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Τροπολογία 1
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί την ενίσχυση της διάστασης 
της ΕΠΓ που αφορά την ενεργειακή 
συνεργασία· υπενθυμίζει ότι η ασφάλεια 
του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω της 
διαφοροποίησης των πηγών παραμένει 
προτεραιότητα της ενεργειακής πολιτικής 
της ΕΕ και ότι τόσο οι ανατολικοί όσο και 
οι νότιοι γείτονες παραμένουν στο 
επίκεντρο της εξωτερικής ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ·

1. επικροτεί την ενίσχυση της διάστασης 
της ΕΠΓ που αφορά την ενεργειακή 
συνεργασία· υπενθυμίζει ότι η ασφάλεια 
του ενεργειακού εφοδιασμού παραμένει 
προτεραιότητα της ενεργειακής πολιτικής 
της ΕΕ και ότι τόσο οι ανατολικοί όσο και 
οι νότιοι γείτονες παραμένουν στο 
επίκεντρο της εξωτερικής ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 2
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί την ενίσχυση της διάστασης 
της ΕΠΓ που αφορά την ενεργειακή 
συνεργασία· υπενθυμίζει ότι η ασφάλεια 
του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω της 
διαφοροποίησης των πηγών παραμένει 
προτεραιότητα της ενεργειακής πολιτικής 
της ΕΕ και ότι τόσο οι ανατολικοί όσο και 
οι νότιοι γείτονες παραμένουν στο 
επίκεντρο της εξωτερικής ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ·

1. επικροτεί την ενίσχυση της διάστασης 
της ΕΠΓ που αφορά την ενεργειακή 
συνεργασία· υπενθυμίζει ότι η ασφάλεια 
του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω της 
διαφοροποίησης των πηγών παραμένει 
προτεραιότητα της ενεργειακής πολιτικής 
της ΕΕ και ότι τόσο οι ανατολικοί όσο και 
οι νότιοι γείτονες παραμένουν στο 
επίκεντρο της εξωτερικής ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ· ζητεί να ληφθούν 
αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου να 
επισπευσθεί η διαμόρφωση της κοινής 
εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ και προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης 
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στον τομέα της ενέργειας·

Or. lt

Τροπολογία 3
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί την ενίσχυση της διάστασης 
της ΕΠΓ που αφορά την ενεργειακή 
συνεργασία· υπενθυμίζει ότι η ασφάλεια 
του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω της 
διαφοροποίησης των πηγών παραμένει 
προτεραιότητα της ενεργειακής πολιτικής 
της ΕΕ και ότι τόσο οι ανατολικοί όσο και 
οι νότιοι γείτονες παραμένουν στο 
επίκεντρο της εξωτερικής ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ·

1. επικροτεί την ενίσχυση της διάστασης 
της ΕΠΓ που αφορά την ενεργειακή 
συνεργασία· υπενθυμίζει ότι η ασφάλεια 
του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω της 
διαφοροποίησης των πηγών και μέσω της 
σύσφιξης των σχέσεων με τους κύριους 
προμηθευτές και με τα κράτη διέλευσης 
παραμένει προτεραιότητα της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ και ότι τόσο οι 
ανατολικοί όσο και οι νότιοι γείτονες 
παραμένουν στο επίκεντρο της εξωτερικής 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 4
Fiona Hall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί την ενίσχυση της διάστασης 
της ΕΠΓ που αφορά την ενεργειακή 
συνεργασία· υπενθυμίζει ότι η ασφάλεια 
του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω της 
διαφοροποίησης των πηγών παραμένει 
προτεραιότητα της ενεργειακής πολιτικής 
της ΕΕ και ότι τόσο οι ανατολικοί όσο και 
οι νότιοι γείτονες παραμένουν στο 
επίκεντρο της εξωτερικής ενεργειακής 

1. επικροτεί την ενίσχυση της διάστασης 
της ΕΠΓ που αφορά την ενεργειακή 
συνεργασία· υπενθυμίζει ότι η ασφάλεια 
του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω της 
διαφοροποίησης των πηγών και μέσω της 
διαχείρισης της ζήτησης παραμένει 
προτεραιότητα της ενεργειακής πολιτικής 
της ΕΕ και ότι τόσο οι ανατολικοί όσο και 
οι νότιοι γείτονες παραμένουν στο 
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πολιτικής της ΕΕ· επίκεντρο της εξωτερικής ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 5
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. επισημαίνει τη σημασία που έχει η 
ανατολική εταιρική σχέση όσον αφορά 
την διασφάλιση του ενεργειακού 
εφοδιασμού της ΕΕ· δεδομένης της 
δημιουργίας νέων διασυνδέσεων και 
αγωγών στον τομέα του φυσικού αερίου, 
νέων διασυνδέσεων και δικτύων στον 
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, νέων 
υποδομών και τερματικών σταθμών ΥΦΑ 
και νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής 
(με χρήση ορυκτών καυσίμων, 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή 
πυρηνικών προγραμμάτων), επισημαίνει 
την ανάγκη θέσπισης κανόνων αγοράς 
καθώς και διαφανών και δίκαιων όρων 
που θα διέπουν την μεταφορά και 
αγοραπωλησία ενέργειας, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ένα σταθερό μέλλον για τις 
επενδύσεις· επισημαίνει ιδίως ότι αυτοί οι 
κανόνες και όροι οφείλουν να προαγάγουν 
υψηλά πρότυπα περιβαλλοντικής 
προστασίας, δημοκρατικής συμμετοχής, 
υγείας και ασφάλειας·

Or. ro

Τροπολογία 6
Adina-Ioana Vălean

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. επισημαίνει τον κίνδυνο που επιφέρει 
η αποκλειστική έμφαση στους γείτονες 
της Ν. Μεσογείου· επισημαίνει την 
ανάγκη αναβάθμισης μακροχρόνιων 
εταιρικών σχέσεων με τους ανατολικούς 
γείτονες και τονίζει τις προκλήσεις αλλά 
και τις ευκαιρίες που επιφυλάσσουν στην 
ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να επισπεύσει 
την τελική διαμόρφωση και εφαρμογή 
των συμφωνιών σύνδεσης, 
συμπεριλαμβανομένων των DCFTA·

Or. en

Τροπολογία 7
Lena Kolarska-Bobińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. επισημαίνει ότι η ΕΠΓ και η 
εξωτερική ενεργειακή πολιτική πρέπει να 
είναι συντονισμένες· εκφράζει σχετικά 
την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση 
της Επιτροπής σχετικά με την εξωτερική 
ενεργειακή πολιτική καθώς και για την 
πρότασή της περί ανταλλαγής 
πληροφοριών σχετικά με τις 
διακυβερνητικές συμφωνίες·

Or. en

Τροπολογία 8
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. επαναλαμβάνει ότι η πολιτική 
ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ βασίζεται 
στην διαφοροποίηση πηγών και διόδων 
διέλευσης· τονίζει την προστιθέμενη 
ευρωπαϊκή αξία που προσφέρει και την 
σημασία που ενέχει ο νότιος διάδρομος 
φυσικού αερίου, καθώς και τον ρόλο του 
στην προσπάθεια βελτίωσης της 
ασφάλειας εφοδιασμού της Ένωσης· 
θεωρεί ότι σχέδια όπως ο αγωγός 
Ναμπούκο που αποτελούν βασική 
προτεραιότητα για την ΕΕ, από κοινού με 
μικρότερα σχέδια όπως ο αγωγός 
διασύνδεσης Αζερμπαϊτζάν- Γεωργίας-
Ρουμανίας, καταδεικνύουν την ανάγκη 
εγγύτερης συνεργασίας μεταξύ των 
παρευξείνιων χωρών· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη, καθώς και τους 
εταίρους αυτών, να λάβουν μέτρα 
στήριξης και επίσπευσης της υλοποίησης 
των ανωτέρω σχεδίων· 

Or. ro

Τροπολογία 9
Lena Kolarska-Bobińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. χαιρετίζει την πρόταση δημιουργίας 
ευρωπαϊκής ενεργειακής κοινότητας και 
πιστεύει ότι μπορεί να αποτελέσει αυτή 
σημαντικό βήμα συνεργασίας με τους 
γείτονές μας·

Or. en



PE472.330v01-00 8/35 AM\878096EL.doc

EL

Τροπολογία 10
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. χαιρετίζει την προσχώρηση της 
Ουκρανίας και της Μολδαβίας στην 
Συνθήκη για την ίδρυση της Ενεργειακής 
Κοινότητας, ιδίως ενόψει του ζωτικού 
ρόλου που έχει τη δυνατότητα να 
διαδραματίσει όσον αφορά την επίτευξη 
των στόχων ενεργειακής ασφάλειας της 
ΕΕ και όσον αφορά την συμβολή της 
στην ασφάλεια των εν λόγω χωρών·

Or. ro

Τροπολογία 11
Lena Kolarska-Bobińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1δ. επικροτεί κάθε προσπάθεια που 
αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και δη τις 
εμβληματικές πρωτοβουλίες περί ΜΜΕ 
και περί περιφερειακών ενεργειακών 
αγορών και ενεργειακής 
αποτελεσματικότητας· φρονεί ότι οι 
προσπάθειες αυτές πρέπει να 
διαφαίνονται στο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την 
κατασκευή, αναβάθμιση και ανάπτυξη 
ενεργειακών δικτύων και διασυνδέσεων 
των υποδομών με γείτονες της ΕΕ·

2. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την 
κατασκευή, αναβάθμιση και ανάπτυξη 
ενεργειακών δικτύων και διασυνδέσεων 
των υποδομών με γείτονες της ΕΕ μέσω 
της υλοποίησης του νοτίου διαδρόμου 
φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων 
του Nabucco και του σχεδίου μεταφοράς 
μέσω της Κασπίας, του εκσυγχρονισμού 
του δικτύου στις χώρες της Ανατολικής 
Γειτονίας και της ανάπτυξης 
διασυνδέσεων Νότου-Νότου και Βορρά-
Νότου στις χώρες της Νότιας Γειτονίας·

Or. en

Τροπολογία 13
Lena Kolarska-Bobińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την 
κατασκευή, αναβάθμιση και ανάπτυξη 
ενεργειακών δικτύων και διασυνδέσεων 
των υποδομών με γείτονες της ΕΕ·

2. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την 
κατασκευή, αναβάθμιση και ανάπτυξη 
ενεργειακών δικτύων και διασυνδέσεων 
των υποδομών με γείτονες της ΕΕ·
παρατηρεί ότι οι γειτονικές χώρες πρέπει 
επίσης να τύχουν παρότρυνσης 
προκειμένου να επενδύσουν στις ίδιες 
τους τις υποδομές, με ειδική μνεία στη 
Ρωσία και στην Ουκρανία, όπου η κακή 
κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι 
υποδομές του φυσικού αερίου γίνονται 
αιτία τεράστιων απωλειών αερίου λόγω 
διαρροών·

Or. en
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Τροπολογία 14
Adina-Ioana Vălean

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την 
κατασκευή, αναβάθμιση και ανάπτυξη 
ενεργειακών δικτύων και διασυνδέσεων 
των υποδομών με γείτονες της ΕΕ·

2. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την 
κατασκευή, αναβάθμιση και ανάπτυξη 
ενεργειακών δικτύων και διασυνδέσεων 
των υποδομών με γείτονες της ΕΕ·
επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί 
προτεραιότητα σε έργα επωφελή για την 
ΕΕ, προκειμένου να επισπευσθεί η 
ανάπτυξη και η εφαρμογή τους·

Or. en

Τροπολογία 15
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την 
κατασκευή, αναβάθμιση και ανάπτυξη 
ενεργειακών δικτύων και διασυνδέσεων 
των υποδομών με γείτονες της ΕΕ·

2. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει με 
επενδύσεις την κατασκευή, αναβάθμιση 
και ανάπτυξη ενεργειακών δικτύων και 
διασυνδέσεων των υποδομών με γείτονες 
της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 16
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Teresa Riera Madurell
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την 
κατασκευή, αναβάθμιση και ανάπτυξη 
ενεργειακών δικτύων και διασυνδέσεων 
των υποδομών με γείτονες της ΕΕ·

2. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την 
κατασκευή, αναβάθμιση και ανάπτυξη 
ευφυών ενεργειακών δικτύων και 
διασυνδέσεων των υποδομών με γείτονες 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 17
Νίκη Τζαβέλα

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 – στοιχείο α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(α) επισημαίνει ιδίως την σημασία που 
έχει η κατασκευή και ανάπτυξη 
υποδομών ΥΦΑ·

Or. en

Τροπολογία 18
Adina-Ioana Vălean

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
περί θέσπισης μηχανισμού συνεργασίας 
και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με 
τις διμερείς ενεργειακές συμφωνίες που 
συνάπτουν τα κράτη μέλη με τρίτες 
χώρες· θεωρεί ζωτικό ζήτημα την 
σύναψη ενεργειακών συμφωνιών σε 
επίπεδο ΕΕ, όπου κρίνεται τούτο 
αναγκαίο, προκειμένου να επιτυγχάνονται 
οι καίριοι στόχοι της ΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 19
Marian-Jean Marinescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω την στρατηγική της ΕΕ για 
την περιοχή του Ευξείνου Πόντου διότι 
αντιπροσωπεύει σημαντικό συστατικό 
στοιχείο της εξωτερικής ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ λόγω του 
γεωστρατηγικού της χαρακτήρα που 
προσφέρει σημαντικές δυνατότητες στους 
τομείς της ενεργειακής ασφάλειας και της 
διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού· 

Or. en

Τροπολογία 20
Marian-Jean Marinescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. τονίζει την ανάγκη προαγωγής του 
Νοτίου Διαδρόμου στην προσπάθεια 
ενίσχυσης της ασφάλειας εφοδιασμού της 
ΕΕ· θεωρεί ότι σχέδια όπως ο αγωγός 
Ναμπούκο, βασική προτεραιότητα για 
την ΕΕ, από κοινού με μικρότερα σχέδια, 
όπως ο υπεραδριατικός αγωγός φυσικού 
αερίου, η διασύνδεση φυσικού αερίου 
Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας ή ο αγωγός 
διασύνδεσης Αζερμπαϊτζάν- Γεωργίας-
Ρουμανίας, αποτελούν υπόμνηση της 
δέσμευσης που έχει αναλάβει η ΕΕ στην 
περιοχή του Ευξείνου Πόντου και 
αναδεικνύουν την διαρκή ανάγκη 
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σύσφιξης της συνεργασίας μεταξύ των 
παρευξείνιων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 21
Teresa Riera Madurell

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει τη σημασία των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 
ενεργειακής απόδοσης και επισημαίνει ότι
τόσο οι ανατολικοί όσο και οι νότιοι 
γείτονες της ΕΕ διαθέτουν σημαντικό 
δυναμικό στους τομείς αυτούς·
αναγνωρίζει ότι η αυξημένη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συχνά 
παρεμποδίζεται από την απουσία κινήτρων 
και από τεχνικούς περιορισμούς που 
καθιστούν αδύνατη την αποδοχή και 
διανομή από τα δίκτυα ενέργειας που έχει 
παραχθεί από ανανεώσιμες πηγές·
ενθαρρύνει τέλος την Επιτροπή να
υποστηρίξει την τοπική τεχνογνωσία και
τη μεταφορά τεχνογνωσίας·

3. υπενθυμίζει τη σημασία των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 
ενεργειακής απόδοσης ως κινητήριων 
δυνάμεων της οικονομικής ανάπτυξης
τόσο των ανατολικών όσο και των νοτίων 
γειτόνων της ΕΕ διότι αποτελούν τούτες 
πηγές νέων εσόδων και απασχόλησης, 
δημιουργούν νέες τοπικές ενεργειακές 
πηγές, ενισχύουν τις δικτυακές υποδομές 
και δίνουν την δυνατότητα να υπάρξει σε 
έναν νέο βιομηχανικό τομέα κατασκευής 
εξαρτημάτων· αναγνωρίζει ότι η αυξημένη 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
συχνά παρεμποδίζεται από την απουσία 
κινήτρων και από τεχνικούς περιορισμούς 
που καθιστούν αδύνατη την αποδοχή και 
διανομή από τα δίκτυα ενέργειας που έχει 
παραχθεί από ανανεώσιμες πηγές· ζητεί 
από την Επιτροπή να ενθαρρύνει την 
τοπική τεχνογνωσία σε αυτούς τους 
τομείς, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και 
την θεμελίωση κοινών ερευνητικών 
προγραμμάτων μέσω της παροχής 
στήριξης προγραμμάτων κατάρτισης με 
αποδέκτες τις πολυτεχνικές σχολές, τα 
ερευνητικά κέντρα ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και τους ρυθμιστικούς φορείς·

Or. en
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Τροπολογία 22
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει τη σημασία των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 
ενεργειακής απόδοσης και επισημαίνει ότι 
τόσο οι ανατολικοί όσο και οι νότιοι 
γείτονες της ΕΕ διαθέτουν σημαντικό 
δυναμικό στους τομείς αυτούς· 
αναγνωρίζει ότι η αυξημένη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συχνά 
παρεμποδίζεται από την απουσία κινήτρων 
και από τεχνικούς περιορισμούς που 
καθιστούν αδύνατη την αποδοχή και 
διανομή από τα δίκτυα ενέργειας που έχει 
παραχθεί από ανανεώσιμες πηγές· 
ενθαρρύνει τέλος την Επιτροπή να 
υποστηρίξει την τοπική τεχνογνωσία και 
τη μεταφορά τεχνογνωσίας·

3. υπενθυμίζει τη σημασία των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 
ενεργειακής απόδοσης και επισημαίνει ότι 
τόσο οι ανατολικοί όσο και οι νότιοι 
γείτονες της ΕΕ διαθέτουν σημαντικό 
δυναμικό στους τομείς αυτούς· 
αναγνωρίζει ότι η αυξημένη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συχνά 
παρεμποδίζεται από την απουσία 
κινήτρων, από τις περιφερειακές 
συρράξεις στην περιοχή της νότιας 
γειτονίας, από την μη ολοκλήρωση και 
από τεχνικούς περιορισμούς που 
καθιστούν αδύνατη την αποδοχή και 
διανομή από τα δίκτυα ενέργειας που έχει 
παραχθεί από ανανεώσιμες πηγές· 
ενθαρρύνει τέλος την Επιτροπή να 
υποστηρίξει την τοπική τεχνογνωσία και 
τη μεταφορά τεχνογνωσίας εκεί όπου η 
πολιτική και κοινωνική σταθερότητα 
επιτρέπουν κάτι τέτοιο·

Or. de

Τροπολογία 23
Fiona Hall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει τη σημασία των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 
ενεργειακής απόδοσης και επισημαίνει ότι 
τόσο οι ανατολικοί όσο και οι νότιοι 
γείτονες της ΕΕ διαθέτουν σημαντικό 
δυναμικό στους τομείς αυτούς· 

3. υπενθυμίζει τη σημασία των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 
ενεργειακής απόδοσης και επισημαίνει ότι 
τόσο οι ανατολικοί όσο και οι νότιοι 
γείτονες της ΕΕ διαθέτουν σημαντικό 
δυναμικό στους τομείς αυτούς· 
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αναγνωρίζει ότι η αυξημένη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συχνά 
παρεμποδίζεται από την απουσία κινήτρων 
και από τεχνικούς περιορισμούς που 
καθιστούν αδύνατη την αποδοχή και 
διανομή από τα δίκτυα ενέργειας που έχει 
παραχθεί από ανανεώσιμες πηγές· 
ενθαρρύνει τέλος την Επιτροπή να 
υποστηρίξει την τοπική τεχνογνωσία και 
τη μεταφορά τεχνογνωσίας·

αναγνωρίζει ότι η αυξημένη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συχνά 
παρεμποδίζεται από την απουσία κινήτρων 
και από την περιορισμένη δυνατότητα 
που χαρακτηρίζει σήμερα τα δίκτυα όσον 
αφορά την αποδοχή και διανομή ενέργειας 
που έχει παραχθεί από ανανεώσιμες πηγές· 
ενθαρρύνει τέλος την Επιτροπή να 
υποστηρίξει την τοπική τεχνογνωσία και 
τη μεταφορά τεχνογνωσίας καθώς και την 
χωρίς χρονοτριβή ανάπτυξη ευφυούς 
τεχνολογίας·

Or. en

Τροπολογία 24
Νίκη Τζαβέλα

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει τη σημασία των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 
ενεργειακής απόδοσης και επισημαίνει ότι 
τόσο οι ανατολικοί όσο και οι νότιοι 
γείτονες της ΕΕ διαθέτουν σημαντικό 
δυναμικό στους τομείς αυτούς· 
αναγνωρίζει ότι η αυξημένη χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συχνά 
παρεμποδίζεται από την απουσία κινήτρων 
και από τεχνικούς περιορισμούς που 
καθιστούν αδύνατη την αποδοχή και 
διανομή από τα δίκτυα ενέργειας που έχει 
παραχθεί από ανανεώσιμες πηγές· 
ενθαρρύνει τέλος την Επιτροπή να 
υποστηρίξει την τοπική τεχνογνωσία και 
τη μεταφορά τεχνογνωσίας·

3. υπενθυμίζει τη σημασία των 
συμβατικών πηγών ενέργειας (πετρέλαιο 
και φυσικό αέριο), των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και της ενεργειακής 
απόδοσης και επισημαίνει ότι τόσο οι 
ανατολικοί όσο και οι νότιοι γείτονες της 
ΕΕ διαθέτουν σημαντικό δυναμικό στους 
τομείς αυτούς· αναγνωρίζει ότι η αυξημένη 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
συχνά παρεμποδίζεται από την απουσία 
κινήτρων και από τεχνικούς περιορισμούς 
που καθιστούν αδύνατη την αποδοχή και 
διανομή από τα δίκτυα ενέργειας που έχει 
παραχθεί από ανανεώσιμες πηγές· 
ενθαρρύνει τέλος την Επιτροπή να 
υποστηρίξει την τοπική τεχνογνωσία και 
τη μεταφορά τεχνογνωσίας·

Or. en
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Τροπολογία 25
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει τη σημασία των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 
ενεργειακής απόδοσης και επισημαίνει ότι 
τόσο οι ανατολικοί όσο και οι νότιοι 
γείτονες της ΕΕ διαθέτουν σημαντικό 
δυναμικό στους τομείς αυτούς· 
αναγνωρίζει ότι η αυξημένη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συχνά 
παρεμποδίζεται από την απουσία κινήτρων 
και από τεχνικούς περιορισμούς που 
καθιστούν αδύνατη την αποδοχή και 
διανομή από τα δίκτυα ενέργειας που έχει 
παραχθεί από ανανεώσιμες πηγές· 
ενθαρρύνει τέλος την Επιτροπή να 
υποστηρίξει την τοπική τεχνογνωσία και 
τη μεταφορά τεχνογνωσίας·

3. υπενθυμίζει τη σημασία των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 
ενεργειακής απόδοσης και επισημαίνει ότι 
τόσο οι ανατολικοί όσο και οι νότιοι 
γείτονες της ΕΕ διαθέτουν σημαντικό 
δυναμικό στους τομείς αυτούς· 
αναγνωρίζει ότι η αυξημένη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συχνά 
παρεμποδίζεται από την απουσία κινήτρων 
και από τεχνικούς περιορισμούς που 
καθιστούν αδύνατη την αποδοχή και 
διανομή από τα δίκτυα ενέργειας που έχει 
παραχθεί από ανανεώσιμες πηγές· 
ενθαρρύνει τέλος την Επιτροπή να 
υποστηρίξει και να προαγάγει την τοπική 
τεχνογνωσία και τη μεταφορά 
τεχνογνωσίας·

Or. ro

Τροπολογία 26
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. τονίζει την ανάγκη διασυνοριακής 
συνεργασίας στην περιοχή του Δούναβη, 
δεδομένου του ρόλου του ως πύλης 
πρόσβασης στα Δυτικά Βαλκάνια, και 
επισημαίνει τον ρόλο της στρατηγικής 
της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη 
στην προσπάθεια βελτίωσης των 
γειτονικών σχέσεων στην Κεντρική και 
στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχοντας 
υπόψη την σημαντική συμβολή της, από 
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άποψη προστιθέμενης αξίας, στην 
πολιτική της ΕΕ για την Ανατολική 
Ευρώπη, γεγονός που την καθιστά 
εξαιρετικό όργανο στην υπηρεσία 
ολόκληρης της Ένωσης προκειμένου να 
ενισχυθεί η πολιτική και οικονομική 
συνεργασία στα Βαλκάνια και με 
απώτερο σκοπό την συμβολή στην 
προσπάθεια διεύρυνσης και εδραίωσης 
της διαδικασίας ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης στην περιοχή· 

Or. ro

Τροπολογία 27
Marian-Jean Marinescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία που 
έχει να μεταδοθεί η εμπειρία που έχει 
αποκομίσει η ΕΕ στον τομέα των 
μεταρρυθμίσεων του ενεργειακού τομέα 
και στις γειτονικές χώρες όπως η 
Ουκρανία, προκειμένου να ενισχυθεί η 
προσπάθεια εκσυγχρονισμού του 
συστήματός της της μεταφοράς φυσικού 
αερίου και προκειμένου να στηριχθεί η 
διαφάνεια στους κανόνες αγοράς, η 
προστασία του περιβάλλοντος και οι 
θεμιτοί όροι ανταγωνισμού στο 
ενεργειακό εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 28
Adina-Ioana Vălean

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η πυρηνική ασφάλεια 
πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα 
του διαλόγου της ΕΕ με τους γείτονές της·

4. επισημαίνει ότι η πυρηνική ασφάλεια 
πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα 
του διαλόγου της ΕΕ με τους γείτονές της·
εκτιμά ότι η ΕΕ πρέπει να εργαστεί για να 
προωθήσει διεθνή, νομικώς δεσμευτικά 
πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας στο 
πλαίσιο πολυμερών διαλόγων, μεταξύ 
άλλων και υπό την αιγίδα του Διεθνούς 
Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, και 
οφείλει να επιδιώξει την επέκταση των 
αξιολογήσεων πυρηνικής ασφάλειας στις 
γειτονικές χώρες της ΕΕ· επισημαίνει ότι 
είναι ανάγκη να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή 
πληροφοριών όσον αγορά την πυρηνική 
έρευνα και την εν γένει τεχνολογική και 
επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη στον 
τομέα αυτό·

Or. en

Τροπολογία 29
Lena Kolarska-Bobińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η πυρηνική ασφάλεια 
πρέπει να αποτελεί βασική 
προτεραιότητα του διαλόγου της ΕΕ με 
τους γείτονές της·

4. εκτιμά ότι στο επίκεντρο του διαλόγου 
της ΕΕ με τους γείτονές της πρέπει να 
βρίσκεται η υιοθέτηση εκ μέρους τους 
των ευρωπαϊκών προτύπων σε όλες τις 
μορφές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης 
της πυρηνικής ασφάλειας· φρονεί ότι 
πρέπει να ασκηθεί πίεση στην Ρωσία και 
στις χώρες της ΕΠΓ ώστε να 
υιοθετήσουν στο σύνολό τους τις 
συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού 
Ατομικής Ενέργειας καθώς και τα 
συμπεράσματα σχετικά με τις δοκιμές 
αντοχής, ιδίως όσον αφορά τις νέες 
μονάδες παραγωγής·
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Τροπολογία 30
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η πυρηνική ασφάλεια 
πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα 
του διαλόγου της ΕΕ με τους γείτονές της·

4. επισημαίνει ότι η πυρηνική ασφάλεια 
πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα 
του διαλόγου της ΕΕ με τους γείτονές της· 
καλεί την Επιτροπή να προαγάγει την 
παραγωγή ασφαλούς πυρηνικής ενέργειας 
ως μιας ανταγωνιστικής και 
περιβαλλοντικά φιλικής μορφής ενέργειας 
που μπορεί να συμβάλει στην μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου·

Or. lt

Τροπολογία 31
Fiona Hall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η πυρηνική ασφάλεια 
πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα 
του διαλόγου της ΕΕ με τους γείτονές της·

4. επισημαίνει ότι η πυρηνική ασφάλεια 
πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα 
του διαλόγου της ΕΕ με τους γείτονές της·
τονίζει ότι επ’ ουδενί δεν πρέπει να 
επιτραπεί η εξαγωγή ραδιενεργών 
αποβλήτων σε χώρες εκτός ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 32
Νίκη Τζαβέλα
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η πυρηνική ασφάλεια 
πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα 
του διαλόγου της ΕΕ με τους γείτονές της·

4. επισημαίνει ότι η πυρηνική ασφάλεια 
πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα 
του διαλόγου της ΕΕ με τους γείτονές της·
εκτιμά ότι αυτό ισχύει ιδίως για 
εξαιρετικά σεισμογενείς περιοχές 

Or. en

Τροπολογία 33
Gaston Franco

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η πυρηνική ασφάλεια 
πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα 
του διαλόγου της ΕΕ με τους γείτονές της·

4. επισημαίνει ότι η πυρηνική ασφάλεια 
και περιφρούρηση πρέπει να αποτελεί 
βασική προτεραιότητα του διαλόγου της 
ΕΕ με τους γείτονές της·

Or. fr

Τροπολογία 34
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η πυρηνική ασφάλεια 
πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα 
του διαλόγου της ΕΕ με τους γείτονές της·

4. επισημαίνει ότι η πυρηνική ασφάλεια με 
απώτερο σκοπό τον παροπλισμό πρέπει 
να αποτελεί βασική προτεραιότητα του 
διαλόγου της ΕΕ με τους γείτονές της·

Or. en
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Τροπολογία 35
Marian-Jean Marinescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. εκτιμά, δεδομένου ότι οι στρατηγικές 
σε πυρηνικά ζητήματα υπερβαίνουν τα 
εθνικά σύνορα, ότι είναι ανάγκη να 
ασκηθεί πίεση σε γειτονικές τρίτες χώρες 
προκειμένου να ενισχυθούν τα πρότυπα 
πυρηνικής και περιβαλλοντικής 
ασφάλειας· καλεί την Επιτροπή να 
μεριμνήσει για την τήρηση των διεθνών 
συμβάσεων και προτύπων από τις 
γειτονικές χώρες και δη εκείνες που 
σχεδιάζουν να κατασκευάσουν μονάδες 
παραγωγής πυρηνικής ενέργειας κοντά 
στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 36
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. προτείνει να συμβάλει η ΕΕ στην 
εδραίωση της παρακολούθησης και της 
αξιολόγησης των συνεχιζόμενων 
υγειονομικών επιπτώσεων της 
καταστροφής του Τσερνομπίλ στις 
πληγείσες περιοχές· 

Or. en
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Τροπολογία 37
Teresa Riera Madurell

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
επιταχύνει τη διαδικασία ολοκλήρωσης της 
ενεργειακής αγοράς ενθαρρύνοντας την 
περαιτέρω σύγκλιση των ρυθμιστικών 
πλαισίων, παρά τις επιτυχίες της Συνθήκης 
για την Ενεργειακή κοινότητα·

5. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
επιταχύνει τη διαδικασία ολοκλήρωσης της 
ενεργειακής αγοράς ενθαρρύνοντας την 
περαιτέρω σύγκλιση των ρυθμιστικών 
πλαισίων, παρά τις επιτυχίες της Συνθήκης 
για την Ενεργειακή κοινότητα· τάσσεται 
υπέρ κοινών ρυθμιστικών σχεδίων όπως 
είναι το MEDREG (ρυθμιστές ενέργειας 
της Ευρωμεσογειακής συνεργασίας)· 
στηρίζει το έργο του MEDREG στο 
πλαίσιο της προαγωγής των 
ευρωμεσογειακών περιφερειακών αγορών 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, 
υπέρ της ανάπτυξης κοινών θέσεων επί 
ρυθμιστικών ζητημάτων που άπτονται 
του διασυνοριακού εμπορίου ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου και υπέρ 
της προαγωγής εναρμονισμένων, 
διαφανών και δίκαιων κανόνων αγοράς 
και ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης και 
εμπειριών·

Or. en

Τροπολογία 38
Adina-Ioana Vălean

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
επιταχύνει τη διαδικασία ολοκλήρωσης της 
ενεργειακής αγοράς ενθαρρύνοντας την 
περαιτέρω σύγκλιση των ρυθμιστικών 
πλαισίων, παρά τις επιτυχίες της Συνθήκης 
για την Ενεργειακή κοινότητα·

5. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
επιταχύνει τη διαδικασία ολοκλήρωσης της 
ενεργειακής αγοράς ενθαρρύνοντας την 
περαιτέρω σύγκλιση των ρυθμιστικών 
πλαισίων, παρά τις επιτυχίες της Συνθήκης 
για την Ενεργειακή κοινότητα· θεωρεί 
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αναγκαία την επέκταση και την 
διεύρυνση της Ενεργειακής Κοινότητας 
προκειμένου να διασφαλιστεί η δέουσα 
απόδοση της αγοράς και η ασφάλεια 
δικαίου για τις επενδύσεις· εκτιμά ότι 
μηχανισμοί συνεργασίας όπως η 
πρωτοβουλία του Μπακού και η 
Πλατφόρμα της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης για την Ενεργειακή Ασφάλεια 
πρέπει να επανεξεταστούν, να ενισχυθούν 
και να αναπτυχθούν·

Or. en

Τροπολογία 39
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
επιταχύνει τη διαδικασία ολοκλήρωσης της 
ενεργειακής αγοράς ενθαρρύνοντας την 
περαιτέρω σύγκλιση των ρυθμιστικών 
πλαισίων, παρά τις επιτυχίες της Συνθήκης 
για την Ενεργειακή κοινότητα·

5. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
επιταχύνει τη διαδικασία ολοκλήρωσης της 
ενεργειακής αγοράς ενθαρρύνοντας την 
περαιτέρω σύγκλιση των ρυθμιστικών 
πλαισίων, παρά τις επιτυχίες της Συνθήκης 
για την Ενεργειακή κοινότητα· ζητεί να 
εφαρμόζεται πιο αποτελεσματικά η αρχή 
της αμοιβαιότητας στις σχέσεις με 
κάθετα μονοπώλια σε γειτονικές χώρες 
και ζητεί να θεσπιστούν μέτρα 
προκειμένου να αποτραπεί κάθε 
αρνητικός αντίκτυπος στην εσωτερική 
αγορά της ΕΕ από ενεργειακά μονοπώλια 
γειτονικών χωρών·

Or. lt

Τροπολογία 40
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
επιταχύνει τη διαδικασία ολοκλήρωσης της 
ενεργειακής αγοράς ενθαρρύνοντας την 
περαιτέρω σύγκλιση των ρυθμιστικών 
πλαισίων, παρά τις επιτυχίες της Συνθήκης 
για την Ενεργειακή κοινότητα·

5. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
επιταχύνει τη διαδικασία ολοκλήρωσης της 
ενεργειακής αγοράς ενθαρρύνοντας την 
περαιτέρω σύγκλιση των ρυθμιστικών 
πλαισίων, παρά τις επιτυχίες της Συνθήκης 
για την Ενεργειακή κοινότητα· επισημαίνει 
την ανάγκη συνυπολογισμού του 
ρυθμιστικού πλαισίου και της 
διάρθρωσης της αγοράς στις ενεργειακές 
αγορές, όπως διαμορφώνεται π.χ. από την 
μονοπωλιακή θέση ορισμένων 
προμηθευτών ενέργειας και από την 
νομική πραγματικότητα· 

Or. de

Τροπολογία 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
επιταχύνει τη διαδικασία ολοκλήρωσης της 
ενεργειακής αγοράς ενθαρρύνοντας την 
περαιτέρω σύγκλιση των ρυθμιστικών 
πλαισίων, παρά τις επιτυχίες της Συνθήκης 
για την Ενεργειακή κοινότητα·

5. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
επιταχύνει τη διαδικασία ολοκλήρωσης της 
ενεργειακής αγοράς ενθαρρύνοντας την 
περαιτέρω σύγκλιση των ρυθμιστικών 
πλαισίων, παρά τις επιτυχίες της Συνθήκης 
για την Ενεργειακή κοινότητα διότι 
πιστεύει ότι, πριν χρησιμοποιηθεί ως 
πρότυπο για μια μελλοντική κοινότητα 
ΕΕ - Νότιας Μεσογείου, πρέπει να τύχει 
εμπεριστατωμένης αξιολόγησης που θα 
λαμβάνει πλήρως υπόψη τις 
περιφερειακές ιδιαιτερότητες, καθώς και 
τις συμπράξεις και τα σχέδια δράσης που 
ήδη υφίστανται·

Or. en
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Τροπολογία 42
Lena Kolarska-Bobińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
επιταχύνει τη διαδικασία ολοκλήρωσης της 
ενεργειακής αγοράς ενθαρρύνοντας την 
περαιτέρω σύγκλιση των ρυθμιστικών 
πλαισίων, παρά τις επιτυχίες της 
Συνθήκης για την Ενεργειακή κοινότητα·

5. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
επιταχύνει τη διαδικασία ολοκλήρωσης της 
ενεργειακής αγοράς ενθαρρύνοντας την 
περαιτέρω σύγκλιση των ρυθμιστικών 
πλαισίων· τονίζει ότι η προσπάθεια αυτή 
πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτει 
τους γείτονες μας μέσω της Συνθήκης για 
την Ενεργειακή κοινότητα· χαιρετίζει την 
προσχώρηση της Ουκρανίας και της 
Μολδαβίας στην Συνθήκη για την 
Ενεργειακή κοινότητα και εκτιμά ότι 
πρέπει η τελευταία να διευρυνθεί 
περαιτέρω ώστε να συμπεριλάβει άλλες 
χώρες της ΕΠΓ·

Or. en

Τροπολογία 43
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
επιταχύνει τη διαδικασία ολοκλήρωσης της 
ενεργειακής αγοράς ενθαρρύνοντας την 
περαιτέρω σύγκλιση των ρυθμιστικών 
πλαισίων, παρά τις επιτυχίες της 
Συνθήκης για την Ενεργειακή κοινότητα·

5. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
επιταχύνει τη διαδικασία ολοκλήρωσης της 
ενεργειακής αγοράς ενθαρρύνοντας την 
περαιτέρω σύγκλιση των ρυθμιστικών 
πλαισίων, οικοδομώντας στα θεμέλια που 
του Οργανισμού Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) 
και χωρίς να παραβλέπονται οι αρετές της 
Συνθήκης για την Ενεργειακή κοινότητα·

Or. ro
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Τροπολογία 44
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
επιταχύνει τη διαδικασία ολοκλήρωσης της 
ενεργειακής αγοράς ενθαρρύνοντας την 
περαιτέρω σύγκλιση των ρυθμιστικών 
πλαισίων, παρά τις επιτυχίες της Συνθήκης 
για την Ενεργειακή κοινότητα·

5. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
επιταχύνει τη διαδικασία ολοκλήρωσης της 
ενεργειακής αγοράς ενθαρρύνοντας την 
περαιτέρω σύγκλιση των ρυθμιστικών 
πλαισίων και αποδίδοντας την δέουσα 
προσοχή στο κίνδυνο της διαρροής 
άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 45
Fiona Hall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
επιταχύνει τη διαδικασία ολοκλήρωσης της 
ενεργειακής αγοράς ενθαρρύνοντας την 
περαιτέρω σύγκλιση των ρυθμιστικών 
πλαισίων, παρά τις επιτυχίες της 
Συνθήκης για την Ενεργειακή κοινότητα·

5. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
επιταχύνει τη διαδικασία ολοκλήρωσης της 
ενεργειακής αγοράς ενθαρρύνοντας την 
περαιτέρω σύγκλιση των ρυθμιστικών 
πλαισίων, χωρίς να παραβλέπονται οι 
αρετές της Συνθήκης για την Ενεργειακή
κοινότητα και η περαιτέρω 
απελευθέρωση των ενεργειακών αγορών 
των τρίτων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 46
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. επισημαίνει ότι πρέπει να εδραιωθεί η 
πολυμερής ενεργειακή συνεργασία στην 
περιοχή του Ευξείνου Πόντου με βάση τις 
κατευθυντήριες αρχές που ορίζονται από 
τον ΠΟΕ και από την συνθήκη για τον 
Χάρτη Ενέργειας· τάσσεται υπέρ της 
πλήρους ενοποίησης των αγορών και των 
ρυθμιστικών πλαισίων στη βάση της 
νομοθεσίας της ΕΕ για την ενέργεια και 
το περιβάλλον και παροτρύνει τις εν γένει 
παρευξείνιες χώρες να προσχωρήσουν 
στην συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας 
ενώ υποστηρίζει παράλληλα την 
συνδρομή της ΕΕ, της ΕΤΕπ και της 
ΕΤΑΑ στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού 
των ενεργειακών υποδομών στις χώρες 
της ΕΠΓ·

Or. ro

Τροπολογία 47
Lena Kolarska-Bobińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. υπενθυμίζει στα μέλη του Χάρτη 
Ενέργειας τις υποχρεώσεις που έχουν 
αναλάβει βάσει της συνθήκης αλλά και 
των τροποποιήσεων και των 
πρωτοκόλλων αυτής επισημαίνει ότι όλες 
οι διευθετήσεις επίλυσης διαφορών 
πρέπει να γίνουν απολύτως σεβαστές και 
να εφαρμοστούν· τάσσεται υπέρ της 
πλήρους προσχώρησης με την ιδιότητα 
του μέλους εκείνων των χωρών της Β. 
Αφρικής που έχουν καθεστώς 
παρατηρητή και υπέρ της 
υποψηφιότητας της Λιβύης·

Or. en
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Τροπολογία 48
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. η ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνει μια 
καλύτερη συνεργασία σε ενεργειακά 
θέματα με τις χώρες της ΕΠΓ 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια 
του ενεργειακού εφοδιασμού και να 
προαχθούν οι κανόνες της εσωτερικής 
αγοράς της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 49
Teresa Riera Madurell

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υποστηρίζει την περαιτέρω συνεργασία 
σε τομείς όπως η βιομηχανία, οι ΜΜΕ, η 
ΕΑΚ, οι ΤΠΕ και το διάστημα· επικροτεί 
τις προτάσεις της Επιτροπής που αφορούν 
την ανάπτυξη κοινού χώρου γνώσεων και 
καινοτομίας και μιας ψηφιακής οικονομίας 
βασισμένης στις ΤΠΕ·

6. υποστηρίζει την περαιτέρω συνεργασία 
σε τομείς όπως η βιομηχανία, οι ΜΜΕ, η 
ΕΑΚ, οι ΤΠΕ και το διάστημα· 
επισημαίνει ότι η συνεργασία για την 
έρευνα της ΕΕ πρέπει να αποτελεί 
υπόβαθρο των κύριων πολιτικών στόχων 
της ΕΕ, όπως είναι η καταπολέμηση της 
κλιματικής μεταβολής, η γεφύρωση του 
ψηφιακού χάσματος, η διασφάλιση της 
βιωσιμότητας του ενεργειακού 
εφοδιασμού, της βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων· επικροτεί τις προτάσεις 
της Επιτροπής που αφορούν την ανάπτυξη 
κοινού χώρου γνώσεων και καινοτομίας 
και μιας ψηφιακής οικονομίας βασισμένης 
στις ΤΠΕ και καλεί τα κράτη μέλη και τις 
γειτονικές χώρες να επαναβεβαιώσουν 
την δέσμευσή τους στην προσπάθεια 
υλοποίησης τούτης της εξέλιξης· 
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επαναλαμβάνει την σημασία που έχουν οι 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί 
διευκόλυνσης των επενδύσεων και του 
εμπορίου μεταξύ ΕΕ και των γειτονικών 
της χωρών στην προσπάθεια ενίσχυσης 
των εμπορικών συμπράξεων και στήριξης 
των οικονομικών φορέων και δη των 
ΜΜΕ όταν αναζητούν επαρκείς και 
αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τις 
εμπορικές και επενδυτικές συνθήκες που 
επικρατούν στις χώρες εταίρους·

Or. en

Τροπολογία 50
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υποστηρίζει την περαιτέρω συνεργασία 
σε τομείς όπως η βιομηχανία, οι ΜΜΕ, η 
ΕΑΚ, οι ΤΠΕ και το διάστημα· επικροτεί 
τις προτάσεις της Επιτροπής που αφορούν 
την ανάπτυξη κοινού χώρου γνώσεων και 
καινοτομίας και μιας ψηφιακής οικονομίας 
βασισμένης στις ΤΠΕ·

6. υποστηρίζει την περαιτέρω συνεργασία 
σε τομείς όπως η βιομηχανία, οι ΜΜΕ, η 
ΕΑΚ, η ασφάλεια των συστημάτων 
πληροφορικής και το διάστημα· επικροτεί 
τις προτάσεις της Επιτροπής που αφορούν 
την ανάπτυξη κοινού χώρου γνώσεων και 
καινοτομίας και μιας ψηφιακής οικονομίας 
βασισμένης στις ΤΠΕ·

Or. ro

Τροπολογία 51
Gaston Franco

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υποστηρίζει την περαιτέρω συνεργασία 
σε τομείς όπως η βιομηχανία, οι ΜΜΕ, η 
ΕΑΚ, οι ΤΠΕ και το διάστημα· επικροτεί 

6. υποστηρίζει την περαιτέρω συνεργασία 
σε τομείς όπως η βιομηχανία, οι ΜΜΕ, η 
ΕΑΚ, οι ΤΠΕ, το διάστημα και ο 
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τις προτάσεις της Επιτροπής που αφορούν 
την ανάπτυξη κοινού χώρου γνώσεων και 
καινοτομίας και μιας ψηφιακής οικονομίας 
βασισμένης στις ΤΠΕ·

τουρισμός· επικροτεί τις προτάσεις της 
Επιτροπής που αφορούν την ανάπτυξη 
κοινού χώρου γνώσεων και καινοτομίας 
και μιας ψηφιακής οικονομίας βασισμένης 
στις ΤΠΕ·

Or. fr

Τροπολογία 52
Gaston Franco

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. εμμένει στα οφέλη που συνδέονται με 
τις πρωτοβουλίες κοινού ερευνητικού 
προγραμματισμού της ΕΕ και των 
γειτόνων της· προτρέπει σχετικά να 
αναπτυχθούν περαιτέρω ο συντονισμός, η 
συνεργασία και οι συνέργιες μεταξύ όλων 
των ερευνητικών προγραμμάτων και 
δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο που 
χρηματοδοτούνται από τις χώρες που 
βρέχονται από την Μεσόγειο προκειμένου 
να ενισχυθεί η εν γένει συνοχή και 
αποτελεσματικότητα των δράσεων 
περιβαλλοντικής έρευνας στην περιοχή, 
όπως συμβαίνει π.χ. με το κοινό 
ερευνητικό πρόγραμμα για τη Βαλτική 
(BONUS 169)·

 Or. fr

Τροπολογία 53
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. έχει υπόψη του τα επιτεύγματα του 
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έργου για τη Διασύνδεση του Εύξεινου 
Πόντου όσον αφορά την δημιουργία 
περιφερειακού ερευνητικού και 
εκπαιδευτικού δικτύου στην ευρύτερη 
παρευξείνια περιοχή, καθώς και τους 
δεσμούς του με το GÉANT· καλεί την 
Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει 
ερευνητικά προγράμματα στον Εύξεινο 
Πόντο όπως είναι τα HP-SEE, SEE-
GRID, SCENE, CAREN και BSRN·

Or. ro

Τροπολογία 54
Gaston Franco

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. συνιστά εγγύτερη συνεργασία στο 
ερευνητικό πεδίο μεταξύ της ΕΕ και των 
γειτόνων της προκειμένου να 
πολλαπλασιαστούν οι ανταλλαγές 
ερευνητών, να υποστηρίζονται τα 
διασυνοριακά και διακρατικά 
πανεπιστημιακά δίκτυα, να
δημιουργηθούν κοινά διδακτορικά 
προγράμματα και να προαχθεί η 
στρατηγική συνεργασία μεταξύ πόλων 
έρευνας·

Or. fr

Τροπολογία 55
Gaston Franco

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. αναμένει με ανυπομονησία τις 7. αναμένει με ανυπομονησία τις 
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προτάσεις της Επιτροπής για τη νέα ΠΕΓ 
και επικροτεί την πρόθεσή της να τονίσει 
την ανάγκη περαιτέρω διαφοροποίησης, 
ευελιξίας και από όρους εξάρτησης της 
παροχής συνδρομής· επισημαίνει ότι, 
παρότι πρέπει να τηρούνται απόλυτα οι 
δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ, η 
συνδρομή της ΕΕ πρέπει να είναι εύκολα 
προσβάσιμη και η επιδίωξη της αριστείας 
να μην εμποδίζεται από ένα άκαμπτο 
πλαίσιο.

προτάσεις της Επιτροπής για τη νέα ΠΕΓ 
και επικροτεί την πρόθεσή της να τονίσει 
την ανάγκη περαιτέρω διαφοροποίησης, 
ευελιξίας και από όρους εξάρτησης της 
παροχής συνδρομής· τάσσεται υπέρ της 
εφαρμογής μιας «ανά χώρα» προσέγγισης 
που μπορεί να λάβει την μορφή 
διαφοροποιημένων συμφωνιών 
σύμπραξης στους κόλπους της ΕΓΠ·
επισημαίνει ότι, παρότι πρέπει να 
τηρούνται απόλυτα οι δημοσιονομικοί 
κανόνες της ΕΕ, η συνδρομή της ΕΕ 
πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη και η 
επιδίωξη της αριστείας να μην εμποδίζεται 
από ένα άκαμπτο πλαίσιο.

Or. fr

Τροπολογία 56
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. αναμένει με ανυπομονησία τις 
προτάσεις της Επιτροπής για τη νέα ΠΕΓ 
και επικροτεί την πρόθεσή της να τονίσει 
την ανάγκη περαιτέρω διαφοροποίησης, 
ευελιξίας και από όρους εξάρτησης της 
παροχής συνδρομής· επισημαίνει ότι, 
παρότι πρέπει να τηρούνται απόλυτα οι 
δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ, η 
συνδρομή της ΕΕ πρέπει να είναι εύκολα 
προσβάσιμη και η επιδίωξη της αριστείας 
να μην εμποδίζεται από ένα άκαμπτο 
πλαίσιο.

7. αναμένει με ανυπομονησία τις 
προτάσεις της Επιτροπής για τη νέα ΠΕΓ 
και επικροτεί την πρόθεσή της να τονίσει 
την ανάγκη περαιτέρω διαφοροποίησης, 
ευελιξίας και υπό προϋποθέσεις έγκρισης 
επενδύσεων και παροχής τεχνικής και 
διοικητικής συνδρομής· επισημαίνει ότι, 
παρότι πρέπει να τηρούνται απόλυτα οι 
δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ, η 
συνδρομή της ΕΕ πρέπει να είναι εύκολα 
προσβάσιμη και η επιδίωξη της αριστείας 
να μην εμποδίζεται από ένα άκαμπτο 
πλαίσιο.

Or. de

Τροπολογία 57
Michèle Rivasi
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. αναμένει με ανυπομονησία τις 
προτάσεις της Επιτροπής για τη νέα ΠΕΓ 
και επικροτεί την πρόθεσή της να τονίσει 
την ανάγκη περαιτέρω διαφοροποίησης, 
ευελιξίας και από όρους εξάρτησης της 
παροχής συνδρομής· επισημαίνει ότι, 
παρότι πρέπει να τηρούνται απόλυτα οι 
δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ, η 
συνδρομή της ΕΕ πρέπει να είναι εύκολα 
προσβάσιμη και η επιδίωξη της αριστείας 
να μην εμποδίζεται από ένα άκαμπτο 
πλαίσιο.

7. αναμένει με ανυπομονησία τις 
προτάσεις της Επιτροπής για τη νέα ΠΕΓ 
και επικροτεί την πρόθεσή της να τονίσει 
την ανάγκη περαιτέρω διαφοροποίησης, 
ευελιξίας και από όρους εξάρτησης της 
παροχής συνδρομής· επισημαίνει ότι, 
παρότι πρέπει να τηρούνται απόλυτα οι 
δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ, η 
συνδρομή της ΕΕ πρέπει να είναι εύκολα 
προσβάσιμη, ειδικά επικεντρωμένη στην 
στήριξη συγκεκριμένων προγραμμάτων
και η επιδίωξη της αριστείας να μην 
εμποδίζεται από ένα άκαμπτο πλαίσιο.

Or. en

Τροπολογία 58
Adina-Ioana Vălean

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. αναμένει με ανυπομονησία τις 
προτάσεις της Επιτροπής για τη νέα ΠΕΓ 
και επικροτεί την πρόθεσή της να τονίσει 
την ανάγκη περαιτέρω διαφοροποίησης, 
ευελιξίας και από όρους εξάρτησης της 
παροχής συνδρομής· επισημαίνει ότι, 
παρότι πρέπει να τηρούνται απόλυτα οι 
δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ, η 
συνδρομή της ΕΕ πρέπει να είναι εύκολα 
προσβάσιμη και η επιδίωξη της αριστείας 
να μην εμποδίζεται από ένα άκαμπτο 
πλαίσιο.

7. αναμένει με ανυπομονησία τις 
προτάσεις της Επιτροπής για τη νέα ΠΕΓ 
και επικροτεί την υιοθέτηση εκ μέρους 
της αρχής «αναλογικά κέρδη» και 
τάσσεται υπέρ περαιτέρω 
διαφοροποίησης, ευελιξίας και από όρους 
εξάρτησης της παροχής συνδρομής· 
επισημαίνει ότι, παρότι πρέπει να 
τηρούνται απόλυτα οι δημοσιονομικοί 
κανόνες της ΕΕ, η συνδρομή της ΕΕ 
πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη και η 
επιδίωξη της αριστείας να μην εμποδίζεται 
από ένα άκαμπτο πλαίσιο.

Or. en
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Τροπολογία 59
Gaston Franco

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7a. φρονεί ότι έχει μεγάλη σημασία η 
εξεύρεση θεμιτής ισορροπίας μεταξύ της 
ανατολικής και της νότιας γειτονίας, 
ιδίως υπό το φως των πρόσφατων 
γεγονότων στην Β. Αφρική που ανέδειξαν 
την στρατηγική σημασία και τις 
τεράστιες αναπτυξιακές ανάγκες της Β. 
Αφρικής· 

Or. fr

Τροπολογία 60
Gaston Franco

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. εμμένει στην ανάγκη διαμόρφωσης 
της ΕΠΓ από μια οπτική γωνία 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής, με τον 
συντονισμό των ενεργειών ΕΕ και 
κρατών μελών να γίνεται σε περιφερειακό 
επίπεδο· εκτιμά εξάλλου ότι σε 
ευρωμεσογειακό επίπεδο είναι δυνατή η 
εξασφάλιση μιας συνέργιας μεταξύ μιας 
τέτοιας στρατηγικής και των πολυμερών 
προγραμμάτων που έχουν προκηρυχτεί 
στο πλαίσιο της Ένωσης για τη Μεσόγειο, 
όπως είναι το μεσογειακό σχέδιο ηλιακής 
ενέργειας, η ασφάλεια των πολιτών, οι 
«θαλάσσιες λεωφόροι» και το σχέδιο 
δράσης για την καταπολέμηση της 
μόλυνσης στην Μεσόγειο· 
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Or. fr


