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Τροπολογία 1
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. εκτιμώντας ότι οι τρέχουσες κοινές 
παγκόσμιες ενεργειακές προκλήσεις 
απαιτούν ενιαίες, αποτελεσματικές και 
δίκαιες δράσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη διεθνή σκηνή, ιδίως δε 
ενισχύοντας την εξωτερική διάσταση της 
ενεργειακής πολιτικής της, αυξάνοντας τη 
διαφοροποίηση και εντείνοντας την 
ασφάλεια του εφοδιασμού·

A. εκτιμώντας ότι οι τρέχουσες κοινές 
παγκόσμιες ενεργειακές προκλήσεις 
απαιτούν ενιαίες, αποτελεσματικές και 
δίκαιες δράσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη διεθνή σκηνή, ιδίως δε 
ενισχύοντας την εξωτερική διάσταση της 
ενεργειακής πολιτικής της, αυξάνοντας τη 
διαφοροποίηση, ενισχύοντας τη βιώσιμη 
παραγωγή και κατανάλωση, 
επιτυγχάνοντας φιλόδοξους στόχους για 
το κλίμα και εντείνοντας την ασφάλεια του 
εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 2
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Bendt Bendtsen, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. εκτιμώντας ότι οι τρέχουσες κοινές 
παγκόσμιες ενεργειακές προκλήσεις 
απαιτούν ενιαίες, αποτελεσματικές και 
δίκαιες δράσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη διεθνή σκηνή, ιδίως δε 
ενισχύοντας την εξωτερική διάσταση της 
ενεργειακής πολιτικής της, αυξάνοντας τη 
διαφοροποίηση και εντείνοντας την 
ασφάλεια του εφοδιασμού·

A. εκτιμώντας ότι η υλοποίηση των 
στόχων της ΕΕ για την ενέργεια και την 
αλλαγή του κλίματος και οι κοινές 
παγκόσμιες ενεργειακές προκλήσεις 
απαιτούν ενιαίες, αποτελεσματικές και 
δίκαιες δράσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη διεθνή σκηνή, ιδίως δε 
ενισχύοντας την εξωτερική διάσταση της 
ενεργειακής πολιτικής της, αυξάνοντας τη 
διαφοροποίηση και εντείνοντας την 
ασφάλεια του εφοδιασμού·

Or. en
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Τροπολογία 3
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. εκτιμώντας ότι οι τρέχουσες κοινές 
παγκόσμιες ενεργειακές προκλήσεις 
απαιτούν ενιαίες, αποτελεσματικές και 
δίκαιες δράσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη διεθνή σκηνή, ιδίως δε 
ενισχύοντας την εξωτερική διάσταση της 
ενεργειακής πολιτικής της, αυξάνοντας τη 
διαφοροποίηση και εντείνοντας την 
ασφάλεια του εφοδιασμού·

Α. εκτιμώντας ότι οι τρέχουσες κοινές 
παγκόσμιες ενεργειακές προκλήσεις 
απαιτούν ενιαίες, αποτελεσματικές και 
δίκαιες δράσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη διεθνή σκηνή, ιδίως δε 
ενισχύοντας την εξωτερική διάσταση της 
ενεργειακής πολιτικής της και 
προβάλλοντας μία κοινή θέση εξωτερικής 
πολιτικής, αυξάνοντας τη διαφοροποίηση 
και εντείνοντας την ασφάλεια του 
εφοδιασμού·

Or. lt

Τροπολογία 4
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. εκτιμώντας ότι οι τρέχουσες κοινές 
παγκόσμιες ενεργειακές προκλήσεις 
απαιτούν ενιαίες, αποτελεσματικές και 
δίκαιες δράσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη διεθνή σκηνή, ιδίως δε 
ενισχύοντας την εξωτερική διάσταση της 
ενεργειακής πολιτικής της, αυξάνοντας τη 
διαφοροποίηση και εντείνοντας την 
ασφάλεια του εφοδιασμού·

A. εκτιμώντας ότι οι τρέχουσες κοινές 
παγκόσμιες ενεργειακές προκλήσεις 
απαιτούν ολοκληρωμένες, 
αποτελεσματικές και δίκαιες δράσεις εκ 
μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 
διεθνή σκηνή, ιδίως δε ενισχύοντας την 
εξωτερική διάσταση της ενεργειακής 
πολιτικής της, αυξάνοντας τη 
διαφοροποίηση τόσο των πηγών όσο και 
των οδών και εντείνοντας την ασφάλεια 
του εφοδιασμού·

Or. en
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Τροπολογία 5
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. εκτιμώντας ότι οι τρέχουσες κοινές 
παγκόσμιες ενεργειακές προκλήσεις 
απαιτούν ενιαίες, αποτελεσματικές και 
δίκαιες δράσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη διεθνή σκηνή, ιδίως δε 
ενισχύοντας την εξωτερική διάσταση της 
ενεργειακής πολιτικής της, αυξάνοντας τη 
διαφοροποίηση και εντείνοντας την 
ασφάλεια του εφοδιασμού·

A. εκτιμώντας ότι οι τρέχουσες κοινές 
παγκόσμιες ενεργειακές προκλήσεις 
απαιτούν ενιαίες, συντονισμένες,
αποτελεσματικές και δίκαιες δράσεις εκ 
μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 
διεθνή σκηνή, ιδίως δε ενισχύοντας την 
εξωτερική διάσταση της ενεργειακής 
πολιτικής της, αυξάνοντας τη 
διαφοροποίηση των πηγών και των οδών 
ενέργειας και του ενεργειακού 
εφοδιασμού και εντείνοντας την ασφάλεια 
του εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 6
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. εκτιμώντας ότι οι τρέχουσες κοινές 
παγκόσμιες ενεργειακές προκλήσεις 
απαιτούν ενιαίες, αποτελεσματικές και 
δίκαιες δράσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη διεθνή σκηνή, ιδίως δε 
ενισχύοντας την εξωτερική διάσταση της 
ενεργειακής πολιτικής της, αυξάνοντας τη 
διαφοροποίηση και εντείνοντας την 
ασφάλεια του εφοδιασμού·

A. εκτιμώντας ότι οι τρέχουσες κοινές 
παγκόσμιες ενεργειακές προκλήσεις 
απαιτούν ενιαίες, αποτελεσματικές και 
δίκαιες δράσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη διεθνή σκηνή, ιδίως δε 
ενισχύοντας την εξωτερική διάσταση της 
ενεργειακής πολιτικής της, αυξάνοντας τη 
διαφοροποίηση των πηγών και των οδών 
και εντείνοντας την ασφάλεια του 
εφοδιασμού·

Or. en
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Τροπολογία 7
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da 
Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. εκτιμώντας ότι οι τρέχουσες κοινές 
παγκόσμιες ενεργειακές προκλήσεις 
απαιτούν ενιαίες, αποτελεσματικές και 
δίκαιες δράσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη διεθνή σκηνή, ιδίως δε 
ενισχύοντας την εξωτερική διάσταση της
ενεργειακής πολιτικής της, αυξάνοντας τη 
διαφοροποίηση και εντείνοντας την 
ασφάλεια του εφοδιασμού·

A. εκτιμώντας ότι οι τρέχουσες κοινές 
παγκόσμιες ενεργειακές προκλήσεις 
απαιτούν κοινές, αποτελεσματικές και 
δίκαιες δράσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη διεθνή σκηνή, ιδίως δε 
ενισχύοντας την εξωτερική διάσταση της 
ενεργειακής πολιτικής της, αυξάνοντας τη 
διαφοροποίηση και εντείνοντας την 
ασφάλεια του εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 8
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Aa. εκτιμώντας ότι βάσει των σημερινών 
τάσεων ο παγκόσμιος πληθυσμός 
αναμένεται να φθάσει τα 9 
δισεκατομμύρια μέχρι το 2050, η 
παγκόσμια ζήτηση ενέργειας θα αυξηθεί 
κατά 40% έως το 2030, κυρίως σε χώρες 
εκτός ΟΟΣΑ, και ο παγκόσμιος 
ανταγωνισμός για τις πηγές ορυκτών 
καυσίμων από αναδυόμενες οικονομίες 
θα εντατικοποιηθεί·

Or. en
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Τροπολογία 9
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. εκτιμώντας ότι η εξάρτηση της ΕΕ από 
εισαγωγές ενέργειας ενδέχεται να αυξηθεί 
στη διάρκεια της προσεχούς δεκαετίας 
λόγω της εξάντλησης των εσωτερικών 
πόρων ορυκτών καυσίμων, παρά την 
αυξανόμενη σημασία των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση 
και την έρευνα σχετικά με τις ενεργειακές 
τεχνολογίες·

B. εκτιμώντας ότι η εξάρτηση της ΕΕ από 
εισαγωγές ενέργειας ενδέχεται να αυξηθεί 
περαιτέρω στη διάρκεια της προσεχούς 
δεκαετίας λόγω της εξάντλησης των 
εσωτερικών πόρων ορυκτών καυσίμων, 
εάν η ΕΕ δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι η 
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και 
της έρευνας σχετικά με τις ενεργειακές 
τεχνολογίες θα αντισταθμίσει αυτό το 
αποτέλεσμα·

Or. en

Τροπολογία 10
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. εκτιμώντας ότι η εξάρτηση της ΕΕ από 
εισαγωγές ενέργειας ενδέχεται να αυξηθεί 
στη διάρκεια της προσεχούς δεκαετίας 
λόγω της εξάντλησης των εσωτερικών 
πόρων ορυκτών καυσίμων, παρά την 
αυξανόμενη σημασία των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση 
και την έρευνα σχετικά με τις ενεργειακές 
τεχνολογίες·

B. εκτιμώντας ότι η εξάρτηση της ΕΕ από 
εισαγωγές ενέργειας ενδέχεται να αυξηθεί 
στη διάρκεια της προσεχούς δεκαετίας 
λόγω της εξάντλησης των εσωτερικών 
πόρων ορυκτών καυσίμων, παρά την 
αυξανόμενη συμβολή των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, της ενεργειακής 
απόδοσης και της έρευνας σχετικά με τις 
ενεργειακές τεχνολογίες·

Or. en
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Τροπολογία 11
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ba. εκτιμώντας ότι η ενεργειακή απόδοση 
είναι καθοριστική για τη μείωση του 
εξωτερικού ενεργειακού χρέους της ΕΕ 
και την αύξηση της γεωπολιτικής της 
ανεξαρτησίας και της ενεργειακής της 
ασφάλειας, καθώς η ΕΕ δαπανά 
περισσότερα από 400 δισ. ευρώ ετησίως 
για εισαγωγή ενέργειας·  κατανοώντας ότι 
ο ελάχιστος στόχος εξοικονόμησης 
ενέργειας του 20% δεν θα ενισχύσει μόνο 
την ενεργειακή μας ασφάλεια, αλλά θα 
μειώσει επίσης κατά τουλάχιστον 50 δισ. 
ευρώ ετησίως τη μεταφορά πλούτου από 
οικονομίες της ΕΕ σε χώρες που 
παράγουν ενέργεια· 

Or. en

Τροπολογία 12
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Bα. εκτιμώντας ότι είναι σημαντικό να 
δώσει η ΕΕ προτεραιότητα στην 
εξασφάλιση και ανάπτυξη εσωτερικών 
πηγών ορυκτών καυσίμων, ιδίως των 
σημαντικών αποθεμάτων που 
ανακαλύφθηκαν πρόσφατα στη Μεσόγειο 
θάλασσα, που θα μείωναν την εξάρτηση 
της Ευρώπης από εισαγωγές ενέργειας· 
εκτιμώντας ότι υπάρχουν τεράστιες 
ευκαιρίες για από κοινού ανάπτυξη και 
εκμετάλλευση πηγών ορυκτών καυσίμων 
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με γειτονικές χώρες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 13
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εισάγει 
περίπου το ένα τέταρτο του φυσικού 
αερίου και το ένα τρίτο του πετρελαίου 
που χρειάζεται από τη Ρωσία ενώ 
ταυτόχρονα η Ρωσία εξάγει λίγο λιγότερο 
από τρία τέταρτα της παραγωγής της σε 
φυσικό αέριο και πολύ παραπάνω από το 
80% της παραγωγής της σε πετρέλαιο 
στην ΕΕ, και ότι κάτι τέτοιο παρέχει τη 
δυνατότητα για αμοιβαία επωφελείς 
εταιρικές σχέσεις·

Or. en

Τροπολογία 14
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας ότι η ΕΕ μετατρέπεται στον 
σημαντικότερο εισαγωγέα ορυκτών 
καυσίμων, γεγονός το οποίο, αφενός, 
δείχνει την αυξανόμενη εισαγωγική 
εξάρτηση και ευαισθησία της ΕΕ έναντι 
εξωτερικών προμηθευτών, αλλά, 
αφετέρου, παρέχει στην ΕΕ μεγάλη ισχύ
όντας σημαντικός αγοραστής στις 

Δ. εκτιμώντας ότι η ΕΕ είναι ένας από 
τους σημαντικότερους εισαγωγείς
ορυκτών καυσίμων, γεγονός το οποίο, 
αφενός, δείχνει την αυξανόμενη 
εισαγωγική εξάρτηση και ευαισθησία της 
ΕΕ έναντι εξωτερικών προμηθευτών·
εκτιμώντας ότι κάτι τέτοιο, κατά 
συνέπεια, τονίζει την ανάγκη να 
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παγκόσμιες ενεργειακές αγορές· εκφράζεται η ΕΕ με μία φωνή 
προκειμένου να αποκτήσει αυξημένη ισχύ 
ως αγοραστής στις παγκόσμιες 
ενεργειακές αγορές·

Or. en

Τροπολογία 15
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Pilar 
del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας ότι η ΕΕ μετατρέπεται στον
σημαντικότερο εισαγωγέα ορυκτών 
καυσίμων, γεγονός το οποίο, αφενός, 
δείχνει την αυξανόμενη εισαγωγική 
εξάρτηση και ευαισθησία της ΕΕ έναντι 
εξωτερικών προμηθευτών, αλλά,
αφετέρου, παρέχει στην ΕΕ μεγάλη ισχύ
όντας σημαντικός αγοραστής στις 
παγκόσμιες ενεργειακές αγορές·

Δ. εκτιμώντας ότι η ΕΕ είναι ήδη
σημαντικός εισαγωγέας ορυκτών 
καυσίμων, γεγονός το οποίο, αφενός, 
δείχνει την αυξανόμενη εισαγωγική 
εξάρτηση και ευαισθησία της ΕΕ έναντι 
εξωτερικών προμηθευτών, αλλά,
αφετέρου, παρέχει στην ΕΕ μεγάλη ισχύ
όντας σημαντικός αγοραστής στις 
παγκόσμιες ενεργειακές αγορές·

Or. en

Τροπολογία 16
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας ότι η ΕΕ μετατρέπεται στον 
σημαντικότερο εισαγωγέα ορυκτών 
καυσίμων, γεγονός το οποίο, αφενός, 
δείχνει την αυξανόμενη εισαγωγική 
εξάρτηση και ευαισθησία της ΕΕ έναντι 
εξωτερικών προμηθευτών, αλλά,
αφετέρου, παρέχει στην ΕΕ μεγάλη ισχύ
όντας σημαντικός αγοραστής στις 

Δ. εκτιμώντας ότι η ΕΕ μετατρέπεται στον 
σημαντικότερο εισαγωγέα ορυκτών 
καυσίμων, γεγονός το οποίο, αφενός, 
δείχνει την αυξανόμενη εισαγωγική 
εξάρτηση και ευαισθησία της ΕΕ έναντι
εξωτερικών προμηθευτών και χωρών 
διαμετακόμισης, αλλά, αφετέρου, παρέχει 
στην ΕΕ μεγάλη ισχύ όντας σημαντικός 
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παγκόσμιες ενεργειακές αγορές· αγοραστής στις παγκόσμιες ενεργειακές 
αγορές·

Or. en

Τροπολογία 17
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. εκτιμώντας ότι η αύξηση του 
πληθυσμού και τα ολοένα και υψηλότερα 
πρότυπα θα μπορούσαν να αυξήσουν την 
παγκόσμια ζήτηση ενέργειας έως και 
κατά 40% το 2030· εκτιμώντας ότι ο 
μεγάλος και αυξανόμενος βαθμός 
εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές 
καθιστά απαραίτητες πολιτικές που θα 
αντικατοπτρίζουν και θα αντιμετωπίζουν 
αυτά τα δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 18
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. εκτιμώντας ότι οι πηγές ενέργειας θα 
έπρεπε να εξυπηρετούν αποκλειστικά 
οικονομικούς σκοπούς, ενώ σε περίπτωση 
απουσίας συντονισμένων δράσεων οι 
ενεργειακοί πόροι χρησιμοποιούνται από 
τρίτους συχνά ως μέσο πολιτικής·

Or. lt
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Τροπολογία 19
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. εκτιμώντας ότι μια κοινή εξωτερική 
ενεργειακή πολιτική, βασισμένη στην 
αλληλεγγύη, τη διαφοροποίηση και τη 
στρατηγική συνεργασία και με τις χώρες 
με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, 
καθώς και στην προαγωγή εγχώριων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα 
δημιουργούσε συνέργειες που θα έτειναν 
προς την εξασφάλιση της ασφάλειας 
εφοδιασμού για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
θα ενίσχυαν την ικανότητα δράσης της 
ΕΕ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και 
την αξιοπιστία της ως παγκόσμιου 
παράγοντα, και στον τομέα της 
κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 20
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Bendt Bendtsen, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. εκτιμώντας ότι οι κινήσεις επιθετικής 
εξαγοράς από αδιαφανείς ξένες οντότητες 
στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας 
συνιστούν απειλή που απαιτεί την 
αυστηρή εφαρμογή των κανόνων
ανταγωνισμού της ΕΕ προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να αποτραπεί 
μελλοντική διακοπή της παροχής αερίου 

E. εκτιμώντας ότι εταιρείες τρίτων χωρών 
επωφελούνται από το άνοιγμα της 
ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και θα 
πρέπει να τηρούν πλήρως τους κανόνες 
ανταγωνισμού της ΕΕ και τη σχετική 
νομοθεσία·
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αλλά και κρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 21
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. εκτιμώντας ότι οι κινήσεις επιθετικής 
εξαγοράς από αδιαφανείς ξένες οντότητες 
στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας 
συνιστούν απειλή που απαιτεί την αυστηρή 
εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού της 
ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να 
αποτραπεί μελλοντική διακοπή της 
παροχής αερίου αλλά και κρίσεις·

Ε. εκτιμώντας ότι οι κινήσεις επιθετικής 
εξαγοράς από αδιαφανείς ξένες οντότητες 
στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας 
συνιστούν απειλή που απαιτεί την αυστηρή 
εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού της 
ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να 
αποτραπεί μελλοντική διακοπή της 
παροχής αερίου αλλά και κρίσεις, καθώς 
και να αποφευχθούν οι επιρροές στον 
ενεργειακό τομέα της ΕΕ που ασκούνται 
με αδιαφανή τρόπο από συμμετοχές 
τρίτων·

Or. lt

Τροπολογία 22
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. εκτιμώντας ότι οι κινήσεις επιθετικής 
εξαγοράς από αδιαφανείς ξένες οντότητες 
στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας 
συνιστούν απειλή που απαιτεί την αυστηρή 
εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού της 
ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να 
αποτραπεί μελλοντική διακοπή της 

E. -εκτιμώντας ότι οι κινήσεις επιθετικής 
εξαγοράς από αδιαφανείς ξένες οντότητες 
στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας 
συνιστούν απειλή που απαιτεί την αυστηρή 
εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού της 
ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με 
διαφοροποίηση ενεργειακού εφοδιασμού
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παροχής αερίου αλλά και κρίσεις· και να αποτραπεί μελλοντική διακοπή της 
παροχής αργού πετρελαίου και αερίου 
αλλά και κρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 23
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. εκτιμώντας ότι οι κινήσεις επιθετικής 
εξαγοράς από αδιαφανείς ξένες οντότητες 
στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας 
συνιστούν απειλή που απαιτεί την αυστηρή 
εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού της 
ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να 
αποτραπεί μελλοντική διακοπή της 
παροχής αερίου αλλά και κρίσεις·

E. εκτιμώντας ότι το αδιαφανές εμπόριο 
και οι κινήσεις επιθετικής εξαγοράς από 
αδιαφανείς ξένες οντότητες στην 
ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας συνιστούν 
απειλή που απαιτεί την αυστηρή εφαρμογή 
των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να 
αποτραπεί μελλοντική διακοπή της 
παροχής αερίου αλλά και κρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 24
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. εκτιμώντας ότι ορισμένοι από τους 
προμηθευτές ενέργειας της ΕΕ έδειξαν 
πως τα εθνικά τους συμφέροντα έχουν 
προτεραιότητα έναντι της εξασφάλισης 
σταθερού ενεργειακού εφοδιασμού της 
ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 25
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. εκτιμώντας ότι οι προσπάθειες να 
εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός αποκλειστικά 
σε εθνικό επίπεδο έχουν αποδειχθεί 
ανεπαρκείς και δεν διασφαλίζουν τα 
μακροπρόθεσμα συμφέροντα όλων των 
κρατών μελών·

ΣΤ. εκτιμώντας ότι οι προσπάθειες να 
εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός καθώς και οι 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τις τιμές 
των εισαγόμενων φυσικών πόρων 
αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο έχουν 
αποδειχθεί ανεπαρκείς και δεν 
διασφαλίζουν τα μακροπρόθεσμα 
συμφέροντα όλων των κρατών μελών και 
τις ελάχιστες τιμές·

Or. lt

Τροπολογία 26
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. εκτιμώντας ότι οι προσπάθειες να 
εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός αποκλειστικά 
σε εθνικό επίπεδο έχουν αποδειχθεί 
ανεπαρκείς και δεν διασφαλίζουν τα 
μακροπρόθεσμα συμφέροντα όλων των 
κρατών μελών·

ΣΤ. εκτιμώντας ότι η διασύνδεση μεταξύ 
των κρατών μελών αυξάνεται ολοένα και 
περισσότερο και γι’ αυτό οι προσπάθειες 
να εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός
αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο έχουν 
αποδειχθεί ανεπαρκείς και δεν 
διασφαλίζουν τα μακροπρόθεσμα 
συμφέροντα όλων των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 27
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Στ α. εκτιμώντας ότι τα κράτη μέλη 
εξακολουθούν να ενεργούν στον τομέα 
του ενεργειακού εφοδιασμού χωρίς να 
λαμβάνουν υπόψη κοινά συμφέροντα της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 28
Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. εκτιμώντας ότι θα ήταν επικίνδυνο να 
διατηρηθεί το τρέχον ετερογενές σύστημα 
εφοδιασμού και της εξάρτησης από 
εισαγωγές μεταξύ των κρατών μελών 
(δυτικά κράτη μέλη: κάνουν πολλές 
εισαγωγές, αλλά δεν εξαρτώνται πολύ από 
τη Ρωσία, ανατολικά κράτη μέλη: κάνουν 
σχετικά μικρές εισαγωγές, αλλά 
εξαρτώνται πολύ από τη Ρωσία), μόνο 
μια πλήρως ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά 
ενέργειας, η λειτουργία της οποίας 
βασίζεται στην αλληλεγγύη, μπορεί να 
αντιμετωπίσει επαρκώς τις προκλήσεις της 
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού·

H. εκτιμώντας ότι μόνο μια πλήρως 
ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, 
η λειτουργία της οποίας βασίζεται στην 
αλληλεγγύη, μπορεί να αντιμετωπίσει 
επαρκώς τις προκλήσεις της ασφάλειας του 
ενεργειακού εφοδιασμού που απορρέουν 
από τις διαφορές ως προς τη σύνθεση και 
το μερίδιο αγοράς των εισαγωγών 
ενέργειας στα διάφορα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 29
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. εκτιμώντας ότι θα ήταν επικίνδυνο να 
διατηρηθεί το τρέχον ετερογενές σύστημα 
εφοδιασμού και της εξάρτησης από 
εισαγωγές μεταξύ των κρατών μελών 
(δυτικά κράτη μέλη: κάνουν πολλές 
εισαγωγές, αλλά δεν εξαρτώνται πολύ από 
τη Ρωσία, ανατολικά κράτη μέλη: κάνουν 
σχετικά μικρές εισαγωγές, αλλά 
εξαρτώνται πολύ από τη Ρωσία), μόνο μια 
πλήρως ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά 
ενέργειας, η λειτουργία της οποίας 
βασίζεται στην αλληλεγγύη, μπορεί να 
αντιμετωπίσει επαρκώς τις προκλήσεις της 
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού·

Η. εκτιμώντας ότι η ΕΕ έχει θέσει ως 
στόχο να άρει έως τα τέλη του 2015 την 
απομόνωση των υπολοίπων κρατών 
μελών από τις υποδομές των ευρωπαϊκών 
δικτύων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας, εκτιμώντας ότι θα ήταν 
επικίνδυνο να διατηρηθεί το τρέχον 
ετερογενές σύστημα εφοδιασμού και της 
εξάρτησης από εισαγωγές μεταξύ των 
κρατών μελών (δυτικά κράτη μέλη: κάνουν 
πολλές εισαγωγές, αλλά δεν εξαρτώνται 
πολύ από τη Ρωσία, ανατολικά κράτη 
μέλη: κάνουν σχετικά μικρές εισαγωγές, 
αλλά εξαρτώνται πολύ από τη Ρωσία), 
μόνο μια πλήρως ενοποιημένη ευρωπαϊκή 
αγορά ενέργειας, η λειτουργία της οποίας 
βασίζεται στην αλληλεγγύη, μπορεί να 
αντιμετωπίσει επαρκώς τις προκλήσεις της 
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού·

Or. lt

Τροπολογία 30
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. εκτιμώντας ότι θα ήταν επικίνδυνο να 
διατηρηθεί το τρέχον ετερογενές σύστημα 
εφοδιασμού και της εξάρτησης από 
εισαγωγές μεταξύ των κρατών μελών 
(δυτικά κράτη μέλη: κάνουν πολλές 
εισαγωγές, αλλά δεν εξαρτώνται πολύ από 
τη Ρωσία, ανατολικά κράτη μέλη: κάνουν 
σχετικά μικρές εισαγωγές, αλλά 
εξαρτώνται πολύ από τη Ρωσία), μόνο μια
πλήρως ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά
ενέργειας, η λειτουργία της οποίας 
βασίζεται στην αλληλεγγύη, μπορεί να 

H. εκτιμώντας ότι θα ήταν επικίνδυνο να 
διατηρηθεί το τρέχον ετερογενές σύστημα 
εφοδιασμού και της εξάρτησης από 
εισαγωγές μεταξύ των κρατών μελών 
(δυτικά κράτη μέλη: κάνουν πολλές 
εισαγωγές, αλλά δεν εξαρτώνται πολύ από 
τη Ρωσία, ανατολικά κράτη μέλη: κάνουν 
σχετικά μικρές εισαγωγές, αλλά 
εξαρτώνται πολύ από τη Ρωσία), μόνο ο 
συνδυασμός ενός αποτελεσματικού 
συστήματος ενεργειακής ασφάλειας (το 
οποίο θα συμμορφώνεται προς τα 
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αντιμετωπίσει επαρκώς τις προκλήσεις της 
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού·

πρότυπα της ΕΕ και του ΔΟΕ και θα 
γίνεται αντικείμενο από κοινού 
διαχείρισης με τον ΔΟΕ) και μιας πλήρως 
ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς
ενέργειας, η λειτουργία της οποίας 
βασίζεται στην αλληλεγγύη, μπορεί να 
αντιμετωπίσει επαρκώς τις προκλήσεις της 
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 31
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. εκτιμώντας ότι θα ήταν επικίνδυνο να 
διατηρηθεί το τρέχον ετερογενές σύστημα
εφοδιασμού και της εξάρτησης από 
εισαγωγές μεταξύ των κρατών μελών 
(δυτικά κράτη μέλη: κάνουν πολλές 
εισαγωγές, αλλά δεν εξαρτώνται πολύ από 
τη Ρωσία, ανατολικά κράτη μέλη: κάνουν 
σχετικά μικρές εισαγωγές, αλλά 
εξαρτώνται πολύ από τη Ρωσία), μόνο μια 
πλήρως ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά 
ενέργειας, η λειτουργία της οποίας 
βασίζεται στην αλληλεγγύη, μπορεί να 
αντιμετωπίσει επαρκώς τις προκλήσεις της 
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού·

H. εκτιμώντας ότι θα ήταν ανεπαρκές να 
διατηρηθεί η σημερινή διαφορά ως προς 
τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού και η 
εξάρτηση από εισαγωγές μεταξύ των 
κρατών μελών (δυτικά κράτη μέλη: κάνουν 
πολλές εισαγωγές, αλλά δεν εξαρτώνται 
πολύ από τη Ρωσία, ανατολικά κράτη 
μέλη: κάνουν σχετικά μικρές εισαγωγές, 
αλλά εξαρτώνται πολύ από τη Ρωσία), 
μόνο μια πλήρως ενοποιημένη ευρωπαϊκή 
αγορά ενέργειας, η λειτουργία της οποίας 
βασίζεται στη διασύνδεση, την ευελιξία 
και την αλληλεγγύη, μπορεί να 
αντιμετωπίσει επαρκώς τις προκλήσεις της 
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 32
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. εκτιμώντας ότι η εξασφάλιση συνέπειας 
και συνοχής στις εξωτερικές ενεργειακές 
σχέσεις της ΕΕ με σημαντικούς 
παραγωγούς, χώρες διαμετακόμισης και 
κατανάλωσης έχει πολύ μεγάλη σημασία, 
κατά τις διαπραγματεύσεις με ισχυρούς 
προμηθευτές ενέργειας σε τρίτες χώρες, ο 
στρατηγικός και πολιτικός συντονισμός
πάνω από το επίπεδο κράτους μέλους
είναι ουσιώδης·

Θ. εκτιμώντας ότι η εξασφάλιση συνέπειας 
και συνοχής στις εξωτερικές ενεργειακές 
σχέσεις της ΕΕ με σημαντικούς 
παραγωγούς, χώρες διαμετακόμισης και 
κατανάλωσης έχει πολύ μεγάλη σημασία, 
κατά τις διαπραγματεύσεις με ισχυρούς 
προμηθευτές ενέργειας σε τρίτες χώρες, ο 
στρατηγικός και πολιτικός συντονισμός
μεταξύ κρατών μελών είναι ουσιώδης·

Or. en

Τροπολογία 33
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. εκτιμώντας ότι οι σχέσεις στον 
τομέα της ενέργειας απαιτούν 
προβλεψιμότητα, σταθερότητα και 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 34
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θβ. εκτιμώντας ότι η πρόκληση της 
ενεργειακής ασφάλειας έγκειται στον 
περιορισμό των αβεβαιοτήτων που 
προκαλούν εντάσεις μεταξύ κρατών και 
στη μείωση των ανεπαρκειών των 
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αγορών που εμποδίζουν τόσο τους 
προμηθευτές όσο και τους καταναλωτές 
να απολαύσουν τα οφέλη του εμπορίου· 

Or. en

Τροπολογία 35
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θγ. εκτιμώντας ότι η περιοχή της 
Αρκτικής περιέχει κατά προσέγγιση το 
ένα τρίτο του μέσου όρου του 
εκτιμώμενου φυσικού αερίου του πλανήτη 
που δεν έχει ακόμη ανακαλυφθεί και το 
13% του πετρελαίου που δεν έχει ακόμα 
ανακαλυφθεί·

Or. en

Τροπολογία 36
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη για καλό συντονισμό 
μεταξύ των πολιτικών των κρατών μελών 
και κοινή δράση στον τομέα της 
ενεργειακής ασφάλειας, διαφάνεια και 
πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας·

1. τονίζει την ανάγκη για καλό συντονισμό 
μεταξύ των πολιτικών των κρατών μελών 
και κοινή δράση στον τομέα της 
ενεργειακής ασφάλειας, διαφάνεια και 
πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας· ζητεί να εξασφαλιστεί η σωστή 
ανάπτυξη της διασυνοριακής ενεργειακής 
υποδομής ούτως ώστε κανένα κράτος 
μέλος να μην παραμείνει ενεργειακά 
απομονωμένο εντός της αγοράς της ΕΕ· 
με τον τρόπο αυτόν θα κινούνταν 
ελεύθερα στην ΕΕ ισορροπημένες 
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προμήθειες ενέργειας από διαφορετικές 
πηγές και οδούς, που θα προσέφεραν τη 
δυνατότητα επιπλέον ανταγωνισμού 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια 
και τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού, 
καθώς και άλλα θετικά εξωτερικά 
στοιχεία για την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 37
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη για καλό συντονισμό 
μεταξύ των πολιτικών των κρατών μελών 
και κοινή δράση στον τομέα της 
ενεργειακής ασφάλειας, διαφάνεια και 
πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας·

1. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η 
πλήρης ανάπτυξη των διασυνοριακών 
ενεργειακών υποδομών στην Ένωση και
την ανάγκη για καλό συντονισμό μεταξύ 
των πολιτικών των κρατών μελών και 
κοινή δράση στον τομέα της ενεργειακής 
ασφάλειας, διαφάνεια και πλήρη 
υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας· επισημαίνει την ανάγκη για 
επίτευξη μιας ισορροπημένης ροής του 
ενεργειακού εφοδιασμού από 
διαφορετικές πηγές και οδούς που θα 
κινείται ελεύθερα ανά την ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 38
Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras, 
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη για καλό συντονισμό 1. τονίζει την ανάγκη για καλό συντονισμό 
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μεταξύ των πολιτικών των κρατών μελών 
και κοινή δράση στον τομέα της 
ενεργειακής ασφάλειας, διαφάνεια και 
πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας·

μεταξύ των πολιτικών των κρατών μελών 
και για κοινή δράση στον τομέα της 
εξωτερικής πολιτικής για την ενέργεια 
και την ενεργειακή ασφάλεια, 
αναγνωρίζοντας τη σημασία της 
διαφάνειας και της πλήρους υλοποίησης
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 39
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη για καλό συντονισμό 
μεταξύ των πολιτικών των κρατών μελών 
και κοινή δράση στον τομέα της 
ενεργειακής ασφάλειας, διαφάνεια και 
πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας·

1. τονίζει την ανάγκη για καλό συντονισμό 
μεταξύ των πολιτικών των κρατών μελών 
και κοινή δράση στον τομέα της 
ενεργειακής ασφάλειας, διαφάνεια και 
πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας σύμφωνα με τους 
μακροπρόθεσμους στόχους για την 
ενέργεια και το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 40
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη για καλό συντονισμό 
μεταξύ των πολιτικών των κρατών μελών 
και κοινή δράση στον τομέα της 
ενεργειακής ασφάλειας, διαφάνεια και 
πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς 

1. τονίζει την ανάγκη για καλό συντονισμό 
μεταξύ των πολιτικών των κρατών μελών 
και κοινή δράση για την εξασφάλιση της 
ενεργειακής ασφάλειας, διαφάνεια και 
πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς 
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ενέργειας· ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 41
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη για καλό συντονισμό 
μεταξύ των πολιτικών των κρατών μελών 
και κοινή δράση στον τομέα της 
ενεργειακής ασφάλειας, διαφάνεια και 
πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας·

1. τονίζει την ανάγκη για καλό συντονισμό 
μεταξύ των πολιτικών των κρατών μελών 
και κοινή δράση καθώς και για 
αλληλεγγύη στον τομέα της ενεργειακής 
ασφάλειας, διαφάνεια και πλήρη 
υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας·

Or. lt

Τροπολογία 42
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει ότι, λαμβανομένων 
υπόψη τόσο των σημερινών οικονομικών 
συνθηκών όσο και του στόχου επίτευξης 
μιας πραγματικά ενιαίας κοινοτικής 
αγοράς ενέργειας, η ΕΕ θα πρέπει να 
δώσει προτεραιότητα στις επενδύσεις σε 
ενεργειακή υποδομή που θα καταστήσουν 
δυνατή τη βαθμιαία αύξηση των 
ικανοτήτων με οριακό κόστος επένδυσης. 
Έτσι, η ενιαία αγορά της ΕΕ θα 
απολάμβανε το πλεονέκτημα μιας 
βελτιστοποιημένης χρήσης της 
ενεργειακής υποδομής εξασφαλίζοντας 
και προάγοντας ταυτόχρονα την 
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ασφάλεια εφοδιασμού, την 
ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα 
με οικονομικά αποδοτικό τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 43
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. συμφωνεί με τις προτάσεις του 
Συμβουλίου Ενέργειας της ΕΕ του 
Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την ενίσχυση 
του συντονισμού της εξωτερικής 
διάστασης της ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ, ιδίως όσον αφορά συνεπείς θέσεις για 
συναντήσεις υψηλού επιπέδου στο 
πλαίσιο διεθνών οργανισμών όπως οι 
IRENA, IPEEC και ΟΗΕ, όπου οι θέσεις 
πρέπει να είναι συντονισμένες και 
σύμφωνες προς τους στόχους της ΕΕ για 
την ενέργεια και το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 44
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει το αίτημα του 
Κοινοβουλίου να εκπονηθούν σχέδια για 
μια ευρωπαϊκή κοινότητα ενέργειας όπου 
θα συμπεριλαμβάνεται μεγάλη 
συνεργασία για τα ενεργειακά δίκτυα και 
την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση νέων 



AM\892622EL.doc 25/104 PE483.535v01-00

EL

ενεργειακών τεχνολογιών προκειμένου να 
ξεπεραστεί ο κατακερματισμός της 
ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής και να 
δοθεί στην Ένωση ισχυρή φωνή σε 
διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο των 
ενεργειακών της σχέσεων·

Or. en

Τροπολογία 45
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. παροτρύνει την Επιτροπή να 
παρουσιάσει νομοθετική πρόταση για τη 
θέσπιση ενεργειακού παρατηρητηρίου με 
σκοπούς την επίτευξη καλύτερης 
συλλογής πληροφοριών για τις αγορές 
εισαγωγής ενέργειας και βελτιωμένης 
ανάλυσης των εξαγωγικών αγορών·

Or. en

Τροπολογία 46
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. έχει τη γνώμη ότι μια πλήρως 
λειτουργούσα, διασυνδεδεμένη και 
ενοποιημένη ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά 
ενέργειας αποτελεί σημαντικό στοιχείο 
μιας επιτυχημένης ευρωπαϊκής εξωτερικής 
ενεργειακής πολιτικής και το αντίστροφο 
και, για το λόγο αυτό, η εξωτερική 
ενεργειακή πολιτική της ΕΕ και οι διμερείς 

2. έχει τη γνώμη ότι μια πλήρως 
λειτουργούσα, διασυνδεδεμένη και 
ενοποιημένη ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά 
ενέργειας αποτελεί σημαντικό στοιχείο 
μιας επιτυχημένης ευρωπαϊκής εξωτερικής 
ενεργειακής πολιτικής. Το ευρωπαϊκό 
ρυθμιστικό πλαίσιο για την ενέργεια έχει 
καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία 
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συμφωνίες των κρατών μελών πρέπει να 
συμμορφώνονται πλήρως με την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία·

δημιουργίας της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας και θα πρέπει να προωθηθεί σε 
χώρες εταίρους μέσω της 
ευαισθητοποίησης για τον σκοπό, τα 
πλεονεκτήματα και τα οφέλη του. Ο 
γενικός σκοπός είναι να εξασφαλιστεί ότι
η εξωτερική ενεργειακή πολιτική της ΕΕ 
και οι διμερείς συμφωνίες των κρατών 
μελών συμμορφώνονται πλήρως με την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 47
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. έχει τη γνώμη ότι μια πλήρως 
λειτουργούσα, διασυνδεδεμένη και 
ενοποιημένη ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά 
ενέργειας αποτελεί σημαντικό στοιχείο 
μιας επιτυχημένης ευρωπαϊκής εξωτερικής 
ενεργειακής πολιτικής και το αντίστροφο 
και, για το λόγο αυτό, η εξωτερική 
ενεργειακή πολιτική της ΕΕ και οι διμερείς 
συμφωνίες των κρατών μελών πρέπει να 
συμμορφώνονται πλήρως με την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία·

2. έχει τη γνώμη ότι μια πλήρως 
λειτουργούσα, διασυνδεδεμένη και 
ενοποιημένη ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά 
ενέργειας μπορεί να βελτιώσει σημαντικά 
ακόμα και βραχυπρόθεσμα την ασφάλεια 
εφοδιασμού και αποτελεί σημαντικό 
στοιχείο μιας επιτυχημένης ευρωπαϊκής 
εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής και το 
αντίστροφο και, για το λόγο αυτό, η 
εξωτερική ενεργειακή πολιτική της ΕΕ και 
οι διμερείς συμφωνίες των κρατών μελών 
πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 48
Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι για την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς η 
ενέργεια που εισάγεται στην Ένωση από 
τρίτες χώρες πρέπει να διέπεται πλήρως 
από τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας και, επομένως, με στόχο τη 
δημιουργία ενός ενιαίου ρυθμιστικού
συστήματος, η ΕΕ πρέπει να προσπαθήσει 
να πείσει τις χώρες που εξάγουν ενέργεια
να δεχθούν τους κανόνες της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας της ΕΕ·

3. υπογραμμίζει ότι για την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς η 
ενέργεια που εισάγεται στην Ένωση 
πρέπει, αφότου βρεθεί στην επικράτεια 
της ΕΕ, να διέπεται πλήρως από τους 
κανόνες της εσωτερικής αγοράς ενέργειας 
και, επομένως, η ΕΕ θα πρέπει να 
επιδιώξει κανονιστική σύγκλιση με 
γειτονικές χώρες που είναι πρόθυμες να 
δεχθούν τους κανόνες της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας της ΕΕ· τονίζει εν 
προκειμένω τη σημασία και τον ρόλο της 
Κοινότητας Ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 49
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι για την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς η 
ενέργεια που εισάγεται στην Ένωση από 
τρίτες χώρες πρέπει να διέπεται πλήρως 
από τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας και, επομένως, με στόχο τη 
δημιουργία ενός ενιαίου ρυθμιστικού 
συστήματος, η ΕΕ πρέπει να προσπαθήσει 
να πείσει τις χώρες που εξάγουν ενέργεια 
να δεχθούν τους κανόνες της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας της ΕΕ·

3. υπογραμμίζει ότι για την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς η 
ενέργεια που εισάγεται στην Ένωση από 
τρίτες χώρες πρέπει να διέπεται πλήρως 
από τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας και, επομένως, με στόχο τη 
δημιουργία ενός ενιαίου ρυθμιστικού 
συστήματος που θα εξασφαλίζει τη 
σταθερότητα, η ΕΕ πρέπει να 
προσπαθήσει να πείσει τις χώρες που 
εξάγουν ενέργεια να δεχθούν τους κανόνες 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 50
Rolandas Paksas
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η δύναμη που προκύπτει 
από την ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας πρέπει να αξιοποιείται πλήρως 
με συνδυασμό των μέσων, της 
εμπειρογνωμοσύνης και των δυνατοτήτων 
των κρατών μελών και της ΕΕ· ζητεί, 
επομένως, μεγαλύτερη διαφάνεια και 
μεγαλύτερη συμμετοχή της ΕΕ στις 
διαπραγματεύσεις των συμφωνιών μεταξύ 
των κρατών μελών και τρίτων χωρών, 
καθώς αυτές οι συμφωνίες θα μπορούσαν 
επίσης να επηρεάσουν τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ·

4. επισημαίνει ότι η δύναμη που προκύπτει 
από την ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας πρέπει να αξιοποιείται πλήρως 
με συνδυασμό των μέσων, της 
εμπειρογνωμοσύνης και των δυνατοτήτων 
των κρατών μελών και της ΕΕ· ζητεί, 
επομένως, μεγαλύτερη διαφάνεια και 
μεγαλύτερη συμμετοχή της ΕΕ στις 
διαπραγματεύσεις των συμφωνιών μεταξύ 
των κρατών μελών και τρίτων χωρών, 
καθώς αυτές οι συμφωνίες θα μπορούσαν 
επίσης να επηρεάσουν τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ·
θεωρεί ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η 
τήρηση των συμφωνιών και η διαφάνεια 
καθώς και να μειωθεί ο κίνδυνος 
χειραγώγησης, οι αποφάσεις, όταν θα 
διεξάγονται διαπραγματεύσεις σε επίπεδο 
ΕΕ με τρίτες χώρες, πρέπει να 
αξιολογούνται υπό το πρίσμα των 
επιπτώσεων που θα έχουν οι εκάστοτε 
συμφωνίες στη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς της ΕΕ·

Or. lt

Τροπολογία 51
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η δύναμη που προκύπτει 
από την ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας πρέπει να αξιοποιείται πλήρως 
με συνδυασμό των μέσων, της 
εμπειρογνωμοσύνης και των δυνατοτήτων 
των κρατών μελών και της ΕΕ· ζητεί, 

4. επισημαίνει ότι η δύναμη που προκύπτει 
από την ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας πρέπει να αξιοποιείται πλήρως 
με συνδυασμό των μέσων, της 
εμπειρογνωμοσύνης και των δυνατοτήτων 
των κρατών μελών και της ΕΕ· ζητεί,
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επομένως, μεγαλύτερη διαφάνεια και 
μεγαλύτερη συμμετοχή της ΕΕ στις 
διαπραγματεύσεις των συμφωνιών μεταξύ 
των κρατών μελών και τρίτων χωρών, 
καθώς αυτές οι συμφωνίες θα μπορούσαν 
επίσης να επηρεάσουν τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ·

επομένως, μεγαλύτερη διαφάνεια και 
μεγαλύτερη συμμετοχή της ΕΕ στις 
διαπραγματεύσεις των συμφωνιών μεταξύ 
των κρατών μελών και τρίτων χωρών, 
καθώς αυτές οι συμφωνίες θα μπορούσαν 
επίσης να επηρεάσουν τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ·
στηρίζει τα βήματα της Επιτροπής προς 
μεγαλύτερη διαφάνεια και ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και 
ζητεί μεγαλύτερη χρήση των 
υφισταμένων μέτρων για τον 
ανταγωνισμό προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι δεν θα παρακάμπτεται η 
νομοθεσία της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 52
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η δύναμη που 
προκύπτει από την ενοποίηση της
εσωτερικής αγοράς ενέργειας πρέπει να 
αξιοποιείται πλήρως με συνδυασμό των 
μέσων, της εμπειρογνωμοσύνης και των 
δυνατοτήτων των κρατών μελών και της 
ΕΕ· ζητεί, επομένως, μεγαλύτερη 
διαφάνεια και μεγαλύτερη συμμετοχή της 
ΕΕ στις διαπραγματεύσεις των συμφωνιών 
μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων 
χωρών, καθώς αυτές οι συμφωνίες θα 
μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας της ΕΕ·

4. επισημαίνει ότι μια πλήρως λειτουργική 
εσωτερική αγορά ενέργειας μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο με συνδυασμό των μέσων, 
της εμπειρογνωμοσύνης και των 
δυνατοτήτων των κρατών μελών, των 
ανεξάρτητων εθνικών ρυθμιστικών τους 
αρχών και της ΕΕ· ζητεί, επομένως, 
μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη 
συνδρομή της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις 
των συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών 
και τρίτων χωρών, καθώς αυτές οι 
συμφωνίες θα μπορούσαν επίσης να 
επηρεάσουν τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 53
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η δύναμη που προκύπτει 
από την ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας πρέπει να αξιοποιείται πλήρως 
με συνδυασμό των μέσων, της 
εμπειρογνωμοσύνης και των δυνατοτήτων 
των κρατών μελών και της ΕΕ· ζητεί, 
επομένως, μεγαλύτερη διαφάνεια και 
μεγαλύτερη συμμετοχή της ΕΕ στις 
διαπραγματεύσεις των συμφωνιών μεταξύ 
των κρατών μελών και τρίτων χωρών, 
καθώς αυτές οι συμφωνίες θα μπορούσαν 
επίσης να επηρεάσουν τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ·

4. επισημαίνει ότι η δύναμη που προκύπτει 
από την ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας και των υποδομών πρέπει να 
αξιοποιείται πλήρως με συνδυασμό των 
μέσων, της εμπειρογνωμοσύνης και των 
δυνατοτήτων των κρατών μελών και της 
ΕΕ· ζητεί, επομένως, μεγαλύτερη 
διαφάνεια και μεγαλύτερη συμμετοχή της 
ΕΕ στις διαπραγματεύσεις των συμφωνιών 
μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων 
χωρών, καθώς αυτές οι συμφωνίες θα 
μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας της ΕΕ·

Or. lt

Τροπολογία 54
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει τις πρόσθετες
αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στον τομέα της ενέργειας 
που απορρέουν από το άρθρο 194 της 
ΣΛΕΕ και εμμένει στην επαρκή 
συμμετοχή του σε όλες τις διαδικασίες 
ενημέρωσης και διαβούλευσης και στον 
τομέα της εξωτερικής ενεργειακής 
πολιτικής· υπογραμμίζει εν προκειμένω 
ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει 
να συμπεριλαμβάνεται στην ανταλλαγή 
δεδομένων για συλλογικές δράσεις, 
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προγράμματα και έργα που εκτελούνται 
από την ΕΕ, τους χρηματοπιστωτικούς 
της οργανισμούς ή άλλες κοινοτικές 
οντότητες·

Or. en

Τροπολογία 55
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επικροτεί την προσχώρηση της 
Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της 
Ουκρανίας, καθώς και το καθεστώς 
παρατηρητή της Αρμενίας και της 
Γεωργίας στην Ενεργειακή Κοινότητα, 
που θα συμβάλει στη βελτίωση της 
περιφερειακής συνεργασίας για την 
ενέργεια μέσω ενός καλύτερου 
ρυθμιστικού πλαισίου για μελλοντικές 
εταιρικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και 
αυτών των χωρών εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 56
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επαναλαμβάνει το αίτημα του 
Κοινοβουλίου να διέπονται τα διεθνή 
ενεργειακά έργα από διαφανείς 
διακυβερνητικές συμφωνίες σε επίπεδο 
κρατών μελών ή Ένωσης· τονίζει ότι η 
στήριξη των ενεργειακών έργων μόνο σε 
εμπορικές συμφωνίες διακυβεύει τόσο 
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την προστασία των επενδυτών όσο και 
την πλήρη τήρηση των κανόνων της 
διεθνούς αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 57
Paweł Zalewski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. βάσει των στρατηγικών αποφάσεων 
συνεργασίας με εταίρους εκτός της ΕΕ 
στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής, 
καλεί σε αύξηση της συνέργειας μεταξύ 
της εμπορικής και της ενεργειακής 
πολιτικής της Ένωσης, σε ευθυγράμμιση, 
μεταξύ άλλων, με τη στρατηγική 
«Ενέργεια 2020» και με την έκθεση της 
Επιτροπής για την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού και τη διεθνή 
συνεργασία στον ενεργειακό τομέα·

Or. pl

Τροπολογία 58
Paweł Zalewski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. τονίζει ότι η ενίσχυση της εξωτερικής 
διάστασης της ενεργειακής πολιτικής 
στην ΕΕ έχει καίρια σημασία, τόσο για τη 
διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού 
της ΕΕ όσο και για τις εμπορικές σχέσεις 
της με τρίτες χώρες· υπογραμμίζει την 
ανάγκη οικοδόμησης ενός σταθερού 
πλαισίου συνεργασίας με τους 
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στρατηγικούς εταίρους μας στον τομέα 
της ενέργειας και των πόρων, το οποίο θα 
συμμορφώνεται από κάθε άποψη με τους 
κανόνες της εσωτερικής ενεργειακής 
αγοράς· 

Or. pl

Τροπολογία 59
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. έχει τη γνώμη ότι ο βελτιωμένος 
συντονισμός μεταξύ των ίδιων των κρατών 
μελών και μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής πρέπει να επιτρέψει στα 
κράτη μέλη να επωφεληθούν πλήρως από 
την πολιτική και οικονομική βαρύτητα της 
Ένωσης· μέσα σε αυτά τα πλαίσια, 
επικροτεί την πρόταση απόφασης της 
Επιτροπής για συγκρότηση μηχανισμού 
ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις 
διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ
κρατών μελών και τρίτων χωρών στον 
τομέα της ενέργειας·

5. έχει τη γνώμη ότι ο βελτιωμένος 
συντονισμός μεταξύ των ίδιων των κρατών 
μελών και μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής πρέπει να επιτρέψει στα 
κράτη μέλη να επωφεληθούν πλήρως από 
την πολιτική και οικονομική βαρύτητα της 
Ένωσης· υπογραμμίζει εν προκειμένω την 
προστιθέμενη αξία μιας υποχρεωτικής 
γνωμοδότησης της Επιτροπής και της 
συνδρομής και στήριξής της στη 
διάρκεια των διαπραγματευτικών 
διαδικασιών προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με το 
κοινοτικό δίκαιο, που θα δώσει τη 
δυνατότητα πλήρους εκμετάλλευσης των 
πλεονεκτημάτων τα οποία προσφέρει μια 
ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά και ο 
ενισχυμένος συντονισμός μεταξύ κρατών 
μελών όσον αφορά την αύξηση της 
βιωσιμότητας και της ασφάλειας 
εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 60
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. έχει τη γνώμη ότι ο βελτιωμένος 
συντονισμός μεταξύ των ίδιων των κρατών 
μελών και μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής πρέπει να επιτρέψει στα 
κράτη μέλη να επωφεληθούν πλήρως από 
την πολιτική και οικονομική βαρύτητα της 
Ένωσης· μέσα σε αυτά τα πλαίσια, 
επικροτεί την πρόταση απόφασης της 
Επιτροπής για συγκρότηση μηχανισμού 
ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις 
διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ 
κρατών μελών και τρίτων χωρών στον 
τομέα της ενέργειας·

5. έχει τη γνώμη ότι ο βελτιωμένος 
συντονισμός μεταξύ των ίδιων των κρατών 
μελών και μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής πρέπει να επιτρέψει στα 
κράτη μέλη να επωφεληθούν πλήρως από 
την πολιτική και οικονομική βαρύτητα της 
Ένωσης, ιδίως κατά τη διεξαγωγή 
διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό 
χαμηλότερων τιμών για φυσικούς πόρους·
μέσα σε αυτά τα πλαίσια, επικροτεί την 
πρόταση απόφασης της Επιτροπής για 
συγκρότηση μηχανισμού ανταλλαγής 
πληροφοριών όσον αφορά τις 
διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ 
κρατών μελών και τρίτων χωρών στον 
τομέα της ενέργειας·

Or. lt

Τροπολογία 61
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. στηρίζει την πρόταση του Συμβουλίου 
να αναλυθεί η λειτουργία της συνθήκης 
για την ίδρυση της Ενεργειακής 
Κοινότητας και τη θέσπιση οδικού χάρτη 
που θα επιτρέψει τον γρηγορότερο 
εκσυγχρονισμό των τομέων της ενέργειας· 
ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην 
εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και 
τεχνολογιών, όπως τα έξυπνα δίκτυα 
προκειμένου να δοθεί ώθηση στην 
ολοκλήρωση των ανανεώσιμων ενεργειών 
και να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση· 
στηρίζει ως εκ τούτου την ιδέα να δοθεί 
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νέα ώθηση στη Συνθήκη για τον Χάρτη 
Ενέργειας και προτείνει την καθιέρωση 
στρατηγικών εταιρικών σχέσεων για τον 
σκοπό αυτόν· επαναλαμβάνει ότι πρέπει 
να αναπτυχθεί η κοινωνική διάσταση της 
συνθήκης έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά προβλήματα όπως η 
ενεργειακή ένδεια και η διαφθορά·

Or. en

Τροπολογία 62
Paweł Zalewski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να προβάλει τη 
σημασία και την αναγκαιότητα της 
συνδιάσκεψης για τον ενεργειακό χάρτη, 
ώστε να αξιοποιηθεί καλύτερα το 
δυναμικό του ενεργειακού χάρτη, ιδίως σε 
καίριους τομείς όπως το εμπόριο, η 
διαμετακόμιση, οι επενδύσεις και η 
επίλυση διαφορών, μεταξύ άλλων με την 
επέκταση της Συνθήκης για τον 
Ενεργειακό Χάρτη (ΣΕΧ) στα κράτη που 
δεν τον έχουν υπογράψει και/ή 
επικυρώσει·

Or. pl

Τροπολογία 63
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. θεωρεί ότι κάθε κράτος μέλος θα 
πρέπει να δημοσιεύει και να υποβάλλει 
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στη Eurostat τη μέση διμερή τιμή 
εισαγωγής της για το φυσικό αέριο 
τουλάχιστον ανά τρίμηνο, με 
καθυστέρηση το πολύ δύο τρίμηνα·

Or. en

Τροπολογία 64
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. ζητεί να παράσχει η γραμματεία της 
Συνθήκης για την Κοινότητα Ενέργειας 
προγράμματα και πόρους για τη 
συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών στην ανταλλαγή 
πληροφοριών και την παρακολούθηση 
του έργου της· να ενισχύσει την εικόνα 
εμπειρογνωμοσύνης της όσον αφορά το 
επίπεδο και τον αριθμό του προσωπικού 
που ασχολείται με τις ανανεώσιμες 
ενέργειες, την ενεργειακή απόδοση, τα 
έξυπνα δίκτυα, την ενεργειακή ένδεια, τον 
υπολογισμό των εξωτερικών παραγόντων 
που αφορούν τα προγράμματα και τα 
έργα και την ενεργειακή βιωσιμότητα·  
επίσης, να παρουσιάσει μια σειρά 
μελετών σχετικά με τη βιωσιμότητα των 
ενεργειακών δικτύων, με θέματα 
εφαρμογής που αφορούν τα έξυπνα 
δίκτυα, με τον αντίκτυπο της φτώχειας 
και με μηχανισμούς βελτίωσης της 
ενιαίας αγοράς ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 65
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί ότι η εφαρμογή μιας συνεπούς 
και συνεκτικής εξωτερικής ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ απαιτεί τακτικό 
συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να 
πραγματοποιεί τακτικές ανταλλαγές με τα 
κράτη μέλη, κυρίως μέσω της 
προτεινόμενης Στρατηγικής Ομάδας για 
τη Διεθνή Ενεργειακή Συνεργασία, 
σχετικά με προτεραιότητες και 
δραστηριότητες της εξωτερικής 
ενεργειακής στρατηγικής της ΕΕ και των 
κρατών μελών τόσο σε πολιτικό επίπεδο 
όσο και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων·

6. θεωρεί ότι η εφαρμογή μιας συνεπούς 
και συνεκτικής εξωτερικής ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ απαιτεί τακτικό 
συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να πραγματοποιούν τακτικές 
ανταλλαγές μεταξύ τους, 
χρησιμοποιώντας κυρίως τις μορφές που 
ήδη διατίθενται·

Or. lt

Τροπολογία 66
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί ότι η εφαρμογή μιας συνεπούς 
και συνεκτικής εξωτερικής ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ απαιτεί τακτικό 
συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να 
πραγματοποιεί τακτικές ανταλλαγές με τα
κράτη μέλη, κυρίως μέσω της 
προτεινόμενης Στρατηγικής Ομάδας για τη 
Διεθνή Ενεργειακή Συνεργασία, σχετικά 
με προτεραιότητες και δραστηριότητες της 
εξωτερικής ενεργειακής στρατηγικής της 
ΕΕ και των κρατών μελών τόσο σε 
πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων·

6. θεωρεί ότι η εφαρμογή μιας συνεπούς 
και συνεκτικής εξωτερικής ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ απαιτεί τακτικό 
συντονισμό μεταξύ κρατών μελών και 
Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να 
πραγματοποιεί τακτικές ανταλλαγές με 
κράτη μέλη, κυρίως μέσω της 
προτεινόμενης Στρατηγικής Ομάδας για τη 
Διεθνή Ενεργειακή Συνεργασία, σχετικά 
με προτεραιότητες και δραστηριότητες της 
εξωτερικής ενεργειακής στρατηγικής της 
ΕΕ και των κρατών μελών τόσο σε 
πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων· δεσμεύεται για τη 
συμμετοχή ανεξάρτητων ρυθμιστικών 
αρχών ενέργειας ως εμπειρογνωμόνων 
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στη στρατηγική ομάδα για τη διεθνή 
ενεργειακή συνεργασία λόγω της 
εμπειρίας και της βαθιάς γνώσης τους για 
τη λειτουργία των διασυνοριακών αγορών 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 67
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Pilar 
del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί ότι η εφαρμογή μιας συνεπούς 
και συνεκτικής εξωτερικής ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ απαιτεί τακτικό 
συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να 
πραγματοποιεί τακτικές ανταλλαγές με τα 
κράτη μέλη, κυρίως μέσω της 
προτεινόμενης Στρατηγικής Ομάδας για τη 
Διεθνή Ενεργειακή Συνεργασία, σχετικά 
με προτεραιότητες και δραστηριότητες της 
εξωτερικής ενεργειακής στρατηγικής της 
ΕΕ και των κρατών μελών τόσο σε 
πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων·

6. θεωρεί ότι η εφαρμογή μιας συνεπούς 
και συνεκτικής εξωτερικής ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ απαιτεί τακτικό 
συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να 
πραγματοποιεί τακτικές ανταλλαγές με τα 
κράτη μέλη, κυρίως μέσω της 
προτεινόμενης Στρατηγικής Ομάδας για τη 
Διεθνή Ενεργειακή Συνεργασία, σχετικά 
με προτεραιότητες και δραστηριότητες της 
ΕΕ και των κρατών μελών στον τομέα της 
εξωτερικής ενεργειακής στρατηγικής σε 
πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων·

Or. en

Τροπολογία 68
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. θεωρεί ότι η αποτελεσματικότητα 
των μέτρων που προτείνει η Ευρωπαϊκή 
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Επιτροπή θα μπορούσε να ενισχυθεί με το 
να τους δοθεί προτεραιότητα, να 
οριστούν χρονικά πλαίσια και σχέδια 
δράσης που θα δείχνουν την πρόοδο που 
σημειώθηκε και προθεσμίες·

Or. en

Τροπολογία 69
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. θεωρεί ότι η εξασφάλιση συνοχής 
μεταξύ των οριζόντιων στόχων που 
διατυπώνονται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας είναι κρίσιμης σημασίας για 
την εξωτερική ενεργειακή πολιτική της 
ΕΕ· ζητεί έγκαιρη ενημέρωση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για έργα με 
προτεραιότητα για την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 70
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. ζητεί από τα κράτη μέλη να μη 
συνάπτουν συμβάσεις που αφορούν την 
προμήθεια ενέργειας ή τεχνολογιών που 
σχετίζονται με την ενέργεια με τρίτες 
χώρες οι οποίες προσβάλλουν τα 
συμφέροντα άλλου κράτους μέλους της 
Ένωσης·
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Τροπολογία 71
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo 
Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συντονίσουν θέσεις για 
συναντήσεις διεθνών ενεργειακών 
οργανισμών και πρωτοβουλίες για την 
αύξηση της επιρροής της ΕΕ εντός 
αυτών των πλαισίων·

Or. en

Τροπολογία 72
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκτιμά ότι πρέπει να πραγματοποιούνται 
τακτικές συζητήσεις σχετικά με τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εξωτερική 
ενεργειακή πολιτική της ΕΕ κατά τη 
διάρκεια επίσημων και άτυπων 
συνεδριάσεων των Υπουργών Ενέργειας 
στο Συμβούλιο με τη συμμετοχή του 
Ύπατου Εκπροσώπου, του Επιτρόπου και 
των σχετικών υπηρεσιών τους·

7. εκτιμά ότι πρέπει να πραγματοποιούνται 
τακτικές συζητήσεις σχετικά με τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εξωτερική 
ενεργειακή πολιτική της ΕΕ κατά τη 
διάρκεια επίσημων και άτυπων 
συνεδριάσεων των Υπουργών Ενέργειας 
στο Συμβούλιο με τη συμμετοχή του 
Ύπατου Εκπροσώπου, του Επιτρόπου και 
των σχετικών υπηρεσιών τους· πιστεύει ότι 
ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας θα πρέπει να 
προσφέρει ισχυρή διπλωματική στήριξη 
στην ενεργειακή πολιτική της ΕΕ με 
στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής 
ασφάλειας·
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Or. en

Τροπολογία 73
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da 
Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκτιμά ότι πρέπει να πραγματοποιούνται 
τακτικές συζητήσεις σχετικά με τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εξωτερική 
ενεργειακή πολιτική της ΕΕ κατά τη 
διάρκεια επίσημων και άτυπων 
συνεδριάσεων των Υπουργών Ενέργειας 
στο Συμβούλιο με τη συμμετοχή του 
Ύπατου Εκπροσώπου, του Επιτρόπου και 
των σχετικών υπηρεσιών τους·

7. εκτιμά ότι πρέπει να πραγματοποιούνται 
τακτικές συζητήσεις σχετικά με τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εξωτερική 
ενεργειακή πολιτική της ΕΕ κατά τη 
διάρκεια επίσημων και άτυπων 
συνεδριάσεων των Υπουργών Ενέργειας 
στο Συμβούλιο με τη συμμετοχή του 
Ύπατου Εκπροσώπου, του Επιτρόπου και 
των σχετικών υπηρεσιών τους. Οι 
συναντήσεις αυτές θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν και για τον συντονισμό 
σχετικά με μια κοινή ευρωπαϊκή θέση για 
θέματα ενεργείας που θα προβάλλεται σε 
διεθνείς οργανισμούς·

Or. en

Τροπολογία 74
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Bendt Bendtsen, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκτιμά ότι πρέπει να πραγματοποιούνται 
τακτικές συζητήσεις σχετικά με τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εξωτερική 
ενεργειακή πολιτική της ΕΕ κατά τη 
διάρκεια επίσημων και άτυπων 
συνεδριάσεων των Υπουργών Ενέργειας 
στο Συμβούλιο με τη συμμετοχή του 
Ύπατου Εκπροσώπου, του Επιτρόπου και 

7. εκτιμά ότι πρέπει να πραγματοποιούνται 
τακτικές συζητήσεις σχετικά με τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εξωτερική 
ενεργειακή πολιτική της ΕΕ κατά τη 
διάρκεια επίσημων και άτυπων 
συνεδριάσεων του Συμβουλίου Ενέργειας 
με τη συμμετοχή του Επιτρόπου 
Ενέργειας και του Ύπατου Εκπροσώπου, 
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των σχετικών υπηρεσιών τους· κατά περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 75
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκτιμά ότι πρέπει να πραγματοποιούνται 
τακτικές συζητήσεις σχετικά με τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εξωτερική 
ενεργειακή πολιτική της ΕΕ κατά τη 
διάρκεια επίσημων και άτυπων 
συνεδριάσεων των Υπουργών Ενέργειας 
στο Συμβούλιο με τη συμμετοχή του 
Ύπατου Εκπροσώπου, του Επιτρόπου και 
των σχετικών υπηρεσιών τους·

7. εκτιμά ότι πρέπει να πραγματοποιούνται 
τακτικές συζητήσεις σχετικά με τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εξωτερική 
ενεργειακή πολιτική της ΕΕ κατά τη 
διάρκεια επίσημων και άτυπων 
συνεδριάσεων των Υπουργών Ενέργειας 
στο Συμβούλιο με τη συμμετοχή του 
Ύπατου Εκπροσώπου, του Επιτρόπου και 
των σχετικών υπηρεσιών τους· ζητεί 
τακτική ενημέρωση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και διαβούλευση με αυτό·

Or. en

Τροπολογία 76
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. εκτιμά ότι ενόψει της ενισχυμένης 
βαρύτητας της ΕΕ ως αγοραστή 
ενεργειακών πόρων επιβάλλεται να 
δημιουργηθεί ένας όμιλος αγοραστών 
ενεργειακών πόρων, ο οποίος θα 
συμμετέχει εξ ονόματος της ΕΕ σε 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τις τιμές 
των ενεργειακών πόρων, κυρίως όσον 
αφορά την αγορά φυσικού αερίου από 
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μονοπωλιακούς προμηθευτές για τις 
πλέον απομονωμένες ενεργειακά περιοχές 
της ΕΕ, επί παραδείγματι το Βατικανό, 
των οποίων η ανταγωνιστικότητα 
μειώνεται αισθητά λόγω των υψηλότερων 
τιμών φυσικού αερίου σε σύγκριση με την 
υπόλοιπη ΕΕ·

Or. lt

Τροπολογία 77
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. έχει τη γνώμη ότι, στην περίπτωση που 
ένα έργο υποδομής στρατηγικής σημασίας 
επηρεάζει την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού για την ΕΕ στο σύνολό της, το 
Συμβούλιο πρέπει να εξετάσει την 
ανάθεση εντολής διαπραγμάτευσης στην 
Επιτροπή προκειμένου να διεξαγάγει τις 
διαπραγματεύσεις· η ανάθεση μιας τέτοιας 
εντολής πρέπει επίσης να εξετάζεται σε 
περίπτωση που θεωρηθεί ότι άλλες 
διακυβερνητικές συμφωνίες έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στους γενικούς
στόχους της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ·

8. έχει τη γνώμη ότι, στην περίπτωση που 
ένα έργο υποδομής στρατηγικής σημασίας 
επηρεάζει την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού για την ΕΕ στο σύνολό της, το 
Συμβούλιο πρέπει να εξετάσει την 
ανάθεση εντολής διαπραγμάτευσης στην 
Επιτροπή προκειμένου να διεξαγάγει τις 
διαπραγματεύσεις· η ανάθεση μιας τέτοιας 
εντολής πρέπει επίσης να εξετάζεται σε 
περίπτωση που θεωρηθεί ότι άλλες 
διακυβερνητικές συμφωνίες έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στους 
μακροπρόθεσμους στόχους της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, ιδίως στην 
ανεξαρτησία της από εισαγωγές 
ενέργειας· ζητεί εν προκειμένω σωστή 
διαβούλευση και επικοινωνία με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 78
Adina-Ioana Vălean
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. έχει τη γνώμη ότι, στην περίπτωση που 
ένα έργο υποδομής στρατηγικής σημασίας 
επηρεάζει την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού για την ΕΕ στο σύνολό της, το 
Συμβούλιο πρέπει να εξετάσει την 
ανάθεση εντολής διαπραγμάτευσης στην 
Επιτροπή προκειμένου να διεξαγάγει τις 
διαπραγματεύσεις· η ανάθεση μιας τέτοιας 
εντολής πρέπει επίσης να εξετάζεται σε 
περίπτωση που θεωρηθεί ότι άλλες 
διακυβερνητικές συμφωνίες έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στους γενικούς 
στόχους της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ·

8. έχει τη γνώμη ότι, στην περίπτωση που 
ένα έργο υποδομής στρατηγικής σημασίας 
επηρεάζει την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού για την ΕΕ στο σύνολό της, το 
Συμβούλιο πρέπει να εξετάσει την 
ανάθεση εντολής στην Επιτροπή 
προκειμένου να υποστηρίξει τα 
εμπλεκόμενα κράτη μέλη στη 
διαπραγματευτική διαδικασία· η ανάθεση 
μιας τέτοιας εντολής πρέπει επίσης να 
εξετάζεται σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι 
άλλες διακυβερνητικές συμφωνίες έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στους γενικούς 
στόχους της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 79
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. έχει τη γνώμη ότι, στην περίπτωση που 
ένα έργο υποδομής στρατηγικής σημασίας 
επηρεάζει την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού για την ΕΕ στο σύνολό της, το 
Συμβούλιο πρέπει να εξετάσει την 
ανάθεση εντολής διαπραγμάτευσης στην 
Επιτροπή προκειμένου να διεξαγάγει τις 
διαπραγματεύσεις· η ανάθεση μιας τέτοιας 
εντολής πρέπει επίσης να εξετάζεται σε 
περίπτωση που θεωρηθεί ότι άλλες 
διακυβερνητικές συμφωνίες έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στους γενικούς 
στόχους της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ·

8. έχει τη γνώμη ότι, στην περίπτωση που 
ένα έργο υποδομής στρατηγικής σημασίας 
επηρεάζει την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού για την ΕΕ στο σύνολό της, το 
Συμβούλιο πρέπει να εξετάσει την 
ανάθεση εντολής διαπραγμάτευσης στην 
Επιτροπή προκειμένου να διεξαγάγει τις 
διαπραγματεύσεις· η ανάθεση μιας τέτοιας 
εντολής πρέπει επίσης να εξετάζεται σε 
περίπτωση που θεωρηθεί ότι άλλες 
διακυβερνητικές συμφωνίες έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στους γενικούς 
στόχους της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ 
καθώς και στις τιμές των εισαγόμενων 
φυσικών πόρων·
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Τροπολογία 80
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας 
συγκεντρώνοντας πληροφορίες και 
δεδομένα που διατίθενται από κράτη 
μέλη και διεθνείς οργανισμούς, όπως ο 
ΔΟΕ· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει, πριν από το τέλος του 2012, 
μια νομική πράξη για το σκοπό αυτό·

διαγράφεται

Or. lt

Τροπολογία 81
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras, 
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας 
συγκεντρώνοντας πληροφορίες και 
δεδομένα που διατίθενται από κράτη μέλη 
και διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΔΟΕ·
καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει, πριν 
από το τέλος του 2012, μια νομική πράξη 
για το σκοπό αυτό·

10. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και να 
συνεργάζεται ως προς αυτό με κράτη 
μέλη και διεθνείς οργανισμούς, όπως ο 
ΔΟΕ· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει, 
πριν από το τέλος του 2012, μια νομική 
πράξη για το σκοπό αυτό·

Or. en
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Τροπολογία 82
Paweł Zalewski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την 
καθιέρωση ενός περιεκτικού κοινοτικού 
συστήματος τιμαριθμικής 
αναπροσαρμογής του φυσικού αερίου 
βασισμένου στις τιμές του φυσικού 
αερίου στην αγορά προκειμένου να δώσει 
σε όλες τις επιχειρήσεις εμπορίας 
φυσικού αερίου της ΕΕ τη δυνατότητα 
πιο δίκαιων και προβλέψιμων 
συναλλαγών με προμηθευτές φυσικού 
αερίου του εξωτερικού, ανεξάρτητα από 
τις τιμές του πετρελαίου, και να 
προαγάγει περαιτέρω τον ανταγωνισμό 
στην εσωτερική αγορά φυσικού αερίου 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 83
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπογραμμίζει ότι η συνθήκη ζητεί 
αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, η 
οποία θα πρέπει να αποτελεί μέρος τόσο 
της καθημερινής εργασίας όσο και των 
σεναρίων κρίσεων της εσωτερικής και 
εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής· ζητεί 
από την Επιτροπή να δώσει έναν σαφή 
ορισμό στην «ενεργειακή αλληλεγγύη» 
προκειμένου να εξασφαλίσει ότι θα 
τηρείται από όλα τα κράτη μέλη·

Or. en
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Τροπολογία 84
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επισημαίνει ότι η αυξανόμενη 
εξάρτηση της ΕΕ από εισαγόμενα ορυκτά 
καύσιμα μπορεί να έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στην ανεξαρτησία της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε άλλους 
τομείς πολιτικής και ότι μόνο η 
διασύνδεση, η αλληλεξάρτηση και η 
αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών 
μπορεί να αντισταθμίσει αυτό το 
ανεπιθύμητο φαινόμενο·

11. επισημαίνει ότι η αυξανόμενη 
εξάρτηση της ΕΕ από εισαγόμενα ορυκτά 
καύσιμα μπορεί να έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στην ανεξαρτησία της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε άλλους 
τομείς πολιτικής και ότι μόνο η μετάβαση 
σε περιβαλλοντικά ορθό ενεργειακό 
εφοδιασμό και ενεργειακή απόδοση και η 
διασύνδεση, η αλληλεξάρτηση και η 
αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών 
μπορεί να αντισταθμίσει αυτό το 
ανεπιθύμητο φαινόμενο·

Or. en

Τροπολογία 85
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επισημαίνει ότι η αυξανόμενη 
εξάρτηση της ΕΕ από εισαγόμενα ορυκτά 
καύσιμα μπορεί να έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στην ανεξαρτησία της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε άλλους 
τομείς πολιτικής και ότι μόνο η
διασύνδεση, η αλληλεξάρτηση και η
αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών 
μπορεί να αντισταθμίσει αυτό το 
ανεπιθύμητο φαινόμενο·

11. επισημαίνει ότι η αυξανόμενη 
εξάρτηση της ΕΕ από εισαγόμενα ορυκτά 
καύσιμα μπορεί να έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στην ανεξαρτησία της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε άλλους 
τομείς πολιτικής και ότι μόνο μια ισχυρή 
εσωτερική υποδομή που θα εξασφαλίζει 
τη διασύνδεση, την ευελιξία και την
αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών 
μπορεί να αντισταθμίσει αυτό το 
ανεπιθύμητο φαινόμενο·
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Τροπολογία 86
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επισημαίνει ότι η αυξανόμενη 
εξάρτηση της ΕΕ από εισαγόμενα ορυκτά 
καύσιμα μπορεί να έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στην ανεξαρτησία της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε άλλους 
τομείς πολιτικής και ότι μόνο η 
διασύνδεση, η αλληλεξάρτηση και η 
αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών 
μπορεί να αντισταθμίσει αυτό το 
ανεπιθύμητο φαινόμενο·

11. επισημαίνει ότι η αυξανόμενη 
εξάρτηση της ΕΕ από εισαγόμενα ορυκτά 
καύσιμα μπορεί να έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στην ανεξαρτησία της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε άλλους 
τομείς πολιτικής και ότι μόνο η ανταλλαγή 
πληροφοριών, η εφαρμογή των διατάξεων 
του τρίτου ενεργειακού πακέτου και η 
αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών 
μπορεί να αντισταθμίσει αυτό το 
ανεπιθύμητο φαινόμενο·

Or. lt

Τροπολογία 87
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επισημαίνει ότι η αυξανόμενη 
εξάρτηση της ΕΕ από εισαγόμενα ορυκτά 
καύσιμα μπορεί να έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στην ανεξαρτησία της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε άλλους 
τομείς πολιτικής και ότι μόνο η 
διασύνδεση, η αλληλεξάρτηση και η 
αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών 
μπορεί να αντισταθμίσει αυτό το 
ανεπιθύμητο φαινόμενο·

11. επισημαίνει ότι η αυξανόμενη 
εξάρτηση της ΕΕ από εισαγόμενα ορυκτά 
καύσιμα θα υπονομεύσει την πολιτική της 
επιρροή και μπορεί να έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στην ανεξαρτησία της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε άλλους 
τομείς πολιτικής και ότι μόνο η 
διασύνδεση, η αλληλεξάρτηση και η 
αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών 
μπορεί να αντισταθμίσει αυτό το 
ανεπιθύμητο φαινόμενο·
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Τροπολογία 88
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επισημαίνει ότι η αυξανόμενη 
εξάρτηση της ΕΕ από εισαγόμενα ορυκτά 
καύσιμα μπορεί να έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στην ανεξαρτησία της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε άλλους 
τομείς πολιτικής και ότι μόνο η 
διασύνδεση, η αλληλεξάρτηση και η 
αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών 
μπορεί να αντισταθμίσει αυτό το 
ανεπιθύμητο φαινόμενο·

11. επισημαίνει ότι η αυξανόμενη 
εξάρτηση της ΕΕ από εισαγόμενα ορυκτά 
καύσιμα μπορεί να έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στην ανεξαρτησία της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε άλλους 
τομείς πολιτικής και ότι μόνο η πλήρης 
διασύνδεση, η αλληλεξάρτηση και η 
αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών 
μπορεί να αντισταθμίσει αυτό το 
ανεπιθύμητο φαινόμενο·

Or. en

Τροπολογία 89
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11a. επαναλαμβάνει ότι η πολιτική της 
ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας του 
ενεργειακού εφοδιασμού βασίζεται στη 
διαφοροποίηση των πηγών και οδών 
εφοδιασμού· επισημαίνει την 
προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη και 
τη σημασία του νοτίου αγωγού φυσικού 
αερίου ως μέσου για τη βελτίωση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού της ΕΕ· 
θεωρεί ότι έργα όπως ο αγωγός φυσικού 
αερίου Ναμπούκο, ο οποίος 
συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες 
προτεραιότητες της ΕΕ, σε συνδυασμό με 
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μικρότερα έργα όπως ο Δι-Αδριατικός 
αγωγός φυσικού αερίου (TAP), ο 
πανευρωπαϊκός αγωγός πετρελαίου 
(PEOP), ο διασυνδετήριος αγωγός 
Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας (ITGI) ή ο 
αγωγός διασύνδεσης Αζερμπαϊτζάν-
Γεωργίας-Ρουμανίας (AGRI) 
καταδεικνύουν τη σημασία 
δραστηριοποίησης της ΕΕ στην περιοχή 
του Εύξεινου Πόντου, αλλά και την 
ανάγκη περαιτέρω βάθυνσης της 
συνεργασίας μεταξύ των χωρών στην 
περιοχή του Εύξεινου Πόντου· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν και να επισπεύσουν την 
υλοποίηση των εν λόγω σχεδίων, σε 
συνεργασία με τους εταίρους τους· 

Or. ro

Τροπολογία 90
Paweł Zalewski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την 
έρευνα και την ανάπτυξη, τόσο στο πεδίο 
των ιδίων ενεργειακών πόρων όσο και 
συμβάλλοντας στην εξασφάλιση και 
διαφοροποίηση των προμηθευτών, των 
πηγών εφοδιασμού και των διαύλων 
μεταφοράς πρώτων υλών στις 
μεμονωμένες περιφέρειες της ΕΕ, έτσι 
ώστε να είναι διαθέσιμοι τουλάχιστον δύο 
διαφορετικοί προμηθευτές (σύμφωνα με 
την ανακοίνωση COM(2010) 677, σημείο 
4.1.2)·

Or. pl
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Τροπολογία 91
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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11α. υπογραμμίζει ότι η εξωτερική 
ενεργειακή πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να 
συνεισφέρει στην εξασφάλιση μιας 
ασφαλούς, σίγουρης, βιώσιμης και 
προσιτής οικονομικά ενέργειας, σε 
συμφωνία με τους γενικούς στόχους της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, την 
ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια 
εφοδιασμού και τη βιωσιμότητα, καθώς 
και με τους ενεργειακούς και κλιματικούς 
στόχους της ΕΕ για το 2050·

Or. en

Τροπολογία 92
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. υπογραμμίζει το δυναμικό των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 
περιοχή του Εύξεινου Πόντου και στην 
περιοχή του Δούναβη, καθώς οι πηγές 
αυτές μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά 
στην ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ και 
στην αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, και 
καλεί την Επιτροπή καθώς και τα κράτη 
που βρέχονται από τον Εύξεινο Πόντο και 
τον Δούναβη να αξιοποιήσουν το εν λόγω 
δυναμικό·

Or. ro

Τροπολογία 93
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12



AM\892622EL.doc 53/104 PE483.535v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι πρέπει να επισπευστούν οι 
δράσεις για τη διαφοροποίηση 
προμηθευτών, οδών και πηγών 
ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, ιδίως 
αυτές που αποσκοπούν στη δημιουργία 
νέων διαδρόμων μεταφοράς φυσικού 
αερίου (ανατολικός διάδρομος, νότιος 
διάδρομος και λεκάνη της Μεσογείου), 
δημιουργώντας πραγματικό ανταγωνισμό 
μεταξύ των πηγών παροχής αερίου, 
αυξάνοντας το μερίδιο υγροποιημένου 
φυσικού αερίου της ΕΕ και βρίσκοντας 
νέους, απομακρυσμένους προμηθευτές 
(Αυστραλία, Καναδάς, ΗΠΑ, Λατινική 
Αμερική, Υποσαχάρια Αφρική, Κεντρική 
Ασία κ.λπ.), βελτιώνοντας τη διασύνδεση 
ενεργειακών δικτύων και συμπληρώνοντας 
τον ευρω-μεσογειακό δακτύλιο ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, 
εκσυγχρονίζοντας και αναβαθμίζοντας 
ταυτόχρονα το υφιστάμενο σύνολο 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με 
φυσικό αέριο, καθώς και τις υποδομές 
(δίκτυα και αγωγούς)·

12. τονίζει ότι πρέπει να επισπευστούν οι 
δράσεις για τη διαφοροποίηση 
προμηθευτών, οδών και πηγών 
ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, ιδίως οι 
διάδρομοι προτεραιότητας για το φυσικό 
αέριο, την ηλεκτρική ενέργεια και το 
πετρέλαιο, δημιουργώντας πραγματικό 
ανταγωνισμό μεταξύ των πηγών παροχής 
αερίου, αυξάνοντας το μερίδιο 
υγροποιημένου φυσικού αερίου της ΕΕ και 
βρίσκοντας νέους, απομακρυσμένους 
προμηθευτές (Αυστραλία, Καναδάς, ΗΠΑ, 
Λατινική Αμερική, Υποσαχάρια Αφρική, 
Κεντρική Ασία κ.λπ.), βελτιώνοντας τη 
διασύνδεση ενεργειακών δικτύων και 
συμπληρώνοντας τον ευρω-μεσογειακό 
δακτύλιο ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου, εκσυγχρονίζοντας και 
αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα το 
υφιστάμενο σύνολο σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής και σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με 
φυσικό αέριο, καθώς και τις υποδομές 
(δίκτυα, τερματικούς σταθμούς ΥΦΑ, 
υπόγειες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου 
και αγωγούς)·

Or. en

Τροπολογία 94
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι πρέπει να επισπευστούν οι 
δράσεις για τη διαφοροποίηση 
προμηθευτών, οδών και πηγών 
ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, ιδίως 
αυτές που αποσκοπούν στη δημιουργία 
νέων διαδρόμων μεταφοράς φυσικού 

12. τονίζει ότι πρέπει να επισπευστούν οι 
δράσεις για τη διαφοροποίηση 
προμηθευτών, οδών και πηγών 
ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, ιδίως οι 
διάδρομοι προτεραιότητας για το φυσικό 
αέριο, την ηλεκτρική ενέργεια και το 
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αερίου (ανατολικός διάδρομος, νότιος 
διάδρομος και λεκάνη της Μεσογείου), 
δημιουργώντας πραγματικό ανταγωνισμό 
μεταξύ των πηγών παροχής αερίου, 
αυξάνοντας το μερίδιο υγροποιημένου 
φυσικού αερίου της ΕΕ και βρίσκοντας 
νέους, απομακρυσμένους προμηθευτές 
(Αυστραλία, Καναδάς, ΗΠΑ, Λατινική 
Αμερική, Υποσαχάρια Αφρική, Κεντρική 
Ασία κ.λπ.), βελτιώνοντας τη διασύνδεση 
ενεργειακών δικτύων και συμπληρώνοντας 
τον ευρω-μεσογειακό δακτύλιο ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, 
εκσυγχρονίζοντας και αναβαθμίζοντας 
ταυτόχρονα το υφιστάμενο σύνολο 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με 
φυσικό αέριο, καθώς και τις υποδομές 
(δίκτυα και αγωγούς)·

πετρέλαιο, δημιουργώντας πραγματικό 
ανταγωνισμό μεταξύ των πηγών παροχής 
αερίου, αυξάνοντας το μερίδιο 
υγροποιημένου φυσικού αερίου της ΕΕ και 
βρίσκοντας νέους, απομακρυσμένους 
προμηθευτές (Αυστραλία, Καναδάς, ΗΠΑ, 
Λατινική Αμερική, Υποσαχάρια Αφρική, 
Κεντρική Ασία κ.λπ.), βελτιώνοντας τη 
διασύνδεση ενεργειακών δικτύων και 
συμπληρώνοντας τον ευρω-μεσογειακό 
δακτύλιο ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου, εκσυγχρονίζοντας και 
αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα το 
υφιστάμενο σύνολο σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής και σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με 
φυσικό αέριο, καθώς και τις υποδομές 
(δίκτυα, αγωγούς, τερματικούς σταθμούς 
ΥΦΑ και υπόγειες εγκαταστάσεις φυσικού 
αερίου)·

Or. en

Τροπολογία 95
Algirdas Saudargas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι πρέπει να επισπευστούν οι 
δράσεις για τη διαφοροποίηση 
προμηθευτών, οδών και πηγών 
ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, ιδίως 
αυτές που αποσκοπούν στη δημιουργία 
νέων διαδρόμων μεταφοράς φυσικού 
αερίου (ανατολικός διάδρομος, νότιος 
διάδρομος και λεκάνη της Μεσογείου), 
δημιουργώντας πραγματικό ανταγωνισμό 
μεταξύ των πηγών παροχής αερίου, 
αυξάνοντας το μερίδιο υγροποιημένου 
φυσικού αερίου της ΕΕ και βρίσκοντας 
νέους, απομακρυσμένους προμηθευτές 
(Αυστραλία, Καναδάς, ΗΠΑ, Λατινική 
Αμερική, Υποσαχάρια Αφρική, Κεντρική 

12. τονίζει ότι πρέπει να επισπευστούν οι 
δράσεις για τη διαφοροποίηση 
προμηθευτών, οδών και πηγών 
ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, ιδίως 
αυτές που αποσκοπούν στη δημιουργία 
νέων και την ενίσχυση υφισταμένων
διαδρόμων μεταφοράς φυσικού αερίου 
(ανατολικός διάδρομος, νότιος διάδρομος 
και λεκάνη της Μεσογείου), 
δημιουργώντας πραγματικό ανταγωνισμό 
μεταξύ των πηγών παροχής αερίου, 
αυξάνοντας το μερίδιο υγροποιημένου 
φυσικού αερίου της ΕΕ και βρίσκοντας 
νέους, απομακρυσμένους προμηθευτές, 
βελτιώνοντας τη διασύνδεση ενεργειακών 
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Ασία κ.λπ.), βελτιώνοντας τη διασύνδεση 
ενεργειακών δικτύων και συμπληρώνοντας 
τον ευρω-μεσογειακό δακτύλιο ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, 
εκσυγχρονίζοντας και αναβαθμίζοντας 
ταυτόχρονα το υφιστάμενο σύνολο 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με 
φυσικό αέριο, καθώς και τις υποδομές 
(δίκτυα και αγωγούς)·

δικτύων που εξασφαλίζει ότι δεν θα 
υπάρχουν πια απομονωμένες ευρωπαϊκές 
αγορές ενέργειας και συμπληρώνοντας τον 
υφιστάμενο ευρω-μεσογειακό δακτύλιο 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, 
εκσυγχρονίζοντας και αναβαθμίζοντας 
ταυτόχρονα το υφιστάμενο σύνολο 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με 
φυσικό αέριο, καθώς και τις υποδομές 
(δίκτυα και αγωγούς)·

Or. en

Τροπολογία 96
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι πρέπει να επισπευστούν οι 
δράσεις για τη διαφοροποίηση 
προμηθευτών, οδών και πηγών 
ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, ιδίως 
αυτές που αποσκοπούν στη δημιουργία 
νέων διαδρόμων μεταφοράς φυσικού 
αερίου (ανατολικός διάδρομος, νότιος 
διάδρομος και λεκάνη της Μεσογείου), 
δημιουργώντας πραγματικό ανταγωνισμό 
μεταξύ των χωρών-πηγών παροχής αερίου, 
αυξάνοντας το μερίδιο υγροποιημένου 
φυσικού αερίου της ΕΕ και βρίσκοντας 
νέους, απομακρυσμένους προμηθευτές 
(Αυστραλία, Καναδάς, ΗΠΑ, Λατινική 
Αμερική, Υποσαχάρια Αφρική, Κεντρική 
Ασία κ.λπ.), βελτιώνοντας τη διασύνδεση 
ενεργειακών δικτύων και συμπληρώνοντας 
τον ευρω-μεσογειακό δακτύλιο ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, 
εκσυγχρονίζοντας και επεκτείνοντας 
ταυτόχρονα το υφιστάμενο σύνολο 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με 
φυσικό αέριο, καθώς και τις υποδομές 

12. τονίζει ότι πρέπει να επισπευστούν οι 
δράσεις για τη διαφοροποίηση 
προμηθευτών, οδών και πηγών 
ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, ιδίως 
αυτές που αποσκοπούν στη δημιουργία
νέων διαδρόμων μεταφοράς φυσικού 
αερίου (ανατολικός διάδρομος, νότιος 
διάδρομος και λεκάνη της Μεσογείου), 
δημιουργώντας πραγματικό ανταγωνισμό 
μεταξύ των χωρών-πηγών παροχής αερίου, 
αυξάνοντας το μερίδιο υγροποιημένου 
φυσικού αερίου της ΕΕ και βρίσκοντας
νέους, απομακρυσμένους προμηθευτές 
(Αυστραλία, Καναδάς, ΗΠΑ, Λατινική 
Αμερική, Υποσαχάρια Αφρική, Κεντρική 
Ασία κ.λπ.), βελτιώνοντας τη διασύνδεση 
ενεργειακών δικτύων και συμπληρώνοντας 
τον ευρω-μεσογειακό δακτύλιο ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου,
εφαρμόζοντας ταυτόχρονα το σχέδιο 
διασύνδεσης των ενεργειακών αγορών 
της Βαλτικής (BEMIP) και 
εκσυγχρονίζοντας και επεκτείνοντας το 
υφιστάμενο σύνολο σταθμών 
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(δίκτυα και αγωγούς)· ηλεκτροπαραγωγής και σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με 
φυσικό αέριο, καθώς και τις υποδομές 
(δίκτυα και αγωγούς)·

Or. lt

Τροπολογία 97
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι πρέπει να επισπευστούν οι 
δράσεις για τη διαφοροποίηση 
προμηθευτών, οδών και πηγών 
ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, ιδίως 
αυτές που αποσκοπούν στη δημιουργία 
νέων διαδρόμων μεταφοράς φυσικού 
αερίου (ανατολικός διάδρομος, νότιος 
διάδρομος και λεκάνη της Μεσογείου), 
δημιουργώντας πραγματικό ανταγωνισμό 
μεταξύ των πηγών παροχής αερίου, 
αυξάνοντας το μερίδιο υγροποιημένου 
φυσικού αερίου της ΕΕ και βρίσκοντας 
νέους, απομακρυσμένους προμηθευτές 
(Αυστραλία, Καναδάς, ΗΠΑ, Λατινική 
Αμερική, Υποσαχάρια Αφρική, Κεντρική 
Ασία κ.λπ.), βελτιώνοντας τη διασύνδεση 
ενεργειακών δικτύων και συμπληρώνοντας 
τον ευρω-μεσογειακό δακτύλιο ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, 
εκσυγχρονίζοντας και αναβαθμίζοντας 
ταυτόχρονα το υφιστάμενο σύνολο 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με 
φυσικό αέριο, καθώς και τις υποδομές 
(δίκτυα και αγωγούς)·

12. τονίζει ότι πρέπει να επισπευστούν οι 
δράσεις για τη διαφοροποίηση 
προμηθευτών, οδών και πηγών 
ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, ιδίως 
αυτές που αποσκοπούν στη δημιουργία 
νέων διαδρόμων μεταφοράς φυσικού 
αερίου (ανατολικός διάδρομος, νότιος 
διάδρομος και λεκάνη της Μεσογείου), 
δημιουργώντας πραγματικό ανταγωνισμό 
μεταξύ των πηγών παροχής αερίου, 
αυξάνοντας το μερίδιο υγροποιημένου 
φυσικού αερίου της ΕΕ και βρίσκοντας 
νέους, απομακρυσμένους προμηθευτές 
(Αυστραλία, Καναδάς, ΗΠΑ, Λατινική 
Αμερική, Υποσαχάρια Αφρική, Κεντρική 
Ασία κ.λπ.), βελτιώνοντας τη διασύνδεση 
ενεργειακών δικτύων, συμπληρώνοντας 
τον ευρω-μεσογειακό δακτύλιο ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου και το 
σχέδιο διασύνδεσης των αγορών 
ενέργειας της Βαλτικής, εκσυγχρονίζοντας 
και αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα το 
υφιστάμενο σύνολο σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής και σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με 
φυσικό αέριο, καθώς και τις υποδομές 
(δίκτυα και αγωγούς)·

Or. en
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Τροπολογία 98
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι πρέπει να επισπευστούν οι 
δράσεις για τη διαφοροποίηση 
προμηθευτών, οδών και πηγών 
ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, ιδίως 
αυτές που αποσκοπούν στη δημιουργία 
νέων διαδρόμων μεταφοράς φυσικού 
αερίου (ανατολικός διάδρομος, νότιος 
διάδρομος και λεκάνη της Μεσογείου), 
δημιουργώντας πραγματικό ανταγωνισμό
μεταξύ των πηγών παροχής αερίου, 
αυξάνοντας το μερίδιο υγροποιημένου 
φυσικού αερίου της ΕΕ και βρίσκοντας 
νέους, απομακρυσμένους προμηθευτές 
(Αυστραλία, Καναδάς, ΗΠΑ, Λατινική 
Αμερική, Υποσαχάρια Αφρική, Κεντρική 
Ασία κ.λπ.), βελτιώνοντας τη διασύνδεση 
ενεργειακών δικτύων και συμπληρώνοντας 
τον ευρω-μεσογειακό δακτύλιο ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, 
εκσυγχρονίζοντας και αναβαθμίζοντας 
ταυτόχρονα το υφιστάμενο σύνολο 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με 
φυσικό αέριο, καθώς και τις υποδομές 
(δίκτυα και αγωγούς)·

12. τονίζει ότι πρέπει να επισπευστούν οι 
δράσεις για τη διαφοροποίηση 
προμηθευτών, οδών και πηγών 
ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, ιδίως 
αυτές που αποσκοπούν στη δημιουργία 
μιας πραγματικά ανταγωνιστικής αγοράς 
φυσικού αερίου, νέων διαδρόμων 
μεταφοράς φυσικού αερίου (ανατολικός 
διάδρομος, νότιος διάδρομος και λεκάνη 
της Μεσογείου), ανταγωνισμού μεταξύ 
των πηγών, αυξάνοντας το μερίδιο 
υγροποιημένου φυσικού αερίου της ΕΕ και 
βρίσκοντας νέους, απομακρυσμένους 
προμηθευτές (Αυστραλία, Καναδάς, ΗΠΑ, 
Λατινική Αμερική, Υποσαχάρια Αφρική, 
Κεντρική Ασία κ.λπ.), βελτιώνοντας τη 
διασύνδεση ενεργειακών δικτύων και 
συμπληρώνοντας τον ευρω-μεσογειακό 
δακτύλιο ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου, εκσυγχρονίζοντας και 
αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα το 
υφιστάμενο σύνολο σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής και σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με 
φυσικό αέριο, καθώς και τις υποδομές 
(δίκτυα και αγωγούς)·

Or. en

Τροπολογία 99
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι πρέπει να επισπευστούν οι 12. τονίζει ότι πρέπει να επισπευστούν οι 
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δράσεις για τη διαφοροποίηση 
προμηθευτών, οδών και πηγών 
ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, ιδίως 
αυτές που αποσκοπούν στη δημιουργία 
νέων διαδρόμων μεταφοράς φυσικού 
αερίου (ανατολικός διάδρομος, νότιος 
διάδρομος και λεκάνη της Μεσογείου), 
δημιουργώντας πραγματικό ανταγωνισμό 
μεταξύ των πηγών παροχής αερίου, 
αυξάνοντας το μερίδιο υγροποιημένου 
φυσικού αερίου της ΕΕ και βρίσκοντας 
νέους, απομακρυσμένους προμηθευτές 
(Αυστραλία, Καναδάς, ΗΠΑ, Λατινική 
Αμερική, Υποσαχάρια Αφρική, Κεντρική 
Ασία κ.λπ.), βελτιώνοντας τη διασύνδεση 
ενεργειακών δικτύων και συμπληρώνοντας 
τον ευρω-μεσογειακό δακτύλιο ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, 
εκσυγχρονίζοντας και αναβαθμίζοντας 
ταυτόχρονα το υφιστάμενο σύνολο 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με 
φυσικό αέριο, καθώς και τις υποδομές 
(δίκτυα και αγωγούς)·

δράσεις για τη διαφοροποίηση 
προμηθευτών, οδών και πηγών 
ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, ιδίως 
αυτές που αποσκοπούν στη δημιουργία 
νέων διαδρόμων διαμετακόμισης φυσικού 
αερίου (ανατολικός διάδρομος, νότιος 
διάδρομος και λεκάνη της Μεσογείου), 
δημιουργώντας πραγματικό ανταγωνισμό 
μεταξύ των πηγών παροχής αερίου, 
αυξάνοντας το μερίδιο υγροποιημένου 
φυσικού αερίου της ΕΕ και βρίσκοντας 
νέους, απομακρυσμένους προμηθευτές 
(Αυστραλία, Καναδάς, ΗΠΑ, Λατινική 
Αμερική, Υποσαχάρια Αφρική, Κεντρική 
Ασία κ.λπ.), βελτιώνοντας τη διασύνδεση 
ενεργειακών δικτύων και συμπληρώνοντας 
τον ευρω-μεσογειακό δακτύλιο ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, 
εκσυγχρονίζοντας και αναβαθμίζοντας 
ταυτόχρονα το υφιστάμενο σύνολο 
σταθμών, καθώς και τις υποδομές (δίκτυα 
ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυα μεταφοράς 
πετρελαίου και φυσικού αερίου)· 

Or. en

Τροπολογία 100
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι πρέπει να επισπευστούν οι 
δράσεις για τη διαφοροποίηση 
προμηθευτών, οδών και πηγών 
ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, ιδίως 
αυτές που αποσκοπούν στη δημιουργία 
νέων διαδρόμων μεταφοράς φυσικού 
αερίου (ανατολικός διάδρομος, νότιος 
διάδρομος και λεκάνη της Μεσογείου), 
δημιουργώντας πραγματικό ανταγωνισμό 
μεταξύ των πηγών παροχής αερίου, 
αυξάνοντας το μερίδιο υγροποιημένου 

12. τονίζει ότι πρέπει να επισπευστούν οι 
δράσεις για τη διαφοροποίηση 
προμηθευτών, οδών και πηγών 
ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, ιδίως 
αυτές που αποσκοπούν στη δημιουργία 
νέων διαδρόμων μεταφοράς φυσικού 
αερίου (νότιος διάδρομος και στη λεκάνη 
της Μεσογείου), στην ενίσχυση 
υφισταμένων διαδρόμων (ανατολικός 
διάδρομος), δημιουργώντας πραγματικό 
ανταγωνισμό μεταξύ των πηγών παροχής 



AM\892622EL.doc 59/104 PE483.535v01-00

EL

φυσικού αερίου της ΕΕ και βρίσκοντας 
νέους, απομακρυσμένους προμηθευτές 
(Αυστραλία, Καναδάς, ΗΠΑ, Λατινική 
Αμερική, Υποσαχάρια Αφρική, Κεντρική 
Ασία κ.λπ.), βελτιώνοντας τη διασύνδεση 
ενεργειακών δικτύων και συμπληρώνοντας 
τον ευρω-μεσογειακό δακτύλιο ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, 
εκσυγχρονίζοντας και αναβαθμίζοντας 
ταυτόχρονα το υφιστάμενο σύνολο 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με 
φυσικό αέριο, καθώς και τις υποδομές 
(δίκτυα και αγωγούς)·

αερίου, αυξάνοντας το μερίδιο 
υγροποιημένου φυσικού αερίου της ΕΕ και 
βρίσκοντας νέους, απομακρυσμένους 
προμηθευτές (Αυστραλία, Καναδάς, ΗΠΑ, 
Λατινική Αμερική, Υποσαχάρια Αφρική, 
Κεντρική Ασία κ.λπ.), βελτιώνοντας τη 
διασύνδεση ενεργειακών δικτύων και 
συμπληρώνοντας τον ευρω-μεσογειακό 
δακτύλιο ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου, εκσυγχρονίζοντας και 
αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα το 
υφιστάμενο σύνολο σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής και σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με 
φυσικό αέριο, καθώς και τις υποδομές 
(δίκτυα και αγωγούς)·

Or. en

Τροπολογία 101
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι πρέπει να επισπευστούν οι 
δράσεις για τη διαφοροποίηση 
προμηθευτών, οδών και πηγών 
ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, ιδίως 
αυτές που αποσκοπούν στη δημιουργία 
νέων διαδρόμων μεταφοράς φυσικού 
αερίου (ανατολικός διάδρομος, νότιος 
διάδρομος και λεκάνη της Μεσογείου), 
δημιουργώντας πραγματικό ανταγωνισμό 
μεταξύ των πηγών παροχής αερίου, 
αυξάνοντας το μερίδιο υγροποιημένου 
φυσικού αερίου της ΕΕ και βρίσκοντας 
νέους, απομακρυσμένους προμηθευτές 
(Αυστραλία, Καναδάς, ΗΠΑ, Λατινική 
Αμερική, Υποσαχάρια Αφρική, Κεντρική 
Ασία κ.λπ.), βελτιώνοντας τη διασύνδεση 
ενεργειακών δικτύων και συμπληρώνοντας 
τον ευρω-μεσογειακό δακτύλιο ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, 

12. τονίζει ότι πρέπει να επισπευστούν οι 
δράσεις για τη διαφοροποίηση 
προμηθευτών, οδών και πηγών 
ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, ιδίως 
αυτές που αποσκοπούν στη δημιουργία 
νέων διαδρόμων μεταφοράς φυσικού 
αερίου (ανατολικός διάδρομος, νότιος 
διάδρομος και λεκάνη της Μεσογείου), 
δημιουργώντας πραγματικό ανταγωνισμό 
μεταξύ των πηγών παροχής αερίου, 
αυξάνοντας το μερίδιο υγροποιημένου 
φυσικού αερίου της ΕΕ και βρίσκοντας 
νέους, απομακρυσμένους προμηθευτές 
(Αυστραλία, Καναδάς, ΗΠΑ, Λατινική 
Αμερική, Υποσαχάρια Αφρική, Κεντρική 
Ασία κ.λπ.), βελτιώνοντας τη διασύνδεση 
ενεργειακών δικτύων και συμπληρώνοντας 
τον ευρω-μεσογειακό δακτύλιο ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, 
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εκσυγχρονίζοντας και αναβαθμίζοντας 
ταυτόχρονα το υφιστάμενο σύνολο 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με 
φυσικό αέριο, καθώς και τις υποδομές 
(δίκτυα και αγωγούς)·

εκσυγχρονίζοντας και αναβαθμίζοντας 
ταυτόχρονα το υφιστάμενο σύνολο 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με 
φυσικό αέριο, καθώς και τις υποδομές 
(δίκτυα, αγωγούς, τερματικούς σταθμούς 
ΥΦΑ και πλοία)·

Or. en

Τροπολογία 102
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή να επικεντρωθεί 
περισσότερο στον νότιο διάδρομο, ιδίως 
στην ανάπτυξη ενεργειακής υποδομής 
από τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ σε 
πηγές ενέργειας· υπογραμμίζει ότι κάθε 
τμήμα της υποδομής που βρίσκεται εκτός 
ΕΕ πρέπει να διέπεται από τις αρχές της 
εσωτερικής αγοράς και να διαθέτει την 
ευελιξία που απαιτείται για να 
προστίθενται μελλοντικά νέες προμήθειες 
από άλλες πηγές·  καλεί την Επιτροπή να 
κάνει τη μέγιστη δυνατή χρήση της 
εντολής που της δίδεται από το 
Συμβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 103
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. επικροτεί τις συστάσεις της 
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Επιτροπής για ενισχυμένη πολιτική 
συνεργασία με τους ανατολικούς γείτονες 
και θεωρεί σημαντικό να 
αντιμετωπιστούν ως εξαιρετικά επείγοντα 
τα θέματα της προσχώρησης της 
Τουρκίας στη συνθήκη για την Κοινότητα 
Ενέργειας και του ανοίγματος του 
κεφαλαίου για την ενέργεια στις 
διαπραγματεύσεις για την προσχώρησή 
της στην ΕΕ· επιπροσθέτως, χαιρετίζει 
την πρωτοβουλία για τριμερή διάλογο 
ΕΕ-Ουκρανίας-Ρωσίας και τονίζει την 
ανάγκη να εξασφαλιστεί μεθοδική 
πολιτική και διοικητική συνεργασία και 
με τους δύο εταίρους·

Or. en

Τροπολογία 104
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. επιδοκιμάζει τη δημιουργία της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», 
η οποία συμβάλλει στην περαιτέρω 
ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας βελτιώνοντας τις διασυνδέσεις 
και θα ενισχύσει την ασφάλεια του 
εφοδιασμού καθώς και τη δυνατότητα 
εξοικονόμησης κόστους κατά τη 
μεταφορά ανανεώσιμης ενέργειας που 
διεξάγεται στα εδάφη της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να αξιοποιήσει την εν λόγω 
διευκόλυνση και για την επέκταση των 
ενεργειακών διασυνδέσεων με τις 
γειτονικές χώρες· 

Or. ro
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Τροπολογία 105
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. αναγνωρίζει τη γεωστρατηγική 
σημασία της περιοχής του Ευξείνου 
Πόντου για την ενεργειακή ασφάλεια της 
ΕΕ, ιδίως αναφορικά με τη 
διαφοροποίηση του ενεργειακού 
εφοδιασμού, καθώς συνδέει την Ευρώπη 
με την Κασπία Θάλασσα, τη Μέση 
Ανατολή και την Κεντρική Ασία· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για ενίσχυση 
της πολυμερούς συνεργασίας σε θέματα 
ενέργειας στην περιοχή του Ευξείνου 
Πόντου και για ανάπτυξη της ενεργειακής 
της υποδομής·

Or. en

Τροπολογία 106
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. υπογραμμίζει ότι οι δράσεις για 
αύξηση της εσωτερικής παραγωγής 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι 
κρίσιμης σημασίας για τη μείωση της 
εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές 
υδρογονανθράκων από το εξωτερικό· 
θεωρεί ότι θα πρέπει να 
επαναπροσδιοριστεί η διάρθρωση της 
παραγωγής και διανομής ενέργειας της 
ΕΕ και να αξιολογηθεί κατά πόσον είναι 
σύμφωνη με τους μακροπρόθεσμους 
στόχους για την ενέργεια και το κλίμα·
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Or. en

Τροπολογία 107
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. υπενθυμίζει τη σημαντική 
συνεισφορά του ΥΦΑ στον ενεργειακό 
εφοδιασμό της ΕΕ και ζητεί ενίσχυση της 
συνεργασίας με τους κύριους 
προμηθευτές και τους σημερινούς και 
μελλοντικούς καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 108
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. υπογραμμίζει ότι η διαφοροποίηση 
θα πρέπει να συνεπάγεται νέες, εκτός 
Ρωσίας πηγές πετρελαίου, φυσικού 
αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για τα 
κράτη μέλη που εξαρτώνται πλήρως από 
τον συγκεκριμένο προμηθευτή· 
υπογραμμίζει ότι ενώ το ρωσικό φυσικό 
αέριο συνιστά μόλις το 24% της 
κατανάλωσης φυσικού αερίου σε επίπεδο 
ΕΕ, το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 
48% και έως και 100% σε δώδεκα από τα 
27 κράτη μέλη και ως εκ τούτου έχει 
άμεσο αντίκτυπο στην ενεργειακή 
ασφάλεια της Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 109
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. υπογραμμίζει τη σημασία καίριων 
έργων προτεραιότητας όπως ο αγωγός 
Nabucco, μαζί με μικρότερα έργα όπως ο 
αγωγός Αδριατικής (TAP), η γραμμή 
διασύνδεσης Τουρκίας -Ελλάδας-Ιταλίας 
(ITGI) ή η γραμμή διασύνδεσης 
Αζερμπαϊτζάν-Γεωργίας-Ρουμανίας 
(AGRI)·

Or. en

Τροπολογία 110
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκτιμά ότι με τη διάδοση νέων, μη 
συμβατικών ενεργειακών τεχνολογιών 
(πετρελαιοφόρος άμμος και σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο από τον Καναδά, τις ΗΠΑ, 
την Αυστραλία, το Κατάρ, τη Βραζιλία, 
την Αργεντινή, ενεργειακή εξερεύνηση 
της Αρκτικής, περαιτέρω 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης στο Ιράκ, 
τη Βενεζουέλα και χώρες της Αφρικής), 
με νέους παράγοντες, συνεργάτες και 
περιοχές να παρουσιάζονται ως πιθανοί 
μελλοντικοί προμηθευτές, η ΕΕ πρέπει, 
επίσης, να εστιάσει τις προσπάθειές της 
ώστε να επωφεληθεί πλήρως από αυτήν 
τη νέα κατάσταση και να αναπτύξει νέες 
ενεργειακές συνεργασίες προκειμένου να 

διαγράφεται
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διαφοροποιήσει τους προμηθευτές της·

Or. en

Τροπολογία 111
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo 
Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκτιμά ότι με τη διάδοση νέων, μη 
συμβατικών ενεργειακών τεχνολογιών 
(πετρελαιοφόρος άμμος και σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο από τον Καναδά, τις ΗΠΑ, 
την Αυστραλία, το Κατάρ, τη Βραζιλία, 
την Αργεντινή, ενεργειακή εξερεύνηση της 
Αρκτικής, περαιτέρω δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης στο Ιράκ, τη Βενεζουέλα 
και χώρες της Αφρικής), με νέους 
παράγοντες, συνεργάτες και περιοχές να 
παρουσιάζονται ως πιθανοί μελλοντικοί 
προμηθευτές, η ΕΕ πρέπει, επίσης, να 
εστιάσει τις προσπάθειές της ώστε να 
επωφεληθεί πλήρως από αυτήν τη νέα 
κατάσταση και να αναπτύξει νέες 
ενεργειακές συνεργασίες προκειμένου να 
διαφοροποιήσει τους προμηθευτές της·

13. εκτιμά ότι με τη διάδοση νέων, μη 
συμβατικών ενεργειακών τεχνολογιών 
(πετρελαιοφόρος άμμος και σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο από τον Καναδά, τις ΗΠΑ, 
την Αυστραλία, το Κατάρ, τη Βραζιλία, 
την Αργεντινή, ενεργειακή εξερεύνηση της 
Αρκτικής, περαιτέρω δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης στο Ιράκ, τη Βενεζουέλα 
και χώρες της Αφρικής), με νέους 
παράγοντες, συνεργάτες και περιοχές να 
παρουσιάζονται ως πιθανοί μελλοντικοί 
προμηθευτές, η ΕΕ πρέπει, επίσης, να 
εστιάσει τις προσπάθειές της ώστε να 
επωφεληθεί πλήρως από αυτήν τη νέα 
κατάσταση και να αναπτύξει νέες 
ενεργειακές συνεργασίες προκειμένου να 
διαφοροποιήσει τους προμηθευτές της, και 
τις ευρωατλαντικές οδούς εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 112
Paweł Zalewski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. υπογραμμίζει τη βαρύνουσα 
σημασία που έχει η μετάβαση στην 
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ενεργειακή οικονομία με χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα·  τονίζει την ανάγκη 
διατήρησης της ανταγωνιστικότητας και 
της καινοτομίας, μεταξύ άλλων χάρη σε 
κατάλληλα μέσα εμπορικής πολιτικής·  
θεωρεί ότι ο τρόπος μετάβασης στην 
ενεργειακή οικονομία με χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα πρέπει να 
προσαρμόζεται στις δυνατότητες της 
δεδομένης γεωγραφικής περιοχής, στις 
ιδιαιτερότητες του ενεργειακού 
συστήματος και στο ενεργειακό μίγμα του 
εκάστοτε κράτους μέλους και της 
γεωλογικής του δομής· φρονεί ότι η εν 
λόγω προσέγγιση εγγυάται τη μέγιστη 
ασφάλεια εφοδιασμού και την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, ενώ 
παράλληλα διαφυλάσσεται η συμβατικά 
εδραιωμένη αυτονομία ενός εκάστου 
κράτους μέλους όσον αφορά την 
εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων, 
την επιλογή των ενεργειακών πηγών και 
τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού 
εφοδιασμού·

Or. pl

Τροπολογία 113
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. πιστεύει ότι στο πλαίσιο του 
ενεργειακού τους μίγματος και της 
παγκόσμιας αγοράς ενέργειας και 
ενεργειακής ασφάλειας, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διατηρήσουν το δικαίωμα 
ανάπτυξης όλων των εγχωρίων πηγών 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων πηγών 
εθνικού φυσικού αερίου· θεωρεί ότι η 
ανάπτυξη εγχωρίων πηγών εξακολουθεί 
να είναι απαραίτητη για να 
αντισταθμιστούν κίνδυνοι από την 
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εισαγωγή προμηθειών από χώρες εκτός 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 114
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. υπογραμμίζει ότι καθώς ο 
ενεργειακός εφοδιασμός μετακινείται 
προς αναπτυσσόμενες οικονομίες, η ΕΕ 
θα πρέπει να αρχίσει εντατικό διάλογο και 
συνεργασία με τις χώρες BRICS 
αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση, 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις 
καθαρές τεχνολογίες άνθρακα, τις 
τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης 
διοξειδίου του άνθρακα (CCS), τα έξυπνα 
δίκτυα, την έρευνα της σύντηξης και την 
πυρηνική ασφάλεια· 

Or. en

Τροπολογία 115
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. υπογραμμίζει τον ρόλο που 
διαδραμάτισε το φυσικό αέριο από μη 
συμβατικές πηγές στον μετασχηματισμό 
της παγκόσμιας αγοράς ΥΦΑ·

Or. en



PE483.535v01-00 68/104 AM\892622EL.doc

EL

Τροπολογία 116
Paweł Zalewski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. δίνει έμφαση στις άμεσες επενδύσεις 
της ΕΕ στο εξωτερικό για την κατασκευή 
και τον εκσυγχρονισμό της ενεργειακής 
υποδομής στις αναπτυσσόμενες χώρες· 
ταυτόχρονα τονίζει ότι πρέπει να 
διασφαλιστεί η ανάλογη νομική 
προστασία των επενδύσεων, πράγμα που 
συνεπάγεται την επέκταση του 
κεκτημένου της ΕΕ σε τρίτες χώρες 
(μεταξύ άλλων με την ενίσχυση και την 
επέκταση της Συνθήκης για την 
Ενεργειακή Κοινότητα)·

Or. pl

Τροπολογία 117
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ευρείας συνεργασίας στην περιοχή της 
Αρκτικής, ιδίως μεταξύ χωρών του 
ευρωατλαντικού χώρου·

Or. en

Τροπολογία 118
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αειφορία – ενισχυμένη συνεργασία με 
προμηθεύτριες χώρες

Αειφορία – ενισχυμένη συνεργασία με 
προμηθεύτριες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς

Or. en

Τροπολογία 119
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. έχει τη γνώμη ότι η αυξανόμενη 
συγκέντρωση αποθεμάτων ορυκτών 
καυσίμων σε κατά κύριο λόγο ασταθείς και 
μη δημοκρατικές χώρες καθιστά την ΕΕ 
ευάλωτη και υπονομεύει έντονα την 
ανάπτυξη αξιόπιστης, αποτελεσματικής 
και συνεκτικής κοινής ευρωπαϊκής 
ενεργειακής πολιτικής·

14. έχει τη γνώμη ότι η αυξανόμενη 
παγκόσμια ζήτηση ενέργειας και η υψηλή 
συγκέντρωση αποθεμάτων ορυκτών 
καυσίμων σε κατά κύριο λόγο ασταθείς και 
μη δημοκρατικές χώρες καθιστά την ΕΕ 
ευάλωτη και υπονομεύει έντονα την 
ανάπτυξη αξιόπιστης, αποτελεσματικής 
και συνεκτικής κοινής ευρωπαϊκής 
ενεργειακής πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 120
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da 
Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. έχει τη γνώμη ότι η αυξανόμενη 
συγκέντρωση αποθεμάτων ορυκτών 
καυσίμων σε κατά κύριο λόγο ασταθείς και 
μη δημοκρατικές χώρες καθιστά την ΕΕ 
ευάλωτη και υπονομεύει έντονα την 
ανάπτυξη αξιόπιστης, αποτελεσματικής 

14. έχει τη γνώμη ότι η αυξανόμενη 
συγκέντρωση αποθεμάτων ορυκτών 
καυσίμων σε κατά κύριο λόγο ασταθείς και 
μη δημοκρατικές χώρες καθιστά την ΕΕ 
ευάλωτη και υπονομεύει έντονα την 
ανάπτυξη αξιόπιστων, αποτελεσματικών 
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και συνεκτικής κοινής ευρωπαϊκής
ενεργειακής πολιτικής·

και συνεκτικών κοινών ευρωπαϊκών 
πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 121
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να συνάψει 
αμοιβαία επωφελείς ενεργειακές εταιρικές 
σχέσεις με βασικούς παράγοντες σε όλους 
τους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, στους 
οποίους ανήκουν μεταξύ άλλων η 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, οι 
επενδύσεις στην αειφορία και στην 
προστασία του περιβάλλοντος, οι 
τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, η ενεργειακή 
απόδοση και η πυρηνική ασφάλεια·

Or. ro

Τροπολογία 122
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. κρίνει ότι οι ενεργειακές εταιρικές 
σχέσεις της ΕΕ και η συμμετοχή της ΕΕ 
σε παγκόσμια φόρα όπως το G-20 πρέπει 
να προάγουν ενεργειακές πολιτικές 
μεγαλύτερης αειφορίας σε τρίτες χώρες, 
βελτιώνοντας ταυτόχρονα τη διαφάνεια 
της αγοράς, περιορίζοντας τη 
μεταβλητότητα των διεθνών αγορών και 
προωθώντας μία παγκόσμια ενεργειακή 
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αγορά που θα είναι λιγότερο ευπρόσβλητη 
σε αιφνίδιες μεταβολές και διακοπές του 
εφοδιασμού·

Or. ro

Τροπολογία 123
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14γ. υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης 
της πολυμερούς ενεργειακής συνεργασίας 
στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου, οι 
θεμελιώδεις αρχές της οποίας 
θεσπίζονται από τον ΠΟΕ και τη 
Συνθήκη για το Χάρτη Ενέργειας· 
υποστηρίζει την πλήρη ενοποίηση των 
αγορών και των κανονιστικών ρυθμίσεων 
βάσει της ενεργειακής και 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ και 
τάσσεται υπέρ της προσχώρησης χωρών 
της ευρύτερης περιοχής του Εύξεινου 
Πόντου στη Συνθήκη για την ίδρυση της 
ενεργειακής κοινότητας καθώς και υπέρ 
των ενισχύσεων της ΕΕ, της ΕΤΕπ και 
της ΕΤΑΑ για τον εκσυγχρονισμό των 
ενεργειακών υποδομών στην περιοχή του 
Εύξεινου Πόντου·

Or. ro

Τροπολογία 124
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da 
Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15



PE483.535v01-00 72/104 AM\892622EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει την ανάγκη για επέκταση 
των συνδέσεων, οικοδομώντας νέες 
διασυνδέσεις μεταξύ του ευρωπαϊκού 
ενεργειακού δικτύου και των γειτονικών 
χωρών (Δυτικά Βαλκάνια, ανατολικές 
γειτονικές χώρες και χώρες της Κασπίας 
Θάλασσας) και δημιουργώντας μια 
ευρύτερη ρυθμιστική ζώνη, 
αποφεύγοντας ταυτόχρονα την κατασκευή 
φθηνών αλλά με υψηλή ένταση CO2
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής πλησίον των 
συνόρων της ΕΕ·

15. επισημαίνει την ανάγκη για επέκταση 
των συνδέσεων μεταξύ του ευρωπαϊκού 
ενεργειακού δικτύου και των γειτονικών 
χωρών (Δυτικά Βαλκάνια, ανατολικές 
γειτονικές χώρες και χώρες της Κασπίας 
Θάλασσας) με τη δημιουργία νέων 
διασυνδέσεων και την προώθηση της 
ρυθμιστικής σύγκλισης, με στόχο μεταξύ 
άλλων να αποφευχθεί η κατασκευή 
φθηνών αλλά με υψηλή ένταση CO2
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής πλησίον των 
συνόρων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 125
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει την ανάγκη για επέκταση 
των συνδέσεων, οικοδομώντας νέες 
διασυνδέσεις μεταξύ του ευρωπαϊκού 
ενεργειακού δικτύου και των γειτονικών 
χωρών (Δυτικά Βαλκάνια, ανατολικές 
γειτονικές χώρες και χώρες της Κασπίας 
Θάλασσας) και δημιουργώντας μια 
ευρύτερη ρυθμιστική ζώνη, αποφεύγοντας 
ταυτόχρονα την κατασκευή φθηνών αλλά 
με υψηλή ένταση CO2 σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής πλησίον των συνόρων 
της ΕΕ·

15. επισημαίνει την ανάγκη για επέκταση 
των συνδέσεων, οικοδομώντας νέες 
διασυνδέσεις μεταξύ του ευρωπαϊκού 
ενεργειακού δικτύου και των γειτονικών 
χωρών (Δυτικά Βαλκάνια, ανατολικές 
γειτονικές χώρες και χώρες της Κασπίας 
Θάλασσας) και δημιουργώντας μια 
ευρύτερη ρυθμιστική ζώνη, αποφεύγοντας 
ταυτόχρονα την κατασκευή πυρηνικών 
σταθμών που δεν πληρούν τις υψηλότερες 
προδιαγραφές πυρηνικής ασφάλειας και 
φθηνών αλλά με υψηλή ένταση CO2
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής πλησίον των 
συνόρων της ΕΕ·

Or. lt
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Τροπολογία 126
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει την ανάγκη για επέκταση 
των συνδέσεων, οικοδομώντας νέες 
διασυνδέσεις μεταξύ του ευρωπαϊκού 
ενεργειακού δικτύου και των γειτονικών 
χωρών (Δυτικά Βαλκάνια, ανατολικές 
γειτονικές χώρες και χώρες της Κασπίας 
Θάλασσας) και δημιουργώντας μια 
ευρύτερη ρυθμιστική ζώνη, αποφεύγοντας 
ταυτόχρονα την κατασκευή φθηνών αλλά 
με υψηλή ένταση CO2 σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής πλησίον των συνόρων 
της ΕΕ·

15. επισημαίνει την ανάγκη για επέκταση 
των συνδέσεων, οικοδομώντας νέες 
διασυνδέσεις μεταξύ του ευρωπαϊκού 
ενεργειακού δικτύου και των γειτονικών 
χωρών (Δυτικά Βαλκάνια, ανατολικές 
γειτονικές χώρες, χώρες της Κασπίας 
Θάλασσας, της Βόρειας Αφρικής και της 
Εγγύς Ανατολής) και δημιουργώντας μια 
ευρύτερη ρυθμιστική ζώνη, αποφεύγοντας 
ταυτόχρονα την κατασκευή φθηνών αλλά 
με υψηλή ένταση CO2 σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής ή πυρηνικών σταθμών
πλησίον των συνόρων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 127
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει την ανάγκη για επέκταση 
των συνδέσεων, οικοδομώντας νέες 
διασυνδέσεις μεταξύ του ευρωπαϊκού 
ενεργειακού δικτύου και των γειτονικών 
χωρών (Δυτικά Βαλκάνια, ανατολικές 
γειτονικές χώρες και χώρες της Κασπίας 
Θάλασσας) και δημιουργώντας μια 
ευρύτερη ρυθμιστική ζώνη, αποφεύγοντας 
ταυτόχρονα την κατασκευή φθηνών αλλά 
με υψηλή ένταση CO2 σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής πλησίον των συνόρων 
της ΕΕ·

15. επισημαίνει την ανάγκη για επέκταση 
των συνδέσεων, οικοδομώντας νέες 
διασυνδέσεις μεταξύ του ευρωπαϊκού 
ενεργειακού δικτύου και των γειτονικών 
χωρών (Δυτικά Βαλκάνια, ανατολικές 
γειτονικές χώρες και χώρες της Κασπίας 
Θάλασσας) και δημιουργώντας μια 
ευρύτερη ρυθμιστική ζώνη, αποφεύγοντας 
ταυτόχρονα την κατασκευή φθηνών αλλά 
με υψηλή ένταση CO2 σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής και μη ασφαλών
πυρηνικών σταθμών πλησίον των 
συνόρων της ΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 128
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. θεωρεί σημαντική την επιδίωξη 
έργων υποδομής κοινού συμφέροντος 
όπως ορίζεται στην πρόταση κανονισμού 
της Επιτροπής σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις 
διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές και 
την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα 
«Προτεραιότητες για την ενεργειακή 
υποδομή για το 2020 και μετέπειτα».  
Δεδομένης της στρατηγικής σημασίας 
των έργων αυτών, οι συνακόλουθες 
συμφωνίες με εξωτερικούς εταίρους 
πρέπει να λάβουν την ανάλογη 
προτεραιότητα, να αναπτυχθούν με 
βιώσιμο τρόπο και να συναφθούν 
γρήγορα εντός ενός συστήματος αγοράς 
που θα βασίζεται σε κανόνες· 

Or. en

Τροπολογία 129
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. στηρίζει πλήρως και υπογραμμίζει 
επιπλέον την ανάγκη ανάπτυξης μιας νέας 
διάστασης της εξωτερικής ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ με βάση στρατηγικές 
εταιρικές σχέσεις με κεντρικής σημασίας 
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ενεργειακούς παράγοντες στους τομείς 
των πολιτικών για τη βιώσιμη ενέργεια, 
της έρευνας, της επιστημονικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας για φιλικές για 
το περιβάλλον τεχνολογίες και 
καινοτομίες, της εξισορρόπησης 
συστημάτων, καθώς και της 
υποκατάστασης σπανίων γαιών και της 
ενίσχυσης της ενεργειακής απόδοσης· 
υπενθυμίζει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες 
που προσφέρονται εν προκειμένω για 
επιχειρήσεις της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 130
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. τονίζει ότι στις γειτονικές περιοχές 
της ΕΕ τα υφιστάμενα και 
προγραμματισμένα πυρηνικά έργα πρέπει 
να υλοποιούνται σύμφωνα με τις 
υψηλότερες προδιαγραφές πυρηνικής 
προστασίας και ασφάλειας και να 
ελέγχονται βάσει κοινών κανόνων και 
μεθόδων αξιολόγησης· καλεί την ΕΕ να 
δραστηριοποιηθεί πιο ενεργά στη Διεθνή 
Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEO) για 
τον καθορισμό νομικά δεσμευτικών 
διεθνών προδιαγραφών υψηλής 
πυρηνικής ασφάλειας·

Or. lt

Τροπολογία 131
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι στον ενεργειακό 
διάλογο μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας, όπου η ΕΕ 
πρέπει να εκφράζεται με μία φωνή, πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη η ειδική και 
εξαρτημένη κατάσταση των κρατών μελών 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 
καθώς η ενεργειακή τους εξάρτηση μπορεί 
να επιλυθεί μόνο με τη σύνδεση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο του συνόλου των 
ενεργειακών υποδομών και με την πλήρη 
εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής 
ενεργειακής αγοράς·

16. επισημαίνει ότι στον ενεργειακό 
διάλογο μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας, όπου η ΕΕ 
πρέπει να εκφράζεται με μία φωνή, πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη η ειδική και 
εξαρτημένη κατάσταση των κρατών μελών 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 
καθώς η ενεργειακή τους εξάρτηση μπορεί 
να επιλυθεί μόνο με τη σύνδεση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο του συνόλου των 
ενεργειακών υποδομών και με την πλήρη 
εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής 
ενεργειακής αγοράς· θεωρεί ότι στο 
διάλογο πρέπει να συζητηθούν σημαντικά 
ζητήματα όπως η πρόσβαση σε 
ενεργειακούς πόρους, ενεργειακά δίκτυα 
και αγορές εξαγωγής ενέργειας, η 
προστασία των επενδύσεων, η 
διαλειτουργικότητα, η πρόληψη κρίσεων 
και η συνεργασία, οι κοινές συνθήκες 
ανταγωνισμού και ο καθορισμός τιμών 
για την ενέργεια· τονίζει ότι πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα του 
αγωγού Ντρούζμπα και ότι πρέπει να 
υιοθετηθούν ειδικά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ 
με σκοπό την ανανέωση της προμήθειας 
πετρελαίου μέσω του νυν κλειστού 
τμήματος του αγωγού·

Or. lt

Τροπολογία 132
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι στον ενεργειακό 
διάλογο μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας, όπου η ΕΕ 
πρέπει να εκφράζεται με μία φωνή, πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη η ειδική και 
εξαρτημένη κατάσταση των κρατών μελών 

16. επισημαίνει ότι στον ενεργειακό 
διάλογο μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας η ΕΕ 
πρέπει να εκφράζεται με μία φωνή· τονίζει 
ότι πρέπει να επιλυθεί η ειδική και 
εξαρτημένη κατάσταση των κρατών μελών 
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της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 
καθώς η ενεργειακή τους εξάρτηση 
μπορεί να επιλυθεί μόνο με τη σύνδεση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο του συνόλου των 
ενεργειακών υποδομών και με την πλήρη 
εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής 
ενεργειακής αγοράς·

της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
από εξωτερικούς προμηθευτές – ιδίως 
των κρατών της Βαλτικής που είναι 
απομονωμένα από τις υποδομές της 
ενεργειακής αγοράς της ΕΕ – άμεσα έως 
τα τέλη του 2015, με τη σύνδεση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο του συνόλου των 
ενεργειακών υποδομών και με την πλήρη 
εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής 
ενεργειακής αγοράς·

Or. lt

Τροπολογία 133
Algirdas Saudargas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι στον ενεργειακό 
διάλογο μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας, όπου η ΕΕ 
πρέπει να εκφράζεται με μία φωνή, πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη η ειδική και 
εξαρτημένη κατάσταση των κρατών μελών 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 
καθώς η ενεργειακή τους εξάρτηση μπορεί 
να επιλυθεί μόνο με τη σύνδεση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο του συνόλου των 
ενεργειακών υποδομών και με την πλήρη 
εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής 
ενεργειακής αγοράς·

16. επισημαίνει ότι στον ενεργειακό 
διάλογο μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας, όπου η ΕΕ 
πρέπει να εκφράζεται με μία φωνή, πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη η ειδική και 
εξαρτημένη κατάσταση των κρατών μελών 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 
καθώς η ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού των χωρών τους μπορεί να 
εξασφαλιστεί μόνο με τη σύνδεση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο του συνόλου των 
ενεργειακών υποδομών και με την πλήρη 
εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής 
ενεργειακής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 134
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι στον ενεργειακό 
διάλογο μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας, όπου η ΕΕ 
πρέπει να εκφράζεται με μία φωνή, πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη η ειδική και 
εξαρτημένη κατάσταση των κρατών μελών 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 
καθώς η ενεργειακή τους εξάρτηση μπορεί 
να επιλυθεί μόνο με τη σύνδεση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο του συνόλου των 
ενεργειακών υποδομών και με την πλήρη 
εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής 
ενεργειακής αγοράς·

16. επισημαίνει ότι στον ενεργειακό 
διάλογο μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας, όπου η ΕΕ 
πρέπει να εκφράζεται με μία φωνή, πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη η ειδική και 
εξαρτημένη κατάσταση των κρατών μελών 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 
καθώς η ενεργειακή τους εξάρτηση μπορεί 
να επιλυθεί μόνο με τη διασύνδεση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο του συνόλου των 
ενεργειακών υποδομών και με την πλήρη 
εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής 
ενεργειακής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 135
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. τονίζει ότι καθώς τα κράτη μέλη 
αρχίζουν τη διασύνδεση και την 
ολοκλήρωση των εθνικών τους αγορών 
μέσω επενδύσεων σε υποδομές και της 
έγκρισης κοινών κανόνων, θα πρέπει 
επίσης να καταβληθούν προσπάθειες για 
συνεργασία με τη Ρωσία προκειμένου να 
επισημανθούν δημιουργικά και αμοιβαία 
αποδεκτά μέτρα με στόχο τη μείωση των 
αποκλίσεων μεταξύ των δύο ενεργειακών 
αγορών·

Or. en

Τροπολογία 136
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. υπογραμμίζει τη σημασία του 
ενεργειακού διαλόγου με τη Ρωσία και 
ενός οδικού χάρτη ΕΕ-Ρωσίας, όπως 
πρότεινε το Συμβούλιο Ενέργειας· 
υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
προστεθεί στην ατζέντα η συνεργασία σε 
τομείς αμοιβαίου οφέλους, όπως η κοινή 
έρευνα και η μεταφορά τεχνολογίας, 
ιδίως στον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 137
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. ζητεί να συμπεριλάβει η συνθήκη για 
τον χάρτη ενέργειας περισσότερες χώρες 
και να γίνουν προσπάθειες στο φόρουμ 
της διάσκεψης για τον χάρτη ενέργειας με 
στόχο τη διαπραγμάτευση διεθέτησης 
διαφορών που θα οδηγήσει στην πλήρη 
αποδοχή των αρχών του χάρτη ενέργειας 
και των πρωτοκόλλων του από τη Ρωσία·

Or. en

Τροπολογία 138
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. τονίζει τον ρόλο της 
κοινοβουλευτικής συνέλευσης Euronest 
που θα συμβάλει στην επίτευξη των 
στόχων της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης και θα έχει ως εκ τούτου θετικό 
αντίκτυπο στα θέματα που αφορούν την 
ενεργειακή ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 139
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo 
Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπενθυμίζει ότι οι χώρες του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
αποτελούν ήδη μέρος της εσωτερικής 
αγοράς της ΕΕ και ότι η συνεργασία τους 
είναι πολύ σημαντική για την επίτευξη των 
ενεργειακών στόχων του 2020· επικροτεί 
τις τρέχουσες πρωτοβουλίες για ενίσχυση 
της συνεργασίας με την Ελβετία που 
πρέπει επίσης να αποσκοπεί στην ένταξή 
της στην εσωτερική ενεργειακή αγορά της 
ΕΕ·

17. υπενθυμίζει ότι οι χώρες του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
αποτελούν ήδη μέρος της εσωτερικής 
αγοράς της ΕΕ και ότι η συνεργασία τους 
είναι πολύ σημαντική για την επίτευξη των 
ενεργειακών στόχων του 2020· επικροτεί 
τις τρέχουσες πρωτοβουλίες για ενίσχυση 
της συνεργασίας με την Ελβετία που 
πρέπει επίσης να αποσκοπεί στην πλήρη 
ένταξή της στην εσωτερική ενεργειακή 
αγορά της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 140
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. πιστεύει ότι η εξωτερική ενεργειακή 
πολιτική της ΕΕ πρέπει να βασίζεται και 
να προωθεί τις αρχές της αλληλεγγύης, της 
διαφάνειας, της επικουρικότητας, της 
αειφορίας και της συνεργασίας, καθώς και 
στην αμοιβαιότητα, σε μια βασιζόμενη σε 
κανόνες προσέγγιση της αγοράς και στον 
συντονισμό μεταξύ της ΕΕ, των κρατών 
μελών της και των χωρών εταίρων·

18. πιστεύει ότι η εξωτερική ενεργειακή 
πολιτική της ΕΕ πρέπει να βασίζεται και 
να προωθεί τις αρχές της αλληλεγγύης, της 
διαφάνειας, της επικουρικότητας, της 
αειφορίας και της συνεργασίας, καθώς και 
στην αμοιβαιότητα, σε μια βασιζόμενη σε 
κανόνες προσέγγιση της αγοράς και στον 
συντονισμό μεταξύ της ΕΕ, των κρατών 
μελών της και των χωρών εταίρων· καλεί 
το Συμβούλιο να δώσει στην Επιτροπή 
εντολή για έναρξη διαπραγματεύσεων 
σχετικά με τη μετατροπή των σημερινών 
μνημονίων συμφωνίας με γειτονικά 
κράτη για θέματα ενέργειας σε νομικά 
δεσμευτικά κείμενα·

Or. en

Τροπολογία 141
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. πιστεύει ότι η εξωτερική ενεργειακή 
πολιτική της ΕΕ πρέπει να βασίζεται και 
να προωθεί τις αρχές της αλληλεγγύης, της 
διαφάνειας, της επικουρικότητας, της 
αειφορίας και της συνεργασίας, καθώς και 
στην αμοιβαιότητα, σε μια βασιζόμενη σε 
κανόνες προσέγγιση της αγοράς και στον 
συντονισμό μεταξύ της ΕΕ, των κρατών 
μελών της και των χωρών εταίρων·

18. πιστεύει ότι η εξωτερική ενεργειακή 
πολιτική της ΕΕ πρέπει να βασίζεται και 
να προωθεί τις αρχές της αλληλεγγύης, της 
διαφάνειας, της επικουρικότητας, της 
αειφορίας και της συνεργασίας, καθώς και 
στην αμοιβαιότητα, σε μια βασιζόμενη σε 
κανόνες προσέγγιση της αγοράς και στον 
συντονισμό μεταξύ της ΕΕ, των κρατών 
μελών της και των χωρών εταίρων·
πιστεύει ότι η τήρηση των οριζοντίων 
στόχων που εμπεριέχονται στη Συνθήκη 
της Λισαβόνας είναι καθοριστική για την 
επιβεβαίωση του ρόλου της Ευρώπης 
μέσα στο μεταβαλλόμενο πλαίσιο της 
περιφερειακής πολιτικής·
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Or. en

Τροπολογία 142
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. παρακολουθεί συζητήσεις για έργα 
ανανεώσιμης ενέργειας 
χρηματοδοτούμενα από τη βιομηχανία 
εκτός των συνόρων της ΕΕ, που 
αυξάνουν την αξιοπιστία του 
μακροπρόθεσμου στόχου μιας οικονομίας 
η οποία θα βασίζεται πλήρως σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα 
προσφέρει μια πραγματικά βιώσιμη 
προοπτική σχετικά με την ενέργεια και 
την οικονομική ανάπτυξη σε χώρες εκτός 
ΕΕ, με την προϋπόθεση ότι το έργο θα 
εξυπηρετεί την τοπική ζήτηση βιώσιμης 
ενέργειας και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας στις εν λόγω χώρες· 
επισημαίνει, σε σχέση με αυτό, ότι τα 
κοινά έργα δεν θα πρέπει να υπονομεύουν 
τις προσπάθειες της ΕΕ για προώθηση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
εγχώριο επίπεδο, προκειμένου να 
επιτευχθεί ο τελικός στόχος της για 
επίτευξη μιας οικονομίας που θα 
βασίζεται πλήρως σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· 

Or. en

Τροπολογία 143
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo 
Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξακολουθήσουν να συμπεριλαμβάνονται 
κεντρικής σημασίας αρχές για το εμπόριο 
και τις επενδύσεις, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προάγουν ίσους όρους ανταγωνισμού για 
τις επενδύσεις σε βιώσιμη ενέργεια, τόσο 
σε διμερείς συμφωνίες όσο και σε 
πολυμερή νομικά πλαίσια όπως η 
συνθήκη για τον χάρτη ενέργειας και ο 
ΠΟΕ, και να καταστεί δυνατή η επιβολή 
τους μέσω αποτελεσματικών μηχανισμών 
επίλυσης διαφορών·

Or. en

Τροπολογία 144
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da 
Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. εκτιμά ότι ταυτόχρονα με τη 
συνεργασία στον τομέα της 
εκμετάλλευσης, της εμπορίας και της 
διαμετακόμισης ενεργειακών προϊόντων 
στην ΕΕ, υπάρχει επίσης η ανάγκη για 
ενίσχυση της συνεργασίας όσον αφορά την 
ασφάλεια και προστασία των ενεργειακών 
τεχνολογιών, την ανταλλαγή δεδομένων 
σχετικά με τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την 
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και 
της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και 
τις καθαρές και ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, ιδίως στις σχέσεις με χώρες στις 
οποίες η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται 
ταχέως·

19. εκτιμά ότι ταυτόχρονα με τη 
συνεργασία στον τομέα της 
εκμετάλλευσης, της εμπορίας και της 
διαμετακόμισης ενεργειακών προϊόντων 
στην ΕΕ, υπάρχει επίσης η ανάγκη για 
ενίσχυση της συνεργασίας όσον αφορά την 
ασφάλεια και προστασία των ενεργειακών 
τεχνολογιών, την ανταλλαγή δεδομένων 
σχετικά με τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την 
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και 
της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και 
τις καθαρές και ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, ιδίως στις σχέσεις με χώρες στις 
οποίες η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται 
ταχέως. Η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει 
απέναντι στις χώρες αυτές μια πολιτική 
με σκοπό την προώθηση ενός βιώσιμου 
και ασφαλούς ενεργειακού συστήματος το 
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οποίο θα συμβάλει στην καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 145
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. εκτιμά ότι ταυτόχρονα με τη 
συνεργασία στον τομέα της 
εκμετάλλευσης, της εμπορίας και της 
διαμετακόμισης ενεργειακών προϊόντων 
στην ΕΕ, υπάρχει επίσης η ανάγκη για 
ενίσχυση της συνεργασίας όσον αφορά την 
ασφάλεια και προστασία των ενεργειακών 
τεχνολογιών, την ανταλλαγή δεδομένων 
σχετικά με τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την 
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και 
της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και 
τις καθαρές και ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, ιδίως στις σχέσεις με χώρες στις 
οποίες η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται 
ταχέως·

19. εκτιμά ότι ταυτόχρονα με τη 
συνεργασία στον τομέα της 
εκμετάλλευσης, της εμπορίας και της 
διαμετακόμισης ενεργειακών προϊόντων 
στην ΕΕ, υπάρχει επίσης η ανάγκη για 
ενίσχυση της συνεργασίας και για 
ανάπτυξη συγκεκριμένων μέσων όσον 
αφορά την ασφάλεια και προστασία των 
ενεργειακών τεχνολογιών (όπως στην 
περίπτωση του μηχανισμού συνεργασίας 
στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας), 
την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τη 
μεταφορά τεχνογνωσίας, την προώθηση 
της ενεργειακής απόδοσης και της 
εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και τις 
καθαρές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
ιδίως στις σχέσεις με χώρες στις οποίες η 
κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται ταχέως·

Or. en

Τροπολογία 146
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. υπενθυμίζει ότι για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, για την αποθήκευση 
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ηλεκτρισμού και για άλλες προηγμένες 
ενεργειακές εφαρμογές χρειάζεται 
πλειάδα πρώτων υλών, 
συμπεριλαμβανομένων των σπανίων 
γαιών, των οποίων η προμήθεια είναι 
σήμερα εξαιρετικά δύσκολη· θεωρεί ότι 
είναι αναγκαία μία συντονισμένη δράση 
από την ΕΕ και από άλλους φορείς που 
βρίσκονται στην τεχνολογική 
πρωτοπορία, συμπεριλαμβανομένων των 
ΗΠΑ και της Ιαπωνίας, υπό το πρίσμα 
των ερευνητικών δραστηριοτήτων οι 
οποίες αφορούν την αναγνώριση νέων 
πρώτων υλών και υποκατάστατων των 
πρώτων υλών ή την ελάττωση χρήσης 
πρώτων υλών και οι οποίες δημιουργούν 
νέες καταστάσεις αβεβαιότητας από 
πλευράς ασφάλειας του εφοδιασμού, 
τοξικότητας ή περιβαλλοντικής 
επιβάρυνσης·

Or. ro

Τροπολογία 147
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. για την προώθηση, σε παγκόσμιο 
επίπεδο, μιας προστατευμένης, ασφαλούς 
και με περιβαλλοντική συνείδηση 
παραγωγής ενέργειας, υποστηρίζει την 
ενίσχυση και προώθηση της 
ακτινοπροστασίας, των μέτρων 
διασφάλισης, των προτύπων πυρηνικής 
ασφάλειας, αυστηρές απαιτήσεις για την 
εκμετάλλευση θαλάσσιων κοιτασμάτων 
πετρελαίου και αερίου, την ασφάλεια της 
θαλάσσιας μεταφοράς αργού πετρελαίου 
και πετρελαϊκών προϊόντων, καθώς και τη 
συνεργασία όσον αφορά τις νέες 
τεχνολογίες, την έρευνα, ανάπτυξη και 
καινοτομία και την εργασία βάσει διεθνών 

20. για την προώθηση, σε παγκόσμιο 
επίπεδο, μιας προστατευμένης, ασφαλούς 
και με περιβαλλοντική συνείδηση 
παραγωγής ενέργειας, υποστηρίζει την 
ενίσχυση και προώθηση της 
ακτινοπροστασίας, των μέτρων
διασφάλισης, των προτύπων πυρηνικής 
ασφάλειας, αυστηρές απαιτήσεις για την 
εκμετάλλευση θαλάσσιων κοιτασμάτων 
πετρελαίου και αερίου, την ασφάλεια της 
θαλάσσιας μεταφοράς αργού πετρελαίου 
και πετρελαϊκών προϊόντων και ΥΦΑ, 
καθώς και τη συνεργασία όσον αφορά τις 
νέες τεχνολογίες, την έρευνα, ανάπτυξη 
και καινοτομία και την εργασία βάσει 
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προτύπων· διεθνών προτύπων·

Or. en

Τροπολογία 148
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. ζητεί να επεκταθούν σε ολόκληρο 
τον κόσμο τα υψηλότερα δυνατά νομικά 
δεσμευτικά πρότυπα ασφαλείας, με 
ιδιαίτερη έμφαση και προτεραιότητα 
στους πυρηνικούς σταθμούς που 
βρίσκονται ή σχεδιάζεται να 
κατασκευαστούν πλησίον της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 149
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. αναγνωρίζει ότι τρίτες χώρες θα 
μπορούσαν να επωφεληθούν από τη 
συσσωρευμένη εμπειρογνωμοσύνη εντός 
της ΕΕ, που βασίζεται στην εμπειρία μας 
σχετικά με τον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή του συστήματος εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΕ), και προτρέπει 
την Επιτροπή να παράσχει βοήθεια και να 
ενθαρρύνει τρίτες χώρες να συγκροτήσουν 
και να σχεδιάσουν το δικό τους ΣΕΕ, με 
σκοπό τη σύνδεση αυτών των συστημάτων 
με το ΣΕΕ της ΕΕ·

21. θεωρεί ότι οι προκλήσεις της 
παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής δεν 
μπορούν να περιοριστούν χωρίς τη 
συμμετοχή των μειζόνων παραγωγών 
εκπομπών και ενθαρρύνει την Επιτροπή 
να θεσπίσει κοινή στρατηγική 
προκειμένου να επιτύχει μια παγκόσμια 
λύση σε συνεργασία με αυτές τις χώρες·
αναγνωρίζει ότι τρίτες χώρες θα 
μπορούσαν να επωφεληθούν από τη 
συσσωρευμένη εμπειρογνωμοσύνη εντός 
της ΕΕ, που βασίζεται στην εμπειρία μας 
σχετικά με τον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή του συστήματος εμπορίας 
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εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΕ), και προτρέπει
την Επιτροπή να παράσχει βοήθεια και να 
ενθαρρύνει τρίτες χώρες να συγκροτήσουν 
και να σχεδιάσουν το δικό τους ΣΕΕ, με 
σκοπό τη σύνδεση αυτών των συστημάτων 
με το ΣΕΕ της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 150
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. τονίζει ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια 
μακροπρόθεσμη πολιτική προοπτική, η 
οποία θα περιλαμβάνει νέες παγκόσμιες 
εταιρικές σχέσεις και μέσα διμερούς 
συνεργασίας που θα επιτρέψουν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει 
καίριο ρόλο στη διατύπωση της 
παγκόσμιας ενεργειακής ατζέντας 
αναλαμβάνοντας την ηγεσία στη 
διαμόρφωση νέων προτύπων για τις 
αγορές και στις διεθνείς προσπάθειες 
όσον αφορά την τεχνολογική έρευνα και 
καινοτομία στον τομέα της ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 151
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με σημαντικούς 
εξαγωγείς βιοκαυσίμων τρίτων χωρών 

22. θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με σημαντικούς 
εξαγωγείς βιοκαυσίμων τρίτων χωρών 
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προκειμένου να εξασφαλίσει ότι αυτές οι 
εναλλακτικές επιλογές καθαρής ενέργειας, 
που μπορούν να συμβάλουν στη 
διαφοροποίηση του εφοδιασμού, μπορούν 
να είναι πραγματικά αειφόρες και να 
αποφευχθεί η έμμεση αλλαγή στη χρήση 
της γης με αρνητικές συνέπειες·

προκειμένου να εξασφαλίσει ότι αυτές οι 
εναλλακτικές επιλογές καθαρής ενέργειας, 
που μπορούν να συμβάλουν στη 
διαφοροποίηση του εφοδιασμού, μπορούν 
να είναι πραγματικά αειφόρες και να 
αποφευχθεί η έμμεση αλλαγή στη χρήση 
της γης με αρνητικές συνέπειες·
υπογραμμίζει ότι οι εξωτερικές πηγές 
βιοκαυσίμων θα πρέπει να διέπονται από 
τα ίδια πρότυπα όπως ακριβώς οι πηγές 
της ΕΕ, ιδίως τα περιβαλλοντικά 
πρότυπα και τα πρότυπα για το κλίμα· 
πιστεύει ότι η Ένωση πρέπει να στηρίξει 
την έγκριση τεχνολογιών βιοκαυσίμων 
δεύτερης και τρίτης γενιάς τόσο 
εσωτερικά όσο και στο εξωτερικό·

Or. en

Τροπολογία 152
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με σημαντικούς 
εξαγωγείς βιοκαυσίμων τρίτων χωρών 
προκειμένου να εξασφαλίσει ότι αυτές οι 
εναλλακτικές επιλογές καθαρής ενέργειας, 
που μπορούν να συμβάλουν στη 
διαφοροποίηση του εφοδιασμού, μπορούν 
να είναι πραγματικά αειφόρες και να 
αποφευχθεί η έμμεση αλλαγή στη χρήση 
της γης με αρνητικές συνέπειες·

22. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
βελτίωση της συνεργασίας με τρίτες 
χώρες στους τομείς της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
παγκόσμιες προκλήσεις· θεωρεί ότι η ΕΕ 
πρέπει να συνεργάζεται στενά με 
σημαντικούς εξαγωγείς βιοκαυσίμων 
τρίτων χωρών προκειμένου να εξασφαλίσει 
ότι αυτές οι εναλλακτικές επιλογές 
καθαρής ενέργειας, που μπορούν να 
συμβάλουν στη διαφοροποίηση του 
εφοδιασμού, μπορούν να είναι πραγματικά 
αειφόρες και να αποφευχθεί η έμμεση 
αλλαγή στη χρήση της γης με αρνητικές 
συνέπειες·

Or. en
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Τροπολογία 153
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με σημαντικούς 
εξαγωγείς βιοκαυσίμων τρίτων χωρών 
προκειμένου να εξασφαλίσει ότι αυτές οι 
εναλλακτικές επιλογές καθαρής ενέργειας, 
που μπορούν να συμβάλουν στη 
διαφοροποίηση του εφοδιασμού, μπορούν 
να είναι πραγματικά αειφόρες και να 
αποφευχθεί η έμμεση αλλαγή στη χρήση 
της γης με αρνητικές συνέπειες·

22. θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
αναθεωρήσει τους στόχους της 
αναφορικά με τα βιοκαύσιμα και να 
συνεργάζεται στενά με σημαντικούς 
εξαγωγείς βιοκαυσίμων τρίτων χωρών 
προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι 
εισαγωγές αυτών των εναλλακτικών 
καυσίμων θα επιτρέπονται μόνον εφόσον 
είναι πραγματικά αειφόρες και 
αποφεύγεται η έμμεση αλλαγή στη χρήση 
της γης·

Or. en

Τροπολογία 154
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με σημαντικούς 
εξαγωγείς βιοκαυσίμων τρίτων χωρών 
προκειμένου να εξασφαλίσει ότι αυτές οι 
εναλλακτικές επιλογές καθαρής ενέργειας, 
που μπορούν να συμβάλουν στη 
διαφοροποίηση του εφοδιασμού, μπορούν 
να είναι πραγματικά αειφόρες και να
αποφευχθεί η έμμεση αλλαγή στη χρήση 
της γης με αρνητικές συνέπειες·

22. θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με σημαντικούς 
εξαγωγείς βιοκαυσίμων τρίτων χωρών 
προκειμένου να εξασφαλίσει ότι αυτές οι 
εναλλακτικές επιλογές καθαρής ενέργειας, 
που μπορούν να συμβάλουν στη 
διαφοροποίηση του εφοδιασμού, είναι 
πραγματικά αειφόρες και αποφεύγεται η 
έμμεση αλλαγή στη χρήση της γης με 
αρνητικές συνέπειες·

Or. en
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Τροπολογία 155
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da 
Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
εξασφαλίσει πως η ενέργεια θα καταστεί 
καίρια συνιστώσα των προγραμμάτων 
κοινοτικής εξωτερικής βοήθειας, διότι η 
πρόσβαση στην ενέργεια, που είναι 
ουσιαστική για την οικονομική ανάπτυξη, 
εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 156
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo 
Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. πιστεύει ότι η συνεργασία για την 
ανάπτυξη και εξάπλωση
μελλοντοστραφών ενεργειακών 
τεχνολογιών θα πρέπει να βρίσκεται στο 
επίκεντρο της συνεργασίας της ΕΕ με 
εκβιομηχανισμένες χώρες εταίρους και 
αναδυόμενες οικονομίες·

Or. en

Τροπολογία 157
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da 
Graça Carvalho
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. υιοθετεί την άποψη ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να θέσει ενεργειακά ζητήματα στο 
επίκεντρο ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, 
όπως η Ανατολική Εταιρική Σχέση, η 
Ένωση για τη Μεσόγειο και η ευρωπαϊκή 
πολιτική γειτονίας· 

Or. en

Τροπολογία 158
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. ζητεί από την Επιτροπή να 
επεξεργαστεί κοινούς ενεργειακούς χάρτες 
πορείας, όχι μόνο σε συνεργασία με 
βασικούς προμηθευτές ενέργειας, όπως η 
Ρωσία, αλλά και με βασικούς εταίρους οι 
οποίοι αντιμετωπίζουν παρόμοιες 
προκλήσεις και έχουν παρόμοιες αρχές, 
όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία 
και η Ιαπωνία, κυρίως με στόχο την 
προώθηση της τεχνολογικής, ερευνητικής 
και βιομηχανικής συνεργασίας και τον 
καθορισμό κοινών προτύπων για τις 
τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, τα 
ηλεκτρικά οχήματα, τις νέες και μη 
συμβατικές ενεργειακές τεχνολογίες, την 
ασφάλεια των θαλάσσιων γεωτρήσεων, 
καθώς και την πυρηνική ασφάλεια·

23. ζητεί από την Επιτροπή να 
επεξεργαστεί κοινούς ενεργειακούς χάρτες 
πορείας, σε συνεργασία με όλους τους 
βασικούς προμηθευτές ενέργειας, με 
στρατηγικά σημαντικές χώρες 
διαμετακόμισης, και εταιρικές σχέσεις με 
χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν παρόμοιες 
προκλήσεις και έχουν παρόμοιες αρχές, 
κυρίως με στόχο την προώθηση της 
τεχνολογικής, ερευνητικής και 
βιομηχανικής συνεργασίας και τον 
καθορισμό κοινών προτύπων για τις 
τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, τα 
ηλεκτρικά οχήματα, τις νέες και μη 
συμβατικές ενεργειακές τεχνολογίες, την 
ασφάλεια των θαλάσσιων γεωτρήσεων, 
καθώς και την πυρηνική ασφάλεια και τη 
μη διάδοση·

Or. en
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Τροπολογία 159
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. ζητεί από την Επιτροπή να 
επεξεργαστεί κοινούς ενεργειακούς χάρτες 
πορείας, όχι μόνο σε συνεργασία με 
βασικούς προμηθευτές ενέργειας, όπως η 
Ρωσία, αλλά και με βασικούς εταίρους οι 
οποίοι αντιμετωπίζουν παρόμοιες 
προκλήσεις και έχουν παρόμοιες αρχές, 
όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία 
και η Ιαπωνία, κυρίως με στόχο την 
προώθηση της τεχνολογικής, ερευνητικής 
και βιομηχανικής συνεργασίας και τον 
καθορισμό κοινών προτύπων για τις 
τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, τα 
ηλεκτρικά οχήματα, τις νέες και μη 
συμβατικές ενεργειακές τεχνολογίες, την 
ασφάλεια των θαλάσσιων γεωτρήσεων, 
καθώς και την πυρηνική ασφάλεια·

23. ζητεί από την Επιτροπή να 
επεξεργαστεί κοινούς ενεργειακούς χάρτες 
πορείας, όχι μόνο σε συνεργασία με 
βασικούς προμηθευτές ενέργειας, όπως η 
Ρωσία και η Αλγερία, αλλά και με 
βασικούς εταίρους οι οποίοι 
αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις και 
έχουν παρόμοιες αρχές, όπως οι ΗΠΑ, ο 
Καναδάς, η Αυστραλία και η Ιαπωνία, 
κυρίως με στόχο την προώθηση της 
τεχνολογικής, ερευνητικής και 
βιομηχανικής συνεργασίας και τον 
καθορισμό κοινών προτύπων για τις 
τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, τα 
ηλεκτρικά οχήματα, τις νέες και μη 
συμβατικές ενεργειακές τεχνολογίες, την 
ασφάλεια των θαλάσσιων γεωτρήσεων, 
καθώς και την πυρηνική ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 160
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. ζητεί από την Επιτροπή να 
επεξεργαστεί κοινούς ενεργειακούς χάρτες 
πορείας, όχι μόνο σε συνεργασία με 
βασικούς προμηθευτές ενέργειας, όπως η 
Ρωσία, αλλά και με βασικούς εταίρους οι 
οποίοι αντιμετωπίζουν παρόμοιες 
προκλήσεις και έχουν παρόμοιες αρχές, 
όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία 

23. ζητεί από την Επιτροπή να 
επεξεργαστεί κοινούς ενεργειακούς χάρτες 
πορείας, όχι μόνο σε συνεργασία με 
βασικούς προμηθευτές ενέργειας, όπως η 
Ρωσία και η Αλγερία, αλλά και με 
βασικούς εταίρους οι οποίοι 
αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις και 
έχουν παρόμοιες αρχές, όπως οι ΗΠΑ, ο 
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και η Ιαπωνία, κυρίως με στόχο την 
προώθηση της τεχνολογικής, ερευνητικής 
και βιομηχανικής συνεργασίας και τον 
καθορισμό κοινών προτύπων για τις 
τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, τα 
ηλεκτρικά οχήματα, τις νέες και μη 
συμβατικές ενεργειακές τεχνολογίες, την 
ασφάλεια των θαλάσσιων γεωτρήσεων, 
καθώς και την πυρηνική ασφάλεια·

Καναδάς, η Αυστραλία και η Ιαπωνία, 
κυρίως με στόχο την προώθηση της 
τεχνολογικής, ερευνητικής και 
βιομηχανικής συνεργασίας και τον 
καθορισμό κοινών προτύπων για τις 
τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, τα 
ηλεκτρικά οχήματα, τις νέες και μη 
συμβατικές ενεργειακές τεχνολογίες, την 
ασφάλεια των θαλάσσιων γεωτρήσεων, 
καθώς και την πυρηνική ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 161
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
εταιρικές σχέσεις με την Ινδία, τη 
Βραζιλία και την Αργεντινή σε τομείς 
κοινού ενδιαφέροντος, όπως η ενεργειακή 
πολιτική και οι ρυθμιστικές πρακτικές, η 
θέσπιση προτύπων, η τεχνολογική έρευνα 
και καινοτομία, συμπεριλαμβανομένων 
τομέων όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, τα αειφόρα βιοκαύσιμα, οι 
τεχνολογίες καθαρού άνθρακα, η 
ενεργειακή απόδοση, τα ευφυή δίκτυα και 
η σύντηξη·

Or. ro

Τροπολογία 162
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. ζητεί συντονισμένη δράση με άλλους 
ηγετικούς φορείς στον τομέα της 
τεχνολογίας (ΗΠΑ και Ιαπωνία) 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
αναδυόμενες προκλήσεις, όπως η έλλειψη 
πρώτων υλών, σπάνιων γαιών, που 
επηρεάζουν αρνητικά την εξάπλωση των
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, την αποθήκευση ενέργειας και 
προηγμένες ενεργειακές εφαρμογές·

Or. en

Τροπολογία 163
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. εξετάζει την ανάγκη προγραμμάτων 
ενεργειακής συνεργασίας της ΕΕ με 
αναπτυσσόμενες χώρες για να ενισχυθούν 
οι δομές των σχετικών αγορών και η 
κανονιστική τους ρύθμιση προκειμένου 
να εξασφαλιστούν τα οφέλη από την 
ανανεώσιμη ενέργεια με εύλογο κόστος 
για τους καταναλωτές των εν λόγω 
χωρών·

Or. en

Τροπολογία 164
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23a. θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να 
δραστηριοποιηθεί περισσότερο σε 
πολυμερείς επιτροπές για την ενέργεια, 
ιδίως στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής 
Ενέργειας, με σκοπό τη διασφάλιση του 
δεσμευτικού χαρακτήρα των υψηλότερων 
προδιαγραφών πυρηνικής ασφάλειας σε 
παγκόσμιο επίπεδο· 

Or. lt

Τροπολογία 165
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. θεωρεί ότι οι αυστηρές 
προδιαγραφές πυρηνικής ασφάλειας που 
ισχύουν στην ΕΕ πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται στη στρατηγική της 
ΕΕ έναντι των εξωτερικών κρατών, ιδίως 
έναντι των γειτονικών χωρών στις οποίες 
λειτουργούν ή προγραμματίζεται να 
κατασκευαστούν πυρηνικοί σταθμοί, οι 
οποίοι μπορεί να έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στην ασφάλεια της ΕΕ·

Or. lt

Τροπολογία 166
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επικροτεί, μέσα σε αυτά τα πλαίσια, 24. επικροτεί, μέσα σε αυτά τα πλαίσια, 
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την πρόσφατη δέσμευση του Διατλαντικού 
Οικονομικού Συμβουλίου και του 
Ενεργειακού Συμβουλίου ΕΕ-ΗΠΑ για 
ενίσχυση της συνεργασίας όσον αφορά την 
ενεργειακή ασφάλεια, τα πρότυπα των 
έξυπνων ενεργειακών δικτύων, την 
τεχνολογία υδρογόνου και στοιχείου 
καυσίμου, τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και άλλες τεχνολογίες καθαρής 
ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και τις 
αποτελεσματικές πολιτικές για τη 
διευκόλυνση του εμπορίου και την 
ενσωμάτωση τεχνολογιών καθαρής 
ενέργειας στην αγορά·

την πρόσφατη δέσμευση του Διατλαντικού 
Οικονομικού Συμβουλίου και του 
Ενεργειακού Συμβουλίου ΕΕ-ΗΠΑ για 
ενίσχυση της συνεργασίας όσον αφορά την 
ενεργειακή ασφάλεια, τα πρότυπα των 
έξυπνων ενεργειακών δικτύων, την 
τεχνολογία υδρογόνου και στοιχείου 
καυσίμου, τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και άλλες τεχνολογίες καθαρής 
ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και τις 
αποτελεσματικές πολιτικές για τη 
διευκόλυνση του εμπορίου και την 
ενσωμάτωση τεχνολογιών καθαρής 
ενέργειας στην αγορά· ζητεί να 
μεταδοθούν καλύτερα τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου Ενέργειας ΕΕ-ΗΠΑ στις 
δομές λήψης αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 167
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo 
Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. θεωρεί ότι η αυξανόμενη επιρροή 
αναδυομένων οικονομιών, όπως η Κίνα, η 
Ινδία και η Βραζιλία, στις παγκόσμιες 
ενεργειακές αγορές, καθώς και η άνευ 
προηγουμένου αύξηση της ζήτησης 
ενέργειας σε αυτές τις χώρες, καθιστά 
αναγκαίο να συνεργαστεί ευρέως η ΕΕ με 
αυτούς τους εταίρους σε όλους τους 
τομείς που αφορούν την ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 168
Lena Kolarska-Bobińska
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη 
συνεργασία της με τον Διεθνή Οργανισμό 
Ενέργειας, που παρέχει ζωτικής 
σημασίας πληροφορίες σχετικά με τον 
ενεργειακό σχεδιασμό και τα ενεργειακά 
δεδομένα· πιστεύει ότι η Ένωση και όλα 
τα κράτη μέλη που δεν είναι μέλη του 
ΔΟΕ θα πρέπει να προσχωρήσουν σε 
αυτόν·

Or. en

Τροπολογία 169
Jan Březina

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. επικροτεί τη συμμετοχή της ΕΕ στον 
διεθνή θερμοπυρηνικό πειραματικό 
αντιδραστήρα (ITER) και στο διεθνές 
φόρουμ γενεάς IV (GIF)·

Or. en

Τροπολογία 170
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. καλεί την Ένωση και τα κράτη μέλη 
να θεσπίζουν περαιτέρω μαζί με τον 
Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη κανόνες για 
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θέματα ενεργειακής ασφάλειας και για 
την προστασία κρίσιμων ενεργειακών 
υποδομών·

Or. en

Τροπολογία 171
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24γ. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
μόνιμο διαρθρωμένο διάλογο τόσο με τα 
πολιτικά όσο και με τα στρατιωτικά 
όργανα του ΝΑΤΟ για την ενεργειακή 
ασφάλεια, ιδίως δε, μεταξύ άλλων, για 
τους τομείς της θαλάσσιας ασφάλειας και 
της προστασίας κρίσιμων ενεργειακών 
υποδομών (CEIP)· υπογραμμίζει ότι η 
συνεργασία με το ΝΑΤΟ είναι ζωτικής 
σημασίας για κάθε μελλοντική εξωτερική 
ενεργειακή στρατηγική και για να 
αντιδρά η ΕΕ σε περίπτωση ενεργειακής 
κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 172
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24δ. ζητεί από το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να συνεργαστούν με τις ΗΠΑ 
και άλλους συμμάχους για την προστασία 
των ενεργειακών υποδομών από 
κυβερνοεπιθέσεις· υπογραμμίζει ότι 
καθώς μεταβαίνουμε προς ένα «έξυπνο» 
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δίκτυο, ο κίνδυνος αυτός, που δεν μπορεί 
να προληφθεί με παραδοσιακά μέτρα 
ασφαλείας, θα αποκτήσει ακόμα 
σημαντικότερο ρόλο όσον αφορά την 
προστασία κρίσιμων υποδομών·

Or. en

Τροπολογία 173
Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo 
Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επικροτεί την προτεινόμενη 
«ενεργειακή εταιρική σχέση ΕΕ-Νότιας 
Μεσογείου»· θεωρεί ότι αυτή η εταιρική 
σχέση πρέπει να εστιάσει στο τεράστιο 
δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(ηλιακή ενέργεια) της εν λόγω περιοχής 
και ότι πρέπει να εφαρμόσει τα απαραίτητα 
μέτρα προκειμένου να συμβάλει στην 
εξασφάλιση των απαραίτητων 
ρυθμιστικών συμφωνιών, επενδύσεων και 
υποδομών, πράγμα το οποίο είναι πολύ 
σημαντικό για την ενίσχυση της 
διαφοροποίησης του εφοδιασμού 
ενέργειας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα·

25. επικροτεί την προτεινόμενη 
«ενεργειακή εταιρική σχέση ΕΕ-Νότιας 
Μεσογείου»· θεωρεί ότι αυτή η εταιρική 
σχέση πρέπει να εστιάσει στο τεράστιο 
δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(ηλιακή ενέργεια) της εν λόγω περιοχής 
και ότι πρέπει να εφαρμόσει τα απαραίτητα 
μέτρα προκειμένου να συμβάλει στην 
διασφάλιση της κάλυψης των 
σημαντικών ενεργειακών αναγκών στις 
χώρες της Νότιας Μεσογείου 
προσφέροντας βιώσιμες λύσεις·

Or. en

Τροπολογία 174
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επικροτεί την προτεινόμενη 
«ενεργειακή εταιρική σχέση ΕΕ-Νότιας
Μεσογείου»· θεωρεί ότι αυτή η εταιρική 
σχέση πρέπει να εστιάσει στο τεράστιο 
δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(ηλιακή ενέργεια) της εν λόγω περιοχής 
και ότι πρέπει να εφαρμόσει τα απαραίτητα 
μέτρα προκειμένου να συμβάλει στην 
εξασφάλιση των απαραίτητων 
ρυθμιστικών συμφωνιών, επενδύσεων και 
υποδομών, πράγμα το οποίο είναι πολύ 
σημαντικό για την ενίσχυση της 
διαφοροποίησης του εφοδιασμού ενέργειας 
με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα·

25. επικροτεί την προτεινόμενη 
«ενεργειακή εταιρική σχέση ΕΕ-Νότιας 
Μεσογείου»· θεωρεί ότι αυτή η εταιρική 
σχέση πρέπει να εστιάσει στο τεράστιο 
δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(ηλιακή και αιολική ενέργεια) της εν λόγω 
περιοχής και ότι πρέπει να εφαρμόσει τα 
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
συμβάλει στην εξασφάλιση των 
απαραίτητων ρυθμιστικών συμφωνιών, 
επενδύσεων και υποδομών για την 
εξασφάλιση μιας δημοκρατικής 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της 
αξιολόγησης των τοπικών ενεργειακών 
αναγκών, πράγμα το οποίο αποτελεί 
προϋπόθεση για την ενίσχυση της 
διαφοροποίησης του εφοδιασμού ενέργειας 
με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 175
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. αναγνωρίζει τη συνεισφορά του 
ευρωπαϊκού προγράμματος γεωσκόπησης 
(GMES) στον εντοπισμό των πηγών 
ηλιακής ενέργειας στη Γη από το 
διάστημα· λαμβάνοντας υπόψη τη 
διαπίστωση του GMES ότι οι ζώνες 
ερήμου αποθηκεύουν σε μία ημέρα 
μεγαλύτερη ποσότητα ηλιακής ενέργειας 
από αυτήν που καταναλώνει το σύνολο 
της ανθρωπότητας σε έναν χρόνο1, καλεί 
την Επιτροπή να συνάψει εταιρικές 
σχέσεις με τα κράτη που καλύπτονται 
από μεγάλες εκτάσεις ερήμου, ιδίως δε με 
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τα αφρικανικά κράτη, και να αναπτύξει 
στρατηγικές και τεχνολογίες για την 
αποδοτική χρήση του εν λόγω 
ενεργειακού δυναμικού, αξιοποιώντας 
μεταξύ άλλων τη διαδικασία για τη 
συνεργασία και την ανάπτυξη που 
προβλέπεται στην ενεργειακή δέσμη 
μέτρων για την κλιματική αλλαγή· 
__________________
1

http://download.esa.int/docs/EarthObserv
ation/GMES_brief_solar_issue4_March2
011.pdf

Or. ro

Τροπολογία 176
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. ζητεί την περαιτέρω επέκταση της 
συνθήκης για την κοινότητα ενέργειας 
(ECT) ώστε να συμπεριλάβει 
περισσότερες γειτονικές χώρες της ΕΕ, 
ιδίως χώρες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης και τις δημοκρατίες της 
Κεντρικής Ασίας· υπογραμμίζει ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει και 
να επιβάλει την έγκαιρη και αυστηρή 
εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων για 
την ενέργεια από τα μέλη της ECT, ιδίως 
καθιστώντας τη συμμόρφωση προς τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
συνθήκη ως προϋπόθεση για τη 
διαθεσιμότητα κοινοτικών πόρων·

Or. en
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Τροπολογία 177
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras, 
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. πιστεύει ότι η πρόσβαση σε βιώσιμη 
ενέργεια συνιστά κρίσιμη κινητήρια 
δύναμη για την ανάπτυξη και προτρέπει 
να επικεντρωθούν οι αναπτυξιακές 
δράσεις της ΕΕ στη βοήθεια προς 
αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να 
προωθήσουν βιώσιμες ενεργειακές 
πολιτικές, μεταρρυθμιστικά μέτρα, 
ανάπτυξη υποδομών, ευνοϊκούς όρους 
επενδύσεων και ενεργειακή απόδοση·

Or. en

Τροπολογία 178
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. υπογραμμίζει τον ρόλο του «σχεδίου 
Ήλιος» στη μεταφορά ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από τη 
νότια προς την κεντρική Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 179
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25β. ζητεί ιδιαίτερο ενεργειακό διάλογο 
με τις χώρες της περιοχής της Κασπίας 
Θάλασσας και επικροτεί τις εργασίες για 
τη συγκρότηση ενός οργανισμού 
ανάπτυξης της περιοχής της Κασπίας 
Θάλασσας·  ζητεί από την Επιτροπή να 
συνεχίσει να εργάζεται για την ενίσχυση 
των σχέσεων της Ένωσης με το 
Αζερμπαϊτζάν και το Τουρκμενιστάν·

Or. en

Τροπολογία 180
Maria Da Graça Carvalho, Antonio Cancian, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo 
Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25β. θεωρεί ότι οι προτεραιότητες της 
εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ θα πρέπει να απεικονίζονται 
κατάλληλα στα χρηματοδοτικά μέσα της 
εξωτερικής πολιτικής για την περίοδο 
μετά το 2013·

Or. en

Τροπολογία 181
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26a. επισημαίνει τη σημασία της 
συνεργασίας στο πλαίσιο της πλατφόρμας 
για την ενεργειακή ασφάλεια της 
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Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (ΑΕΣ), 
κατά την εφαρμογή ευρωπαϊκών 
προτύπων στην ενεργειακή πολιτική και 
στις κανονιστικές διατάξεις, κατά την 
υποστήριξη της ανάπτυξης των 
υποδομών καθώς και της σύνδεσης, της 
ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· επικροτεί 
την πρωτοβουλία της εταιρικής σχέσης 
για την προώθηση της ενεργειακής 
επάρκειας και της προστασίας του 
περιβάλλοντος στην ανατολική Ευρώπη 
(E5P) και εκφράζει την ελπίδα ότι εκτός 
από την Ουκρανία σύντομα θα 
συμμετέχουν και άλλες χώρες της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στην εν 
λόγω πρωτοβουλία·

Or. lt

Τροπολογία 182
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. υπενθυμίζει τις πρόσφατες εντάσεις 
στην Ανατολική Μεσόγειο αναφορικά με 
την ύπαρξη υδρογονανθράκων· 
υπογραμμίζει ότι η ενέργεια θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως κινητήρια δύναμη για 
την ειρήνη, τη συνεργασία και τη 
σταθερότητα στην περιοχή·

Or. en


