών, και την καλεί να 
υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο σχετικά με τις επενδύσεις που 
μπορεί να χρειαστούν·

Or. de

Τροπολογία 311
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. Παροτρύνει την Επιτροπή να 
αξιολογήσει και επανεξετάσει με κριτικό 
πνεύμα, όποτε χρειάζεται, τα στοιχεία για 
τις επενδυτικές ανάγκες που αναφέρονται 
στην ανακοίνωση για τις προτεραιότητες 
ενεργειακών υποδομών, και την καλεί να 
υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο σχετικά με τις επενδύσεις που 
μπορεί να χρειαστούν·

18. Παροτρύνει την Επιτροπή να 
αξιολογήσει και επανεξετάσει με κριτικό 
πνεύμα σε συνεργασία με όλους τους 
σχετικούς παράγοντες της αγοράς, όποτε 
χρειάζεται, τα στοιχεία για τις επενδυτικές 
ανάγκες που αναφέρονται στην 
ανακοίνωση για τις προτεραιότητες 
ενεργειακών υποδομών, και την καλεί να 
υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο σχετικά με τις επενδύσεις που 
μπορεί να χρειαστούν·

Or. en

Τροπολογία 312
Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 a. Θεωρεί ότι πρέπει να απαιτείται από 
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τους διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς να θέτουν όλες τις γραμμές 
μεταφοράς στην πλήρη διάθεση της 
αγοράς, αποτρέποντας με αυτό τον τρόπο 
τον περιορισμό της δυνατότητας 
μεταφοράς για διασυνοριακή 
εξισορρόπηση κ.λπ. Αυτό πρέπει να 
κατοχυρωθεί μέσω δεσμευτικής 
νομοθεσίας βάσει των τρεχουσών 
κατευθυντήριων γραμμών καλής 
πρακτικής της Ευρωπαϊκής Ομάδας 
Ρυθμιστικών Αρχών για την Ηλεκτρική 
Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο (ERGEG).

Or. en

Τροπολογία 313
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18a. Υποστηρίζει την ενισχυμένη 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών με 
στόχο τη δημιουργία περιφερειακών 
ρυθμιστικών αρχών για πολλά κράτη 
μέλη. χαιρετίζει παρόμοιες πρωτοβουλίες 
δημιουργίας ενιαίων περιφερειακών 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς.

Or. en

Τροπολογία 314
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 a. Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν μια 
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εκστρατεία σε όλη την ΕΕ σχετικά με την 
αναγκαιότητα αναβάθμισης σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο των ενεργειακών 
υποδομών προκειμένου να υπάρξει 
συμφωνία με τους στόχους της ΕΕ για 
την ενέργεια και το κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 315
Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 β. Καλεί την Επιτροπή και τον 
Οργανισμό Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας να 
επιδιώξουν τη δημιουργία μιας κοινής 
ευρωπαϊκής ενδοημερήσιας αγοράς έως 
το 2014, καθώς αυτό θα επέτρεπε τη 
δωρεάν ανταλλαγή ισχύος σε όλες τις 
διασυνδέσεις μετάδοσης μεταξύ χωρών 
και/ή διαφορετικών περιοχών τιμών.

Or. en

Τροπολογία 316
Teresa Riera Madurell, Yannick Jadot

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. Πιστεύει ότι οι ενεργειακές υποδομές 
πρέπει να προσανατολιστούν περισσότερο 
προς τον τελικό χρήστη, με εντονότερη 
εστίαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ του 
δυναμικού του συστήματος διανομής και 
της κατανάλωσης· επισημαίνει τα οφέλη 
ενός νέου συστήματος ηλεκτροδότησης 

19. Πιστεύει ότι οι ενεργειακές υποδομές 
πρέπει να προσανατολιστούν περισσότερο 
προς τον τελικό χρήστη, με εντονότερη 
εστίαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ του 
δυναμικού του συστήματος διανομής και 
της κατανάλωσης· επισημαίνει τα οφέλη 
ενός νέου συστήματος ηλεκτροδότησης 
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που θα ενσωματώνει τις σύγχρονες 
τεχνολογίες και υπηρεσίες, όπως οι 
ευφυείς μετρητές, τα ευφυή δίκτυα και οι 
διαλειτουργικές υπηρεσίες διαχείρισης με 
χρήση ΤΠΕ του φορτίου και της ζήτησης 
ενέργειας·

που θα ενσωματώνει τις σύγχρονες 
τεχνολογίες και υπηρεσίες, όπως οι 
ευφυείς μετρητές, τα ευφυή δίκτυα και οι 
διαλειτουργικές υπηρεσίες διαχείρισης με 
χρήση ΤΠΕ του φορτίου και της ζήτησης 
ενέργειας· υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη 
των συσκευών αυτών πρέπει να γίνεται 
πρωτίστως προς όφελος του καταναλωτή, 
απαιτώντας ειδική προσοχή στην 
ενίσχυση της ενημέρωσης, στην παροχή 
εκπαίδευσης, στη διασφάλιση της σχέσης 
κόστους /αποτελεσματικότητας και στην 
προώθηση της ανάπτυξης φιλικών προς 
το χρήστη τεχνολογιών.

Or. en

Τροπολογία 317
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Fiona Hall, Bendt Bendtsen, Gunnar 
Hökmark, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. Πιστεύει ότι οι ενεργειακές υποδομές 
πρέπει να προσανατολιστούν περισσότερο 
προς τον τελικό χρήστη, με εντονότερη 
εστίαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ του 
δυναμικού του συστήματος διανομής και 
της κατανάλωσης· επισημαίνει τα οφέλη 
ενός νέου συστήματος ηλεκτροδότησης 
που θα ενσωματώνει τις σύγχρονες 
τεχνολογίες και υπηρεσίες, όπως οι 
ευφυείς μετρητές, τα ευφυή δίκτυα και οι 
διαλειτουργικές υπηρεσίες διαχείρισης με 
χρήση ΤΠΕ του φορτίου και της ζήτησης 
ενέργειας·

19. Πιστεύει ότι οι ενεργειακές υποδομές 
πρέπει να προσανατολιστούν περισσότερο 
προς τον τελικό χρήστη, με εντονότερη 
εστίαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ του 
δυναμικού του συστήματος διανομής και 
της κατανάλωσης· για το σκοπό αυτό, 
τονίζει την ανάγκη για πραγματικού 
χρόνου, δύο κατευθύνσεων ροές ισχύος 
και πληροφοριών. επισημαίνει τα οφέλη 
ενός νέου συστήματος ηλεκτροδότησης 
που θα ενσωματώνει τις σύγχρονες 
τεχνολογίες και υπηρεσίες, όπως οι 
ευφυείς μετρητές, τα ευφυή δίκτυα και οι 
διαλειτουργικές υπηρεσίες διαχείρισης με 
χρήση ΤΠΕ του φορτίου και της ζήτησης 
ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 318
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. Πιστεύει ότι οι ενεργειακές υποδομές 
πρέπει να προσανατολιστούν περισσότερο 
προς τον τελικό χρήστη, με εντονότερη 
εστίαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ του 
δυναμικού του συστήματος διανομής και 
της κατανάλωσης· επισημαίνει τα οφέλη 
ενός νέου συστήματος ηλεκτροδότησης 
που θα ενσωματώνει τις σύγχρονες
τεχνολογίες και υπηρεσίες, όπως οι 
ευφυείς μετρητές, τα ευφυή δίκτυα και οι 
διαλειτουργικές υπηρεσίες διαχείρισης με 
χρήση ΤΠΕ του φορτίου και της ζήτησης 
ενέργειας·

19. Πιστεύει ότι οι ενεργειακές υποδομές 
πρέπει να προσανατολιστούν περισσότερο 
προς τον τελικό χρήστη, με εντονότερη 
εστίαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ της 
παραγωγής και της μεταφοράς ενέργειας 
και του δυναμικού του συστήματος 
διανομής ενέργειας· επισημαίνει τα οφέλη 
ενός νέου, αξιόπιστου συστήματος 
ηλεκτροδότησης που θα ενσωματώνει 
αποδοτικές τεχνολογίες, εξοπλισμό και 
υπηρεσίες, όπως οι ευφυείς μετρητές, τα 
ευφυή δίκτυα και οι διαλειτουργικές 
υπηρεσίες διαχείρισης με χρήση ΤΠΕ του 
φορτίου και της ζήτησης ενέργειας·

Or. pl

Τροπολογία 319
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. Πιστεύει ότι οι ενεργειακές υποδομές 
πρέπει να προσανατολιστούν περισσότερο 
προς τον τελικό χρήστη, με εντονότερη 
εστίαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ του 
δυναμικού του συστήματος διανομής και 
της κατανάλωσης· επισημαίνει τα οφέλη 
ενός νέου συστήματος ηλεκτροδότησης 
που θα ενσωματώνει τις σύγχρονες 
τεχνολογίες και υπηρεσίες, όπως οι 
ευφυείς μετρητές, τα ευφυή δίκτυα και οι 
διαλειτουργικές υπηρεσίες διαχείρισης με 
χρήση ΤΠΕ του φορτίου και της ζήτησης 
ενέργειας·

19. Πιστεύει ότι οι ενεργειακές υποδομές 
πρέπει να προσανατολιστούν περισσότερο 
προς τον τελικό χρήστη, με εντονότερη 
εστίαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ του 
δυναμικού του συστήματος διανομής και 
της κατανάλωσης· επισημαίνει τα οφέλη 
ενός νέου συστήματος ηλεκτροδότησης 
και φυσικού αερίου που θα ενσωματώνει 
τις σύγχρονες τεχνολογίες και υπηρεσίες, 
όπως οι ευφυείς μετρητές, τα ευφυή δίκτυα 
και οι διαλειτουργικές υπηρεσίες 
διαχείρισης με χρήση ΤΠΕ του φορτίου 
και της ζήτησης ενέργειας·
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Or. en

Τροπολογία 320
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19 a. Πιστεύει ότι εφόσον εγκατασταθούν, 
τα ευφυή δίκτυα θα επιτρέψουν πολύ 
μεγαλύτερη ευελιξία και μεγαλύτερη 
συμμετοχή σε επίπεδο ζήτησης.

επισημαίνει ότι οι καταναλωτές, μέσω 
συμβάσεων δυναμικής τιμολόγησης και 
διαχείρισης σε επίπεδο ζήτησης θα 
μπορούν να αντισταθμίζουν τη 
διαλειπτικότητα των ανανεώσιμων πηγών 
και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας 
πιο προσαρμοσμένης ανάλογα με τις 
ανάγκες και ευέλικτης αλυσίδας αξίας 
ηλεκτρισμού.

Or. en

Τροπολογία 321
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. τονίζει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
να ενισχυθεί η ανάπτυξη της αγοράς 
διοίκησης με στροφή προς τη ζήτηση με 
στόχο την επικέντρωση σε τομείς ισχυρού 
δυναμικού, όπως είναι τα κτίρια μεγάλου 
μεγέθους και οι βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις χαμηλής ενεργειακής 
έντασης, ούτως ώστε να μειωθεί το 
κόστος και να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη 
ευφυών λύσεων·
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Or. fr

Τροπολογία 322
Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19 a. Θεωρεί ότι, στο 7ο και στο 8ο 
πρόγραμμα πλαίσιο της Έρευνας και 
Ανάπτυξης, πρέπει να δημιουργηθεί, ως 
προτεραιότητα, ένα πεδίο εφαρμογής για 
τεχνολογίες ευφυούς δικτύου όσον αφορά 
ιδιωτικές υποδομές φόρτισης για 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα με στόχο τη 
γρήγορη εξάπλωση ενός 
αποκεντρωμένου, αμφίδρομου δικτύου 
ενέργειας στο πεδίο αυτό.

Or. nl

Τροπολογία 323
Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19a. Θεωρεί ότι η εξάπλωση ευφυών 
δικτύων είναι ένα επείγον ζήτημα, καθώς 
χωρίς αυτά, η ολοκλήρωση της 
κατανεμημένης παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, τα ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα και η βελτίωση της 
αποδοτικότητας της ενεργειακής 
κατανάλωσης που είναι βασικής 
σημασίας για την επίτευξη των 
ευρωπαϊκών στόχων 20-20-20, δεν θα 
είναι δυνατά.

Or. en
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Τροπολογία 324
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19a. Τονίζει ότι η ενίσχυση της 
ανάπτυξης της αγοράς της διαχείρισης σε 
επίπεδο ζήτησης είναι ζωτική 
προκειμένου να υπάρξει εστίαση σε 
τομείς με υψηλό δυναμικό, όπως τα 
κτίρια μεγάλης κλίμακας και οι 
βιομηχανικές περιοχές χαμηλής 
κατανάλωσης ενέργειας, με σκοπό τη 
μείωση του κόστους και την επιτάχυνση 
της εξάπλωσης λύσεων.

Or. en

Τροπολογία 325
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19 a. Τονίζει ότι η εξάπλωση ευφυών 
δικτύων πρέπει να αποτελεί μία από τις 
προτεραιότητες της ενεργειακής 
υποδομής καθώς θα συμβάλει στη 
μείωση της ενεργειακής εξάρτησης 
αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση, 
μειώνοντας τις εξαιρετικά υψηλές τιμές 
και αναπτύσσοντας την ευελιξία και την 
ικανότητα του ηλεκτρικού συστήματος.

Or. en
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Τροπολογία 326
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19 β. Τονίζει την ανάγκη διαχείρισης σε 
επίπεδο ζήτησης για τη διασφάλιση της 
ανάπτυξης τεχνολογιών ευφυούς δικτύου 
και συστημάτων απόκρισης ανάλογα με 
τη ζήτηση. Υπογραμμίζει επίσης ότι τα 
οφέλη των ευφυών δικτύων θα 
επιτευχθούν πλήρως μόνο αν όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι είναι προετοιμασμένοι για 
αυτά τα ευφυή δίκτυα. τονίζει, συνεπώς, 
την ανάγκη προώθησης της ανάπτυξης 
τεχνολογιών φιλικών προς το χρήστη.

Or. en

Τροπολογία 327
Herbert Reul, Werner Langen, Markus Pieper, Robert Goebbels, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. πιστεύει ότι τα ευφυή δίκτυα και οι 
λύσεις διαχείρισης της ενέργειας 
προσφέρουν μοναδική ευκαιρία για την 
τόνωση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ιδίως όσον 
αφορά τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει νέα πρόταση που να 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη 
δεσμευτική υποχρέωση για την ανάπτυξη 
ευφυών μετρητών σε όλους τους πελάτες 
για χρήση εκτός κατοικίας έως το 2014·

20. πιστεύει ότι τα ευφυή δίκτυα και οι 
λύσεις διαχείρισης της ενέργειας 
προσφέρουν μοναδική ευκαιρία για την 
τόνωση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ιδίως όσον 
αφορά τις ΜΜΕ·

Or. de
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Τροπολογία 328
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. Πιστεύει ότι τα ευφυή δίκτυα και οι 
λύσεις διαχείρισης της ενέργειας 
προσφέρουν μοναδική ευκαιρία για την 
τόνωση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ιδίως όσον 
αφορά τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει νέα πρόταση που να 
περιλαμβάνει τη δεσμευτική υποχρέωση 
για την ανάπτυξη ευφυών μετρητών σε 
όλους τους πελάτες για χρήση εκτός 
κατοικίας έως το 2014·

20. Πιστεύει ότι τα ευφυή δίκτυα και οι 
λύσεις διαχείρισης της ενέργειας 
προσφέρουν μοναδική ευκαιρία για την 
τόνωση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ιδίως όσον 
αφορά τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει νέα πρόταση που να 
περιλαμβάνει τη δεσμευτική υποχρέωση 
για την ανάπτυξη ευφυών μετρητών σε 
όλους τους πελάτες για χρήση εκτός 
κατοικίας έως το 2014· θεωρεί ότι, κατά 
την εγκατάσταση νέων ευφυών μετρητών 
για χρήση από οικιακούς καταναλωτές, 
πρέπει να είναι σαφώς και πρωτίστως 
χρήσιμοι και ωφέλιμοι για τους τελικούς 
καταναλωτές και ότι πρέπει να 
λαμβάνονται μέτρα προκειμένου οι 
τελικοί καταναλωτές να μπορούν να τους 
αξιοποιούν κατάλληλα (οθόνες στους 
μετρητές, εκστρατείες ενημέρωσης, 
σαφής τιμολόγηση, κ.λπ.).

Or. nl

Τροπολογία 329
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. Πιστεύει ότι τα ευφυή δίκτυα και οι 
λύσεις διαχείρισης της ενέργειας 
προσφέρουν μοναδική ευκαιρία για την 
τόνωση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ιδίως όσον 
αφορά τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να 

20. Πιστεύει ότι τα ευφυή δίκτυα και οι 
λύσεις διαχείρισης της ενέργειας 
προσφέρουν μοναδική ευκαιρία για την 
τόνωση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ιδίως όσον 
αφορά τις ΜΜΕ· ενθαρρύνει την Επιτροπή 
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υποβάλει νέα πρόταση που να 
περιλαμβάνει τη δεσμευτική υποχρέωση 
για την ανάπτυξη ευφυών μετρητών σε
όλους τους πελάτες για χρήση εκτός 
κατοικίας έως το 2014·

να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη 
και τη βιομηχανία για να διασφαλίσει την 
εξάπλωση ευφυών μετρητών όπως 
αναφέρεται στις οδηγίες για την 
ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο 
(2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ), 
λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα 
της ανάλυσης κόστους-ωφέλειας για τους 
πελάτες.

Or. en

Τροπολογία 330
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. πιστεύει ότι τα ευφυή δίκτυα και οι 
λύσεις διαχείρισης της ενέργειας 
προσφέρουν μοναδική ευκαιρία για την 
τόνωση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ιδίως όσον 
αφορά τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει νέα πρόταση που να 
περιλαμβάνει τη δεσμευτική υποχρέωση 
για την ανάπτυξη ευφυών μετρητών σε 
όλους τους πελάτες για χρήση εκτός 
κατοικίας έως το 2014·

20. πιστεύει ότι τα ευφυή δίκτυα και οι 
λύσεις διαχείρισης της ενέργειας, σε 
συνδυασμό με δυναμική δασμολόγηση, 
δημιουργούν συνθήκες που μπορούν να 
μειώσουν τις ενεργειακές δαπάνες των 
τελικών χρηστών και να αυξήσουν την 
ενεργειακή αποδοτικότητα,
προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για 
την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ιδίως όσον 
αφορά τις ΜΜΕ, καθώς τους παρέχει 
καλύτερη εποπτεία και έλεγχο της 
ενεργειακής τους κατανάλωσης· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει νέα πρόταση που να 
περιλαμβάνει τη δεσμευτική υποχρέωση 
για την ανάπτυξη ευφυών μετρητών σε 
όλους τους πελάτες για χρήση εκτός 
κατοικίας έως το 2014·

Or. fr
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Τροπολογία 331
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen, 
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. Πιστεύει ότι τα ευφυή δίκτυα και οι 
λύσεις διαχείρισης της ενέργειας 
προσφέρουν μοναδική ευκαιρία για την 
τόνωση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ιδίως όσον 
αφορά τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει νέα πρόταση που να 
περιλαμβάνει τη δεσμευτική υποχρέωση 
για την ανάπτυξη ευφυών μετρητών σε 
όλους τους πελάτες για χρήση εκτός 
κατοικίας έως το 2014·

20. Πιστεύει ότι τα ευφυή δίκτυα και οι 
λύσεις διαχείρισης της ενέργειας 
προσφέρουν μοναδική ευκαιρία για την 
τόνωση της καινοτομίας, της δημιουργίας 
θέσεων απασχόλησης καθώς και της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ· 
καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
στενά τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο της 
τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια 
σύμφωνα με τα οποία οι οικιακοί 
καταναλωτές πρέπει να τοποθετήσουν
ευφυείς μετρητές έως το 2014·

Or. en

Τροπολογία 332
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. πιστεύει ότι τα ευφυή δίκτυα και οι 
λύσεις διαχείρισης της ενέργειας 
προσφέρουν μοναδική ευκαιρία για την 
τόνωση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ιδίως όσον 
αφορά τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει νέα πρόταση που να 
περιλαμβάνει τη δεσμευτική υποχρέωση 
για την ανάπτυξη ευφυών μετρητών σε 
όλους τους πελάτες για χρήση εκτός 
κατοικίας έως το 2014·

20. πιστεύει ότι τα ευφυή δίκτυα και οι 
λύσεις διαχείρισης της ενέργειας 
προσφέρουν μοναδική ευκαιρία για την 
τόνωση της καινοτομίας, τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ· 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νέα 
πρόταση που να ευνοεί την ανάπτυξη 
ευφυών μετρητών σε όλους τους πελάτες 
για χρήση εκτός κατοικίας·

Or. fr
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Τροπολογία 333
Giles Chichester

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. Πιστεύει ότι τα ευφυή δίκτυα και οι 
λύσεις διαχείρισης της ενέργειας 
προσφέρουν μοναδική ευκαιρία για την 
τόνωση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ιδίως όσον 
αφορά τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει νέα πρόταση που να 
περιλαμβάνει τη δεσμευτική υποχρέωση 
για την ανάπτυξη ευφυών μετρητών σε 
όλους τους πελάτες για χρήση εκτός 
κατοικίας έως το 2014·

20. Πιστεύει ότι τα ευφυή δίκτυα και οι 
λύσεις διαχείρισης της ενέργειας 
προσφέρουν μοναδική ευκαιρία για την 
προώθηση της καινοτομίας και της 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης καθώς 
και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ιδίως όσον 
αφορά τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει νέα πρόταση που να 
περιλαμβάνει τη δεσμευτική υποχρέωση 
για την ανάπτυξη ευφυών μετρητών σε 
όλους τους πελάτες για χρήση εκτός 
κατοικίας έως το 2014·

Or. en

Τροπολογία 334
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. Πιστεύει ότι τα ευφυή δίκτυα και οι 
λύσεις διαχείρισης της ενέργειας 
προσφέρουν μοναδική ευκαιρία για την 
τόνωση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ιδίως όσον 
αφορά τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει νέα πρόταση που να 
περιλαμβάνει τη δεσμευτική υποχρέωση 
για την ανάπτυξη ευφυών μετρητών σε 
όλους τους πελάτες για χρήση εκτός 
κατοικίας έως το 2014·

20. Πιστεύει ότι τα ευφυή δίκτυα και οι 
λύσεις διαχείρισης της ενέργειας 
προσφέρουν μοναδική ευκαιρία για την 
τόνωση της καινοτομίας, της δημιουργίας 
θέσεων απασχόλησης καθώς και της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ·
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νέα 
πρόταση που να περιλαμβάνει τη 
δεσμευτική υποχρέωση για την ανάπτυξη 
ευφυών μετρητών σε όλους τους πελάτες 
για χρήση εκτός κατοικίας έως το 2014·
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Or. en

Τροπολογία 335
Teresa Riera Madurell, Yannick Jadot

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. Πιστεύει ότι τα ευφυή δίκτυα και οι 
λύσεις διαχείρισης της ενέργειας 
προσφέρουν μοναδική ευκαιρία για την 
τόνωση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ιδίως όσον 
αφορά τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει νέα πρόταση που να 
περιλαμβάνει τη δεσμευτική υποχρέωση 
για την ανάπτυξη ευφυών μετρητών σε 
όλους τους πελάτες για χρήση εκτός 
κατοικίας έως το 2014·

20. Πιστεύει ότι τα ευφυή δίκτυα και οι 
λύσεις διαχείρισης της ενέργειας 
προσφέρουν μοναδική ευκαιρία για την 
τόνωση της καινοτομίας, της δημιουργίας 
θέσεων απασχόλησης και της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ· 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νέα 
πρόταση που να περιλαμβάνει τη 
δεσμευτική υποχρέωση για την ανάπτυξη 
ευφυών μετρητών σε όλους τους πελάτες 
για χρήση εκτός κατοικίας έως το 2014·

Or. en

Τροπολογία 336
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. Πιστεύει ότι τα ευφυή δίκτυα και οι 
λύσεις διαχείρισης της ενέργειας 
προσφέρουν μοναδική ευκαιρία για την 
τόνωση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ιδίως όσον 
αφορά τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει νέα πρόταση που να 
περιλαμβάνει τη δεσμευτική υποχρέωση 
για την ανάπτυξη ευφυών μετρητών σε 
όλους τους πελάτες για χρήση εκτός 
κατοικίας έως το 2014·

20. Πιστεύει ότι τα ευφυή δίκτυα και οι 
λύσεις διαχείρισης της ενέργειας 
προσφέρουν μοναδική ευκαιρία για την 
τόνωση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ιδίως όσον 
αφορά τις ΜΜΕ και την τόνωση της 
καινοτομίας και της απασχόλησης· καλεί 
την Επιτροπή να υποβάλει νέα πρόταση 
που να περιλαμβάνει τη δεσμευτική 
υποχρέωση για την ανάπτυξη ευφυών 
μετρητών σε όλους τους πελάτες για χρήση 
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εκτός κατοικίας έως το 2014·

Or. en

Τροπολογία 337
Theodoros Skylakakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. Πιστεύει ότι τα ευφυή δίκτυα και οι 
λύσεις διαχείρισης της ενέργειας 
προσφέρουν μοναδική ευκαιρία για την 
τόνωση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ιδίως όσον 
αφορά τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει νέα πρόταση που να 
περιλαμβάνει τη δεσμευτική υποχρέωση 
για την ανάπτυξη ευφυών μετρητών σε 
όλους τους πελάτες για χρήση εκτός 
κατοικίας έως το 2014·

20. Πιστεύει ότι τα ευφυή δίκτυα και οι 
λύσεις διαχείρισης της ενέργειας 
προσφέρουν μοναδική ευκαιρία για την 
τόνωση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ιδίως όσον 
αφορά τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει νέα πρόταση που να 
περιλαμβάνει τη δεσμευτική υποχρέωση 
για την ανάπτυξη ευφυών μετρητών σε 
όλους τους πελάτες για χρήση εκτός 
κατοικίας έως το 2014 από όπου θα 
εξαιρούνται προσωρινά οι πολύ μικρές 
επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 338
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. πιστεύει ότι οι τεχνολογικές 
καινοτομίες στον τομέα των ευφυών 
δικτύων θα αποτελέσουν, χάρη στο 
πολλαπλασιαστικό τους αποτέλεσμα και 
στην ενθάρρυνση της έρευνας, πηγή 
ανάπτυξης και εκατοντάδων χιλιάδων 
θέσεων εργασίας· 
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Or. fr

Τροπολογία 339
Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20a. Επισημαίνει την ανάγκη δημιουργίας 
ενός σταθερού κανονιστικού πλαισίου 
προκειμένου να προωθηθούν οι πολύ 
μεγάλες επενδύσεις που είναι αναγκαίες 
στην Ευρώπη για τη δημιουργία ευφυών 
δικτύων.

Or. en

Τροπολογία 340
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20 a. Τονίζει ότι τα δίκτυα πρέπει να 
προσαρμόζονται για τους 
νεοεισερχόμενους, προκειμένου να 
διευκολύνεται οι μικρής κλίμακας νέες 
πηγές παραγωγής, όπως τα νοικοκυριά 
και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 341
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20 β. Υποδεικνύει την ανάγκη 
προετοιμασίας και προσαρμογής του 
δικτύου για την παραγωγή ενέργειας, 
όπως ο ηλεκτρισμός και το βιοαέριο από 
αγροτικές και δασικές πηγές, ως 
αποτέλεσμα μιας μεταρρυθμισμένης 
κοινής αγροτικής πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 342
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20 γ. Θεωρεί ότι πρέπει να δίνεται 
προσοχή σε νέες τεχνολογικές λύσεις για 
τη χρήση ενέργειας από βιομηχανικά 
απόβλητα, δηλ. καιόμενο αέριο, θερμικά 
απόβλητα, κ.λπ..

Or. en

Τροπολογία 343
Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. Παροτρύνει τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης και τη 
βιομηχανία, να επιταχύνουν τις εργασίες 
για τις τεχνικές προδιαγραφές των 
ηλεκτρικών οχημάτων και τα ευφυή δίκτυα 
και μετρητές, ούτως ώστε να έχουν 

21. Τονίζει ότι η τυποποίηση και η 
διαλειτουργικότητα των ευφυών δικτύων 
αποτελούν προτεραιότητα. παροτρύνει τα 
κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης 
και τη βιομηχανία, να επιταχύνουν τις 
εργασίες για τις τεχνικές προδιαγραφές 
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ολοκληρωθεί έως το 2012· των ηλεκτρικών οχημάτων και τα ευφυή 
δίκτυα και μετρητές, ούτως ώστε να έχουν 
ολοκληρωθεί έως το 2012· υπογραμμίζει 
ότι οι τεχνολογίες πρέπει να βασίζονται σε 
ανοικτά διεθνή πρότυπα ώστε να 
διασφαλίζεται η αποδοτικότητά τους ως 
προς το κόστος, τα οποία θα βελτιώσουν 
τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων 
και θα παράσχουν στους καταναλωτές 
επιλογές όσον αφορά τις λύσεις.

Or. en

Τροπολογία 344
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. Παροτρύνει τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης και τη 
βιομηχανία, να επιταχύνουν τις εργασίες 
για τις τεχνικές προδιαγραφές των 
ηλεκτρικών οχημάτων και τα ευφυή δίκτυα 
και μετρητές, ούτως ώστε να έχουν 
ολοκληρωθεί έως το 2012·

21. Τονίζει ότι η τυποποίηση και η 
διαλειτουργικότητα των ευφυών δικτύων 
αποτελούν προτεραιότητα. παροτρύνει τα 
κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης 
και τη βιομηχανία, να επιταχύνουν τις 
εργασίες για τις τεχνικές προδιαγραφές 
των ηλεκτρικών οχημάτων και τα ευφυή 
δίκτυα και μετρητές, ούτως ώστε να έχουν 
ολοκληρωθεί έως το 2012· υπογραμμίζει 
ότι οι τεχνολογίες πρέπει να βασίζονται σε 
ανοικτά διεθνή πρότυπα ώστε να 
διασφαλίζεται η αποδοτικότητά τους ως 
προς το κόστος, τα οποία θα βελτιώσουν 
τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων 
και θα παράσχουν στους καταναλωτές 
επιλογές όσον αφορά τις λύσεις.

Or. en
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Τροπολογία 345
Arturs Krišjānis Kariņš, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Gunnar 
Hökmark, Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. Παροτρύνει τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης και τη 
βιομηχανία, να επιταχύνουν τις εργασίες 
για τις τεχνικές προδιαγραφές των 
ηλεκτρικών οχημάτων και τα ευφυή δίκτυα 
και μετρητές, ούτως ώστε να έχουν 
ολοκληρωθεί έως το 2012·

21. Παροτρύνει τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης και τη 
βιομηχανία, να επιταχύνουν τις εργασίες 
για τις τεχνικές προδιαγραφές και τη 
διαλειτουργικότητα των ηλεκτρικών 
οχημάτων, τις υποδομές φόρτισης και τα 
ευφυή δίκτυα και μετρητές, ούτως ώστε να 
έχουν ολοκληρωθεί έως το 2012·
υπογραμμίζει ότι οι τεχνολογίες πρέπει να 
βασίζονται σε ανοικτά διεθνή πρότυπα 
που θα βελτιώσουν τη 
διαλειτουργικότητα των συστημάτων και 
θα παράσχουν στους καταναλωτές 
επιλογές όσον αφορά τις λύσεις.

Or. en

Τροπολογία 346
Ioannis A. Tsoukalas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. Παροτρύνει τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης και τη 
βιομηχανία, να επιταχύνουν τις εργασίες 
για τις τεχνικές προδιαγραφές των 
ηλεκτρικών οχημάτων και τα ευφυή δίκτυα 
και μετρητές, ούτως ώστε να έχουν 
ολοκληρωθεί έως το 2012·

21. Παροτρύνει τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης και τη 
βιομηχανία, να επιταχύνουν τις εργασίες 
για τις τεχνικές προδιαγραφές των 
ηλεκτρικών οχημάτων και τα ευφυή δίκτυα 
και μετρητές, ούτως ώστε να έχουν 
ολοκληρωθεί έως το 2012· υπογραμμίζει 
την ανάγκη διαρκούς ενημέρωσης των 
καταναλωτών σχετικά με την ενέργεια 
που καταναλώνουν είτε μέσω της οθόνης 
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του ευφυούς μετρητή είτε μέσω του 
διαδικτύου προκειμένου να συμμετέχουν 
ενεργά στην προσπάθεια εξοικονόμησης 
ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 347
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. Παροτρύνει τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης και τη 
βιομηχανία, να επιταχύνουν τις εργασίες 
για τις τεχνικές προδιαγραφές των 
ηλεκτρικών οχημάτων και τα ευφυή δίκτυα 
και μετρητές, ούτως ώστε να έχουν 
ολοκληρωθεί έως το 2012·

21. Αναγνωρίζει ότι η τυποποίηση και η 
διαλειτουργικότητα των ευφυών δικτύων 
πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα.

παροτρύνει τα κράτη μέλη, σε συνεργασία 
με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
τυποποίησης και τη βιομηχανία, να 
επιταχύνουν τις εργασίες για τις τεχνικές 
προδιαγραφές των ηλεκτρικών οχημάτων 
και τα ευφυή δίκτυα και μετρητές, ούτως 
ώστε να έχουν ολοκληρωθεί έως το 2012·

Or. en

Τροπολογία 348
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. Παροτρύνει τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης και τη 
βιομηχανία, να επιταχύνουν τις εργασίες 
για τις τεχνικές προδιαγραφές των 
ηλεκτρικών οχημάτων και τα ευφυή δίκτυα 
και μετρητές, ούτως ώστε να έχουν 
ολοκληρωθεί έως το 2012·

21. Τονίζει ότι η τυποποίηση και η 
διαλειτουργικότητα των ευφυών δικτύων 
πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα.

παροτρύνει τα κράτη μέλη, σε συνεργασία 
με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
τυποποίησης και τη βιομηχανία, να 
επιταχύνουν τις εργασίες για τις τεχνικές 
προδιαγραφές των ηλεκτρικών οχημάτων 
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και τα ευφυή δίκτυα και μετρητές, ούτως 
ώστε να έχουν ολοκληρωθεί έως το 2012·

Or. en

Τροπολογία 349
Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. Παροτρύνει τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης και τη 
βιομηχανία, να επιταχύνουν τις εργασίες 
για τις τεχνικές προδιαγραφές των 
ηλεκτρικών οχημάτων και τα ευφυή δίκτυα 
και μετρητές, ούτως ώστε να έχουν 
ολοκληρωθεί έως το 2012·

21. Παροτρύνει την Επιτροπή, σε 
συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς και 
διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης και τη 
βιομηχανία, να επιταχύνουν τις εργασίες 
για τις τεχνικές προδιαγραφές και τα 
πρότυπα ασφαλείας των ηλεκτρικών 
οχημάτων και τα ευφυή δίκτυα και 
μετρητές, ούτως ώστε να έχουν 
ολοκληρωθεί έως το 2012·

Or. nl

Τροπολογία 350
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. παροτρύνει τα κράτη-μέλη, σε 
συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης και τη 
βιομηχανία, να επιταχύνουν τις εργασίες 
για τις τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρικών 
οχημάτων και των ευφυών δικτύων και 
μετρητών, ούτως ώστε να έχουν 
ολοκληρωθεί έως το 2012·

21. παροτρύνει τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης και τη 
βιομηχανία, να επιταχύνουν τις εργασίες 
για τις τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρικών 
οχημάτων, υποδομών φόρτωσης και 
ευφυών δικτύων και μετρητών, ούτως 
ώστε να έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη
του 2012·
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Or. de

Τροπολογία 351
Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. παροτρύνει τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης και τη 
βιομηχανία, να επιταχύνουν τις εργασίες 
για τις τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρικών 
οχημάτων και ευφυών δικτύων και 
μετρητών, ούτως ώστε αυτή η τυποποίηση 
κα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως το 
2012·

21. παροτρύνει τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης και τη 
βιομηχανία, να επιταχύνουν τις εργασίες 
για τις τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρικών 
οχημάτων, υποδομών φόρτωσης και 
ευφυών δικτύων και μετρητών, ούτως 
ώστε αυτή η τυποποίηση κα έχει 
ολοκληρωθεί το αργότερο έως το 2012·

Or. de

Τροπολογία 352
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. Παροτρύνει τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης και τη 
βιομηχανία, να επιταχύνουν τις εργασίες 
για τις τεχνικές προδιαγραφές των 
ηλεκτρικών οχημάτων και τα ευφυή δίκτυα 
και μετρητές, ούτως ώστε να έχουν 
ολοκληρωθεί έως το 2012·

21. Παροτρύνει τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης και τη 
βιομηχανία, να επιταχύνουν τις εργασίες 
για τις τεχνικές προδιαγραφές των 
ηλεκτρικών οχημάτων και τα ευφυή δίκτυα 
και μετρητές, ούτως ώστε να έχουν 
ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2012·

Or. en



AM\861992EL.doc 75/109 PE462.547v01-00

EL

Τροπολογία 353
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21 a. Αναγνωρίζει ότι η τυποποίηση στον 
τομέα της ευφυούς μέτρησης προωθείται 
με την εντολή τυποποίησης M/441 η 
οποία εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προς τους Ευρωπαϊκούς 
Οργανισμούς Τυποποίησης (CEN, 
CENELEC και ETSI) και τονίζει ότι τα 
τεχνικά πρότυπα για τους ευφυείς 
μετρητές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
ακόλουθες πρόσθετες λειτουργίες που 
καθορίζονται στην Τελική έκθεση της 
ομάδας συντονισμού των ευφυών 
μετρητών CEN/CENELEC/ETSI (SM-
CG):
- απομακρυσμένη ανάγνωση 
μετρολογικών καταγραφών,
- αμφίδρομη επικοινωνία,
- υποστήριξη για πρόσθετη 
δασμολόγηση/προπληρωμή,
- απομακρυσμένη ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση εφοδιασμού, 
περιορισμού ισχύος,
- επικοινωνία με, και όπου συντρέχει 
περίπτωση, άμεσο έλεγχο μεμονωμένων 
συσκευών σε κατοικίες και κτίρια.

- παροχή πληροφοριών μέσω 
διαδικτυακής πύλης σε οικιακή οθόνη.

Or. en

Τροπολογία 354
Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21 a. Χαιρετίζει το έργο της 
Πρωτοβουλίας Ευρωπαϊκού Ηλεκτρικού 
Δικτύου (EEGI) και της Ομάδας Δράσης 
για τα Ευφυή Δίκτυα της Επιτροπής.

καλεί την Επιτροπή να λάβει πλήρως 
υπόψη τα συμπεράσματά τους σχετικά με 
τη νομοθεσία για τα έξυπνα δίκτυα που 
θα ληφθεί κατά το δεύτερο ήμισυ του 
2011.

Or. en

Τροπολογία 355
Arturs Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. Τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται ήδη να αναπτύξουν ευφυείς 
μετρητές για τουλάχιστον το 80% των 
τελικών τους καταναλωτών έως το 2020· 
τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποστηρίξουν επαρκή αριθμό πιλοτικών 
σχεδίων για οικιακούς καταναλωτές 
προκειμένου να τονώσουν τη διαδικασία 
καινοτομίας, ως προβλέπει το τρίτο πακέτο 
της ενεργειακής αγοράς· ζητεί να 
θεσπιστούν σαφείς κανόνες όσον αφορά 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ·

22. Τονίζει ότι, όπως ορίζεται στην 
οδηγία 2009/72/ΕΚ για την ηλεκτρική 
ενέργεια, όπου αξιολογείται θετικά, τα 
κράτη μέλη υποχρεούνται ήδη να 
αναπτύξουν ευφυείς μετρητές για 
τουλάχιστον το 80% των τελικών τους 
καταναλωτών έως το 2020· υπογραμμίζει 
ότι ο στόχος των ευφυών μετρητών είναι 
η διευκόλυνση των καταναλωτών να 
παρακολουθούν και να ελέγχουν 
αποτελεσματικά την ενέργεια που 
καταναλώνουν. τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να υποστηρίξουν επαρκή αριθμό 
πιλοτικών σχεδίων για οικιακούς 
καταναλωτές προκειμένου να τονώσουν τη 
διαδικασία καινοτομίας, ως προβλέπει το 
τρίτο πακέτο της ενεργειακής αγοράς· 
ζητεί να θεσπιστούν σαφείς κανόνες όσον 
αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής 
και των δεδομένων, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ·

Or. en



AM\861992EL.doc 77/109 PE462.547v01-00

EL

Τροπολογία 356
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. Τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται ήδη να αναπτύξουν ευφυείς 
μετρητές για τουλάχιστον το 80% των 
τελικών τους καταναλωτών έως το 2020· 
τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποστηρίξουν επαρκή αριθμό πιλοτικών 
σχεδίων για οικιακούς καταναλωτές 
προκειμένου να τονώσουν τη διαδικασία 
καινοτομίας, ως προβλέπει το τρίτο πακέτο 
της ενεργειακής αγοράς· ζητεί να 
θεσπιστούν σαφείς κανόνες όσον αφορά 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ·

22. Τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται ήδη να αναπτύξουν ευφυείς 
μετρητές για τουλάχιστον το 80% των 
τελικών τους καταναλωτών έως το 2020· 
τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποστηρίξουν επαρκή αριθμό πιλοτικών 
σχεδίων για οικιακούς καταναλωτές 
προκειμένου να τονώσουν τη διαδικασία 
καινοτομίας, ως προβλέπει το τρίτο πακέτο 
της ενεργειακής αγοράς· ζητεί να 
θεσπιστούν σαφείς κανόνες όσον αφορά 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι τα 
οφέλη για τον καταναλωτή αποτελούν 
αναγκαία προϋπόθεση για την 
εγκατάσταση ευφυών μετρητών και ότι, 
επίσης, τα οφέλη αυτά πρέπει να είναι σε 
υλική μορφή για τον καταναλωτή.

Or. nl

Τροπολογία 357
Ioannis A. Tsoukalas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. Τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται ήδη να αναπτύξουν ευφυείς 
μετρητές για τουλάχιστον το 80% των 
τελικών τους καταναλωτών έως το 2020· 
τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποστηρίξουν επαρκή αριθμό πιλοτικών 

22. Τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται ήδη να αναπτύξουν ευφυείς 
μετρητές για τουλάχιστον το 80% των 
τελικών τους καταναλωτών έως το 2020 
και υπενθυμίζει τον ενδιάμεσο στόχο 
σύμφωνα με τον οποίο το 50% των 
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σχεδίων για οικιακούς καταναλωτές 
προκειμένου να τονώσουν τη διαδικασία 
καινοτομίας, ως προβλέπει το τρίτο πακέτο 
της ενεργειακής αγοράς· ζητεί να 
θεσπιστούν σαφείς κανόνες όσον αφορά 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ·

νοικοκυριών πρέπει να διαθέτουν ευφυείς 
μετρητές έως το 2015, όπως 
συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της νέας 
ψηφιακής ατζέντας για την Ευρώπη:
2015.eu. τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει 
να υποστηρίξουν επαρκή αριθμό πιλοτικών 
σχεδίων για οικιακούς καταναλωτές 
προκειμένου να τονώσουν τη διαδικασία 
καινοτομίας, ως προβλέπει το τρίτο πακέτο 
της ενεργειακής αγοράς· ζητεί να 
θεσπιστούν σαφείς κανόνες όσον αφορά 
την ασφάλεια, την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων των 
ευφυών δικτύων, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 358
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. Τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται ήδη να αναπτύξουν ευφυείς 
μετρητές για τουλάχιστον το 80% των 
τελικών τους καταναλωτών έως το 2020· 
τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποστηρίξουν επαρκή αριθμό πιλοτικών 
σχεδίων για οικιακούς καταναλωτές 
προκειμένου να τονώσουν τη διαδικασία 
καινοτομίας, ως προβλέπει το τρίτο πακέτο 
της ενεργειακής αγοράς· ζητεί να 
θεσπιστούν σαφείς κανόνες όσον αφορά 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ·

22. Τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται ήδη να αναπτύξουν ευφυείς 
μετρητές για τουλάχιστον το 80% των 
τελικών τους καταναλωτών έως το 2020· 
υπογραμμίζει ότι οι στόχοι για τους 
ευφυείς μετρητές θα επιτρέψουν στους 
καταναλωτές την αποτελεσματική 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
ενέργειας που καταναλώνουν. τονίζει ότι 
τα κράτη μέλη πρέπει να υποστηρίξουν 
επαρκή αριθμό πιλοτικών σχεδίων για 
οικιακούς καταναλωτές προκειμένου να 
τονώσουν τη διαδικασία καινοτομίας, ως 
προβλέπει το τρίτο πακέτο της ενεργειακής 
αγοράς· ζητεί να θεσπιστούν σαφείς 
κανόνες όσον αφορά την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της 
ΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 359
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. Τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται ήδη να αναπτύξουν ευφυείς 
μετρητές για τουλάχιστον το 80% των 
τελικών τους καταναλωτών έως το 2020· 
τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποστηρίξουν επαρκή αριθμό πιλοτικών 
σχεδίων για οικιακούς καταναλωτές 
προκειμένου να τονώσουν τη διαδικασία 
καινοτομίας, ως προβλέπει το τρίτο πακέτο 
της ενεργειακής αγοράς· ζητεί να 
θεσπιστούν σαφείς κανόνες όσον αφορά 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ·

22. Τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται ήδη να αναπτύξουν ευφυείς 
μετρητές για τουλάχιστον το 80% των 
τελικών τους καταναλωτών έως το 2020· 
υπογραμμίζει ότι οι ευφυείς μετρητές θα 
επιτρέψουν στους καταναλωτές την 
αποτελεσματική παρακολούθηση και τον 
έλεγχο της ενέργειας που καταναλώνουν.

τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποστηρίξουν επαρκή αριθμό πιλοτικών 
σχεδίων για οικιακούς καταναλωτές 
προκειμένου να τονώσουν τη διαδικασία 
καινοτομίας, ως προβλέπει το τρίτο πακέτο 
της ενεργειακής αγοράς· ζητεί να 
θεσπιστούν σαφείς κανόνες όσον αφορά 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 360
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. Τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται ήδη να αναπτύξουν ευφυείς 
μετρητές για τουλάχιστον το 80% των 
τελικών τους καταναλωτών έως το 2020· 
τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποστηρίξουν επαρκή αριθμό πιλοτικών 

22. Τονίζει ότι, όπως ορίζεται στην 
οδηγία 2009/72/ΕΚ για την ηλεκτρική 
ενέργεια, τα κράτη μέλη υποχρεούνται ήδη 
να αναπτύξουν ευφυείς μετρητές για 
τουλάχιστον το 80% των τελικών τους 
καταναλωτών έως το 2020· τονίζει ότι τα 
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σχεδίων για οικιακούς καταναλωτές 
προκειμένου να τονώσουν τη διαδικασία 
καινοτομίας, ως προβλέπει το τρίτο πακέτο 
της ενεργειακής αγοράς· ζητεί να 
θεσπιστούν σαφείς κανόνες όσον αφορά 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ·

κράτη μέλη πρέπει να υποστηρίξουν 
επαρκή αριθμό πιλοτικών σχεδίων για 
οικιακούς καταναλωτές προκειμένου να 
τονώσουν τη διαδικασία καινοτομίας, ως 
προβλέπει το τρίτο πακέτο της ενεργειακής 
αγοράς· ζητεί να θεσπιστούν σαφείς 
κανόνες όσον αφορά την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 361
Lambert van Nistelrooij, Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. Τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται ήδη να αναπτύξουν ευφυείς 
μετρητές για τουλάχιστον το 80% των 
τελικών τους καταναλωτών έως το 2020· 
τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποστηρίξουν επαρκή αριθμό πιλοτικών 
σχεδίων για οικιακούς καταναλωτές 
προκειμένου να τονώσουν τη διαδικασία 
καινοτομίας, ως προβλέπει το τρίτο πακέτο 
της ενεργειακής αγοράς· ζητεί να 
θεσπιστούν σαφείς κανόνες όσον αφορά 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ·

22. Τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται ήδη να αναπτύξουν ευφυείς 
μετρητές για τουλάχιστον το 80% των 
τελικών τους καταναλωτών έως το 2020· 
τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποστηρίξουν επαρκή αριθμό πιλοτικών 
σχεδίων για οικιακούς καταναλωτές 
προκειμένου να προωθήσουν την 
αποδοχή του κοινού για το εργαλείο αυτό 
και να τονώσουν τη διαδικασία 
καινοτομίας, ως προβλέπει το τρίτο πακέτο 
της ενεργειακής αγοράς· ζητεί να 
θεσπιστούν σαφείς κανόνες όσον αφορά 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 362
Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš, Edit Herczog, Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22a. Καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
αν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για την 
υλοποίηση του ευφυούς δικτύου είναι 
αναγκαίες βάει των κανόνων του τρίτου 
πακέτου της εσωτερικής ενεργειακής 
αγοράς. θεωρεί ότι η αξιολόγηση πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη τους εξής στόχους: i) 
διασφάλιση της επαρκώς ανοικτής 
πρόσβασης και κοινή χρήση λειτουργικών 
πληροφοριών μεταξύ δρώντων και των 
φυσικών διεπαφών τους. ii) δημιουργία 
μιας ενεργειακής αγοράς υπηρεσιών που 
θα λειτουργεί σωστά και iii) παροχή 
κατάλληλων πρωτοβουλιών για τους 
φορείς λειτουργίας του δικτύου για 
επενδύσεις σε ευφυείς τεχνολογίες για τα 
ευφυή δίκτυα.

Or. en

Τροπολογία 363
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22a. Υποδεικνύει ότι η προσαρμογή 
δικτύων διανομής στην αυξανόμενη 
ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια και στις 
νέες απαιτήσεις καθώς και οι επενδύσεις 
σε αναγκαίες αντικαταστάσεις και νέες 
τεχνολογίες θα απαιτήσουν σημαντικές 
δαπάνες κεφαλαίου εκ μέρους των 
Ευρωπαίων διαχειριστών του δικτύου 
διανομής. τονίζει ότι στην πλειοψηφία 
των κρατών μελών, τα μοντέλα 
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υπολογισμού ρυθμιζόμενης χρέωσης δεν 
επιτρέπουν την κάλυψη του κόστους για 
όλες τις επενδύσεις δικτύου που θα ήταν 
απαραίτητες προκειμένου οι διαχειριστές 
του δικτύου διανομής να αναπτύξουν 
ευφυή δίκτυα.

Or. en

Τροπολογία 364
Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. τονίζει σε αυτό το πλαίσιο την 
πρωταρχική σημασία της υποστήριξης 
της έρευνας και της καινοτομίας, που 
πρέπει να ενισχυθούν μέσω μιας ενεργούς 
χρηματοδοτικής πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένης και της προσφυγής 
σε καινοτόμα μέσα που οφείλουν να 
αναπτυχθούν, όπως ένα ευρωπαϊκό 
Ταμείο για τη χρηματοδότηση της 
καινοτομίας ή ακόμα και ένα ευρωπαϊκό 
Ταμείο για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας·

Or. fr

Τροπολογία 365
Bendt Bendtsen, Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22a. Ζητά να δοθεί περισσότερη προσοχή 
στη διάδραση μεταξύ των δυνατοτήτων 
του συστήματος διανομής και της 
κατανάλωσης, περιλαμβάνοντας μια 
κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 
ευφυή δίκτυα. Όπως επισημάνθηκε στα 
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συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2011, 
πρέπει να υιοθετηθούν τεχνικά πρότυπα 
για τα ευφυή δίκτυα το αργότερο έως το 
τέλος του 2012.

Or. en

Τροπολογία 366
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22a. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να δράσει προς την κατεύθυνση της 
επιλογής μιας τυποποιημένης ζώνης 
ραδιοφάσματος με άδεια για ευφυείς 
μετρητές και δίκτυα.

Or. en

Τροπολογία 367
Niki Tzavela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα) (after subheading IV) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22a. Καλεί την Επιτροπή σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη να αναλάβουν την 
καταγραφή των δυνατών αποθεμάτων 
στην Ευρώπη, τα οποία μπορούμε να 
αναζητήσουμε, να αξιοποιήσουμε και να 
εξορύξουμε, προκειμένου να προωθηθεί 
περαιτέρω η ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία προς την κατεύθυνση του συνολικού 
στόχου της ενεργειακής ασφάλειας της 
ΕΕ.

Or. en
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Τροπολογία 368
Theodoros Skylakakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. Χαιρετίζει τους διαδρόμους 
προτεραιότητας που προσδιόρισε η 
Επιτροπή και συμφωνεί ότι πρέπει να 
βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των 
περιορισμένων πόρων· ζητεί μια 
σαφέστερη και διαφανέστερη μεθοδολογία 
για τον προσδιορισμό των σχεδίων 
προτεραιότητας που ικανοποιούν πιεστικές 
ευρωπαϊκές ανάγκες από απόψεως 
τήρησης των αρχών της ασφάλειας, της 
αειφορίας και της ανάπτυξης της 
εσωτερικής αγοράς·

23. Χαιρετίζει τους διαδρόμους 
προτεραιότητας που προσδιόρισε η 
Επιτροπή και συμφωνεί ότι πρέπει να 
βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των 
περιορισμένων πόρων· τονίζει, ωστόσο, 
ότι καμία ευρύτερη ευρωπαϊκή 
γεωγραφική επικράτεια δεν πρέπει να 
εξαιρείται από τον προγραμματισμό 
σχεδίων προτεραιότητας. ζητεί μια 
σαφέστερη και διαφανέστερη μεθοδολογία 
για τον προσδιορισμό των σχεδίων 
προτεραιότητας που ικανοποιούν πιεστικές 
ευρωπαϊκές ανάγκες από απόψεως 
τήρησης των αρχών της ασφάλειας, της 
αειφορίας και της ανάπτυξης της 
εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 369
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. Χαιρετίζει τους διαδρόμους 
προτεραιότητας που προσδιόρισε η 
Επιτροπή και συμφωνεί ότι πρέπει να 
βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των 
περιορισμένων πόρων· ζητεί μια
σαφέστερη και διαφανέστερη μεθοδολογία 
για τον προσδιορισμό των σχεδίων 
προτεραιότητας που ικανοποιούν πιεστικές 
ευρωπαϊκές ανάγκες από απόψεως 

23. Χαιρετίζει τους διαδρόμους 
προτεραιότητας που προσδιόρισε η 
Επιτροπή και συμφωνεί ότι πρέπει να 
βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των 
περιορισμένων πόρων· ζητεί μια 
σαφέστερη και διαφανέστερη μεθοδολογία 
για την αξιολόγηση 
κοινωνικοοικονομικών οφελών των 
σχεδίων από περιφερειακή άποψη για τον 
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τήρησης των αρχών της ασφάλειας, της 
αειφορίας και της ανάπτυξης της 
εσωτερικής αγοράς·

προσδιορισμό των σχεδίων 
προτεραιότητας που ικανοποιούν πιεστικές 
ευρωπαϊκές ανάγκες από απόψεως 
τήρησης των αρχών της ασφάλειας, της 
αειφορίας και της ανάπτυξης της 
εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 370
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. Χαιρετίζει τους διαδρόμους 
προτεραιότητας που προσδιόρισε η 
Επιτροπή και συμφωνεί ότι πρέπει να 
βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των 
περιορισμένων πόρων· ζητεί μια 
σαφέστερη και διαφανέστερη μεθοδολογία 
για τον προσδιορισμό των σχεδίων 
προτεραιότητας που ικανοποιούν πιεστικές 
ευρωπαϊκές ανάγκες από απόψεως 
τήρησης των αρχών της ασφάλειας, της 
αειφορίας και της ανάπτυξης της 
εσωτερικής αγοράς·

23. Χαιρετίζει τους διαδρόμους 
προτεραιότητας που προσδιόρισε η 
Επιτροπή αξιοποιώντας τα επιτεύγματα 
υφιστάμενων πρωτοβουλιών και 
συμφωνεί ότι πρέπει να 
βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των 
περιορισμένων πόρων· ζητεί μια 
σαφέστερη και διαφανέστερη μεθοδολογία 
για τον προσδιορισμό των σχεδίων 
προτεραιότητας που ικανοποιούν πιεστικές 
ευρωπαϊκές ανάγκες από απόψεως 
τήρησης των αρχών της ασφάλειας, της 
αειφορίας και της ανταγωνιστικής 
ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 371
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. Χαιρετίζει τους διαδρόμους 
προτεραιότητας που προσδιόρισε η 

23. Χαιρετίζει τους διαδρόμους 
προτεραιότητας που προσδιόρισε η 
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Επιτροπή και συμφωνεί ότι πρέπει να 
βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των 
περιορισμένων πόρων· ζητεί μια 
σαφέστερη και διαφανέστερη μεθοδολογία 
για τον προσδιορισμό των σχεδίων 
προτεραιότητας που ικανοποιούν πιεστικές 
ευρωπαϊκές ανάγκες από απόψεως 
τήρησης των αρχών της ασφάλειας, της 
αειφορίας και της ανάπτυξης της 
εσωτερικής αγοράς·

Επιτροπή αξιοποιώντας τα επιτεύγματα 
υφιστάμενων πρωτοβουλιών και 
συμφωνεί ότι πρέπει να 
βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των 
περιορισμένων πόρων· ζητεί μια 
σαφέστερη και διαφανέστερη μεθοδολογία 
για τον προσδιορισμό των σχεδίων 
προτεραιότητας που ικανοποιούν πιεστικές 
ευρωπαϊκές ανάγκες από απόψεως 
τήρησης των αρχών της ασφάλειας, της 
αειφορίας και της ανταγωνιστικής 
ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 372
Ioannis A. Tsoukalas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. Χαιρετίζει τους διαδρόμους 
προτεραιότητας που προσδιόρισε η 
Επιτροπή και συμφωνεί ότι πρέπει να 
βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των 
περιορισμένων πόρων· ζητεί μια 
σαφέστερη και διαφανέστερη μεθοδολογία 
για τον προσδιορισμό των σχεδίων 
προτεραιότητας που ικανοποιούν πιεστικές 
ευρωπαϊκές ανάγκες από απόψεως 
τήρησης των αρχών της ασφάλειας, της 
αειφορίας και της ανάπτυξης της 
εσωτερικής αγοράς·

23. Χαιρετίζει τους διαδρόμους 
προτεραιότητας που προσδιόρισε η 
Επιτροπή και συμφωνεί ότι πρέπει να 
βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των 
περιορισμένων πόρων· ζητεί μια 
σαφέστερη και διαφανέστερη μεθοδολογία 
για τον προσδιορισμό και την επιλογή των 
σχεδίων προτεραιότητας που ικανοποιούν 
πιεστικές ευρωπαϊκές ανάγκες από 
απόψεως τήρησης των αρχών της 
ασφάλειας του εφοδιασμού, της αειφορίας 
και της ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 373
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. Χαιρετίζει τους διαδρόμους 
προτεραιότητας που προσδιόρισε η 
Επιτροπή και συμφωνεί ότι πρέπει να 
βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των 
περιορισμένων πόρων· ζητεί μια 
σαφέστερη και διαφανέστερη μεθοδολογία 
για τον προσδιορισμό των σχεδίων 
προτεραιότητας που ικανοποιούν πιεστικές 
ευρωπαϊκές ανάγκες από απόψεως 
τήρησης των αρχών της ασφάλειας, της 
αειφορίας και της ανάπτυξης της 
εσωτερικής αγοράς·

23. Χαιρετίζει τους διαδρόμους 
προτεραιότητας που προσδιόρισε η 
Επιτροπή και συμφωνεί ότι πρέπει να 
βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των 
περιορισμένων πόρων· ζητεί μια 
σαφέστερη και διαφανέστερη μεθοδολογία 
για τον προσδιορισμό των σχεδίων 
προτεραιότητας που ικανοποιούν πιεστικές 
ευρωπαϊκές ανάγκες από απόψεως 
τήρησης των αρχών της ασφάλειας του 
εφοδιασμού, της αειφορίας, του 
ανταγωνισμού και της ανάπτυξης της 
εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 374
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. Χαιρετίζει τους διαδρόμους 
προτεραιότητας που προσδιόρισε η 
Επιτροπή και συμφωνεί ότι πρέπει να 
βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των 
περιορισμένων πόρων· ζητεί μια 
σαφέστερη και διαφανέστερη μεθοδολογία 
για τον προσδιορισμό των σχεδίων 
προτεραιότητας που ικανοποιούν πιεστικές 
ευρωπαϊκές ανάγκες από απόψεως 
τήρησης των αρχών της ασφάλειας, της 
αειφορίας και της ανάπτυξης της 
εσωτερικής αγοράς·

23. Χαιρετίζει τους διαδρόμους 
προτεραιότητας που προσδιόρισε η 
Επιτροπή και συμφωνεί ότι πρέπει να 
βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των 
περιορισμένων πόρων· ζητεί μια 
σαφέστερη και διαφανέστερη μεθοδολογία 
για τον προσδιορισμό των σχεδίων 
προτεραιότητας που ικανοποιούν πιεστικές 
ευρωπαϊκές ανάγκες από απόψεως 
τήρησης των αρχών της ασφάλειας του 
εφοδιασμού, της αειφορίας και της 
ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς·

Or. en
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Τροπολογία 375
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23a. Υπογραμμίζει τη σημασία της 
περιφερειακής συνεργασίας στο 
σχεδιασμό, την υλοποίηση και την 
παρακολούθηση καθιερωμένων 
προτεραιοτήτων και στην κατάρτιση 
επενδυτικών σχεδίων και συγκεκριμένων 
έργων. πιστεύει ότι οι υφιστάμενες 
στρατηγικές για τις μακροπεριφέρειες 
(όπως η περιφέρεια της Βαλτικής και η 
περιφέρεια του Δούναβη) μπορούν να 
αποτελέσουν επίσης μοντέλα πλατφορμών 
συνεργασίας κατά τη συμφωνία και την 
υλοποίηση ενεργειακών σχεδίων.

Or. lt

Τροπολογία 376
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23a. Ζητά από την Επιτροπή να 
διευκολύνει την επείγουσα ανάπτυξη 
μεγάλων σχεδίων επίδειξης ευφυών 
δικτύων ως τον καλύτερο τρόπο 
μέτρησης της σχέσης κόστους-ωφέλειας 
στην ευρωπαϊκή κοινωνία. σημειώνει ότι 
προκειμένου να διαμοιραστεί ο κίνδυνος 
της επένδυσης που απαιτείται για τα 
σχέδια αυτά, απαιτείται κρατική 
χρηματοδότηση, στο πλαίσιο μιας 
εταιρικής σχέσης δημοσίου-ιδιωτικού 
τομέα από την Πρωτοβουλία 
Ευρωπαϊκού Ηλεκτρικού Δικτύου
(EEGI).
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Or. en

Τροπολογία 377
Anni Podimata

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23a. Θεωρεί ότι η εγκατάσταση ευφυών 
μετρητών πρέπει να συνδυάζεται με 
ειδικά οφέλη για τους καταναλωτές, 
ιδιαίτερα για τους ευάλωτους, οι οποίοι 
δεν μπορούν εύκολα να αλλάξουν την 
ενέργεια που καταναλώνουν από την 
υψηλή στη χαμηλή χρέωση.

Or. en

Τροπολογία 378
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – introductory part 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. Τονίζει ότι η επιλογή σχεδίων 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΕ) πρέπει 
να γίνεται βάσει αντικειμενικών και 
διαφανών κριτηρίων και με συμμετοχή 
όλων των ενδιαφερομένων· επισημαίνει 
ότι όλα τα σχέδια αυτά πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ και 
θεωρεί ότι τα κάτωθι κριτήρια πρέπει να 
είναι υποχρεωτικά:

24. Πιστεύει ότι, ανάλογα με τη φύση της 
υποδομής και προκειμένου να επιτραπεί η 
περαιτέρω προτεραιότητα των σχεδίων, 
τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη πρέπει:

Or. en
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Τροπολογία 379
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – introductory part 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. Τονίζει ότι η επιλογή σχεδίων 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΕ) πρέπει 
να γίνεται βάσει αντικειμενικών και 
διαφανών κριτηρίων και με συμμετοχή 
όλων των ενδιαφερομένων· επισημαίνει ότι 
όλα τα σχέδια αυτά πρέπει να συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ και θεωρεί ότι τα κάτωθι 
κριτήρια πρέπει να είναι υποχρεωτικά:

24. Τονίζει ότι η αγορά, 
συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών 
δικτύων μεταφοράς, έχει την κύρια 
ευθύνη για το σχεδιασμό επενδύσεων στις 
ενεργειακές υποδομές. Τα πρόσθετα 
μέτρα αντιμετώπισης των προβλημάτων 
της αγοράς πρέπει να είναι 
συμπληρωματικά προς τα εργαλεία του 
τρίτου πακέτου τα εσωτερικής 
ενεργειακής αγοράς. επομένως, μια 
συμπληρωματική μέθοδος για την η 
επιλογή σχεδίων ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος (ΣΕΕ) πρέπει να γίνεται 
βάσει αντικειμενικών και διαφανών 
κριτηρίων και με συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων· επισημαίνει ότι όλα τα 
σχέδια αυτά πρέπει να συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ και θεωρεί ότι τα κάτωθι 
κριτήρια πρέπει να αποτελούν τη βάση 
εφόσον ο ρόλος της αγοράς διασφαλίζεται 
ως ο βασικός παράγοντας:

Or. en

Τροπολογία 380
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – introductory part 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. Τονίζει ότι η επιλογή σχεδίων 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΕ) πρέπει 
να γίνεται βάσει αντικειμενικών και 
διαφανών κριτηρίων και με συμμετοχή 
όλων των ενδιαφερομένων· επισημαίνει ότι 

24. Τονίζει ότι η αγορά, 
συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών 
δικτύων μεταφοράς, έχει την κύρια 
ευθύνη για το σχεδιασμό επενδύσεων στις 
ενεργειακές υποδομές. Τα πρόσθετα 
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όλα τα σχέδια αυτά πρέπει να συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ και θεωρεί ότι τα κάτωθι 
κριτήρια πρέπει να είναι υποχρεωτικά:

μέτρα αντιμετώπισης των προβλημάτων 
της αγοράς πρέπει να είναι 
συμπληρωματικά προς τα εργαλεία του 
τρίτου πακέτου τα εσωτερικής 
ενεργειακής αγοράς. επομένως, μια 
συμπληρωματική μέθοδος για την η 
επιλογή σχεδίων ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος (ΣΕΕ) πρέπει να γίνεται 
βάσει αντικειμενικών και διαφανών 
κριτηρίων και με συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων· επισημαίνει ότι όλα τα 
σχέδια αυτά πρέπει να συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ και θεωρεί ότι τα κάτωθι 
κριτήρια πρέπει να είναι υποχρεωτικά:

Or. en

Τροπολογία 381
Ioannis A. Tsoukalas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – introductory part 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. Τονίζει ότι η επιλογή σχεδίων 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΕ) πρέπει 
να γίνεται βάσει αντικειμενικών και 
διαφανών κριτηρίων και με συμμετοχή 
όλων των ενδιαφερομένων· επισημαίνει ότι 
όλα τα σχέδια αυτά πρέπει να συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ και θεωρεί ότι τα κάτωθι 
κριτήρια πρέπει να είναι υποχρεωτικά:

24. Τονίζει ότι η επιλογή σχεδίων 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΕ) πρέπει 
να γίνεται βάσει αντικειμενικών και 
διαφανών κριτηρίων και με συμμετοχή 
όλων των ενδιαφερομένων· επισημαίνει ότι 
όλα τα σχέδια αυτά πρέπει να συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων της ενεργειακής 
και κλιματικής πολιτικής της ΕΕ και 
θεωρεί ότι τα κάτωθι κριτήρια πρέπει να 
είναι υποχρεωτικά:

Or. en

Τροπολογία 382
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 1 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– το σχέδιο πρέπει να είναι μεγάλου
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 383
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– το σχέδιο πρέπει να είναι μεγάλου
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 384
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– το σχέδιο πρέπει να είναι μεγάλου
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 385
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– το σχέδιο πρέπει να είναι μεγάλου – συμβάλλει στον τερματισμό των 
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ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ενεργειακών νησίδων και στην επίλυση 
της εξάρτησης από έναν πάροχο,

Or. en

Τροπολογία 386
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– το σχέδιο πρέπει να είναι μεγάλου 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος,

– το σχέδιο πρέπει να είναι κύριου 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με έμφαση 
στην εσωτερική αλληλεγγύη όσον αφορά 
στις τιμές που είναι είτε ίδιες είτε 
παρόμοιες, συμπεριλαμβανομένων των 
εισαγωγών από χώρες εκτός ΕΕ,

Or. pl

Τροπολογία 387
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- το σχέδιο πρέπει να συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων της κοινής 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, για την 
κατά προτεραιότητα ολοκλήρωση της 
εσωτερικής ενεργειακής αγοράς και τη 
διασφάλιση του εφοδιασμού,

Or. en
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Τροπολογία 388
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– τα σχέδια πρέπει να τονώνουν την 
ασφάλεια του εφοδιασμού ηλεκτρικής 
ενέργειας και ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου, 
για την ΕΕ,

Or. pl

Τροπολογία 389
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- το σχέδιο πρέπει να είναι 
αποτελεσματικό ως προς την σε βάθος 
διαφοροποίηση των οδών 
διαμετακόμισης και της προέλευσης των 
πόρων,

Or. en

Τροπολογία 390
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- το σχέδιο πρέπει να αυξάνει την 
ολοκλήρωση και τον ανταγωνισμό της 
αγοράς και να μειώνει τη συγκέντρωση 
της αγοράς,
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Or. en

Τροπολογία 391
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- το σχέδιο πρέπει να είναι εμπορικά και 
τεχνικά εφικτό,

Or. en

Τροπολογία 392
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 1 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– τα σχέδια πρέπει να καθιστούν δυνατή 
τη σύνδεση της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές με το δίκτυο χωρίς να 
διαταράσσονται τα δίκτυα ηλεκτρισμού 
και προκειμένου να μειώνονται οι 
συμφορήσεις μετάδοσης,

Or. pl

Τροπολογία 393
Arturs Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 1 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- το σχέδιο πρέπει να συμβάλλει στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού,
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Or. en

Τροπολογία 394
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η αναγκαιότητά τους πρέπει να 
καταδεικνύεται βάσει της ιεραρχίας 
υποδομών,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 395
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η αναγκαιότητά τους πρέπει να 
καταδεικνύεται βάσει της ιεραρχίας 
υποδομών,

– συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της 
εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 396
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η αναγκαιότητά τους πρέπει να 
καταδεικνύεται βάσει της ιεραρχίας 
υποδομών,

– η αναγκαιότητά τους πρέπει να 
καταδεικνύεται βάσει της ιεραρχίας 
υποδομών, δηλ. η ενεργειακή απόδοση 
πρέπει να θεωρείται ως πρώτη επιλογή, 
μειώνοντας έτσι την ανάγκη για 
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ενεργειακές υποδομές,

Or. en

Τροπολογία 397
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η αναγκαιότητά τους πρέπει να 
καταδεικνύεται βάσει της ιεραρχίας 
υποδομών,

– η αναγκαιότητά τους πρέπει να 
καταδεικνύεται βάσει της ιεραρχίας 
υποδομών, δηλ. με τη δημιουργία ενός 
βέλτιστου δικτύου σε όλη την ΕΕ,

Or. pl

Τροπολογία 398
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– their necessity must be demonstrated on 
the basis of the infrastructure hierarchy,

their necessity must be demonstrated on 
the basis of the infrastructure hierarchy 
supported by efficiency criteria,

Or. de

Τροπολογία 399
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 2 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η αναγκαιότητά τους πρέπει να 
καταδεικνύεται βάσει της ιεραρχίας
υποδομών,

– η αναγκαιότητά τους πρέπει να 
καταδεικνύεται βάσει της απόδοσης
υποδομών,

Or. en

Τροπολογία 400
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η αναγκαιότητά τους πρέπει να 
καταδεικνύεται βάσει της ιεραρχίας
υποδομών,

– η αναγκαιότητά τους πρέπει να 
καταδεικνύεται βάσει της απόδοσης
υποδομών,

Or. en

Τροπολογία 401
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 2 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- ιδιαίτερης σημασίας για τα σχέδια είναι 
ο συνυπολογισμός της γεωγραφικής 
αρχής, δηλ. κάθε περιοχή στην ΕΕ 
επωφελείται από τις βελτιώσεις,

Or. hu
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Τροπολογία 402
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 2 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– τα σχέδια πρέπει να περιστρέφονται 
γύρω από την αλληλεγγύη της ΕΕ και να 
εξαλείφουν τις ανισότητες στην ανάπτυξη 
των ενεργειακών υποδομών,

Or. pl

Τροπολογία 403
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 2 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- συμβολή στη διαφοροποίηση των 
ενεργειακών πηγών προκειμένου να 
βελτιωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού 
της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 404
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 2 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- το σχέδιο πρέπει να είναι εμπορικά και 
τεχνικά εφικτό,

Or. en
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Τροπολογία 405
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 2 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- συμβολή στην ανάπτυξη μιας 
πραγματικής εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, 
θέτοντας τέρμα στις ενεργειακές νησίδες,

Or. en

Τροπολογία 406
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– πρέπει να ευθυγραμμίζονται προς τους 
κλιματικούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους,

– παρουσιάζουν μια καλή αναλογία 
κόστους-ωφέλειας,

Or. en

Τροπολογία 407
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– πρέπει να ευθυγραμμίζονται προς τους 
κλιματικούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους·

– πρέπει να ευθυγραμμίζονται προς τους 
κλιματικούς, περιβαλλοντικούς στόχους 
και τους στόχους της ασφάλειας 
εφοδιασμού και της ανταγωνιστικότητας·

Or. fr
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Τροπολογία 408
Herbert Reul, Robert Goebbels, Markus Pieper, Werner Langen, Daniel Caspary, Jorgo 
Chatzimarkakis, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– πρέπει να ευθυγραμμίζονται προς τους 
κλιματικούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους·

– πρέπει να ευθυγραμμίζονται προς τους 
στόχους στους τομείς της ασφάλειας 
εφοδιασμού και διαφοροποίησης των 
χωρών-αγοραστών και των τρόπων 
εφοδιασμού·

Or. de

Τροπολογία 409
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– πρέπει να ευθυγραμμίζονται προς τους 
κλιματικούς και περιβαλλοντικούς
στόχους,

– πρέπει να ευθυγραμμίζονται προς τους 
στόχους της ενεργειακής απόδοσης,

Or. pl

Τροπολογία 410
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– πρέπει να ευθυγραμμίζονται προς τους 
κλιματικούς και περιβαλλοντικούς
στόχους,

– πρέπει να ευθυγραμμίζονται προς τους 
πρωταρχικός στόχους της ΕΕ,

Or. en
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Τροπολογία 411
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– πρέπει να ευθυγραμμίζονται προς τους 
κλιματικούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους,

– πρέπει να ευθυγραμμίζονται προς τους 
κλιματικούς και τους περιβαλλοντικούς 
στόχους καθώς και την ασφάλεια και τη 
διαφοροποίηση του εφοδιασμού,

Or. en

Τροπολογία 412
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– πρέπει να ευθυγραμμίζονται προς τους 
κλιματικούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους,

– πρέπει να ευθυγραμμίζονται προς τους 
κλιματικούς και τους περιβαλλοντικούς 
στόχους καθώς και την ασφάλεια και τη 
διαφοροποίηση του εφοδιασμού,

Or. en

Τροπολογία 413
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– πρέπει να ευθυγραμμίζονται προς τους 
κλιματικούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους,

– πρέπει να ευθυγραμμίζονται προς τους 
στόχους για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού και την ανταγωνιστικότητα, 
τους κλιματικούς και τους
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περιβαλλοντικούς στόχους,

Or. en

Τροπολογία 414
Yannick Jadot, Fiona Hall, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– πρέπει να ευθυγραμμίζονται προς τους 
κλιματικούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους,

– πρέπει να ευθυγραμμίζονται προς τους 
κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους
και τους στόχους της ενεργειακής 
απόδοσης,

Or. en

Τροπολογία 415
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– πρέπει να ευθυγραμμίζονται προς τους 
κλιματικούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους,

– πρέπει να ευθυγραμμίζονται προς τους 
μακροπρόθεσμους κλιματικούς και 
περιβαλλοντικούς στόχους,

Or. en

Τροπολογία 416
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– πρέπει να είναι συνεπή προς την – λαμβάνουν υπόψη την ωριμότητα των 
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μακροπρόθεσμη ενεργειακή πολιτική της 
ΕΕ (επιτρέποντας ευέλικτη και 
πολυλειτουργική εφαρμογή και 
αποφεύγοντας τα αποτρεπτικά 
αποτελέσματα),

σχεδίων,

Or. en

Τροπολογία 417
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– πρέπει να είναι συνεπή προς την 
μακροπρόθεσμη ενεργειακή πολιτική της 
ΕΕ (επιτρέποντας ευέλικτη και 
πολυλειτουργική εφαρμογή και 
αποφεύγοντας τα αποτρεπτικά 
αποτελέσματα),

– πρέπει να είναι συνεπή προς την 
μακροπρόθεσμη ενεργειακή πολιτική της 
ΕΕ (επιτρέποντας ευέλικτη και 
πολυλειτουργική χρήση του ενεργειακού 
μίγματος των κρατών μελών και 
αποφεύγοντας τα αποτρεπτικά 
αποτελέσματα), με στόχο να καταστεί η 
οικονομία της ΕΕ η πιο ανταγωνιστική 
στον κόσμο,

Or. pl

Τροπολογία 418
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– πρέπει να είναι συνεπή προς την 
μακροπρόθεσμη ενεργειακή πολιτική της 
ΕΕ (επιτρέποντας ευέλικτη και 
πολυλειτουργική εφαρμογή και 
αποφεύγοντας τα αποτρεπτικά 
αποτελέσματα),

– πρέπει να είναι συνεπή προς την 
μακροπρόθεσμη ενεργειακή πολιτική της 
ΕΕ,

Or. en
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Τροπολογία 419
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– πρέπει να είναι συνεπή προς την 
μακροπρόθεσμη ενεργειακή πολιτική της 
ΕΕ (επιτρέποντας ευέλικτη και 
πολυλειτουργική εφαρμογή και 
αποφεύγοντας τα αποτρεπτικά 
αποτελέσματα),

– πρέπει να είναι συνεπή προς την 
μακροπρόθεσμη ενεργειακή πολιτική της 
ΕΕ (επιτρέποντας ευέλικτη και 
πολυλειτουργική εφαρμογή),

Or. en

Τροπολογία 420
Ioannis A. Tsoukalas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμα, 
μακροπρόθεσμα,

Or. en

Τροπολογία 421
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– they must make use of proven 
technologies such as ICT and smart grids;

deleted

Or. fr
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Τροπολογία 422
Ioannis A. Tsoukalas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– πρέπει να κάνουν χρήση αποδεδειγμένων 
τεχνολογιών όπως οι ΤΠΕ και τα ευφυή 
δίκτυα·

– πρέπει να κάνουν χρήση αποδεδειγμένων 
τεχνολογιών όπως οι ΤΠΕ και τα ευφυή 
δίκτυα και να επιτρέπουν την ευελιξία για 
την ενσωμάτωση μελλοντικών 
τεχνολογικών εξελίξεων·

Or. en

Τροπολογία 423
Arturs Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– πρέπει να κάνουν χρήση αποδεδειγμένων 
τεχνολογιών όπως οι ΤΠΕ και τα ευφυή 
δίκτυα·

– πρέπει να κάνουν χρήση αποδεδειγμένων 
τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 424
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– πρέπει να κάνουν χρήση αποδεδειγμένων 
τεχνολογιών όπως οι ΤΠΕ και τα ευφυή 
δίκτυα·

– πρέπει να κάνουν χρήση αποδεδειγμένων 
εξοπλισμών και τεχνολογιών όπως οι ΤΠΕ 
και τα ευφυή δίκτυα διανομής·
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Or. pl

Τροπολογία 425

Yannick Jadot εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 5 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- πρέπει να αποτελούν εναλλακτική λύση 
του σχεδίου αντιπροσωπεύοντας την 
χαμηλότερη περιβαλλοντική επίδραση και 
την καλύτερη λύση για το ενδιαφερόμενο 
τοπικό κοινό,

Or. en

Τροπολογία 426
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 5 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- πρέπει να εφαρμόζουν τους κανόνες της 
εσωτερικής αγοράς κατ’ αρχήν σε 
ολόκληρο το σχέδιο, με την επιφύλαξη 
περιορισμένων εξαιρέσεων,

Or. en

Τροπολογία 427
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εδάφιο 5 β (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- πρέπει να διαθέτουν διαφανή ιδιοκτησία 
και χρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 428
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24a. Παροτρύνει την Επιτροπή, σε στενή 
συνεργασία με τον Ευρωπαίο Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων, να αξιολογήσει 
την ανάγκη για πρόσθετα μέτρα 
προστασίας δεδομένων, τους ρόλους και 
τις ευθύνες των διαφόρων δρώντων 
σχετικά με την πρόσβαση, την κατοχή και 
το χειρισμό των δεδομένων, όπως τα 
δικαιώματα ιδιοκτησίας, κατοχής και 
πρόσβασης, ανάγνωσης και αλλαγής και 
να προτείνει, εφόσον είναι απαραίτητο, 
επαρκείς κανονιστικές προτάσεις και/ή 
οδηγίες.

Or. en

Τροπολογία 429
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24a. Θεωρεί ότι κάθε εξαίρεση από τα 
κριτήρια αυτά πρέπει να υπόκειται σε 
ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία στο 
Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.
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Or. en


