
AM\901646EL.doc PE489.454v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

2011/2309(INI)

15.5.2012

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 223

Σχέδιο έκθεσης
Νίκη Τζαβέλα
(PE486.123v01-00)

σχετικά με τις βιομηχανικές, ενεργειακές και άλλες πτυχές του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου και πετρελαίου
(2011/2309(INI))



PE489.454v01-00 2/131 AM\901646EL.doc

EL

AM_Com_NonLegReport



AM\901646EL.doc 3/131 PE489.454v01-00

EL

Τροπολογία 1
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) και ιδίως το άρθρο 194,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) και ιδίως το άρθρο 194, το οποίο 
ορίζει ότι η εφαρμογή των διατάξεών της 
που θεσπίζουν ενωσιακά μέτρα στον 
τομέα της ενέργειας γίνεται, μεταξύ 
άλλων, με την επιφύλαξη της εφαρμογής 
των λοιπών διατάξεων των Συνθηκών, 
ιδιαίτερα του άρθρου 192 παράγραφος 2,

Or. en

Τροπολογία 2
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) και ιδίως το άρθρο 194,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) και ιδίως το άρθρο 194, το οποίο 
ορίζει ότι η εφαρμογή των διατάξεών της 
που θεσπίζουν ενωσιακά μέτρα στον 
τομέα της ενέργειας γίνεται, μεταξύ 
άλλων, με την επιφύλαξη της εφαρμογής 
των λοιπών διατάξεων των Συνθηκών, 
ιδιαίτερα του άρθρου 192 παράγραφος 2,

Or. en
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Τροπολογία 3
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την περιβαλλοντική 
νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την 
εκμετάλλευση σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου, συμπεριλαμβανομένων των 
ακολούθων: Οδηγία του Συμβουλίου 
85/337/ΕΟΚ της 27ης Ιουνίου 1985 
σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων 
στο περιβάλλον5, οδηγία 2001/42/ΕΚ 
σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων και προγραμμάτων6· οδηγία 
2006/21/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση των 
αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας7· 
οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων8· κανονισμός 
1907/2006/ΕΚ σχετικά με την καταχώριση, 
την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των 
χημικών προϊόντων9· οδηγία 98/8/ΕΚ για 
τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά10· 
οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων 
ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες 
ουσίες11· Οδηγία 2004/35/ΕΚ, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, 
σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη 
όσον αφορά την πρόληψη και την 
αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας12· 
Οδηγία 2008/1/ΕK του Ευρωπαϊκού 
Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της 
ρύπανσης13,

– έχοντας υπόψη την περιβαλλοντική 
νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την 
εκμετάλλευση σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου, συμπεριλαμβανομένων των 
ακολούθων: Οδηγία του Συμβουλίου 
85/337/ΕΟΚ της 27ης Ιουνίου 1985 
σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων 
στο περιβάλλον5, οδηγία 2001/42/ΕΚ 
σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων και προγραμμάτων6· οδηγία 
2006/21/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση των 
αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας7· 
οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων8· κανονισμός 
1907/2006/ΕΚ σχετικά με την καταχώριση, 
την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των 
χημικών προϊόντων9· οδηγία 98/8/ΕΚ για 
τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά10· 
οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων 
ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες 
ουσίες11· Οδηγία 2004/35/ΕΚ, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, 
σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη 
όσον αφορά την πρόληψη και την 
αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας12·

Οδηγία 2010/75/ΕK του Ευρωπαϊκού 
Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Νοεμβρίου 2008, περί βιομηχανικών 
εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και 
έλεγχος της ρύπανσης13), οδηγία 
2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
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13ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου (όπως τροποποιήθηκε)· και 
απόφαση 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Απριλίου 2009 περί των 
προσπαθειών των κρατών μελών να 
μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι 
δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση 
των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020·

Or. en

Τροπολογία 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jerzy Buzek, Romana 
Jordan, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-
Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2011 για 
την ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης 
της ενεργειακής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 5
Νίκη Τζαβέλα, Jan Březina, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διεθνής 
Οργανισμός Ενέργειας εκτιμά ότι η 
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παγκόσμια ικανότητα υγροποίησης θα 
αυξηθεί από 380 δισεκατομμύρια κυβικά 
μέτρα (bcm) το 2011 σε 540 bcm το 2020·

Or. en

Τροπολογία 6
Νίκη Τζαβέλα, Jan Březina, Fiona Hall, Konrad Szymański, Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
τις Συνθήκες της ΕΕ, τα κράτη μέλη 
δικαιούνται να καθορίζουν το δικό τους 
ενεργειακό μείγμα·

Or. en

Τροπολογία 7
Νίκη Τζαβέλα, Jan Březina, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εκμετάλλευση σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου μπορεί να έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στη δυναμική και τις τιμές της 
αγοράς φυσικού αερίου και στην 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 8
Νίκη Τζαβέλα, Jan Březina, Konrad Szymański, Romana Jordan
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χημικές 
ουσίες που χρησιμοποιούνται κατά την 
υδραυλική ρωγμάτωση πρέπει να 
καταχωρίζονται στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Χημικών Προϊόντων και δεν 
μπορούν να λάβουν έγκριση εκτός αν 
διασφαλιστεί ότι δεν προκαλούν ζημία 
στο περιβάλλον, ή ότι η εν λόγω ζημία 
είναι περιορισμένη (σύμφωνα με τον 
κανονισμό REACH)·

Or. en

Τροπολογία 9
Νίκη Τζαβέλα, Jan Březina, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μη 
συμβατικό φυσικό αέριο στη μορφή 
συμπαγούς αερίου, σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου και μεθανίου από 
κοιτάσματα άνθρακα συμβάλλει ήδη 
κατά περισσότερο από το ήμισυ στην 
παραγωγή φυσικού αερίου στις ΗΠΑ, με 
το σχιστολιθικό φυσικό αέριο να 
παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση·

Or. en

Τροπολογία 10
Νίκη Τζαβέλα, Jan Březina, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη 
παράγεται πετρέλαιο από πετρελαιούχους 
σχιστόλιθους στην Εσθονία, ενώ στην 
παρισινή λεκάνη πραγματοποιήθηκε 
αναζήτηση πετρελαίου από σχηματισμούς 
σχιστόλιθων·

Or. en

Τροπολογία 11
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- 1. καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να 
ασκήσουν βιώσιμη στρατηγική για την 
ενεργειακή ασφάλεια διαφοροποιώντας 
τις ενδεχόμενες ενεργειακές πηγές τους 
από την αποκλειστική εξάρτηση από 
ορυκτά καύσιμα, συμβατικά και μη, 
προωθώντας παράλληλα την ενεργειακή 
απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 12
Silvia-Adriana Ţicău
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. διαπιστώνει ότι έχουν γίνει διάφορες 
εκτιμήσεις των πόρων σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην Ευρώπη, μεταξύ 

1. διαπιστώνει ότι έχουν γίνει διάφορες 
εκτιμήσεις των πόρων σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην Ευρώπη, μεταξύ
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άλλων από την Αρχή Ενεργειακών 
Πληροφοριών των ΗΠΑ· αναγνωρίζει ότι, 
αν και οι εκτιμήσεις αυτές είναι, από την 
ίδια τους τη φύση, μη ακριβείς, 
παραπέμπουν στην ύπαρξη ενός μεγάλου 
αυτόχθονος ενεργειακού πόρου·
διαπιστώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των 
αποθεμάτων πετρελαιούχου σχιστόλιθου 
της Ευρώπης είναι συγκεντρωμένο στην 
Εσθονία και ότι πρέπει να διεξαχθούν 
έρευνες για άλλες πηγές μη συμβατικού 
πετρελαίου στην Ευρώπη σε ευρύτερη 
κλίμακα·

άλλων από την Αρχή Ενεργειακών 
Πληροφοριών των ΗΠΑ· εφιστά την 
προσοχή στο γεγονός ότι οι εκτιμήσεις 
αυτές είναι μη ακριβείς και ότι τα 
δεδομένα όσον αφορά τους κινδύνους που 
ενέχουν οι εργασίες οι οποίες συνδέονται 
με το σχιστολιθικό φυσικό αέριο και τον
πετρελαιούχο σχιστόλιθο είναι ανεπαρκή·
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να μεριμνήσουν ούτως ώστε οι 
εργασίες που αφορούν τους διάφορους 
πόρους να μην επηρεάζουν την ασφάλεια 
των ευρωπαίων πολιτών και την 
περιβαλλοντική υγεία·

Or. ro

Τροπολογία 13
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. διαπιστώνει ότι έχουν γίνει διάφορες 
εκτιμήσεις των πόρων σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην Ευρώπη, μεταξύ 
άλλων από την Αρχή Ενεργειακών 
Πληροφοριών των ΗΠΑ· αναγνωρίζει ότι, 
αν και οι εκτιμήσεις αυτές είναι, από την 
ίδια τους τη φύση, μη ακριβείς, 
παραπέμπουν στην ύπαρξη ενός μεγάλου 
αυτόχθονος ενεργειακού πόρου· 
διαπιστώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των 
αποθεμάτων πετρελαιούχου σχιστόλιθου 
της Ευρώπης είναι συγκεντρωμένο στην 
Εσθονία και ότι πρέπει να διεξαχθούν 
έρευνες για άλλες πηγές μη συμβατικού 
πετρελαίου στην Ευρώπη σε ευρύτερη 
κλίμακα·

1. διαπιστώνει ότι έχουν γίνει διάφορες 
εκτιμήσεις των πόρων σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην Ευρώπη, μεταξύ 
άλλων από την Αρχή Ενεργειακών 
Πληροφοριών των ΗΠΑ· αναγνωρίζει ότι, 
αν και οι εκτιμήσεις αυτές είναι, από την 
ίδια τους τη φύση, μη ακριβείς, 
παραπέμπουν στην ύπαρξη ενός μεγάλου 
αυτόχθονος ενεργειακού πόρου· 
διαπιστώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των 
αποθεμάτων πετρελαιούχου σχιστόλιθου 
της Ευρώπης είναι συγκεντρωμένο στην 
Εσθονία, όπου αντιμετωπίζεται ως στερεό 
καύσιμο, και ότι άλλες πηγές μη 
συμβατικών καυσίμων στην Ευρώπη που 
περιέχονται σε μορφή αερίου στο 
σχιστόλιθο όπως και το μεθάνιο σε 
ορισμένα κοιτάσματα γαιάνθρακα, πρέπει 
να τύχουν εκμετάλλευσης σε ευρύτερη 
κλίμακα·
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Or. pl

Τροπολογία 14
Pavel Poc
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. διαπιστώνει ότι έχουν γίνει διάφορες 
εκτιμήσεις των πόρων σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην Ευρώπη, μεταξύ 
άλλων από την Αρχή Ενεργειακών 
Πληροφοριών των ΗΠΑ· αναγνωρίζει ότι, 
αν και οι εκτιμήσεις αυτές είναι, από την 
ίδια τους τη φύση, μη ακριβείς, 
παραπέμπουν στην ύπαρξη ενός μεγάλου
αυτόχθονος ενεργειακού πόρου· 
διαπιστώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των 
αποθεμάτων πετρελαιούχου σχιστόλιθου 
της Ευρώπης είναι συγκεντρωμένο στην 
Εσθονία και ότι πρέπει να διεξαχθούν 
έρευνες για άλλες πηγές μη συμβατικού 
πετρελαίου στην Ευρώπη σε ευρύτερη 
κλίμακα·

1. διαπιστώνει ότι έχουν γίνει διάφορες 
εκτιμήσεις των πόρων σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην Ευρώπη, μεταξύ 
άλλων από την Αρχή Ενεργειακών 
Πληροφοριών των ΗΠΑ· αναγνωρίζει ότι, 
αν και οι εκτιμήσεις αυτές είναι, από την 
ίδια τους τη φύση, μη ακριβείς, 
παραπέμπουν στην εν δυνάμει ύπαρξη 
αυτόχθονος ενεργειακού πόρου·

Or. cs

Τροπολογία 15
Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. διαπιστώνει ότι έχουν γίνει διάφορες 
εκτιμήσεις των πόρων σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην Ευρώπη, μεταξύ 
άλλων από την Αρχή Ενεργειακών 
Πληροφοριών των ΗΠΑ· αναγνωρίζει ότι, 
αν και οι εκτιμήσεις αυτές είναι, από την 

1. διαπιστώνει ότι έχουν γίνει διάφορες 
εκτιμήσεις των πόρων σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην Ευρώπη, μεταξύ 
άλλων από την Αρχή Ενεργειακών 
Πληροφοριών των ΗΠΑ· αναγνωρίζει ότι, 
αν και οι εκτιμήσεις αυτές είναι, από την 
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ίδια τους τη φύση, μη ακριβείς, 
παραπέμπουν στην ύπαρξη ενός μεγάλου 
αυτόχθονος ενεργειακού πόρου·
διαπιστώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των 
αποθεμάτων πετρελαιούχου σχιστόλιθου 
της Ευρώπης είναι συγκεντρωμένο στην 
Εσθονία και ότι πρέπει να διεξαχθούν 
έρευνες για άλλες πηγές μη συμβατικού 
πετρελαίου στην Ευρώπη σε ευρύτερη 
κλίμακα·

ίδια τους τη φύση, μη ακριβείς, 
παραπέμπουν στην ύπαρξη ενός μεγάλου 
αυτόχθονος ενεργειακού πόρου·

Or. en

Τροπολογία 16
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. διαπιστώνει ότι έχουν γίνει διάφορες 
εκτιμήσεις των πόρων σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην Ευρώπη, μεταξύ 
άλλων από την Αρχή Ενεργειακών
Πληροφοριών των ΗΠΑ· αναγνωρίζει ότι, 
αν και οι εκτιμήσεις αυτές είναι, από την 
ίδια τους τη φύση, μη ακριβείς, 
παραπέμπουν στην ύπαρξη ενός μεγάλου 
αυτόχθονος ενεργειακού πόρου· 
διαπιστώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των 
αποθεμάτων πετρελαιούχου σχιστόλιθου
της Ευρώπης είναι συγκεντρωμένο στην 
Εσθονία και ότι πρέπει να διεξαχθούν 
έρευνες για άλλες πηγές μη συμβατικού 
πετρελαίου στην Ευρώπη σε ευρύτερη 
κλίμακα·

1. διαπιστώνει ότι έχουν γίνει διάφορες 
εκτιμήσεις των πόρων σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην Ευρώπη, μεταξύ 
άλλων από την Αρχή Ενεργειακών 
Πληροφοριών των ΗΠΑ και από τον
Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, σύμφωνα 
με τον οποίον η Πολωνία διαθέτει τα 
μεγαλύτερα αποθέματα· αναγνωρίζει ότι, 
αν και οι εκτιμήσεις αυτές είναι, από την 
ίδια τους τη φύση, μη ακριβείς, 
παραπέμπουν στην ύπαρξη ενός μεγάλου 
αυτόχθονος ενεργειακού πόρου· 
διαπιστώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των 
αποθεμάτων πετρελαιούχου σχιστόλιθου 
της Ευρώπης είναι συγκεντρωμένο στην 
Εσθονία και ότι πρέπει να διεξαχθούν 
έρευνες για άλλες πηγές μη συμβατικού 
πετρελαίου στην Ευρώπη σε ευρύτερη 
κλίμακα·

Or. en
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Τροπολογία 17
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. διαπιστώνει ότι έχουν γίνει διάφορες 
εκτιμήσεις των πόρων σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην Ευρώπη, μεταξύ 
άλλων από την Αρχή Ενεργειακών 
Πληροφοριών των ΗΠΑ· αναγνωρίζει ότι, 
αν και οι εκτιμήσεις αυτές είναι, από την 
ίδια τους τη φύση, μη ακριβείς, 
παραπέμπουν στην ύπαρξη ενός μεγάλου
αυτόχθονος ενεργειακού πόρου· 
διαπιστώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των 
αποθεμάτων πετρελαιούχου σχιστόλιθου 
της Ευρώπης είναι συγκεντρωμένο στην 
Εσθονία και ότι πρέπει να διεξαχθούν 
έρευνες για άλλες πηγές μη συμβατικού 
πετρελαίου στην Ευρώπη σε ευρύτερη 
κλίμακα·

1. διαπιστώνει ότι έχουν γίνει διάφορες 
εκτιμήσεις των πόρων σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην Ευρώπη, μεταξύ 
άλλων από την Αρχή Ενεργειακών 
Πληροφοριών των ΗΠΑ· αναγνωρίζει ότι, 
αν και οι εκτιμήσεις αυτές είναι, από την 
ίδια τους τη φύση, μη ακριβείς, 
παραπέμπουν στην ύπαρξη ενός 
σημαντικού αυτόχθονος ενεργειακού 
πόρου, η εξόρυξη του οποίου ενδέχεται 
όμως να μην είναι στο σύνολό της 
οικονομικά βιώσιμη· διαπιστώνει ότι το 
μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων 
πετρελαιούχου σχιστόλιθου της Ευρώπης 
είναι συγκεντρωμένο στην Εσθονία και ότι 
πρέπει να διεξαχθούν έρευνες για άλλες 
πηγές μη συμβατικού πετρελαίου στην 
Ευρώπη σε ευρύτερη κλίμακα·

Or. en

Τροπολογία 18
Silvia-Adriana Ţicău
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει ότι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη 
των πολιτικών θα επωφεληθούν από 
ακριβέστερα δεδομένα που θα τους 
επιτρέψουν να προβαίνουν σε 
τεκμηριωμένες επιλογές· συμφωνεί, ως εκ 
τούτου, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι το 
δυναμικό της Ευρώπης για βιώσιμη 
εξόρυξη και χρήση των πόρων 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου και 
πετρελαιούχου σχιστόλιθου πρέπει να 

2. πιστεύει ότι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη 
των πολιτικών θα επωφεληθούν από 
ακριβέστερα δεδομένα που θα τους 
επιτρέψουν να προβαίνουν σε 
τεκμηριωμένες επιλογές· συμφωνεί, ως εκ 
τούτου, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι το 
δυναμικό της Ευρώπης για βιώσιμη 
εξόρυξη και χρήση των πόρων 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου και 
πετρελαιούχου σχιστόλιθου πρέπει να 
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εκτιμηθεί και να χαρτογραφηθεί· επικροτεί 
τις εκτιμήσεις των κρατών μελών και τα
ενθαρρύνει να συνεχίσουν το έργο αυτό, 
και ζητεί από την Επιτροπή να συμβάλει 
στον καθορισμό του επιπέδου των 
διαθέσιμων αποθεμάτων σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην Ένωση 
συγκεντρώνοντας τα αποτελέσματα των 
εκτιμήσεων των κρατών μελών και τα 
διαθέσιμα αποτελέσματα από τα έργα 
εξερεύνησης με σκοπό την ανάλυση και 
την εκτίμηση της οικονομικής και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της 
παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στο εσωτερικό της·

εκτιμηθεί και να χαρτογραφηθεί· ζητεί από 
τα κράτη μέλη να προβούν στη διενέργεια 
μελετών για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων των εν λόγω εργασιών στο 
περιβάλλον και στις γειτονικές 
κοινότητες· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν το έργο αυτό, και ζητεί από 
την Επιτροπή να συμβάλει στον καθορισμό 
του επιπέδου των διαθέσιμων αποθεμάτων 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην 
Ένωση συγκεντρώνοντας τα αποτελέσματα 
των εκτιμήσεων των κρατών μελών και τα 
διαθέσιμα αποτελέσματα από τα έργα 
εξερεύνησης με σκοπό την ανάλυση και 
την εκτίμηση της βιωσιμότητας της 
παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στο εσωτερικό της από οικονομική και 
περιβαλλοντική άποψη, καθώς και από 
άποψη επιπτώσεων όσον αφορά τις 
γειτονικές κοινότητες·

Or. ro

Τροπολογία 19
Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει ότι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη 
των πολιτικών θα επωφεληθούν από 
ακριβέστερα δεδομένα που θα τους 
επιτρέψουν να προβαίνουν σε 
τεκμηριωμένες επιλογές· συμφωνεί, ως εκ 
τούτου, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι το 
δυναμικό της Ευρώπης για βιώσιμη 
εξόρυξη και χρήση των πόρων 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου και 
πετρελαιούχου σχιστόλιθου πρέπει να 
εκτιμηθεί και να χαρτογραφηθεί· επικροτεί 
τις εκτιμήσεις των κρατών μελών και τα 
ενθαρρύνει να συνεχίσουν το έργο αυτό, 
και ζητεί από την Επιτροπή να συμβάλει 
στον καθορισμό του επιπέδου των 

2. πιστεύει ότι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη 
των πολιτικών θα επωφεληθούν από 
ακριβέστερα δεδομένα που θα τους 
επιτρέψουν να προβαίνουν σε 
τεκμηριωμένες επιλογές· συμφωνεί, ως εκ 
τούτου, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι το 
δυναμικό της Ευρώπης για βιώσιμη 
εξόρυξη και χρήση των πόρων 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου και 
πετρελαίου πρέπει να εκτιμηθεί και να 
χαρτογραφηθεί και ζητεί από την Επιτροπή 
να συμβάλει στην εκτίμηση της 
οικονομικής και περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας της παραγωγής 
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διαθέσιμων αποθεμάτων σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην Ένωση 
συγκεντρώνοντας τα αποτελέσματα των 
εκτιμήσεων των κρατών μελών και τα 
διαθέσιμα αποτελέσματα από τα έργα 
εξερεύνησης με σκοπό την ανάλυση και 
την εκτίμηση της οικονομικής και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της 
παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στο εσωτερικό της·

σχιστολιθικού φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 20
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει ότι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη 
των πολιτικών θα επωφεληθούν από 
ακριβέστερα δεδομένα που θα τους 
επιτρέψουν να προβαίνουν σε 
τεκμηριωμένες επιλογές· συμφωνεί, ως εκ 
τούτου, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι το 
δυναμικό της Ευρώπης για βιώσιμη 
εξόρυξη και χρήση των πόρων 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου και 
πετρελαιούχου σχιστόλιθου πρέπει να 
εκτιμηθεί και να χαρτογραφηθεί· επικροτεί 
τις εκτιμήσεις των κρατών μελών και τα 
ενθαρρύνει να συνεχίσουν το έργο αυτό, 
και ζητεί από την Επιτροπή να συμβάλει 
στον καθορισμό του επιπέδου των 
διαθέσιμων αποθεμάτων σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην Ένωση 
συγκεντρώνοντας τα αποτελέσματα των 
εκτιμήσεων των κρατών μελών και τα 
διαθέσιμα αποτελέσματα από τα έργα 
εξερεύνησης με σκοπό την ανάλυση και 
την εκτίμηση της οικονομικής και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της 
παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου 

2. πιστεύει ότι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη 
των πολιτικών θα επωφεληθούν από 
ακριβέστερα δεδομένα που θα τους 
επιτρέψουν να προβαίνουν σε 
τεκμηριωμένες επιλογές· συμφωνεί, ως εκ 
τούτου, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι το 
δυναμικό της Ευρώπης για βιώσιμη 
εξόρυξη και χρήση των πόρων 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου και 
πετρελαιούχου σχιστόλιθου πρέπει να 
εκτιμηθεί και να χαρτογραφηθεί· επικροτεί 
τις εκτιμήσεις των κρατών μελών και τα 
ενθαρρύνει να συνεχίσουν το έργο αυτό·
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στο εσωτερικό της·

Or. en

Τροπολογία 21
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Marian-Jean Marinescu, 
Herbert Reul, Vladimir Urutchev, Roger Helmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει ότι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη 
των πολιτικών θα επωφεληθούν από 
ακριβέστερα δεδομένα που θα τους 
επιτρέψουν να προβαίνουν σε 
τεκμηριωμένες επιλογές· συμφωνεί, ως εκ 
τούτου, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι το 
δυναμικό της Ευρώπης για βιώσιμη 
εξόρυξη και χρήση των πόρων 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου και 
πετρελαιούχου σχιστόλιθου πρέπει να 
εκτιμηθεί και να χαρτογραφηθεί· επικροτεί 
τις εκτιμήσεις των κρατών μελών και τα 
ενθαρρύνει να συνεχίσουν το έργο αυτό, 
και ζητεί από την Επιτροπή να συμβάλει 
στον καθορισμό του επιπέδου των 
διαθέσιμων αποθεμάτων σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην Ένωση 
συγκεντρώνοντας τα αποτελέσματα των 
εκτιμήσεων των κρατών μελών και τα 
διαθέσιμα αποτελέσματα από τα έργα 
εξερεύνησης με σκοπό την ανάλυση και 
την εκτίμηση της οικονομικής και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της 
παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στο εσωτερικό της·

2. πιστεύει ότι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη 
των πολιτικών θα επωφεληθούν από 
ακριβέστερα δεδομένα που θα τους 
επιτρέψουν να προβαίνουν σε 
τεκμηριωμένες επιλογές· συμφωνεί, ως εκ 
τούτου, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι το 
δυναμικό της Ευρώπης για βιώσιμη 
εξόρυξη και χρήση των πόρων 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου και 
πετρελαίου πρέπει να εκτιμηθεί και να 
χαρτογραφηθεί προκειμένου να ενισχυθεί 
περαιτέρω η ασφάλεια του εφοδιασμού· 
επικροτεί τις εκτιμήσεις των κρατών 
μελών και τα ενθαρρύνει να συνεχίσουν το 
έργο αυτό, και ζητεί από την Επιτροπή να 
συμβάλει στην εκτίμηση του δυναμικού 
του σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεντρώνοντας τα 
αποτελέσματα των εκτιμήσεων των 
κρατών μελών και τα διαθέσιμα 
αποτελέσματα από τα έργα εξερεύνησης,
και αναλύοντας και αξιολογώντας την 
οικονομική, την ενεργειακή, τη
βιομηχανική και άλλες πτυχές της 
παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στο εσωτερικό της·

Or. en
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Τροπολογία 22
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει ότι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη 
των πολιτικών θα επωφεληθούν από 
ακριβέστερα δεδομένα που θα τους 
επιτρέψουν να προβαίνουν σε 
τεκμηριωμένες επιλογές· συμφωνεί, ως εκ 
τούτου, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι το 
δυναμικό της Ευρώπης για βιώσιμη 
εξόρυξη και χρήση των πόρων 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου και 
πετρελαιούχου σχιστόλιθου πρέπει να 
εκτιμηθεί και να χαρτογραφηθεί· επικροτεί 
τις εκτιμήσεις των κρατών μελών και τα 
ενθαρρύνει να συνεχίσουν το έργο αυτό, 
και ζητεί από την Επιτροπή να συμβάλει 
στον καθορισμό του επιπέδου των 
διαθέσιμων αποθεμάτων σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην Ένωση 
συγκεντρώνοντας τα αποτελέσματα των 
εκτιμήσεων των κρατών μελών και τα 
διαθέσιμα αποτελέσματα από τα έργα 
εξερεύνησης με σκοπό την ανάλυση και 
την εκτίμηση της οικονομικής και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της 
παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στο εσωτερικό της·

2. πιστεύει ότι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη 
των πολιτικών θα πρέπει να έχουν στη 
διάθεσή τους πιο ακριβή, ενημερωμένα 
και περιεκτικά επιστημονικά δεδομένα 
όσον αφορά τα οφέλη και τους κινδύνους 
του σχιστολιθικού φυσικού αερίου που θα 
τους επιτρέψουν να προβαίνουν σε 
τεκμηριωμένες επιλογές· συμφωνεί, ως εκ 
τούτου, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι το 
δυναμικό της Ευρώπης για βιώσιμη 
εξόρυξη και χρήση των πόρων 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου και 
σχιστολιθικού πετρελαίου πρέπει να 
εκτιμηθεί και να χαρτογραφηθεί· επικροτεί 
τις εκτιμήσεις των κρατών μελών και τα 
ενθαρρύνει να συνεχίσουν το έργο αυτό, 
και ζητεί από την Επιτροπή να συμβάλει 
στον καθορισμό του επιπέδου των 
διαθέσιμων αποθεμάτων σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου και σχιστολιθικού 
πετρελαίου στην Ένωση συγκεντρώνοντας 
τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων των 
κρατών μελών και τα διαθέσιμα 
αποτελέσματα από τα έργα εξερεύνησης με 
σκοπό την ανάλυση και την εκτίμηση της 
οικονομικής και περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας της παραγωγής 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στο 
εσωτερικό της·

Or. en

Τροπολογία 23
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει ότι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη 
των πολιτικών θα επωφεληθούν από 
ακριβέστερα δεδομένα που θα τους 
επιτρέψουν να προβαίνουν σε 
τεκμηριωμένες επιλογές· συμφωνεί, ως εκ 
τούτου, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι το 
δυναμικό της Ευρώπης για βιώσιμη 
εξόρυξη και χρήση των πόρων 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου και 
πετρελαιούχου σχιστόλιθου πρέπει να 
εκτιμηθεί και να χαρτογραφηθεί· επικροτεί 
τις εκτιμήσεις των κρατών μελών και τα 
ενθαρρύνει να συνεχίσουν το έργο αυτό, 
και ζητεί από την Επιτροπή να συμβάλει 
στον καθορισμό του επιπέδου των 
διαθέσιμων αποθεμάτων σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην Ένωση 
συγκεντρώνοντας τα αποτελέσματα των 
εκτιμήσεων των κρατών μελών και τα 
διαθέσιμα αποτελέσματα από τα έργα 
εξερεύνησης με σκοπό την ανάλυση και 
την εκτίμηση της οικονομικής και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της 
παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στο εσωτερικό της·

2. πιστεύει ότι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη 
των πολιτικών θα επωφεληθούν από 
ακριβέστερα δεδομένα που θα τους 
επιτρέψουν να προβαίνουν σε 
τεκμηριωμένες επιλογές· συμφωνεί, ως εκ 
τούτου, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι το 
δυναμικό της Ευρώπης για βιώσιμη 
εξόρυξη και χρήση των πόρων 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου και 
πετρελαιούχου σχιστόλιθου χωρίς να τεθεί 
σε κίνδυνο η διαθεσιμότητα και η 
ποιότητα των υδάτινων πόρων πρέπει να 
εκτιμηθεί και να χαρτογραφηθεί · 
επικροτεί τις εκτιμήσεις των κρατών 
μελών και τα ενθαρρύνει να συνεχίσουν το 
έργο αυτό, και ζητεί από την Επιτροπή να 
συμβάλει στον καθορισμό του επιπέδου 
των διαθέσιμων αποθεμάτων 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην 
Ένωση συγκεντρώνοντας τα αποτελέσματα 
των εκτιμήσεων των κρατών μελών και τα 
διαθέσιμα αποτελέσματα από τα έργα 
εξερεύνησης με σκοπό την ανάλυση και 
την εκτίμηση της οικονομικής και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της 
παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στο εσωτερικό της·

Or. en

Τροπολογία 24
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. εκφράζει την άποψη ότι η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη θα πρέπει να δώσουν 
προτεραιότητα στην ανάπτυξη και 
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εκμετάλλευση του εφοδιασμού με 
συμβατικό εγχώριο φυσικό αέριο και 
πετρέλαιο στην ΕΕ όπως αυτά που 
ανακαλύφθηκαν πρόσφατα στη 
νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου 
και όχι στο σχιστολιθικό φυσικό αέριο και 
σχιστολιθικό πετρέλαιο, εφόσον η 
εκμετάλλευσή τους είναι φθηνότερη, 
ευκολότερη και ενέχει σημαντικά 
λιγότερους περιβαλλοντικούς κινδύνους·

Or. en

Τροπολογία 25
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia 
Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
επιδιώξουν μια βιώσιμη στρατηγική για 
την ενεργειακή ασφάλεια με στόχο τη 
διαφοροποίηση των δυνητικών 
ενεργειακών πηγών τους από την 
αποκλειστική εξάρτηση από ορυκτά 
καύσιμα, συμβατικά και μη, προωθώντας 
παράλληλα την ενεργειακή απόδοση και 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 26
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει τα συμπεράσματα της 
G20 σχετικά με τη δέσμευση για 
σταδιακή κατάργηση των ορυκτών 
καυσίμων και των σχετικών 
επιδοτήσεων· τονίζει ότι αυτό θα πρέπει 
να ισχύει και για την εξερεύνηση και 
ενδεχόμενη εκμετάλλευση των πόρων 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 27
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να 
ασκήσουν μια στρατηγική για την 
ενεργειακή ασφάλεια με τη 
διαφοροποίηση των δυνητικών 
ενεργειακών πηγών τους που έχουν 
χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών, 
προωθώντας παράλληλα την ενεργειακή 
απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 28
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jerzy Buzek, Herbert 
Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Roger Helmer, Alejo Vidal-Quadras, 
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η τεράστια άνθιση του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στις ΗΠΑ 
είχε σημαντικό αντίκτυπο στη δυναμική
της αγοράς και στις τιμές του φυσικού 
αερίου, προκαλώντας ιδίως την 
αναδρομολόγηση υγροποιημένου φυσικού 
αερίου που προοριζόταν για την αγορά των 
ΗΠΑ·

3. επισημαίνει ότι η τεράστια άνθιση του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στις ΗΠΑ 
είχε ήδη σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην 
αγορά και στις τιμές του φυσικού αερίου 
και της ηλεκτρικής ενέργειας, 
προκαλώντας ιδίως την αναδρομολόγηση 
υγροποιημένου φυσικού αερίου που 
προοριζόταν για την αγορά των ΗΠΑ·
παρατηρεί ότι οι τιμές άμεσης 
παράδοσης στις ΗΠΑ έχουν καταλήξει σε 
ιστορικά χαμηλά επίπεδα, διευρύνοντας 
έτσι τη διαφορά των τιμών μεταξύ των 
ΗΠΑ και της Ευρώπης που δεσμεύονται 
από μακροχρόνιες συμβάσεις και έχοντας 
παράλληλα αντίκτυπο στην 
ανταγωνιστικότητα των οικονομιών και 
της βιομηχανίας της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 29
Νίκη Τζαβέλα, Jan Březina, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την 
Αρχή Ενεργειακών Πληροφοριών των 
ΗΠΑ, η εγχώρια παραγωγή στις ΗΠΑ 
αναμένεται να παρέχει το 46% του 
εφοδιασμού με φυσικό αέριο έως το 2035·

Or. en

Τροπολογία 30
Krišjānis Kariņš
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. παρατηρεί ότι οι τιμές φυσικού αερίου 
στις ΗΠΑ συνεχίζουν να μειώνονται, 
γεγονός που αυξάνει τις προκλήσεις ως 
προς την ανταγωνιστικότητα για την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 31
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. διαπιστώνει ότι, καθώς η αγορά φυσικού 
αερίου καθίσταται ολοένα περισσότερο 
παγκόσμια και διασυνδεδεμένη, η 
εκμετάλλευση του σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου θα αυξήσει τον παγκόσμιο
ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων 
φυσικού αερίου και θα εξακολουθήσει, ως 
εκ τούτου, να έχει σημαντικό αντίκτυπο 
στις τιμές· επισημαίνει ότι το σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο θα βοηθήσει να ενισχυθεί η 
θέση των πελατών έναντι των 
προμηθευτών φυσικού αερίου και θα 
οδηγήσει, ως εκ τούτου, σε χαμηλότερες 
τιμές·

4. διαπιστώνει ότι, καθώς η αγορά φυσικού 
αερίου καθίσταται ολοένα περισσότερο 
παγκόσμια και διασυνδεδεμένη, η 
εκμετάλλευση του σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου θα αυξήσει τον παγκόσμιο 
ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων 
φυσικού αερίου και θα εξακολουθήσει, ως 
εκ τούτου, να έχει σημαντικό αντίκτυπο 
στις τιμές· επισημαίνει ότι το σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο θα βοηθήσει να ενισχυθεί η 
θέση των πελατών έναντι των 
προμηθευτών φυσικού αερίου και θα 
οδηγήσει, ως εκ τούτου, σε χαμηλότερες 
τιμές· σε αυτή την περίπτωση πρέπει 
παράλληλα να διασφαλίζεται μια σαφής 
εικόνα για τις τιμές, για παράδειγμα με τη 
μορφή επαρκώς υψηλής τιμής για το 
CO2, ώστε να δημιουργούνται κίνητρα 
για την αποδοτικότερη χρήση της 
ενέργειας και την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. sv
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Τροπολογία 32
Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. διαπιστώνει ότι, καθώς η αγορά φυσικού 
αερίου καθίσταται ολοένα περισσότερο 
παγκόσμια και διασυνδεδεμένη, η 
εκμετάλλευση του σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου θα αυξήσει τον παγκόσμιο 
ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων
φυσικού αερίου και θα εξακολουθήσει, ως 
εκ τούτου, να έχει σημαντικό αντίκτυπο 
στις τιμές· επισημαίνει ότι το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο θα βοηθήσει 
να ενισχυθεί η θέση των πελατών έναντι 
των προμηθευτών φυσικού αερίου και θα 
οδηγήσει, ως εκ τούτου, σε χαμηλότερες
τιμές·

4. διαπιστώνει ότι, καθώς η αγορά φυσικού 
αερίου καθίσταται ολοένα περισσότερο 
παγκόσμια και διασυνδεδεμένη, η 
εκμετάλλευση του σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου ενδέχεται να αυξήσει τον 
παγκόσμιο ανταγωνισμό μεταξύ των 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου και 
ενδέχεται να εξακολουθήσει, ως εκ 
τούτου, να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις 
τιμές·

Or. en

Τροπολογία 33
Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. επισημαίνει, ωστόσο, ότι απαιτούνται 
σημαντικές επενδύσεις για τη δημιουργία 
όλων των απαραίτητων υποδομών που 
αφορούν τη γεώτρηση και την 
αποθήκευση, τη μεταφορά και την 
επανεπεξεργασία φυσικού αερίου και 
υγρού ρωγμάτωσης, οι οποίες πρέπει να 
καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τη 
βιομηχανία·

Or. en
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Τροπολογία 34
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή, δεδομένης της 
εξέλιξης της αγοράς φυσικού αερίου και 
της ανάπτυξης του καθορισμού των 
τιμών στους ενεργειακούς κόμβους στην 
Ευρώπη, να εξετάσει κατά την επόμενη 
συνεδρίαση του Ενεργειακού Συμβουλίου 
ΕΕ-ΗΠΑ τον πιθανό αντίκτυπο της 
παγκόσμιας εκμετάλλευσης σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην αγορά ΥΦΑ και την 
άρση τυχόν περιορισμών στο παγκόσμιο 
εμπόριο ΥΦΑ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 35
Silvia-Adriana Ţicău
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή, δεδομένης της 
εξέλιξης της αγοράς φυσικού αερίου και 
της ανάπτυξης του καθορισμού των τιμών 
στους ενεργειακούς κόμβους στην 
Ευρώπη, να εξετάσει κατά την επόμενη 
συνεδρίαση του Ενεργειακού Συμβουλίου 
ΕΕ-ΗΠΑ τον πιθανό αντίκτυπο της 
παγκόσμιας εκμετάλλευσης σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην αγορά ΥΦΑ και την 
άρση τυχόν περιορισμών στο παγκόσμιο 
εμπόριο ΥΦΑ·

5. καλεί την Επιτροπή, δεδομένης της 
εξέλιξης της αγοράς φυσικού αερίου και 
της ανάπτυξης του καθορισμού των τιμών 
στους ενεργειακούς κόμβους στην 
Ευρώπη, να εξετάσει κατά την επόμενη 
συνεδρίαση του Ενεργειακού Συμβουλίου 
ΕΕ-ΗΠΑ τον αντίκτυπο της παγκόσμιας 
εκμετάλλευσης σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου στο περιβάλλον και στην ασφάλεια 
του πληθυσμού·

Or. ro
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Τροπολογία 36
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή, δεδομένης της 
εξέλιξης της αγοράς φυσικού αερίου και 
της ανάπτυξης του καθορισμού των τιμών 
στους ενεργειακούς κόμβους στην 
Ευρώπη, να εξετάσει κατά την επόμενη 
συνεδρίαση του Ενεργειακού Συμβουλίου 
ΕΕ-ΗΠΑ τον πιθανό αντίκτυπο της 
παγκόσμιας εκμετάλλευσης σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην αγορά ΥΦΑ και την 
άρση τυχόν περιορισμών στο παγκόσμιο 
εμπόριο ΥΦΑ·

5. καλεί την Επιτροπή, δεδομένης της 
εξέλιξης της αγοράς φυσικού αερίου και 
της ανάπτυξης του καθορισμού των τιμών 
στους ενεργειακούς κόμβους στην 
Ευρώπη, να εξετάσει κατά την επόμενη 
συνεδρίαση του Ενεργειακού Συμβουλίου 
ΕΕ-ΗΠΑ τον πιθανό αντίκτυπο της 
παγκόσμιας εκμετάλλευσης σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην αγορά ΥΦΑ και την 
άρση τυχόν περιορισμών στο παγκόσμιο 
εμπόριο ΥΦΑ·
(ισχύει μόνο για το δανικό κείμενο)

Or. da

Τροπολογία 37
Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. τονίζει ότι, σε επίπεδο ΕΕ, η αρχή της 
επικουρικότητας όσον αφορά τις λύσεις 
ενεργειακού μείγματος ισχύει για την 
εξερεύνηση σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
και/ή τις εξορύξεις· επισημαίνει, ωστόσο, 
ότι η εξερεύνηση σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου μπορεί να έχει μια διασυνοριακή 
διάσταση, ιδιαίτερα όταν η γεώτρηση 
πραγματοποιείται κοντά στα χερσαία 
σύνορα με άλλο κράτος μέλος ή όταν 
επηρεάζει τα υπόγεια ύδατα, την 
ατμόσφαιρα ή το έδαφος περισσότερων 
της μιας χωρών· ζητεί την πλήρη 
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δημοσιοποίηση όλων των τεχνικών και 
περιβαλλοντικών θεμάτων σχετικά με την 
εξερεύνηση του σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου και τη χρηστή συνεργασία με όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη πριν και κατά τη 
διάρκεια παραχωρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 38
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Vladimir 
Urutchev, Marian-Jean Marinescu, Roger Helmer, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. παρατηρεί ότι η κατανάλωση φυσικού 
αερίου σημειώνει άνοδο· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, τον κρίσιμο ρόλο της 
παγκόσμιας παραγωγής σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου για τη διασφάλιση 
μακροπρόθεσμης ενεργειακής ασφάλειας 
και διαφοροποίησης, μεταξύ άλλων και 
στην Ευρώπη· έχει επίγνωση του ότι η 
παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στο εσωτερικό της ΕΕ θα συμβάλει στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού, λαμβάνοντας 
υπόψη την εξάρτηση των κρατών μελών 
από τις εισαγωγές φυσικού αερίου από 
τρίτες χώρες· τονίζει, ωστόσο, ότι έχει 
ζωτική σημασία η έγκριση άλλων μέτρων 
και πολιτικών που στοχεύουν στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού, όπως η 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η 
διασφάλιση επαρκών εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης φυσικού αερίου, η 
διαφοροποίηση του εφοδιασμού με φυσικό 
αέριο και των οδών διαμετακόμισης και η 
οικοδόμηση αξιόπιστων εταιρικών 
σχέσεων με τις χώρες εφοδιασμού, 
διαμετακόμισης και κατανάλωσης·

6. παρατηρεί ότι η κατανάλωση φυσικού 
αερίου σημειώνει άνοδο και ότι, αν δεν 
αξιοποιήσει τα μη συμβατικά αποθέματα 
φυσικού αερίου που διαθέτει, η Ευρώπη 
θα εξακολουθήσει να ανήκει στις 
περιοχές με τις μεγαλύτερες ανάγκες σε 
εισαγωγή φυσικού αερίου  επισημαίνει 
ότι, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό 
Ενέργειας, η εγχώρια παραγωγή φυσικού 
αερίου στην Ευρώπη αναμένεται να 
μειωθεί, ενώ η ζήτηση θα ανέβει, 
αυξάνοντας τις εισαγωγές στα περίπου 
450 bcm έως το 2035· αναγνωρίζει, ως εκ 
τούτου, τον κρίσιμο ρόλο της παγκόσμιας 
παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
για τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης 
ενεργειακής ασφάλειας και 
διαφοροποίησης, μεταξύ άλλων και στην 
Ευρώπη· έχει επίγνωση του ότι η 
παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στο εσωτερικό της ΕΕ θα συμβάλει στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού, λαμβάνοντας 
υπόψη την εξάρτηση των κρατών μελών 
από τις εισαγωγές φυσικού αερίου από 
τρίτες χώρες· τονίζει, ωστόσο, ότι έχει 
ζωτική σημασία η έγκριση άλλων μέτρων 
και πολιτικών που στοχεύουν στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού, όπως η 
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βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η 
διασφάλιση επαρκών εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης φυσικού αερίου και 
επαρκούς δικτύου διασυνδέσεων, η 
διαφοροποίηση του εφοδιασμού με φυσικό 
αέριο και των οδών διαμετακόμισης και η 
οικοδόμηση αξιόπιστων εταιρικών 
σχέσεων με τις χώρες εφοδιασμού, 
διαμετακόμισης και κατανάλωσης, με 
βάση τη διαφάνεια, την αμοιβαία 
εμπιστοσύνη και την αποφυγή 
διακρίσεων σύμφωνα με τις αρχές του 
Χάρτη Ενέργειας και της τρίτης δέσμης 
μέτρων της ΕΕ για την ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 39
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. παρατηρεί ότι η κατανάλωση φυσικού 
αερίου σημειώνει άνοδο· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, τον κρίσιμο ρόλο της 
παγκόσμιας παραγωγής σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου για τη διασφάλιση 
μακροπρόθεσμης ενεργειακής ασφάλειας 
και διαφοροποίησης, μεταξύ άλλων και 
στην Ευρώπη· έχει επίγνωση του ότι η 
παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στο εσωτερικό της ΕΕ θα συμβάλει στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού, λαμβάνοντας 
υπόψη την εξάρτηση των κρατών μελών 
από τις εισαγωγές φυσικού αερίου από 
τρίτες χώρες· τονίζει, ωστόσο, ότι έχει 
ζωτική σημασία η έγκριση άλλων μέτρων 
και πολιτικών που στοχεύουν στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού, όπως η 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η 
διασφάλιση επαρκών εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης φυσικού αερίου, η 
διαφοροποίηση του εφοδιασμού με φυσικό 

6. παρατηρεί ότι η κατανάλωση φυσικού 
αερίου σημειώνει άνοδο· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, τον κρίσιμο ρόλο της 
παγκόσμιας παραγωγής σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου για τη διασφάλιση 
μακροπρόθεσμης ενεργειακής ασφάλειας 
και διαφοροποίησης, μεταξύ άλλων και 
στην Ευρώπη· έχει επίγνωση του ότι η 
παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στο εσωτερικό της ΕΕ θα συμβάλει στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού, λαμβάνοντας 
υπόψη την εξάρτηση των κρατών μελών 
από τις εισαγωγές φυσικού αερίου από 
τρίτες χώρες· τονίζει, ωστόσο, ότι έχει 
ζωτική σημασία η έγκριση άλλων μέτρων 
και πολιτικών που στοχεύουν στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού, όπως η 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η 
διασφάλιση επαρκών εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης φυσικού αερίου, η 
διαφοροποίηση του εφοδιασμού με φυσικό 
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αέριο και των οδών διαμετακόμισης και η 
οικοδόμηση αξιόπιστων εταιρικών 
σχέσεων με τις χώρες εφοδιασμού, 
διαμετακόμισης και κατανάλωσης·

αέριο και των οδών διαμετακόμισης και η 
οικοδόμηση αξιόπιστων εταιρικών 
σχέσεων με τις χώρες εφοδιασμού, 
διαμετακόμισης και κατανάλωσης·
επισημαίνει ότι το φυσικό αέριο από 
σχιστόλιθους παρέχει τη δυνατότητα σε 
ορισμένα κράτη μέλη να 
διαφοροποιήσουν ακόμα περισσότερο τις 
πηγές εφοδιασμού με φυσικό αέριο που 
διαθέτουν· αναγνωρίζει ότι, ως 
αποτέλεσμα της ανάπτυξης της 
παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στις ΗΠΑ, υπάρχει πλέον μεγαλύτερος 
εφοδιασμός με ΥΦΑ στην Ευρώπη και ότι 
ο συνδυασμός αυξημένου εγχώριου 
εφοδιασμού με φυσικό αέριο και 
μεγαλύτερης διαθεσιμότητας ΥΦΑ 
παρέχει ελκυστικές επιλογές για τη 
διαφοροποίηση του εφοδιασμού με 
φυσικό αέριο·

Or. en

Τροπολογία 40
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. παρατηρεί ότι η κατανάλωση φυσικού 
αερίου σημειώνει άνοδο· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, τον κρίσιμο ρόλο της 
παγκόσμιας παραγωγής σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου για τη διασφάλιση 
μακροπρόθεσμης ενεργειακής ασφάλειας 
και διαφοροποίησης, μεταξύ άλλων και 
στην Ευρώπη· έχει επίγνωση του ότι η 
παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στο εσωτερικό της ΕΕ θα συμβάλει στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού, λαμβάνοντας 
υπόψη την εξάρτηση των κρατών μελών 
από τις εισαγωγές φυσικού αερίου από 
τρίτες χώρες· τονίζει, ωστόσο, ότι έχει 
ζωτική σημασία η έγκριση άλλων μέτρων 

6. παρατηρεί ότι η κατανάλωση φυσικού 
αερίου σημειώνει άνοδο· αναγνωρίζει ότι 
αξίζει, ως εκ τούτου, να διερευνηθεί εάν η 
ευρωπαϊκή παραγωγή σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου μπορεί να διαδραματίσει
ρόλο για τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης 
ενεργειακής ασφάλειας και 
διαφοροποίησης κατά τη διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου προς το 2050, όταν 
το ενεργειακό τοπίο θα βασίζεται σχεδόν 
αποκλειστικά στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Θεωρεί ότι η παραγωγή 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στο 
εσωτερικό της ΕΕ μπορεί ενδεχομένως να
συμβάλει στην ασφάλεια του εφοδιασμού, 
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και πολιτικών που στοχεύουν στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού, όπως η 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η 
διασφάλιση επαρκών εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης φυσικού αερίου, η 
διαφοροποίηση του εφοδιασμού με φυσικό 
αέριο και των οδών διαμετακόμισης και η 
οικοδόμηση αξιόπιστων εταιρικών 
σχέσεων με τις χώρες εφοδιασμού, 
διαμετακόμισης και κατανάλωσης·

λαμβάνοντας υπόψη την εξάρτηση των 
κρατών μελών από τις εισαγωγές φυσικού 
αερίου από τρίτες χώρες· τονίζει, ωστόσο, 
ότι έχει ζωτική σημασία η έγκριση άλλων 
μέτρων και πολιτικών που στοχεύουν στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού, όπως η 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η 
προώθηση της εκμετάλλευσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η 
διασφάλιση επαρκών εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης φυσικού αερίου και 
υποδομών αποθήκευσης ηλεκτρικής 
ενέργειας, η διαφοροποίηση του 
εφοδιασμού με φυσικό αέριο και των οδών 
διαμετακόμισης και η οικοδόμηση 
αξιόπιστων εταιρικών σχέσεων με τις 
χώρες εφοδιασμού, διαμετακόμισης και 
κατανάλωσης·

Or. nl

Τροπολογία 41
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. παρατηρεί ότι η κατανάλωση φυσικού 
αερίου σημειώνει άνοδο· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, τον κρίσιμο ρόλο της 
παγκόσμιας παραγωγής σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου για τη διασφάλιση 
μακροπρόθεσμης ενεργειακής ασφάλειας 
και διαφοροποίησης, μεταξύ άλλων και 
στην Ευρώπη· έχει επίγνωση του ότι η 
παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στο εσωτερικό της ΕΕ θα συμβάλει στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού, λαμβάνοντας 
υπόψη την εξάρτηση των κρατών μελών 
από τις εισαγωγές φυσικού αερίου από 
τρίτες χώρες· τονίζει, ωστόσο, ότι έχει 
ζωτική σημασία η έγκριση άλλων μέτρων 
και πολιτικών που στοχεύουν στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού, όπως η 

6. παρατηρεί ότι η κατανάλωση φυσικού 
αερίου αυτήν τη στιγμή σημειώνει άνοδο· 
αναγνωρίζει, ως εκ τούτου, τον σημαντικό
ρόλο της παγκόσμιας παραγωγής 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου για τη 
διασφάλιση βραχυπρόθεσμης και 
μεσοπρόθεσμης ενεργειακής ασφάλειας 
και διαφοροποίησης, μεταξύ άλλων και 
στην Ευρώπη· έχει επίγνωση του ότι η 
παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στο εσωτερικό της ΕΕ θα συμβάλει στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού, λαμβάνοντας 
υπόψη την εξάρτηση των κρατών μελών 
από τις εισαγωγές φυσικού αερίου από 
τρίτες χώρες· τονίζει, ωστόσο, ότι έχει 
ζωτική σημασία η έγκριση άλλων 
μακροπρόθεσμων μέτρων και πολιτικών 



AM\901646EL.doc 29/131 PE489.454v01-00

EL

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η 
διασφάλιση επαρκών εγκαταστάσεων
αποθήκευσης φυσικού αερίου, η 
διαφοροποίηση του εφοδιασμού με φυσικό 
αέριο και των οδών διαμετακόμισης και η 
οικοδόμηση αξιόπιστων εταιρικών 
σχέσεων με τις χώρες εφοδιασμού, 
διαμετακόμισης και κατανάλωσης·

που στοχεύουν στην ασφάλεια του 
εφοδιασμού, όπως η βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης και η μείωση της 
χρήσης ενέργειας, η σημαντική αύξηση 
της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, η εφαρμογή επαρκών
δυνατοτήτων αποθήκευσης και 
εξισορρόπησης για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και το φυσικό αέριο, η 
διαφοροποίηση του εφοδιασμού με φυσικό 
αέριο και των οδών διαμετακόμισης και η 
οικοδόμηση αξιόπιστων εταιρικών 
σχέσεων με τις χώρες εφοδιασμού, 
διαμετακόμισης και κατανάλωσης

Or. en

Τροπολογία 42
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. παρατηρεί ότι η κατανάλωση φυσικού 
αερίου σημειώνει άνοδο· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, τον κρίσιμο ρόλο της 
παγκόσμιας παραγωγής σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου για τη διασφάλιση 
μακροπρόθεσμης ενεργειακής ασφάλειας 
και διαφοροποίησης, μεταξύ άλλων και 
στην Ευρώπη· έχει επίγνωση του ότι η 
παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στο εσωτερικό της ΕΕ θα συμβάλει στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού, λαμβάνοντας 
υπόψη την εξάρτηση των κρατών μελών 
από τις εισαγωγές φυσικού αερίου από 
τρίτες χώρες· τονίζει, ωστόσο, ότι έχει 
ζωτική σημασία η έγκριση άλλων μέτρων 
και πολιτικών που στοχεύουν στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού, όπως η 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η 
διασφάλιση επαρκών εγκαταστάσεων 

6. παρατηρεί ότι η κατανάλωση φυσικού 
αερίου αυτήν τη στιγμή σημειώνει άνοδο· 
αναγνωρίζει, ως εκ τούτου, τον ρόλο της 
παγκόσμιας παραγωγής σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου για τη διασφάλιση 
βραχυπρόθεσμης και πιθανώς 
μεσοπρόθεσμης ενεργειακής ασφάλειας 
και διαφοροποίησης, μεταξύ άλλων και 
στην Ευρώπη· έχει επίγνωση του ότι η 
παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στο εσωτερικό της ΕΕ θα συμβάλει στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού, λαμβάνοντας 
υπόψη την εξάρτηση των κρατών μελών 
από τις εισαγωγές φυσικού αερίου από 
τρίτες χώρες· τονίζει, ωστόσο, ότι έχει 
ζωτική σημασία η έγκριση άλλων μέτρων 
και πολιτικών που στοχεύουν στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού με 
μακροπρόθεσμη προοπτική, όπως η 
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αποθήκευσης φυσικού αερίου, η 
διαφοροποίηση του εφοδιασμού με φυσικό 
αέριο και των οδών διαμετακόμισης και η 
οικοδόμηση αξιόπιστων εταιρικών 
σχέσεων με τις χώρες εφοδιασμού, 
διαμετακόμισης και κατανάλωσης·

σημαντική αύξηση της χρήσης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και 
των ενεργειακών αποθεμάτων, η 
διασφάλιση επαρκών εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης ενέργειας για την 
εξισορρόπηση ενός ενεργειακού 
συστήματος που βασίζεται ολοένα 
περισσότερο στις ανανεώσιμες πηγές, η 
διαφοροποίηση του εφοδιασμού με φυσικό 
αέριο και των οδών διαμετακόμισης και η 
οικοδόμηση αξιόπιστων εταιρικών 
σχέσεων με τις χώρες εφοδιασμού, 
διαμετακόμισης και κατανάλωσης·

Or. en

Τροπολογία 43
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. παρατηρεί ότι η κατανάλωση φυσικού 
αερίου σημειώνει άνοδο· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, τον κρίσιμο ρόλο της 
παγκόσμιας παραγωγής σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου για τη διασφάλιση 
μακροπρόθεσμης ενεργειακής ασφάλειας 
και διαφοροποίησης, μεταξύ άλλων και 
στην Ευρώπη· έχει επίγνωση του ότι η 
παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στο εσωτερικό της ΕΕ θα συμβάλει στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού, λαμβάνοντας 
υπόψη την εξάρτηση των κρατών μελών 
από τις εισαγωγές φυσικού αερίου από 
τρίτες χώρες· τονίζει, ωστόσο, ότι έχει 
ζωτική σημασία η έγκριση άλλων μέτρων 
και πολιτικών που στοχεύουν στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού, όπως η 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η 
διασφάλιση επαρκών εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης φυσικού αερίου, η 
διαφοροποίηση του εφοδιασμού με φυσικό 

6. παρατηρεί ότι η κατανάλωση φυσικού 
αερίου σημειώνει άνοδο· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, τον σημαντικό ρόλο που θα 
μπορούσε να διαδραματίσει η παγκόσμια 
παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
για τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης 
ενεργειακής ασφάλειας και 
διαφοροποίησης του εφοδιασμού και των 
διαδρομών, μεταξύ άλλων και στην 
Ευρώπη· έχει επίγνωση του ότι η 
παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στο εσωτερικό της ΕΕ μπορεί να συμβάλει 
στην ασφάλεια του εφοδιασμού, 
λαμβάνοντας υπόψη την εξάρτηση των 
κρατών μελών από τις εισαγωγές φυσικού 
αερίου από τρίτες χώρες· τονίζει, ωστόσο, 
ότι έχει ζωτική σημασία η έγκριση άλλων 
μέτρων και πολιτικών που στοχεύουν στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού, όπως η 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η 
προώθηση των ανανεώσιμων πηγών 
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αέριο και των οδών διαμετακόμισης και η 
οικοδόμηση αξιόπιστων εταιρικών 
σχέσεων με τις χώρες εφοδιασμού, 
διαμετακόμισης και κατανάλωσης·

ενέργειας, η διασφάλιση επαρκών 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού 
αερίου και ΥΦΑ, η διαφοροποίηση του 
εφοδιασμού με φυσικό αέριο και των οδών 
διαμετακόμισης και η οικοδόμηση 
αξιόπιστων εταιρικών σχέσεων με τις 
χώρες εφοδιασμού, διαμετακόμισης και 
κατανάλωσης·

Or. en

Τροπολογία 44
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. παρατηρεί ότι η κατανάλωση φυσικού 
αερίου σημειώνει άνοδο· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, τον κρίσιμο ρόλο της 
παγκόσμιας παραγωγής σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου για τη διασφάλιση 
μακροπρόθεσμης ενεργειακής ασφάλειας 
και διαφοροποίησης, μεταξύ άλλων και 
στην Ευρώπη· έχει επίγνωση του ότι η 
παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στο εσωτερικό της ΕΕ θα συμβάλει στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού, λαμβάνοντας 
υπόψη την εξάρτηση των κρατών μελών 
από τις εισαγωγές φυσικού αερίου από 
τρίτες χώρες· τονίζει, ωστόσο, ότι έχει 
ζωτική σημασία η έγκριση άλλων μέτρων 
και πολιτικών που στοχεύουν στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού, όπως η
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η 
διασφάλιση επαρκών εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης φυσικού αερίου, η 
διαφοροποίηση του εφοδιασμού με 
φυσικό αέριο και των οδών 
διαμετακόμισης και η οικοδόμηση 
αξιόπιστων εταιρικών σχέσεων με τις 
χώρες εφοδιασμού, διαμετακόμισης και 
κατανάλωσης·

6. παρατηρεί ότι η κατανάλωση φυσικού 
αερίου σημειώνει άνοδο· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, τον κρίσιμο ρόλο της 
παγκόσμιας παραγωγής σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου για τη διασφάλιση 
μακροπρόθεσμης ενεργειακής ασφάλειας 
και διαφοροποίησης, μεταξύ άλλων και 
στην Ευρώπη· έχει επίγνωση του ότι η 
παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στο εσωτερικό της ΕΕ θα συμβάλει στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού, λαμβάνοντας 
υπόψη την εξάρτηση των κρατών μελών 
από τις εισαγωγές φυσικού αερίου από 
τρίτες χώρες· τονίζει, ωστόσο, ότι έχει 
ζωτική σημασία η έγκριση άλλων μέτρων 
και πολιτικών που στοχεύουν στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού, με κυριότερες 
τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
και τη διαρκή ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στις 
οποίες πρέπει να δίνεται προτεραιότητα·
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Or. sv

Τροπολογία 45
Silvia-Adriana Ţicău
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. παρατηρεί ότι η κατανάλωση φυσικού 
αερίου σημειώνει άνοδο· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, τον κρίσιμο ρόλο της 
παγκόσμιας παραγωγής σχιστολιθικού
φυσικού αερίου για τη διασφάλιση 
μακροπρόθεσμης ενεργειακής ασφάλειας 
και διαφοροποίησης, μεταξύ άλλων και 
στην Ευρώπη· έχει επίγνωση του ότι η 
παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στο εσωτερικό της ΕΕ θα συμβάλει στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού, λαμβάνοντας 
υπόψη την εξάρτηση των κρατών μελών 
από τις εισαγωγές φυσικού αερίου από 
τρίτες χώρες· τονίζει, ωστόσο, ότι έχει 
ζωτική σημασία η έγκριση άλλων μέτρων 
και πολιτικών που στοχεύουν στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού, όπως η 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η 
διασφάλιση επαρκών εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης φυσικού αερίου, η 
διαφοροποίηση του εφοδιασμού με φυσικό 
αέριο και των οδών διαμετακόμισης και η 
οικοδόμηση αξιόπιστων εταιρικών 
σχέσεων με τις χώρες εφοδιασμού, 
διαμετακόμισης και κατανάλωσης·

6. παρατηρεί ότι η κατανάλωση φυσικού 
αερίου σημειώνει άνοδο· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, τον κρίσιμο ρόλο της 
παγκόσμιας παραγωγής φυσικού αερίου 
για τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης 
ενεργειακής ασφάλειας και 
διαφοροποίησης, μεταξύ άλλων και στην 
Ευρώπη· έχει επίγνωση του ότι η 
παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στο εσωτερικό της ΕΕ μπορεί να συμβάλει 
στην ασφάλεια του εφοδιασμού, 
λαμβάνοντας υπόψη την εξάρτηση των 
κρατών μελών από τις εισαγωγές φυσικού 
αερίου από τρίτες χώρες· τονίζει, ωστόσο, 
ότι έχει ζωτική σημασία η έγκριση άλλων 
μέτρων και πολιτικών που στοχεύουν στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού και στην 
προστασία του περιβάλλοντος και των 
κοινοτήτων που γειτνιάζουν με τις 
τοποθεσίες εκμετάλλευσης, όπως η 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η 
διασφάλιση επαρκών εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης φυσικού αερίου, η 
διαφοροποίηση του εφοδιασμού με φυσικό 
αέριο και των οδών διαμετακόμισης και η 
οικοδόμηση αξιόπιστων εταιρικών 
σχέσεων με τις χώρες εφοδιασμού, 
διαμετακόμισης και κατανάλωσης·

Or. ro

Τροπολογία 46
Krišjānis Kariņš
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. παρατηρεί ότι η κατανάλωση φυσικού 
αερίου σημειώνει άνοδο· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, τον κρίσιμο ρόλο της 
παγκόσμιας παραγωγής σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου για τη διασφάλιση 
μακροπρόθεσμης ενεργειακής ασφάλειας 
και διαφοροποίησης, μεταξύ άλλων και 
στην Ευρώπη· έχει επίγνωση του ότι η 
παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στο εσωτερικό της ΕΕ θα συμβάλει στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού, λαμβάνοντας 
υπόψη την εξάρτηση των κρατών μελών 
από τις εισαγωγές φυσικού αερίου από 
τρίτες χώρες· τονίζει, ωστόσο, ότι έχει 
ζωτική σημασία η έγκριση άλλων μέτρων 
και πολιτικών που στοχεύουν στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού, όπως η 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η 
διασφάλιση επαρκών εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης φυσικού αερίου, η 
διαφοροποίηση του εφοδιασμού με φυσικό 
αέριο και των οδών διαμετακόμισης και η 
οικοδόμηση αξιόπιστων εταιρικών 
σχέσεων με τις χώρες εφοδιασμού, 
διαμετακόμισης και κατανάλωσης·

6. παρατηρεί ότι η κατανάλωση φυσικού 
αερίου σημειώνει άνοδο· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, τον κρίσιμο ρόλο της 
παγκόσμιας παραγωγής σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου για τη διασφάλιση 
μακροπρόθεσμης ενεργειακής ασφάλειας 
και διαφοροποίησης των ενεργειακών 
πηγών και των προμηθευτών, μεταξύ 
άλλων και στην Ευρώπη· έχει επίγνωση 
του ότι η παραγωγή σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στο εσωτερικό της ΕΕ θα 
συμβάλει στην ασφάλεια του εφοδιασμού, 
λαμβάνοντας υπόψη την εξάρτηση των 
κρατών μελών από τις εισαγωγές φυσικού 
αερίου από τρίτες χώρες· τονίζει, ωστόσο, 
ότι έχει ζωτική σημασία η έγκριση άλλων 
μέτρων και πολιτικών που στοχεύουν στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού, όπως η 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η 
διασφάλιση επαρκών εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης φυσικού αερίου, η 
διαφοροποίηση του εφοδιασμού με φυσικό 
αέριο και των οδών διαμετακόμισης και η 
οικοδόμηση αξιόπιστων εταιρικών 
σχέσεων με τις χώρες εφοδιασμού, 
διαμετακόμισης και κατανάλωσης·

Or. en

Τροπολογία 47
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. παρατηρεί ότι η κατανάλωση φυσικού 
αερίου σημειώνει άνοδο· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, τον κρίσιμο ρόλο της 
παγκόσμιας παραγωγής σχιστολιθικού 

6. παρατηρεί ότι η κατανάλωση φυσικού 
αερίου σημειώνει άνοδο· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, τον ενδεχόμενο ρόλο της 
παγκόσμιας παραγωγής σχιστολιθικού 
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φυσικού αερίου για τη διασφάλιση 
μακροπρόθεσμης ενεργειακής ασφάλειας 
και διαφοροποίησης, μεταξύ άλλων και 
στην Ευρώπη· έχει επίγνωση του ότι η 
παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στο εσωτερικό της ΕΕ θα συμβάλει στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού, λαμβάνοντας 
υπόψη την εξάρτηση των κρατών μελών 
από τις εισαγωγές φυσικού αερίου από 
τρίτες χώρες· τονίζει, ωστόσο, ότι έχει 
ζωτική σημασία η έγκριση άλλων μέτρων 
και πολιτικών που στοχεύουν στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού, όπως η 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η 
διασφάλιση επαρκών εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης φυσικού αερίου, η 
διαφοροποίηση του εφοδιασμού με φυσικό 
αέριο και των οδών διαμετακόμισης και η 
οικοδόμηση αξιόπιστων εταιρικών 
σχέσεων με τις χώρες εφοδιασμού, 
διαμετακόμισης και κατανάλωσης·

φυσικού αερίου για τη διασφάλιση 
μακροπρόθεσμης ενεργειακής ασφάλειας 
και διαφοροποίησης, μεταξύ άλλων και 
στην Ευρώπη· έχει επίγνωση του ότι η 
παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στο εσωτερικό της ΕΕ θα μπορούσε να
συμβάλει στην ασφάλεια του εφοδιασμού, 
λαμβάνοντας υπόψη την εξάρτηση των 
κρατών μελών από τις εισαγωγές φυσικού 
αερίου από τρίτες χώρες· τονίζει, ωστόσο, 
ότι έχει ζωτική σημασία η έγκριση άλλων 
μέτρων και πολιτικών που στοχεύουν στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού, όπως η 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η 
διασφάλιση επαρκών εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης φυσικού αερίου, η 
διαφοροποίηση του εφοδιασμού με φυσικό 
αέριο και των οδών διαμετακόμισης και η 
οικοδόμηση αξιόπιστων εταιρικών 
σχέσεων με τις χώρες εφοδιασμού, 
διαμετακόμισης και κατανάλωσης·

Or. en

Τροπολογία 48
Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. παρατηρεί ότι η κατανάλωση φυσικού 
αερίου σημειώνει άνοδο· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, τον κρίσιμο ρόλο της 
παγκόσμιας παραγωγής σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου για τη διασφάλιση 
μακροπρόθεσμης ενεργειακής ασφάλειας 
και διαφοροποίησης, μεταξύ άλλων και 
στην Ευρώπη· έχει επίγνωση του ότι η 
παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στο εσωτερικό της ΕΕ θα συμβάλει στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού, λαμβάνοντας 
υπόψη την εξάρτηση των κρατών μελών 
από τις εισαγωγές φυσικού αερίου από 
τρίτες χώρες· τονίζει, ωστόσο, ότι έχει 

6. παρατηρεί ότι η κατανάλωση φυσικού 
αερίου σημειώνει άνοδο· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, τον ενδεχόμενο ρόλο της 
παγκόσμιας παραγωγής σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου για τη διασφάλιση 
μακροπρόθεσμης ενεργειακής ασφάλειας 
και διαφοροποίησης, μεταξύ άλλων και 
στην Ευρώπη· τονίζει, ωστόσο, ότι έχει 
ζωτική σημασία η έγκριση άλλων μέτρων 
και πολιτικών που στοχεύουν στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού, όπως η 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η 
διασφάλιση επαρκών εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης φυσικού αερίου, η 
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ζωτική σημασία η έγκριση άλλων μέτρων 
και πολιτικών που στοχεύουν στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού, όπως η 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η 
διασφάλιση επαρκών εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης φυσικού αερίου, η 
διαφοροποίηση του εφοδιασμού με φυσικό 
αέριο και των οδών διαμετακόμισης και η 
οικοδόμηση αξιόπιστων εταιρικών 
σχέσεων με τις χώρες εφοδιασμού, 
διαμετακόμισης και κατανάλωσης·

διαφοροποίηση του εφοδιασμού με φυσικό 
αέριο και των οδών διαμετακόμισης και η 
οικοδόμηση αξιόπιστων εταιρικών 
σχέσεων με τις χώρες εφοδιασμού, 
διαμετακόμισης και κατανάλωσης·

Or. en

Τροπολογία 49
Νίκη Τζαβέλα, Jan Březina, Konrad Szymański, Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. Επαναλαμβάνει την έκκλησή της 
προς την Επιτροπή να παρουσιάσει, έως 
το τέλος του 2012, ανάλυση όσον αφορά 
το μέλλον της παγκόσμιας και της 
ενωσιακής αγοράς φυσικού αερίου, η 
οποία θα συνεκτιμά τον αντίκτυπο των 
έργων υποδομής για το φυσικό αέριο που 
έχουν ήδη σχεδιασθεί (όπως τα έργα στο 
πλαίσιο του νότιου διαδρόμου), τον 
αντίκτυπο των νέων εγκαταστάσεων 
υγροποιημένου φυσικού αερίου, τον 
αντίκτυπο του σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου στην αγορά φυσικού αερίου των 
ΗΠΑ (ιδίως στις ανάγκες εισαγωγής 
υγροποιημένου φυσικού αερίου), καθώς 
και τον αντίκτυπο από τις ενδεχόμενες 
εξελίξεις όσον αφορά το σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο στην ΕΕ στη μελλοντική 
ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό 
αέριο και στις τιμές· είναι της άποψης ότι 
η ανάλυση θα πρέπει να αντικατοπτρίζει, 
και να έχει ως αφετηρία, την υφιστάμενη 
κατάσταση της ανάπτυξης των 
υποδομών και τους στόχους της ΕΕ για 
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το διοξείδιο του άνθρακα ως το 202 · 
τονίζει ότι πρέπει να ζητηθεί η γνώμη 
όλων των ενδιαφερόμενων μερών·

Or. en

Τροπολογία 50
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι μια πλήρως λειτουργική, 
διασυνδεδεμένη και ολοκληρωμένη 
ενεργειακή αγορά στο εσωτερικό της ΕΕ 
έχει επίσης ουσιαστική σημασία, μεταξύ 
άλλων και με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση 
της ενδεχόμενης παραγωγής σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν 
ενεργά την επίτευξη αυτού του στόχου, 
διασφαλίζοντας ιδίως μια ομαλή μετάβαση 
στις απαιτήσεις της τρίτης δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για την ενέργεια, με σκοπό την 
εναρμόνιση των ευρωπαϊκών αγορών ως 
το 2014·

7. τονίζει ότι μια πλήρως λειτουργική, 
διασυνδεδεμένη και ολοκληρωμένη 
ενεργειακή αγορά στο εσωτερικό της ΕΕ 
έχει επίσης ουσιαστική σημασία, μεταξύ 
άλλων και με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση 
της ενδεχόμενης παραγωγής σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν 
ενεργά την επίτευξη αυτού του στόχου, 
διασφαλίζοντας ιδίως την ομαλή 
μεταφορά και εφαρμογή των απαιτήσεων
της τρίτης δέσμης μέτρων για την 
εσωτερική αγορά της ΕΕ για την ενέργεια, 
την έγκαιρη έγκριση και εφαρμογή των 
προτάσεων που εμπεριέχονται στην 
δέσμη μέτρων για την ενεργειακή 
υποδομή, με σκοπό την εναρμόνιση των 
ευρωπαϊκών ενεργειακών αγορών 
χονδρικής ως το 2014·

Or. en

Τροπολογία 51
Fiona Hall, Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι μια πλήρως λειτουργική, 
διασυνδεδεμένη και ολοκληρωμένη 
ενεργειακή αγορά στο εσωτερικό της ΕΕ 
έχει επίσης ουσιαστική σημασία, μεταξύ 
άλλων και με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση 
της ενδεχόμενης παραγωγής σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν 
ενεργά την επίτευξη αυτού του στόχου, 
διασφαλίζοντας ιδίως μια ομαλή μετάβαση 
στις απαιτήσεις της τρίτης δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για την ενέργεια, με σκοπό την 
εναρμόνιση των ευρωπαϊκών αγορών ως 
το 2014·

7. τονίζει ότι μια πλήρως λειτουργική, 
διασυνδεδεμένη και ολοκληρωμένη 
ενεργειακή αγορά στο εσωτερικό της ΕΕ 
έχει επίσης ουσιαστική σημασία, μεταξύ 
άλλων και με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση 
της παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να επιδιώξουν ενεργά την 
επίτευξη αυτού του στόχου, 
διασφαλίζοντας ιδίως μια ομαλή μετάβαση 
και εφαρμογή των απαιτήσεων της τρίτης 
δέσμης μέτρων για την εσωτερική αγορά 
της ΕΕ για την ενέργεια και των
προτάσεων που εμπεριέχονται στην 
δέσμη μέτρων για την ενεργειακή 
υποδομή, με σκοπό την εναρμόνιση και 
πλήρη απελευθέρωση των ευρωπαϊκών 
ενεργειακών αγορών ως το 2014·

Or. en

Τροπολογία 52
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι μια πλήρως λειτουργική, 
διασυνδεδεμένη και ολοκληρωμένη 
ενεργειακή αγορά στο εσωτερικό της ΕΕ 
έχει επίσης ουσιαστική σημασία, μεταξύ 
άλλων και με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση 
της ενδεχόμενης παραγωγής σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν 
ενεργά την επίτευξη αυτού του στόχου, 
διασφαλίζοντας ιδίως μια ομαλή μετάβαση 
στις απαιτήσεις της τρίτης δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για την ενέργεια, με σκοπό την 
εναρμόνιση των ευρωπαϊκών αγορών ως 

7. τονίζει ότι μια πλήρως λειτουργική, 
διασυνδεδεμένη και ολοκληρωμένη 
ενεργειακή αγορά στο εσωτερικό της ΕΕ 
έχει επίσης ουσιαστική σημασία, μεταξύ 
άλλων και με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση 
της ενδεχόμενης παραγωγής σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν 
ενεργά την επίτευξη αυτού του στόχου, 
διασφαλίζοντας ιδίως μία ομαλή μετάβαση
και εφαρμογή των απαιτήσεων της τρίτης 
δέσμης μέτρων για την εσωτερική αγορά
της ΕΕ για την ενέργεια, την έγκαιρη 
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το 2014· έγκριση και εφαρμογή των προτάσεων 
που εμπεριέχονται στην δέσμη μέτρων για 
την ενεργειακή υποδομή, με σκοπό την 
εναρμόνιση των ευρωπαϊκών αγορών 
χονδρικής ως το 2014·

Or. en

Τροπολογία 53
Silvia-Adriana Ţicău
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι μια πλήρως λειτουργική, 
διασυνδεδεμένη και ολοκληρωμένη 
ενεργειακή αγορά στο εσωτερικό της ΕΕ 
έχει επίσης ουσιαστική σημασία, μεταξύ 
άλλων και με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση 
της ενδεχόμενης παραγωγής σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν 
ενεργά την επίτευξη αυτού του στόχου, 
διασφαλίζοντας ιδίως μια ομαλή μετάβαση 
στις απαιτήσεις της τρίτης δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για την ενέργεια, με σκοπό την 
εναρμόνιση των ευρωπαϊκών αγορών ως 
το 2014·

7. τονίζει ότι μια πλήρως λειτουργική, 
διασυνδεδεμένη και ολοκληρωμένη 
ενεργειακή αγορά στο εσωτερικό της ΕΕ 
έχει επίσης ουσιαστική σημασία, μεταξύ 
άλλων και με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση 
της ενδεχόμενης παραγωγής σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην ΕΕ χωρίς αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και τις 
κοινότητες που γειτνιάζουν με παρόμοιες 
τοποθεσίες εκμετάλλευσης· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν 
ενεργά την επίτευξη αυτού του στόχου, 
διασφαλίζοντας ιδίως μια ομαλή μετάβαση 
στις απαιτήσεις της τρίτης δέσμης μέτρων 
της ΕΕ για την ενέργεια, με σκοπό την 
εναρμόνιση των ευρωπαϊκών αγορών ως 
το 2014·

Or. ro

Τροπολογία 54
Norbert Glante

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι η εκμετάλλευση διαγράφεται
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σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ 
θα βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου 
της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου κατά 80-95% ως το 
2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, 
που αποτελεί τη βάση του ενεργειακού 
χάρτη πορείας για το 2050·

Or. de

Τροπολογία 55
Pavel Poc
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι η εκμετάλλευση 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ 
θα βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου 
της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου κατά 80-95% ως το 
2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, 
που αποτελεί τη βάση του ενεργειακού 
χάρτη πορείας για το 2050·

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 56
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι η εκμετάλλευση 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ θα
βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ 
για μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 80-95% ως το 2050 σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, που 
αποτελεί τη βάση του ενεργειακού χάρτη 
πορείας για το 2050·

8. θεωρεί ότι η εκμετάλλευση 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ 
μπορεί ενδεχομένως να βοηθήσει ως 
μεταβατικό καύσιμο στην επίτευξη του 
στόχου της ΕΕ για μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95% ως 
το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 
1990, που αποτελεί τη βάση του 
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ενεργειακού χάρτη πορείας για το 2050·
τονίζει, εν προκειμένω, ότι τυχόν 
περαιτέρω έρευνα σχετικά με την 
εκμετάλλευση του σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση 
να έχει μειονεκτήματα, τόσο οικονομικά, 
όσο και σε σχέση με τους στόχους της 
περαιτέρω εκμετάλλευσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. nl

Τροπολογία 57
Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι η εκμετάλλευση 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ θα 
βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ 
για μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 80-95% ως το 2050 σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, που 
αποτελεί τη βάση του ενεργειακού χάρτη 
πορείας για το 2050·

8. θεωρεί ότι η εκμετάλλευση φυσικού 
αερίου στην ΕΕ θα βοηθήσει στην 
επίτευξη του στόχου της ΕΕ για μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
κατά 80-95% ως το 2050 σε σύγκριση με 
τα επίπεδα του 1990, που αποτελεί τη βάση 
του ενεργειακού χάρτη πορείας για το 
2050· ωστόσο επισημαίνει ότι, σύμφωνα 
με διάφορες μελέτες, το αποτύπωμα των 
εκπομπών του σχιστολιθικού αερίου είναι 
συνήθως πιο υψηλό από αυτό του 
συμβατικού φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 58
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι η εκμετάλλευση 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ θα 
βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου της 
ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 80-95% ως το 2050 σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, που 
αποτελεί τη βάση του ενεργειακού χάρτη 
πορείας για το 2050·

8. θεωρεί ότι η εκμετάλλευση 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ 
πρέπει να συνάδει με τον στόχο της ΕΕ 
για μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 80-95% ως το 2050 σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, που 
αποτελεί τη βάση του ενεργειακού χάρτη 
πορείας για το 2050· υπενθυμίζει ότι αυτό 
σημαίνει πως ο τομέας της ενέργειας 
πρέπει να απαλλαγεί σχεδόν εξ ολοκλήρου 
από τις εκπομπές άνθρακα έως το 2050 
(93%-99%)·

Or. en

Τροπολογία 59
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir 
Urutchev, Roger Helmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι η εκμετάλλευση 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ θα 
βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ 
για μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 80-95% ως το 2050 σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, που 
αποτελεί τη βάση του ενεργειακού χάρτη 
πορείας για το 2050·

8. θεωρεί ότι η εκμετάλλευση 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ θα 
βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ 
για μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 80-95% ως το 2050 σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, στο 
πλαίσιο των μειώσεων από την ομάδα 
των ανεπτυγμένων χωρών, προσφέροντας 
παράλληλα την εγγύηση αφενός της 
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού 
και αφετέρου της ανταγωνιστικότητας, 
που αποτελεί τη βάση του ενεργειακού 
χάρτη πορείας για το 2050·

Or. en
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Τροπολογία 60
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι η εκμετάλλευση 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ θα 
βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου της 
ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 80-95% ως το 2050 σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, που 
αποτελεί τη βάση του ενεργειακού χάρτη 
πορείας για το 2050·

8. θεωρεί ότι η εκμετάλλευση 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ θα 
βοηθήσει στην επίτευξη, μέχρι το 2020,
του πολιτικού ενωσιακού στόχου τού 3x20 
και θα επιτρέψει την περαιτέρω μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
σύμφωνα με τον ενεργειακό χάρτη πορείας 
για το 2050·

Or. pl

Τροπολογία 61
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι η εκμετάλλευση 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ θα
βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ 
για μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 80-95% ως το 2050 σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, που 
αποτελεί τη βάση του ενεργειακού χάρτη 
πορείας για το 2050·

8. θεωρεί ότι η εκμετάλλευση 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ 
ενδέχεται να βοηθήσει βραχυπρόθεσμα 
και μεσοπρόθεσμα στην επίτευξη του 
στόχου της ΕΕ για μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95% ως 
το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 
1990, που αποτελεί τη βάση του 
ενεργειακού χάρτη πορείας για το 2050·

Or. en

Τροπολογία 62
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι η εκμετάλλευση 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ θα
βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ 
για μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 80-95% ως το 2050 σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, που 
αποτελεί τη βάση του ενεργειακού χάρτη 
πορείας για το 2050·

8. θεωρεί ότι η εκμετάλλευση 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ 
ενδέχεται να βοηθήσει βραχυπρόθεσμα 
και μεσοπρόθεσμα στην επίτευξη του 
στόχου της ΕΕ για μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95% ως 
το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 
1990, που αποτελεί τη βάση του 
ενεργειακού χάρτη πορείας για το 2050·

Or. en

Τροπολογία 63
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι η εκμετάλλευση 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ θα 
βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ 
για μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 80-95% ως το 2050 σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, που 
αποτελεί τη βάση του ενεργειακού χάρτη 
πορείας για το 2050·

8. θεωρεί ότι το φυσικό αέριο θα 
διαδραματίσει ρόλο στην ΕΕ και θα 
βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ 
για μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 80-95% ως το 2050 σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, που 
αποτελεί τη βάση του ενεργειακού χάρτη 
πορείας για το 2050·

Or. en

Τροπολογία 64
Silvia-Adriana Ţicău
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι η εκμετάλλευση 8. θεωρεί ότι η εκμετάλλευση φυσικού 
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σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ θα 
βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ 
για μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 80-95% ως το 2050 σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, που 
αποτελεί τη βάση του ενεργειακού χάρτη 
πορείας για το 2050·

αερίου στην ΕΕ θα βοηθήσει στην 
επίτευξη του στόχου της ΕΕ για μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
κατά 80-95% ως το 2050 σε σύγκριση με 
τα επίπεδα του 1990, που αποτελεί τη βάση
του ενεργειακού χάρτη πορείας για το 
2050·

Or. ro

Τροπολογία 65
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι η εκμετάλλευση 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ θα
βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ 
για μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 80-95% ως το 2050 σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, που 
αποτελεί τη βάση του ενεργειακού χάρτη 
πορείας για το 2050·

8. θεωρεί ότι η εκμετάλλευση 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ 
ενδέχεται να βοηθήσει στην επίτευξη του 
στόχου της ΕΕ για μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95% ως 
το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 
1990, που αποτελεί τη βάση του 
ενεργειακού χάρτη πορείας για το 2050·

Or. en

Τροπολογία 66
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. αναγνωρίζει ότι ο κλιματικός 
αντίκτυπος του σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου εν συγκρίσει με τον άνθρακα και 
άλλα ορυκτά καύσιμα εξαρτάται από την 
εφαρμογή της βέλτιστης διαθέσιμης 
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τεχνολογίας και τη χρησιμοποίηση 
χρονικού ορίζοντα 100 ετών κατά τον 
καταλογισμό των εκπομπών μεθανίου·

Or. en

Τροπολογία 67
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να 
παρουσιάσει νομοθετικές προτάσεις για 
την υποχρεωτική χρήση συσκευής 
καύσης κατά την περίοδο ολοκλήρωσης 
ενός φρέατος(δηλαδή για «πράσινη 
ολοκλήρωση») σε όλα τα φρέατα 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ 
με στόχο τη μείωση των ανεξέλεγκτων 
εκπομπών μεθανίου που συνδέονται με το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο και, κατά 
συνέπεια, τη μείωση του κλιματικού 
αντίκτυπου και των προβλημάτων στην 
ποιότητα του αέρα·

Or. en

Τροπολογία 68
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το 
φυσικό αέριο θα διαδραματίσει κρίσιμο 
ρόλο για τη μεταμόρφωση του ενεργειακού 

9. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το 
φυσικό αέριο θα διαδραματίσει κρίσιμο 
ρόλο για τη μεταμόρφωση του ενεργειακού 
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συστήματος, όπως ορίζεται στον 
προαναφερθέντα χάρτη πορείας, διότι 
αποτελεί έναν γρήγορο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο μείωσης της εξάρτησης 
από άλλα, περισσότερο ρυπογόνα ορυκτά 
καύσιμα, μειώνοντας έτσι τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου· πιστεύει ότι το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο μπορεί, ως 
καύσιμο-«γέφυρα» να διαδραματίσει 
κρίσιμο ρόλο εν προκειμένω, ιδίως σε 
εκείνα τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν 
μεγάλες ποσότητες άνθρακα για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας·

συστήματος, όπως ορίζεται στον 
προαναφερθέντα χάρτη πορείας, διότι 
αποτελεί βραχυπρόθεσμα έναν γρήγορο 
και οικονομικά αποδοτικό τρόπο μείωσης 
της εξάρτησης από άλλα, περισσότερο 
ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα, μειώνοντας 
έτσι τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
με ταυτόχρονη ανάπτυξη προς ένα 
σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας που θα βασίζεται πλήρως στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· πιστεύει ότι 
το φυσικό αέριο, συμπεριλαμβανομένου 
του σχιστολιθικού φυσικού αερίου εάν 
παράγεται με βιώσιμο τρόπο, μπορεί, ως 
καύσιμο-«γέφυρα» να διαδραματίσει 
κρίσιμο ρόλο εν προκειμένω, ιδίως σε 
εκείνα τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν 
αυτήν τη στιγμή μεγάλες ποσότητες 
άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, με την προϋπόθεση ότι οι 
ανησυχίες για τον κύκλο ζωής των 
εκπομπών και τον περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο αντιμετωπίζονται 
ικανοποιητικά και η πιθανή εξερεύνηση 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου θα 
οδηγούσε πραγματικά στην 
αντικατάσταση της παραγωγής ενέργειας 
ένταση ανθρακούχων εκπομπών σε αυτά 
τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το 
φυσικό αέριο θα διαδραματίσει κρίσιμο 
ρόλο για τη μεταμόρφωση του ενεργειακού 
συστήματος, όπως ορίζεται στον 
προαναφερθέντα χάρτη πορείας, διότι 
αποτελεί έναν γρήγορο και οικονομικά 

9. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το 
φυσικό αέριο θα διαδραματίσει κρίσιμο 
ρόλο για τη μεταμόρφωση του ενεργειακού 
συστήματος, όπως ορίζεται στον 
προαναφερθέντα χάρτη πορείας, διότι 
αποτελεί έναν γρήγορο και οικονομικά 
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αποδοτικό τρόπο μείωσης της εξάρτησης 
από άλλα, περισσότερο ρυπογόνα ορυκτά 
καύσιμα, μειώνοντας έτσι τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου· πιστεύει ότι το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο μπορεί, ως 
καύσιμο-«γέφυρα» να διαδραματίσει 
κρίσιμο ρόλο εν προκειμένω, ιδίως σε 
εκείνα τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν 
μεγάλες ποσότητες άνθρακα για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας·

αποδοτικό τρόπο μείωσης της εξάρτησης 
από άλλα, περισσότερο ρυπογόνα ορυκτά 
καύσιμα, μειώνοντας έτσι τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου· πιστεύει ότι το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο μπορεί να 
διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο εν 
προκειμένω, ιδίως σε εκείνα τα κράτη μέλη 
που χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες 
άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας·

Or. pl

Τροπολογία 70
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το 
φυσικό αέριο θα διαδραματίσει κρίσιμο 
ρόλο για τη μεταμόρφωση του ενεργειακού 
συστήματος, όπως ορίζεται στον 
προαναφερθέντα χάρτη πορείας, διότι 
αποτελεί έναν γρήγορο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο μείωσης της εξάρτησης 
από άλλα, περισσότερο ρυπογόνα ορυκτά 
καύσιμα, μειώνοντας έτσι τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου· πιστεύει ότι το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο μπορεί, ως 
καύσιμο-«γέφυρα» να διαδραματίσει 
κρίσιμο ρόλο εν προκειμένω, ιδίως σε 
εκείνα τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν 
μεγάλες ποσότητες άνθρακα για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας·

9. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το 
φυσικό αέριο θα διαδραματίσει κρίσιμο 
ρόλο για τη μεταμόρφωση του ενεργειακού 
συστήματος, όπως ορίζεται στον 
προαναφερθέντα χάρτη πορείας, διότι 
αποτελεί έναν γρήγορο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο μείωσης της εξάρτησης 
από άλλα, περισσότερο ρυπογόνα ορυκτά 
καύσιμα, μειώνοντας έτσι τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου·

Or. en

Τροπολογία 71
Silvia-Adriana Ţicău



PE489.454v01-00 48/131 AM\901646EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το 
φυσικό αέριο θα διαδραματίσει κρίσιμο 
ρόλο για τη μεταμόρφωση του ενεργειακού 
συστήματος, όπως ορίζεται στον 
προαναφερθέντα χάρτη πορείας, διότι 
αποτελεί έναν γρήγορο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο μείωσης της εξάρτησης 
από άλλα, περισσότερο ρυπογόνα ορυκτά 
καύσιμα, μειώνοντας έτσι τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου· πιστεύει ότι το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο μπορεί, ως 
καύσιμο-«γέφυρα» να διαδραματίσει 
κρίσιμο ρόλο εν προκειμένω, ιδίως σε 
εκείνα τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν 
μεγάλες ποσότητες άνθρακα για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας·

9. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το 
φυσικό αέριο θα διαδραματίσει κρίσιμο 
ρόλο για τη μεταμόρφωση του ενεργειακού 
συστήματος, όπως ορίζεται στον 
προαναφερθέντα χάρτη πορείας, διότι 
αποτελεί έναν γρήγορο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο μείωσης της εξάρτησης 
από άλλα, περισσότερο ρυπογόνα ορυκτά 
καύσιμα, μειώνοντας έτσι τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου· πιστεύει ότι το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο μπορεί, ως 
καύσιμο-«γέφυρα» να διαδραματίσει 
κρίσιμο ρόλο εν προκειμένω, ιδίως σε 
εκείνα τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν 
μεγάλες ποσότητες άνθρακα για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον 
δεν παρατηρούνται, σύμφωνα με τις 
σχετικές εκτιμήσεις, δυσμενείς 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και ιδίως 
στον υδροφόρο ορίζοντα, καθώς και στις 
κοινότητες που γειτνιάζουν με τις 
τοποθεσίες εκμετάλλευσης·

Or. ro

Τροπολογία 72
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το 
φυσικό αέριο θα διαδραματίσει κρίσιμο
ρόλο για τη μεταμόρφωση του ενεργειακού 
συστήματος, όπως ορίζεται στον 
προαναφερθέντα χάρτη πορείας, διότι 
αποτελεί έναν γρήγορο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο μείωσης της εξάρτησης 
από άλλα, περισσότερο ρυπογόνα ορυκτά 

9. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το 
φυσικό αέριο θα διαδραματίσει σημαντικό
ρόλο για τη μεταμόρφωση του ενεργειακού
συστήματος, όπως ορίζεται στον 
προαναφερθέντα χάρτη πορείας, διότι 
αποτελεί έναν γρήγορο, προσωρινό και 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο μείωσης της 
εξάρτησης από άλλα, περισσότερο 
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καύσιμα, μειώνοντας έτσι τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου· πιστεύει ότι το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο μπορεί, ως 
καύσιμο-«γέφυρα» να διαδραματίσει
κρίσιμο ρόλο εν προκειμένω, ιδίως σε 
εκείνα τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν 
μεγάλες ποσότητες άνθρακα για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας·

ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα πριν από τη 
μετάβαση σε μια πλήρως βιώσιμη 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με 
χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών, 
μειώνοντας έτσι τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου· πιστεύει ότι το σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο μπορεί, ως καύσιμο-
«γέφυρα» να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο 
εν προκειμένω, ιδίως σε εκείνα τα κράτη 
μέλη που χρησιμοποιούν σήμερα μεγάλες 
ποσότητες άνθρακα για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 73
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia 
Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. με δεδομένη την απουσία 
ολοκληρωμένων ευρωπαϊκών δεδομένων 
για το αποτύπωμα άνθρακα του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου, καλεί το 
Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής να 
ολοκληρώσει άμεσα την ανάλυση για τον 
κύκλο ζωής των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου από την εξόρυξη και 
παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
με στόχο τον ορθό καταλογισμό τους στο 
μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 74
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. δεδομένου ότι αφενός οι ανεξέλεγκτες 
εκπομπές μεθανίου θα αυξηθούν 
σημαντικά με την αύξηση των 
δραστηριοτήτων εξερεύνησης και 
παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στην ΕΕ, και αφετέρου οι εκπομπές αυτές 
δεν καταλογίζονται επί του παρόντος 
στην κύρια πολιτική της Ένωσης για το 
κλίμα, δηλαδή το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών (ETS), καλεί την Επιτροπή να 
λάβει υπόψη της κατά την προσαρμογή 
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ τις ανεξέλεγκτες 
εκπομπές μεθανίου, καθώς και τον 
αντίκτυπο που θα έχουν στο σύνολο των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην 
ΕΕ 

Or. en

Τροπολογία 75
Fiona Hall, Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9γ. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υποβάλουν νομοθετικές 
προτάσεις – παρόμοιες με τους 
κανονισμούς για την ποιότητα αέρα που 
προτάθηκαν από την Υπηρεσία 
Προστασίας του Περιβάλλοντος των 
ΗΠΑ τον Απρίλιο του 2012 – που θα 
καθιστούν υποχρεωτική τη χρήση 
συσκευής καύσης κατά την περίοδο 
ολοκλήρωσης ενός φρέατος(δηλαδή την 
«πράσινη ολοκλήρωση») σε όλα τα 
φρέατα σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στην ΕΕ με στόχο τη μείωση των 
ανεξέλεγκτων εκπομπών μεθανίου που 
συνδέονται με το σχιστολιθικό φυσικό 
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αέριο·

Or. en

Τροπολογία 76
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. παρατηρεί, επίσης, ότι ορισμένες 
μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας –
για παράδειγμα, η αιολική ενέργεια– δεν 
είναι συνεχείς και χρειάζεται να 
υποστηριχθούν από μια αξιόπιστη και 
ευέλικτη πηγή ενέργειας· εκφράζει την 
άποψη ότι το φυσικό αέριο –
συμπεριλαμβανομένου του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου – θα μπορούσε να 
εξυπηρετήσει αυτόν τον σκοπό· 
αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι χωρίς δέσμευση 
και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, 
το φυσικό αέριο ενδέχεται 
μακροπρόθεσμα να περιορισθεί σε 
εφεδρικό και αντισταθμιστικό ρόλο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 77
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. παρατηρεί, επίσης, ότι ορισμένες 
μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας –
για παράδειγμα, η αιολική ενέργεια– δεν 
είναι συνεχείς και χρειάζεται να 

10. παρατηρεί, επίσης, ότι ορισμένες 
μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας –
για παράδειγμα, η αιολική ενέργεια– δεν 
έχουν δυνατότητα μεταφοράς και 
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υποστηριχθούν από μια αξιόπιστη και 
ευέλικτη πηγή ενέργειας· εκφράζει την 
άποψη ότι το φυσικό αέριο –
συμπεριλαμβανομένου του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου – θα μπορούσε να 
εξυπηρετήσει αυτόν τον σκοπό· 
αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι χωρίς δέσμευση 
και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα,
το φυσικό αέριο ενδέχεται 
μακροπρόθεσμα να περιορισθεί σε 
εφεδρικό και αντισταθμιστικό ρόλο·

χρειάζεται να υποστηριχθούν από μια 
αξιόπιστη και ευέλικτη πηγή ενέργειας· 
εκφράζει την άποψη ότι το φυσικό αέριο –
συμπεριλαμβανομένου του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου – θα μπορούσε να 
αποτελεί μία από τις διαθέσιμες επιλογές 
για αυτόν τον σκοπό μεταξύ αρκετών 
άλλων λύσεων όπως οι αυξημένες
διασυνδέσεις, καλύτερη διαχείριση και 
έλεγχος του συστήματος μέσω ευφυών 
δικτύων σε όλα τα επίπεδα δικτύου, η 
αποθήκευση ενέργειας και η διαχείριση 
της ζήτησης· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι το 
φυσικό αέριο θα περιορισθεί μέχρι το 
2030 σε εφεδρικό και αντισταθμιστικό 
ρόλο·

Or. en

Τροπολογία 78
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. παρατηρεί, επίσης, ότι ορισμένες 
μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας –
για παράδειγμα, η αιολική ενέργεια– δεν 
είναι συνεχείς και χρειάζεται να 
υποστηριχθούν από μια αξιόπιστη και 
ευέλικτη πηγή ενέργειας· εκφράζει την 
άποψη ότι το φυσικό αέριο –
συμπεριλαμβανομένου του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου – θα μπορούσε να 
εξυπηρετήσει αυτόν τον σκοπό· 
αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι χωρίς δέσμευση 
και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, 
το φυσικό αέριο ενδέχεται μακροπρόθεσμα 
να περιορισθεί σε εφεδρικό και 
αντισταθμιστικό ρόλο·

10. παρατηρεί, επίσης, ότι ορισμένες 
μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας –
για παράδειγμα, η αιολική ενέργεια– είναι
μεταβλητές και χρειάζεται να 
υποστηριχθούν ή να εξισορροπηθούν από 
αξιόπιστες και ευέλικτες τεχνολογίες· 
εκφράζει την άποψη ότι το φυσικό αέριο –
συμπεριλαμβανομένου του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου – θα μπορούσε να 
αποτελεί μία από τις επιλογές για την 
εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού σε 
συνδυασμό με καλύτερη διασύνδεση, 
αποθήκευση ενέργειας και διαχείριση της 
ζήτησης· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι χωρίς 
δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του 
άνθρακα, το φυσικό αέριο ενδέχεται 
μακροπρόθεσμα να μην χρησιμοποιείται 
ενόψει των στόχων της ΕΕ για απαλλαγή 
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από τις ανθρακούχες εκπομπές το 2050·

Or. en

Τροπολογία 79
Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. παρατηρεί, επίσης, ότι ορισμένες 
μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας –
για παράδειγμα, η αιολική ενέργεια– δεν 
είναι συνεχείς και χρειάζεται να 
υποστηριχθούν από μια αξιόπιστη και 
ευέλικτη πηγή ενέργειας· εκφράζει την 
άποψη ότι το φυσικό αέριο –
συμπεριλαμβανομένου του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου – θα μπορούσε να 
εξυπηρετήσει αυτόν τον σκοπό·
αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι χωρίς δέσμευση 
και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, 
το φυσικό αέριο ενδέχεται 
μακροπρόθεσμα να περιορισθεί σε 
εφεδρικό και αντισταθμιστικό ρόλο·

10. παρατηρεί, επίσης, ότι ορισμένες 
μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας –
για παράδειγμα, η αιολική ενέργεια– δεν 
είναι συνεχείς και χρειάζεται να 
υποστηριχθούν από μια αξιόπιστη και 
ευέλικτη πηγή ενέργειας· εκφράζει την 
άποψη ότι το φυσικό αέριο –
συμπεριλαμβανομένου του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου – θα μπορούσε να 
εξυπηρετήσει αυτόν τον σκοπό·

Or. en

Τροπολογία 80
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jerzy Buzek, Herbert 
Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Lambert van 
Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. παρατηρεί, επίσης, ότι ορισμένες 
μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας –
για παράδειγμα, η αιολική ενέργεια– δεν 

10. παρατηρεί, επίσης, ότι ορισμένες 
μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας –
για παράδειγμα, η αιολική ενέργεια– δεν 
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είναι συνεχείς και χρειάζεται να 
υποστηριχθούν από μια αξιόπιστη και 
ευέλικτη πηγή ενέργειας· εκφράζει την 
άποψη ότι το φυσικό αέριο –
συμπεριλαμβανομένου του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου – θα μπορούσε να 
εξυπηρετήσει αυτόν τον σκοπό· 
αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι χωρίς δέσμευση 
και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, 
το φυσικό αέριο ενδέχεται 
μακροπρόθεσμα να περιορισθεί σε
εφεδρικό και αντισταθμιστικό ρόλο·

είναι συνεχείς και χρειάζεται να 
υποστηριχθούν από μια αξιόπιστη και 
ευέλικτη πηγή ενέργειας· εκφράζει την 
άποψη ότι το φυσικό αέριο –
συμπεριλαμβανομένου του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου – θα μπορούσε να 
εξυπηρετήσει αυτόν τον σκοπό· 
αναγνωρίζει τη σημασία της δέσμευσης 
και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα 
στη διασφάλιση μακροπρόθεσμης 
βιωσιμότητας του φυσικού αερίου ως 
πηγής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου 
του εφεδρικού και αντισταθμιστικού του 
ρόλου·

Or. en

Τροπολογία 81
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. παρατηρεί, επίσης, ότι ορισμένες 
μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας –
για παράδειγμα, η αιολική ενέργεια– δεν 
είναι συνεχείς και χρειάζεται να 
υποστηριχθούν από μια αξιόπιστη και 
ευέλικτη πηγή ενέργειας· εκφράζει την 
άποψη ότι το φυσικό αέριο –
συμπεριλαμβανομένου του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου – θα μπορούσε να 
εξυπηρετήσει αυτόν τον σκοπό·
αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι χωρίς δέσμευση 
και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, 
το φυσικό αέριο ενδέχεται 
μακροπρόθεσμα να περιορισθεί σε 
εφεδρικό και αντισταθμιστικό ρόλο·

10. παρατηρεί, επίσης, ότι ορισμένες 
μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας –
για παράδειγμα, η αιολική ενέργεια– δεν 
είναι συνεχείς και χρειάζεται να 
υποστηριχθούν από μια αξιόπιστη και 
ευέλικτη πηγή ενέργειας· εκφράζει την 
άποψη ότι το φυσικό αέριο θα μπορούσε 
να εξυπηρετήσει αυτόν τον σκοπό·

Or. en



AM\901646EL.doc 55/131 PE489.454v01-00

EL

Τροπολογία 82
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. παρατηρεί, επίσης, ότι ορισμένες 
μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας –
για παράδειγμα, η αιολική ενέργεια– δεν 
είναι συνεχείς και χρειάζεται να 
υποστηριχθούν από μια αξιόπιστη και 
ευέλικτη πηγή ενέργειας· εκφράζει την 
άποψη ότι το φυσικό αέριο –
συμπεριλαμβανομένου του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου – θα μπορούσε να 
εξυπηρετήσει αυτόν τον σκοπό· 
αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι χωρίς δέσμευση 
και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, 
το φυσικό αέριο ενδέχεται 
μακροπρόθεσμα να περιορισθεί σε 
εφεδρικό και αντισταθμιστικό ρόλο·

10. παρατηρεί επίσης, ότι ορισμένες 
μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας –
για παράδειγμα, η αιολική ενέργεια– έχουν 
ασταθή παραγωγή και χρειάζεται να 
συμπληρωθούν από το φυσικό αέριο ως
αξιόπιστη και ευέλικτη πηγή παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας· εκφράζει την άποψη 
ότι το φυσικό αέριο –
συμπεριλαμβανομένου του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου – θα μπορούσε να 
εξυπηρετήσει αυτόν τον σκοπό· 
αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι χωρίς δέσμευση 
και αποθήκευση του διοξειδίου του 
άνθρακα που παράγεται από την καύση 
του φυσικού αερίου, ο ρόλος του 
τελευταίου στην παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας ενδέχεται να περιορισθεί 
καθιστώντας το εφεδρική και 
αντισταθμιστική πηγή ενέργειας·

Or. pl

Τροπολογία 83
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. παρατηρεί, επίσης, ότι ορισμένες 
μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας –
για παράδειγμα, η αιολική ενέργεια– δεν 
είναι συνεχείς και χρειάζεται να 
υποστηριχθούν από μια αξιόπιστη και
ευέλικτη πηγή ενέργειας· εκφράζει την 
άποψη ότι το φυσικό αέριο –

10. παρατηρεί, επίσης, ότι ορισμένες 
μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας –
για παράδειγμα, η αιολική ενέργεια– δεν 
είναι συνεχείς και χρειάζεται να 
υποστηριχθούν προσωρινά από μια 
ευέλικτη πηγή ενέργειας· εκφράζει την 
άποψη ότι το φυσικό αέριο –
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συμπεριλαμβανομένου του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου – θα μπορούσε να 
εξυπηρετήσει αυτόν τον σκοπό· 
αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι χωρίς δέσμευση 
και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα,
το φυσικό αέριο ενδέχεται
μακροπρόθεσμα να περιορισθεί σε 
εφεδρικό και αντισταθμιστικό ρόλο·

συμπεριλαμβανομένου πιθανώς του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου – θα 
μπορούσε να εξυπηρετήσει αυτόν τον 
σκοπό· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι το 
φυσικό αέριο θα περιορισθεί 
μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα σε 
εφεδρικό και αντισταθμιστικό ρόλο·

Or. nl

Τροπολογία 84
Silvia-Adriana Ţicău
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. παρατηρεί, επίσης, ότι ορισμένες 
μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας –
για παράδειγμα, η αιολική ενέργεια– δεν 
είναι συνεχείς και χρειάζεται να 
υποστηριχθούν από μια αξιόπιστη και 
ευέλικτη πηγή ενέργειας· εκφράζει την 
άποψη ότι το φυσικό αέριο –
συμπεριλαμβανομένου του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου – θα μπορούσε να 
εξυπηρετήσει αυτόν τον σκοπό· 
αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι χωρίς δέσμευση 
και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, 
το φυσικό αέριο ενδέχεται μακροπρόθεσμα 
να περιορισθεί σε εφεδρικό και 
αντισταθμιστικό ρόλο·

10. παρατηρεί, επίσης, ότι ορισμένες 
μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας –
για παράδειγμα, η αιολική ενέργεια– δεν 
είναι συνεχείς και χρειάζεται να 
υποστηριχθούν από μια αξιόπιστη και 
ευέλικτη πηγή ενέργειας· εκφράζει την 
άποψη ότι το φυσικό αέριο θα μπορούσε 
να εξυπηρετήσει αυτόν τον σκοπό· 
αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι χωρίς δέσμευση 
και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, 
το φυσικό αέριο ενδέχεται μακροπρόθεσμα 
να περιορισθεί σε εφεδρικό και 
αντισταθμιστικό ρόλο·

Or. ro

Τροπολογία 85
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. παρατηρεί, επίσης, ότι ορισμένες 
μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας –
για παράδειγμα, η αιολική ενέργεια– δεν 
είναι συνεχείς και χρειάζεται να 
υποστηριχθούν από μια αξιόπιστη και 
ευέλικτη πηγή ενέργειας· εκφράζει την 
άποψη ότι το φυσικό αέριο –
συμπεριλαμβανομένου του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου – θα μπορούσε να 
εξυπηρετήσει αυτόν τον σκοπό· 
αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι χωρίς δέσμευση 
και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, 
το φυσικό αέριο ενδέχεται μακροπρόθεσμα 
να περιορισθεί σε εφεδρικό και 
αντισταθμιστικό ρόλο·

10. παρατηρεί ότι η ασυνεχής φύση 
ορισμένων μορφών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας δημιουργεί την ανάγκη 
υποστήριξης από αξιόπιστες και ευέλικτες
πηγές ενέργειας· εκφράζει την άποψη ότι 
το φυσικό αέριο και το σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο θα μπορούσαν να 
εξυπηρετήσουν αυτόν τον σκοπό· 
αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι χωρίς δέσμευση 
και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, 
το φυσικό αέριο ενδέχεται μακροπρόθεσμα 
να περιορισθεί σε εφεδρικό και 
αντισταθμιστικό ρόλο·

Or. en

Τροπολογία 86
Fiona Hall, Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει το 
οικονομικό σκέλος της δέσμευσης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα για 
το φυσικό αέριο προκειμένου να 
επιταχυνθεί η εξέλιξη και χρήση της εν 
λόγω τεχνολογίας· καλεί επίσης την 
Επιτροπή να εξετάσει τον αντίκτυπο που 
θα έχει η τεχνολογία δέσμευσης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα 
στην ευελιξία της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας με φυσικό αέριο και, ως εκ 
τούτου, στον αντισταθμιστικό του ρόλο 
σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 87
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. θεωρεί ότι η τεχνολογία δέσμευσης 
και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα 
είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο· εκτιμά, 
ως εκ τούτου, ότι οι στρατηγικές για το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο δεν μπορούν 
να βασίζονται σε αναπόδεικτες υποθέσεις 
όσον αφορά την τεχνολογία δέσμευσης 
και αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα· επισημαίνει ότι η τεχνολογία 
δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 
του άνθρακα θα ανταγωνίζεται 
μελλοντικά τη γεωθερμική ενέργεια όσον 
αφορά τη χρήση σπηλαίων·

Or. en

Τροπολογία 88
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με τη 
στρατηγική του ενεργειακού χάρτη πορείας 
της ΕΕ για το 2050, να αξιολογήσει τον 
αντίκτυπο και τις προοπτικές του μη 
συμβατικού φυσικού αερίου στην ΕΕ, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η έκταση 
της χρήσης μη συμβατικού φυσικού αερίου 
στην ΕΕ θα αποφασιστεί εν τέλει από την 
αγορά·

11. καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με τη 
στρατηγική του ενεργειακού χάρτη πορείας 
της ΕΕ για το 2050, να αξιολογήσει τον 
αντίκτυπο και τις προοπτικές του μη 
συμβατικού φυσικού αερίου στην ΕΕ, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η έκταση 
της χρήσης μη συμβατικού φυσικού αερίου 
στην ΕΕ θα καθοριστεί εν τέλει από την 
αγορά και τις αποφάσεις των κρατών 
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μελών εντός του πλαισίου των 
μακροπρόθεσμων στόχων της πολιτικής 
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια·
προτρέπει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών (ETS) καλύπτει ικανοποιητικά 
τις δραστηριότητες που αφορούν το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 89
Silvia-Adriana Ţicău
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με τη 
στρατηγική του ενεργειακού χάρτη πορείας 
της ΕΕ για το 2050, να αξιολογήσει τον 
αντίκτυπο και τις προοπτικές του μη 
συμβατικού φυσικού αερίου στην ΕΕ, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η έκταση 
της χρήσης μη συμβατικού φυσικού αερίου 
στην ΕΕ θα αποφασιστεί εν τέλει από την 
αγορά·

11. καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με τη 
στρατηγική του ενεργειακού χάρτη πορείας 
της ΕΕ για το 2050, να αξιολογήσει τον 
οικονομικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και 
στις γειτονικές κοινότητες, καθώς και τις
προοπτικές του μη συμβατικού φυσικού 
αερίου στην ΕΕ, αναγνωρίζοντας 
παράλληλα ότι η έκταση της χρήσης μη 
συμβατικού φυσικού αερίου στην ΕΕ θα 
αποφασιστεί εν τέλει από την αγορά·

Or. ro

Τροπολογία 90
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με τη 
στρατηγική του ενεργειακού χάρτη πορείας 
της ΕΕ για το 2050, να αξιολογήσει τον 
αντίκτυπο και τις προοπτικές του μη 
συμβατικού φυσικού αερίου στην ΕΕ, 

11. καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με τη 
στρατηγική του ενεργειακού χάρτη πορείας 
της ΕΕ για το 2050, να αξιολογήσει τον 
αντίκτυπο και τις προοπτικές του μη 
συμβατικού φυσικού αερίου στην ΕΕ, 
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αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η έκταση 
της χρήσης μη συμβατικού φυσικού αερίου 
στην ΕΕ θα αποφασιστεί εν τέλει από την 
αγορά·

λαμβάνοντας υπόψη τι διδάγματα 
μπορούν να αποκομιστούν από την 
εμπειρία και τους κανονισμούς των ΗΠΑ 
στον τομέα αυτόν, αναγνωρίζοντας 
παράλληλα ότι η έκταση της χρήσης μη 
συμβατικού φυσικού αερίου στην ΕΕ θα 
αποφασιστεί εν τέλει από την αγορά·

Or. en

Τροπολογία 91
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με τη 
στρατηγική του ενεργειακού χάρτη πορείας 
της ΕΕ για το 2050, να αξιολογήσει τον 
αντίκτυπο και τις προοπτικές του μη 
συμβατικού φυσικού αερίου στην ΕΕ, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η έκταση 
της χρήσης μη συμβατικού φυσικού 
αερίου στην ΕΕ θα αποφασιστεί εν τέλει 
από την αγορά·

11. καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με τη 
στρατηγική του ενεργειακού χάρτη πορείας 
της ΕΕ για το 2050, να αξιολογήσει τον 
αντίκτυπο και τις προοπτικές του μη 
συμβατικού φυσικού αερίου στην ΕΕ, 
αναγνωρίζοντας, εν προκειμένω,
παράλληλα τις οικονομικές, οικολογικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις·

Or. nl

Τροπολογία 92
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με τη 
στρατηγική του ενεργειακού χάρτη πορείας 
της ΕΕ για το 2050, να αξιολογήσει τον 
αντίκτυπο και τις προοπτικές του μη 
συμβατικού φυσικού αερίου στην ΕΕ,
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η έκταση 

11. καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με τη 
στρατηγική του ενεργειακού χάρτη πορείας 
της ΕΕ για το 2050, να αξιολογήσει τον 
αντίκτυπο και τις προοπτικές του μη 
συμβατικού φυσικού αερίου στην ΕΕ·
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της χρήσης μη συμβατικού φυσικού 
αερίου στην ΕΕ θα αποφασιστεί εν τέλει 
από την αγορά·

Or. en

Τροπολογία 93
Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με τη 
στρατηγική του ενεργειακού χάρτη πορείας 
της ΕΕ για το 2050, να αξιολογήσει τον 
αντίκτυπο και τις προοπτικές του μη 
συμβατικού φυσικού αερίου στην ΕΕ, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η έκταση 
της χρήσης μη συμβατικού φυσικού αερίου 
στην ΕΕ θα αποφασιστεί εν τέλει από την 
αγορά·

11. καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με τη 
στρατηγική του ενεργειακού χάρτη πορείας 
της ΕΕ για το 2050, να αξιολογήσει τον 
αντίκτυπο και τις προοπτικές του μη 
συμβατικού φυσικού αερίου στην ΕΕ, 
λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον 
βιομηχανικό όσο και τον περιβαλλοντικό 
τους αντίκτυπο, αναγνωρίζοντας 
παράλληλα ότι η έκταση της χρήσης μη 
συμβατικού φυσικού αερίου στην ΕΕ θα 
αποφασιστεί εν τέλει από την αγορά·

Or. en

Τροπολογία 94
Pavel Poc
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με τη 
στρατηγική του ενεργειακού χάρτη πορείας 
της ΕΕ για το 2050, να αξιολογήσει τον 
αντίκτυπο και τις προοπτικές του μη 
συμβατικού φυσικού αερίου στην ΕΕ, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η έκταση 
της χρήσης μη συμβατικού φυσικού 
αερίου στην ΕΕ θα αποφασιστεί εν τέλει 

11. καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με τη 
στρατηγική του ενεργειακού χάρτη πορείας 
της ΕΕ για το 2050, να αξιολογήσει τον 
αντίκτυπο και τις προοπτικές του μη 
συμβατικού φυσικού αερίου στην ΕΕ·
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από την αγορά·

Or. cs

Τροπολογία 95
Fiona Hall, Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με τη 
στρατηγική του ενεργειακού χάρτη πορείας 
της ΕΕ για το 2050, να αξιολογήσει τον 
αντίκτυπο και τις προοπτικές του μη 
συμβατικού φυσικού αερίου στην ΕΕ, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η έκταση 
της χρήσης μη συμβατικού φυσικού αερίου 
στην ΕΕ θα αποφασιστεί εν τέλει από την 
αγορά·

11. καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με τη 
στρατηγική του ενεργειακού χάρτη πορείας 
της ΕΕ για το 2050, να αξιολογήσει τον 
αντίκτυπο και τις προοπτικές του μη 
συμβατικού φυσικού αερίου στην ΕΕ, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η έκταση 
της χρήσης μη συμβατικού φυσικού αερίου 
στην ΕΕ θα αποφασιστεί εν τέλει από τις 
ανάγκες της μακροπρόθεσμης πολιτικής 
της ΕΕ για το κλίμα και από την αγορά·

Or. en

Τροπολογία 96
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί τις δημόσιες αρχές να 
εκπονήσουν εκτίμηση περιφερειακού 
αντίκτυπου όσον αφορά το υπέδαφος, 
προκειμένου να βελτιστοποιήσουν την 
κατανομή πόρων μεταξύ γεωθερμικής 
ενέργειας, σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
και άλλων υπόγειων πόρων, 
μεγιστοποιώντας με τον τρόπο αυτόν τα 
οφέλη για την κοινωνία·
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Or. en

Τροπολογία 97
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί την Επιτροπή να αναθέσει 
στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) την εκπόνηση 
πλήρους επιστημονικής περιβαλλοντικής 
ανάλυσης για την εκμετάλλευση 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου και 
σχιστολιθικού πετρελαίου και τον πιθανό 
αντίκτυπο των διαθέσιμων τεχνικών· 

Or. en

Τροπολογία 98
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει ότι η τεράστια αύξηση της 
παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στις ΗΠΑ υποστηρίχθηκε από ένα 
εδραιωμένο βιομηχανικό περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένου επαρκούς αριθμού 
γεωτρύπανων, του αναγκαίου ανθρωπίνου 
δυναμικού και ενός έμπειρου και καλά 
εξοπλισμένου κλάδου υπηρεσιών· 
διαπιστώνει ότι, στην ΕΕ, θα χρειαστεί να 
περάσει καιρός έως ότου ο απαραίτητος 
κλάδος των υπηρεσιών αναπτύξει επαρκείς 
ικανότητες και οι εταιρείες αποκτήσουν 
τον αναγκαίο εξοπλισμό και εμπειρία, 

12. υπενθυμίζει ότι η τεράστια αύξηση της 
παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στις ΗΠΑ υποστηρίχθηκε από ένα 
εδραιωμένο βιομηχανικό περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένου επαρκούς αριθμού 
γεωτρύπανων, του αναγκαίου ανθρωπίνου 
δυναμικού και ενός έμπειρου και καλά 
εξοπλισμένου κλάδου υπηρεσιών· 
διαπιστώνει ότι, στην ΕΕ, θα χρειαστεί να 
περάσει καιρός έως ότου ο απαραίτητος 
κλάδος των υπηρεσιών αναπτύξει επαρκείς 
ικανότητες και οι εταιρείες αποκτήσουν 
τον αναγκαίο εξοπλισμό και εμπειρία, 
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ώστε να υποστηρίξουν ένα υψηλό επίπεδο 
παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου, 
στοιχείο που ενδέχεται επίσης να συμβάλει 
σε υψηλότερο κόστος βραχυπρόθεσμα· 
ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
σχετικών εταιρειών από την ΕΕ και τις 
ΗΠΑ με σκοπό τη μείωση του κόστους· 
πιστεύει ότι οι προσδοκίες σχετικά με τον 
ρυθμό εκμετάλλευσης του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην ΕΕ πρέπει να είναι 
ρεαλιστικές·

ώστε να υποστηρίξουν ένα υψηλό επίπεδο 
βιώσιμης παραγωγής σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου, στοιχείο που ενδέχεται 
επίσης να συμβάλει σε υψηλότερο κόστος 
βραχυπρόθεσμα· ενθαρρύνει τη 
συνεργασία μεταξύ των σχετικών 
εταιρειών από την ΕΕ και τις ΗΠΑ με 
σκοπό την εφαρμογή των βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνολογιών με παράλληλη
μείωση του κόστους· πιστεύει ότι οι 
προσδοκίες σχετικά με τον ρυθμό 
εκμετάλλευσης του σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου στην ΕΕ πρέπει να είναι 
ρεαλιστικές και ότι κάθε πιθανή εμπορική 
εξόρυξη θα πρέπει να ρυθμιστεί σταδιακά 
προκειμένου να αποφευχθούν οι 
οικονομικοί κύκλοι εξάρσεων-υφέσεων 
που θα είχαν σημαντικές δυσμενείς 
επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο, όπως 
συνέβη σε περιοχές εξόρυξης μη 
συμβατικών ορυκτών καυσίμων όπως η 
Αλμπέρτα και η Βόρεια Ντακότα·

Or. en

Τροπολογία 99
Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει ότι η τεράστια αύξηση της 
παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στις ΗΠΑ υποστηρίχθηκε από ένα 
εδραιωμένο βιομηχανικό περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένου επαρκούς αριθμού 
γεωτρύπανων, του αναγκαίου ανθρωπίνου 
δυναμικού και ενός έμπειρου και καλά 
εξοπλισμένου κλάδου υπηρεσιών· 
διαπιστώνει ότι, στην ΕΕ, θα χρειαστεί να 
περάσει καιρός έως ότου ο απαραίτητος 
κλάδος των υπηρεσιών αναπτύξει επαρκείς 
ικανότητες και οι εταιρείες αποκτήσουν 
τον αναγκαίο εξοπλισμό και εμπειρία, 

12. υπενθυμίζει ότι η τεράστια αύξηση της 
παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στις ΗΠΑ υποστηρίχθηκε από ένα 
εδραιωμένο βιομηχανικό περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένου επαρκούς αριθμού 
γεωτρύπανων, του αναγκαίου ανθρωπίνου 
δυναμικού και ενός έμπειρου και καλά 
εξοπλισμένου κλάδου υπηρεσιών· 
διαπιστώνει ότι, στην ΕΕ, θα χρειαστεί να 
περάσει καιρός έως ότου ο απαραίτητος 
κλάδος των υπηρεσιών αναπτύξει επαρκείς
ικανότητες και οι εταιρείες αποκτήσουν 
τον αναγκαίο εξοπλισμό και εμπειρία, 
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ώστε να υποστηρίξουν ένα υψηλό επίπεδο 
παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου, 
στοιχείο που ενδέχεται επίσης να συμβάλει 
σε υψηλότερο κόστος βραχυπρόθεσμα· 
ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
σχετικών εταιρειών από την ΕΕ και τις 
ΗΠΑ με σκοπό τη μείωση του κόστους· 
πιστεύει ότι οι προσδοκίες σχετικά με τον 
ρυθμό εκμετάλλευσης του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην ΕΕ πρέπει να είναι 
ρεαλιστικές·

ώστε να υποστηρίξουν ένα υψηλό επίπεδο 
παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου, 
στοιχείο που ενδέχεται επίσης να συμβάλει 
σε υψηλότερο κόστος βραχυπρόθεσμα· 
ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
σχετικών εταιρειών από την ΕΕ και τις 
ΗΠΑ με σκοπό τη μείωση του κόστους και 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
όσον αφορά τις βιομηχανικές διαδικασίες 
που είναι φιλικές προς το περιβάλλον· 
πιστεύει ότι οι προσδοκίες σχετικά με τον 
ρυθμό εκμετάλλευσης του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην ΕΕ πρέπει να είναι 
ρεαλιστικές·

Or. en

Τροπολογία 100
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει ότι η τεράστια αύξηση της 
παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στις ΗΠΑ υποστηρίχθηκε από ένα 
εδραιωμένο βιομηχανικό περιβάλλον,
συμπεριλαμβανομένου επαρκούς αριθμού 
γεωτρύπανων, του αναγκαίου ανθρωπίνου 
δυναμικού και ενός έμπειρου και καλά 
εξοπλισμένου κλάδου υπηρεσιών· 
διαπιστώνει ότι, στην ΕΕ, θα χρειαστεί να 
περάσει καιρός έως ότου ο απαραίτητος 
κλάδος των υπηρεσιών αναπτύξει επαρκείς 
ικανότητες και οι εταιρείες αποκτήσουν 
τον αναγκαίο εξοπλισμό και εμπειρία, 
ώστε να υποστηρίξουν ένα υψηλό επίπεδο 
παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου, 
στοιχείο που ενδέχεται επίσης να συμβάλει 
σε υψηλότερο κόστος βραχυπρόθεσμα· 
ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
σχετικών εταιρειών από την ΕΕ και τις 
ΗΠΑ με σκοπό τη μείωση του κόστους· 
πιστεύει ότι οι προσδοκίες σχετικά με τον 

12. υπενθυμίζει ότι η τεράστια αύξηση της 
παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στις ΗΠΑ υποστηρίχθηκε από ένα 
εδραιωμένο βιομηχανικό περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένου επαρκούς αριθμού 
γεωτρύπανων, του αναγκαίου ανθρωπίνου 
δυναμικού και ενός έμπειρου και καλά 
εξοπλισμένου κλάδου υπηρεσιών· 
διαπιστώνει ότι, στην ΕΕ, θα χρειαστεί να 
περάσει καιρός έως ότου ο απαραίτητος 
κλάδος των υπηρεσιών αναπτύξει επαρκείς 
ικανότητες και οι εταιρείες αποκτήσουν 
τον αναγκαίο εξοπλισμό και εμπειρία, 
ώστε να υποστηρίξουν ένα υψηλό επίπεδο 
παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
που θα συνδέεται με την περιβαλλοντική 
προστασία, στοιχείο που ενδέχεται επίσης 
να συμβάλει σε υψηλότερο κόστος 
βραχυπρόθεσμα· ενθαρρύνει τη 
συνεργασία μεταξύ των σχετικών 
εταιρειών από την ΕΕ και τις ΗΠΑ με 
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ρυθμό εκμετάλλευσης του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην ΕΕ πρέπει να είναι 
ρεαλιστικές·

σκοπό τη μείωση του κόστους· πιστεύει ότι 
οι προσδοκίες σχετικά με τον ρυθμό 
εκμετάλλευσης του σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου στην ΕΕ πρέπει να είναι 
ρεαλιστικές·

Or. en

Τροπολογία 101
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. τονίζει την ανάγκη διαφανούς 
εταιρικής διακυβέρνησης των εταιρειών 
εξόρυξης ορυκτών καυσίμων, 
συμπεριλαμβανομένου του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου, λαμβανομένων υπόψη 
των πρόσφατων σκανδάλων 
χρηματοπιστωτικής απάτης στις ΗΠΑ·  
σε αυτό το πλαίσιο τονίζει τις 
προηγούμενες εκκλήσεις προς την 
Επιτροπή, που διατυπώθηκαν στο 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
«σχετικά με τη δράση της ΕΕ στον τομέα 
της πετρελαϊκής έρευνας και εξόρυξης 
στην Ευρώπη», να θεσπίσει αυστηρό και 
υποχρεωτικό πλαίσιο σχετικά με την 
αποκάλυψη περιβαλλοντικών, 
κοινωνικών και διαχειριστικών 
πρακτικών εταιρειών, και να εξετάσει το 
ενδεχόμενο λήψης μέτρων για την 
ενίσχυση της δέσμευσης των θεσμικών 
επενδυτών με εταιρείες όσον αφορά τους 
επενδυτικούς κινδύνους που 
συνεπάγονται οι κατακριτέες από 
περιβαλλοντικής πλευράς πρακτικές·

Or. en
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Τροπολογία 102
Νίκη Τζαβέλα, Jan Březina, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. επισημαίνει ότι ένα σταθερό 
κανονιστικό πλαίσιο είναι σημαντικό 
τόσο για τη δημιουργία κατάλληλου 
περιβάλλοντος για τις εταιρείες φυσικού 
αερίου προκειμένου να επενδύσουν στην 
απαραίτητη υποδομή και έρευνα και 
ανάπτυξη και να προληφθούν οι 
στρεβλώσεις στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 103
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη που 
ενδιαφέρονται για την εκμετάλλευση 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου να 
εισαγάγουν τις αναγκαίες απαιτούμενες 
δεξιότητες στα γενικά συστήματα παιδείας 
και κατάρτισής τους, ούτως ώστε να 
προετοιμασθεί το αναγκαίο ειδικευμένο 
εργατικό δυναμικό·

13. καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη που 
ενδιαφέρονται για την εκμετάλλευση 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου να 
εξετάσουν ενδελεχώς την ισχύουσα 
νομοθεσία τους και να εισαγάγουν τις 
αναγκαίες εγγυήσεις προκειμένου να 
διασφαλιστεί η θέσπιση ενός ισχυρού 
πλαισίου για τη βιώσιμη εξερεύνηση και 
παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
πριν την έναρξη των εργασιών· να θέσουν 
σε ισχύ αυστηρές απαιτήσεις προκειμένου 
η βιομηχανία να χρησιμοποιεί 
αποκλειστικά τη βέλτιστη διαθέσιμη 
τεχνολογία (ΒΔΤ) όσον αφορά την 
ακεραιότητα και τη σωλήνωση των 
φρεάτων, την επεξεργασία των υδάτων, 
τη δέσμευση του μεθανίου, κ.λπ· και, 
τέλος, να εισαγάγουν τις αναγκαίες
απαιτούμενες δεξιότητες στα γενικά 
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συστήματα παιδείας και κατάρτισής τους, 
ούτως ώστε να προετοιμασθεί το αναγκαίο 
ειδικευμένο εργατικό δυναμικό·

Or. en

Τροπολογία 104
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπογραμμίζει τη σημασία της 
υποστήριξης της ανάπτυξης της 
βιομηχανίας σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου μέσω της δημιουργίας των 
αναγκαίων υποδομών, ιδίως όσον αφορά 
αγωγούς και οδούς·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 105
Pavel Poc
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπογραμμίζει τη σημασία της 
υποστήριξης της ανάπτυξης της 
βιομηχανίας σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου μέσω της δημιουργίας των 
αναγκαίων υποδομών, ιδίως όσον αφορά 
αγωγούς και οδούς·

διαγράφεται

Or. cs
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Τροπολογία 106
Silvia-Adriana Ţicău
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπογραμμίζει τη σημασία της 
υποστήριξης της ανάπτυξης της 
βιομηχανίας σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
μέσω της δημιουργίας των αναγκαίων 
υποδομών, ιδίως όσον αφορά αγωγούς και 
οδούς·

14. υπογραμμίζει τη σημασία της 
υποστήριξης της ανάπτυξης της 
βιομηχανίας σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
μέσω της εκπόνησης εμπεριστατωμένων 
μελετών για τις επιπτώσεις των εργασιών 
της εν λόγω βιομηχανίας στο περιβάλλον 
και στις γειτονικές κοινότητες και, σε 
περίπτωση θετικής αξιολόγησης, μέσω 
της δημιουργίας των αναγκαίων υποδομών, 
ιδίως όσον αφορά αγωγούς και οδούς·

Or. ro

Τροπολογία 107
Fiona Hall, Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπογραμμίζει τη σημασία της 
υποστήριξης της ανάπτυξης της 
βιομηχανίας σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
μέσω της δημιουργίας των αναγκαίων 
υποδομών, ιδίως όσον αφορά αγωγούς και 
οδούς·

14. υπογραμμίζει τη σημασία της 
υποστήριξης της ανάπτυξης της 
βιομηχανίας σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
μέσω της δημιουργίας των αναγκαίων 
υποδομών, ιδίως όσον αφορά αγωγούς και 
οδούς, υπενθυμίζει δε ότι τα οφέλη της 
ενεργειακής απόδοσης ενδέχεται να 
καταστήσουν περιττή και οικονομικά 
αδικαιολόγητη τη δημιουργία 
επιπρόσθετων υποδομών·

Or. en

Τροπολογία 108
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπογραμμίζει τη σημασία της 
υποστήριξης της ανάπτυξης της 
βιομηχανίας σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
μέσω της δημιουργίας των αναγκαίων 
υποδομών, ιδίως όσον αφορά αγωγούς και 
οδούς·

14. υπογραμμίζει τη σημασία της 
υποστήριξης της ανάπτυξης της 
βιομηχανίας σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
μέσω της δημιουργίας των αναγκαίων 
υποδομών, ιδίως όσον αφορά αγωγούς, 
εφόσον προβλέπεται η χρηματοδοτική και 
κοινωνική βιωσιμότητα των έργων 
εκμετάλλευσης του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 109
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. υπενθυμίζει τη δέσμευση της G20 
για σταδιακή κατάργηση των ορυκτών 
καυσίμων και των σχετικών 
επιδοτήσεων· παρατηρεί, ως εκ τούτου, 
ότι δεν πρέπει να επιδοτείται η 
εξερεύνηση και εκμετάλλευση πηγών 
ορυκτών καυσίμων, συμβατικών και μη·

Or. en

Τροπολογία 110
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα 
πιθανά οικονομικά οφέλη του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου, 
συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων 
απασχόλησης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 111
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα 
πιθανά οικονομικά οφέλη του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου, 
συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων 
απασχόλησης·

15. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα 
πιθανά μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη 
της εκμετάλλευσης του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων 
των δυνατοτήτων απασχόλησης και των 
τοπικών οφελών, εν συγκρίσει με την 
ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας 
και μέτρων ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 112
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jerzy Buzek, Herbert 
Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Roger Helmer, Alejo Vidal-Quadras, 
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα 
πιθανά οικονομικά οφέλη του 

15. αναγνωρίζει τον ρόλο που θα 
διαδραματίσουν το σχιστολιθικό φυσικό 
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σχιστολιθικού φυσικού αερίου, 
συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων
απασχόλησης·

αέριο και το πετρέλαιο στη βελτίωση της 
οικονομικής και δημοσιονομικής 
κατάστασης στην Ευρώπη, δίνοντας 
ώθηση στη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και βελτιώνοντας την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 
στην Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τα πιθανά οικονομικά και 
βιομηχανικά οφέλη του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου και του πετρελαίου, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τις δυνατότητες
απασχόλησης

Or. en

Τροπολογία 113
Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα 
πιθανά οικονομικά οφέλη του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου, 
συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων 
απασχόλησης·

15. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα 
πιθανά οικονομικά οφέλη του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου, 
συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων 
απασχόλησης, καθώς και τις 
αναμενόμενες βραχυπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες δαπάνες, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη την ανάγκη να 
απαντηθούν ρητά όλες οι 
δικαιολογημένες ανησυχίες των 
κοινοτήτων που επηρεάζονται·

Or. en

Τροπολογία 114
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα 
πιθανά οικονομικά οφέλη του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου, 
συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων 
απασχόλησης·

15. καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει 
ενδελεχή ανάλυση αντικτύπου που θα 
λαμβάνει υπόψη κάθε πιθανό κόστος και
όφελος του σχιστολιθικού φυσικού αερίου, 
συμπεριλαμβανομένων του αντικτύπου 
στο περιβάλλον, την οικονομία και την 
κοινωνία, καθώς και των δυνατοτήτων 
απασχόλησης·

Or. nl

Τροπολογία 115
Silvia-Adriana Ţicău
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα 
πιθανά οικονομικά οφέλη του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου, 
συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων 
απασχόλησης·

15. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα 
πιθανά οικονομικά οφέλη του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου, 
συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων 
απασχόλησης, καθώς και τις επιπτώσεις 
των εργασιών που σχετίζονται με τον εν 
λόγω πόρο στο περιβάλλον και στις 
γειτονικές κοινότητες ανθρώπων·

Or. ro

Τροπολογία 116
Fiona Hall, Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα 
πιθανά οικονομικά οφέλη του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου, 
συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων 

15. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις 
πιθανές μακροπρόθεσμες οικονομικές 
επιπτώσεις του σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου, συμπεριλαμβανομένων των 
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απασχόλησης· τομέων του τουρισμού και της γεωργίας 
και των δυνατοτήτων απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 117
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα 
πιθανά οικονομικά οφέλη του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου, 
συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων 
απασχόλησης·

15. καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει τα 
πιθανά οικονομικά οφέλη του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου, 
συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων 
απασχόλησης, καθώς και τις πιθανές 
δαπάνες όσον αφορά το περιβάλλον και 
την υγεία·

Or. en

Τροπολογία 118
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jerzy Buzek, Herbert 
Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Roger Helmer, Alejo Vidal-Quadras, 
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. επισημαίνει ότι η εξερεύνηση του 
δυναμικού του σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου και πετρελαίου δεν αφορά 
αποκλειστικά την Ευρώπη, έχει δε 
εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον για την 
εκμετάλλευση νέων πόρων πετρελαίου και 
φυσικού αερίου ως μέσο βελτίωσης της 
ενεργειακής και οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας σε διάφορες χώρες 
και περιοχές όπως η Ασία, η Βόρεια 
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Αμερική, η Λατινική Αμερική, η Αφρική 
και η Αυστραλία· τονίζει την ανάγκη να 
περιληφθεί το σχιστολιθικό φυσικό αέριο 
και πετρέλαιο στον διμερή διάλογο της 
ΕΕ και τις διμερείς εταιρικέςτης σχέσεις 
με χώρες που ήδη εκμεταλλεύονται μη 
συμβατικούς πόρους ή ενδιαφέρονται για 
την εκμετάλλευση και/ή τη χρήση τους, 
προκειμένου να γίνει ανταλλαγή 
εμπειρογνωμοσύνης και βέλτιστων 
πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 119
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη – εν καιρώ οικονομικής 
κρίσης και αυξανόμενης ανεργίας – να 
λάβουν υπόψη τους τα στοιχεία 
απασχόλησης (π.χ. σε σχέση με τις 
ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης 
που δημιουργούνται ανά τεραβατώρα) 
των διαφόρων ενεργειακών πηγών και 
των πιθανών μέτρων για την ενεργειακή 
απόδοση και την εξοικονόμηση, κατά τη 
λήψη επενδυτικών αποφάσεων για το 
μελλοντικό τους ενεργειακό μείγμα·

Or. en

Τροπολογία 120
Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η πολιτική της ΕΕ για 
την ενέργεια και το κλίμα πρέπει να 
αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει τους 
ενδεχόμενους φραγμούς στις επενδύσεις 
για την εκμετάλλευση του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 121
Pavel Poc
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η πολιτική της ΕΕ για 
την ενέργεια και το κλίμα πρέπει να 
αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει τους 
ενδεχόμενους φραγμούς στις επενδύσεις 
για την εκμετάλλευση του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην ΕΕ·

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 122
Silvia-Adriana Ţicău
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η πολιτική της ΕΕ για 
την ενέργεια και το κλίμα πρέπει να 
αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει τους 
ενδεχόμενους φραγμούς στις επενδύσεις 
για την εκμετάλλευση του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην ΕΕ·

16. επισημαίνει ότι η πολιτική της ΕΕ για 
την ενέργεια και το κλίμα πρέπει να 
αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει τους 
ενδεχόμενους φραγμούς στις επενδύσεις 
για την εκμετάλλευση του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην ΕΕ εφόσον δεν 
παρατηρούνται δυσμενείς επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και τις γειτονικές κοινότητες, 
σύμφωνα με τις σχετικές 
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εμπεριστατωμένες εκτιμήσεις·

Or. ro

Τροπολογία 123
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η πολιτική της ΕΕ για 
την ενέργεια και το κλίμα πρέπει να 
αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει τους 
ενδεχόμενους φραγμούς στις επενδύσεις 
για την εκμετάλλευση του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην ΕΕ·

16. επισημαίνει ότι η πολιτική της ΕΕ για 
την ενέργεια και το κλίμα προϋποθέτει ότι 
η χρηματοδότηση υποδομών στον τομέα 
του αερίου επιτρέπεται μόνον εφόσον 
συμβάλλει στην επίτευξη των κλιματικών 
στόχων·

Or. sv

Τροπολογία 124
Fiona Hall, Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η πολιτική της ΕΕ για 
την ενέργεια και το κλίμα πρέπει να 
αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει τους 
ενδεχόμενους φραγμούς στις επενδύσεις 
για την εκμετάλλευση του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην ΕΕ·

16. επισημαίνει ότι οι πολιτικές της ΕΕ για 
την ενέργεια και το κλίμα πρέπει να 
αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν
τους ενδεχόμενους φραγμούς στις 
επενδύσεις για τη βιώσιμη εκμετάλλευση
της ενέργειας χαμηλών και μηδενικών 
εκπομπών στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 125
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η πολιτική της ΕΕ για 
την ενέργεια και το κλίμα πρέπει να 
αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει τους 
ενδεχόμενους φραγμούς στις επενδύσεις 
για την εκμετάλλευση του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην ΕΕ·

16. επισημαίνει ότι η πολιτική της ΕΕ για 
την ενέργεια και το κλίμα πρέπει να 
μεταδίδει συνεπή μηνύματα στη 
βιομηχανία όσον αφορά τις επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 126
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη 
σε σχέση με εργαλεία και τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, 
ούτως ώστε να υποστηριχθεί και να 
ενισχυθεί η βιώσιμη και ασφαλής 
εκμετάλλευση του μη συμβατικού φυσικού 
αερίου·

17. ζητεί περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη 
σε σχέση με εργαλεία και τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, 
ούτως ώστε να υποστηριχθεί και να 
ενισχυθεί η βιώσιμη και ασφαλής 
εκμετάλλευση του μη συμβατικού φυσικού 
αερίου, και ως εκ τούτου αναγνωρίζει τον 
ευρύτερο ρόλο που μπορεί να 
διαδραματίσει η τεχνολογία και η 
καινοτομία στον τομέα του φυσικού 
αερίου, συμβάλλοντας στη βάση των 
ικανοτήτων και την ανταγωνιστικότητα 
στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 127
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη 
σε σχέση με εργαλεία και τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, 
ούτως ώστε να υποστηριχθεί και να 
ενισχυθεί η βιώσιμη και ασφαλής
εκμετάλλευση του μη συμβατικού φυσικού 
αερίου·

17. ζητεί περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη, 
με χρηματοδότηση από τη βιομηχανία, σε 
σχέση με εργαλεία και τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένης της ρωγμάτωσης 
χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών, ούτως 
ώστε να εξερευνηθούν οι μελλοντικές 
δυνατότητες για μια πιο βιώσιμη και 
ασφαλή εκμετάλλευση του μη συμβατικού 
φυσικού αερίου, εφόσον τεθεί σε ισχύ 
κατάλληλο νομικό πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 128
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη 
σε σχέση με εργαλεία και τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, 
ούτως ώστε να υποστηριχθεί και να 
ενισχυθεί η βιώσιμη και ασφαλής 
εκμετάλλευση του μη συμβατικού φυσικού 
αερίου·

17. τονίζει την ανάγκη να παραμείνει 
ανοικτό το ενδεχόμενο όλων των νέων και 
μελλοντικών τεχνολογιών στον τομέα της 
ενεργειακής έρευνας· ζητεί περαιτέρω 
έρευνα και ανάπτυξη σε σχέση με εργαλεία 
και τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της 
δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 
του άνθρακα, ούτως ώστε να υποστηριχθεί 
και να ενισχυθεί η βιώσιμη και ασφαλής 
εκμετάλλευση του μη συμβατικού φυσικού 
αερίου·

Or. en

Τροπολογία 129
Kathleen Van Brempt
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη
σε σχέση με εργαλεία και τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, 
ούτως ώστε να υποστηριχθεί και να 
ενισχυθεί η βιώσιμη και ασφαλής 
εκμετάλλευση του μη συμβατικού φυσικού 
αερίου·

17. θεωρεί ότι η περαιτέρω εκμετάλλευση 
του μη συμβατικού φυσικού αερίου είναι 
εφικτή μόνο αν γίνει με βιώσιμο και 
ασφαλή τρόπο·

Or. nl

Τροπολογία 130
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη 
σε σχέση με εργαλεία και τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, 
ούτως ώστε να υποστηριχθεί και να 
ενισχυθεί η βιώσιμη και ασφαλής 
εκμετάλλευση του μη συμβατικού φυσικού 
αερίου·

17. ζητεί περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη 
σε σχέση με εργαλεία και τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, 
ούτως ώστε να υποστηριχθεί και να 
ενισχυθεί η βιώσιμη και ασφαλής 
εκμετάλλευση του μη συμβατικού φυσικού 
αερίου, επιμένει δε ότι ο προϋπολογισμός 
της ΕΕ δεν πρέπει να χρηματοδοτεί 
τέτοιου είδους έρευνα·

Or. en

Τροπολογία 131
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη 
σε σχέση με εργαλεία και τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, 
ούτως ώστε να υποστηριχθεί και να 
ενισχυθεί η βιώσιμη και ασφαλής 
εκμετάλλευση του μη συμβατικού φυσικού 
αερίου·

17. ζητεί περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη 
σε σχέση με εργαλεία και τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, 
ούτως ώστε να υποστηριχθεί η βιώσιμη και 
ασφαλής εκμετάλλευση του μη 
συμβατικού φυσικού αερίου, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη ότι οι δύο αυτές 
τεχνολογίες είναι αντικρουόμενες·

Or. en

Τροπολογία 132
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη 
σε σχέση με εργαλεία και τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, 
ούτως ώστε να υποστηριχθεί και να 
ενισχυθεί η βιώσιμη και ασφαλής 
εκμετάλλευση του μη συμβατικού φυσικού 
αερίου·

17. ζητεί περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη 
σε σχέση με εργαλεία και τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, 
ούτως ώστε να διερευνηθεί η πιθανότητα 
της βιώσιμης και ασφαλούς 
εκμετάλλευσης του μη συμβατικού 
φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 133
Fiona Hall, Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη 17. ζητεί περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη 
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σε σχέση με εργαλεία και τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, 
ούτως ώστε να υποστηριχθεί και να 
ενισχυθεί η βιώσιμη και ασφαλής 
εκμετάλλευση του μη συμβατικού φυσικού 
αερίου·

σε σχέση με εργαλεία και τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, 
ούτως ώστε να υποστηριχθεί η πιθανή
βιώσιμη και ασφαλής εκμετάλλευση του 
μη συμβατικού φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 134
Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη 
σε σχέση με εργαλεία και τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, 
ούτως ώστε να υποστηριχθεί και να 
ενισχυθεί η βιώσιμη και ασφαλής 
εκμετάλλευση του μη συμβατικού φυσικού 
αερίου·

17. ζητεί περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη 
σε σχέση με εργαλεία και τεχνολογίες, 
ούτως ώστε να υποστηριχθεί και να 
ενισχυθεί η βιώσιμη και ασφαλής 
εκμετάλλευση του μη συμβατικού φυσικού 
αερίου·

Or. en

Τροπολογία 135
Νίκη Τζαβέλα, Jan Březina, Konrad Szymański, Fiona Hall, Reinhard Bütikofer, 
Romana Jordan, Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. επισημαίνει τις τεχνολογικές 
εξελίξεις στην Αυστρία, όπου η 
βιομηχανία προτείνει τη χρήση υγρών 
ρωγμάτωσης που περιέχουν μόνο νερό, 
άμμο και άμυλο καλαμποκιού· προτείνει 
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στα υπόλοιπα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να εξετάσουν την πιθανότητα 
εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών, ζητεί δε 
την περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη 
τεχνικών και/ή πρακτικών που θα 
αμβλύνουν τις πιθανές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 136
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. αναγνωρίζει τον ευρύτερο ρόλο που 
μπορεί να διαδραματίσει η τεχνολογία και 
η καινοτομία στον τομέα του φυσικού 
αερίου, συμβάλλοντας στη βάση των 
ικανοτήτων, τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και τη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 137
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να 
υποβάλει συστάσεις για τη μείωση των 
ανεξέλεγκτων εκπομπών μεθανίου σε όλα 
τα φρέατα σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στην ΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 138
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν
ότι θα θεσπίσουν τα αναγκαία διοικητικά 
και εποπτικά μέσα για την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων που αφορούν το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο·

18. υπογραμμίζει ότι έκαστο κράτος 
μέλος αποφασίζει το ίδιο για τις 
διαδικασίες χορήγησης αδειών για 
ενδεχόμενη ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
που αφορούν το σχιστολιθικό φυσικό 
αέριο και ότι έκαστο κράτος μέλος έχει το 
δικαίωμα να αποφασίζει για την 
εκμετάλλευση αυτής της πηγής ενέργειας·

Or. sv

Τροπολογία 139
Silvia-Adriana Ţicău
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ότι θα θεσπίσουν τα αναγκαία διοικητικά 
και εποπτικά μέσα για την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων που αφορούν το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο·

18. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ότι θα θεσπίσουν τα αναγκαία διοικητικά 
και εποπτικά μέσα για την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων που αφορούν το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο, σε συνδυασμό 
με τη διενέργεια εκτιμήσεων επιπτώσεων 
όσον αφορά τις εν λόγω δραστηριότητες 
στο περιβάλλον και στις γειτονικές 
κοινότητες·

Or. ro

Τροπολογία 140
Francisco Sosa Wagner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ότι θα θεσπίσουν τα αναγκαία διοικητικά 
και εποπτικά μέσα για την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων που αφορούν το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο·

18. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
τα αναγκαία διοικητικά και εποπτικά μέσα 
για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που 
αφορούν το σχιστολιθικό φυσικό αέριο, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
απαιτούνται από τους νόμους της ΕΕ για 
το περιβάλλον και την κλιματική 
προστασία·

Or. en

Τροπολογία 141
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ότι θα θεσπίσουν τα αναγκαία διοικητικά 
και εποπτικά μέσα για την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων που αφορούν το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο·

18. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
τα αναγκαία διοικητικά και εποπτικά μέσα 
για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που 
αφορούν το σχιστολιθικό φυσικό αέριο, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
απαιτούνται από τους νόμους της ΕΕ για 
το περιβάλλον και την κλιματική 
προστασία·

Or. en

Τροπολογία 142
Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ότι θα θεσπίσουν τα αναγκαία διοικητικά 
και εποπτικά μέσα για την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων που αφορούν το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο·

18. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ότι θα θεσπίσουν τα αναγκαία διοικητικά 
και εποπτικά μέσα για τη διασφάλιση όσο 
το δυνατόν υψηλότερων προτύπων, 
εφόσον ληφθεί απόφαση για την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων που αφορούν το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο·

Or. en

Τροπολογία 143
Fiona Hall, Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ότι θα θεσπίσουν τα αναγκαία διοικητικά 
και εποπτικά μέσα για την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων που αφορούν το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο·

18. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ότι θα θεσπίσουν ισχυρό κανονιστικό 
καθεστώς και τα αναγκαία διοικητικά και 
εποπτικά μέσα για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων που αφορούν το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο·

Or. en

Τροπολογία 144
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ότι θα θεσπίσουν τα αναγκαία διοικητικά 
και εποπτικά μέσα για την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων που αφορούν το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο·

18. καλεί τα σχετικά κράτη μέλη να 
θεσπίσουν τα αναγκαία διοικητικά και 
εποπτικά μέσα για την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων που αφορούν το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο·
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Or. en

Τροπολογία 145
Fiona Hall, Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. διαπιστώνει ότι η ισχύουσα διαδικασία 
χορήγησης άδειας εξερεύνησης για 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο ρυθμίζεται 
μέσω της γενικής νομοθεσίας που διέπει 
την εξόρυξη ή τους υδρογονάνθρακες· 
εκφράζει την άποψη ότι το κανονιστικό 
πλαίσιο στην ΕΕ όσον αφορά την 
εξερεύνηση σε αρχικά στάδια είναι
επαρκές·

19. διαπιστώνει ότι η ισχύουσα διαδικασία 
χορήγησης άδειας εξερεύνησης για 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο ρυθμίζεται 
μέσω της γενικής νομοθεσίας που διέπει 
την εξόρυξη ή τους υδρογονάνθρακες· 
εκφράζει την άποψη ότι το κανονιστικό 
πλαίσιο στην ΕΕ όσον αφορά την 
εξερεύνηση πρέπει να εξεταστεί 
περαιτέρω με στόχο την ενίσχυσή του· 
επισημαίνει επίσης ότι η εξόρυξη 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου σε μεγάλη 
κλίμακα ενδέχεται να απαιτήσει ευρεία 
προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου 
της ΕΕ για το περιβάλλον προκειμένου να 
καλυφθούν οι ιδιαιτερότητες της 
εξόρυξης μη συμβατικών ορυκτών 
καυσίμων· ειδικότερα, καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσο ο 
κανονισμός REACH είναι επαρκής για τη 
διασφάλιση διαφανούς δημοσιοποίησης 
των χημικών ουσιών που 
χρησιμοποιούνται ειδικά στην υδραυλική 
ρωγμάτωση·

Or. en

Τροπολογία 146
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. διαπιστώνει ότι η ισχύουσα διαδικασία 
χορήγησης άδειας εξερεύνησης για 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο ρυθμίζεται 
μέσω της γενικής νομοθεσίας που διέπει 
την εξόρυξη ή τους υδρογονάνθρακες· 
εκφράζει την άποψη ότι το κανονιστικό 
πλαίσιο στην ΕΕ όσον αφορά την 
εξερεύνηση σε αρχικά στάδια είναι 
επαρκές·

19. διαπιστώνει ότι η ισχύουσα διαδικασία 
χορήγησης άδειας εξερεύνησης για 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο ρυθμίζεται 
μέσω της γενικής νομοθεσίας που διέπει 
την εξόρυξη ή τους υδρογονάνθρακες· 
εκφράζει την άποψη ότι το κανονιστικό 
πλαίσιο στην ΕΕ όσον αφορά την 
εξερεύνηση σε αρχικά στάδια είναι 
επαρκές, αλλά ότι η μεγάλης κλίμακας και 
εμπορική εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου απαιτεί ευρεία προσαρμογή του 
νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ για το 
περιβάλλον προκειμένου να καλυφθούν οι 
ιδιαιτερότητες της εξόρυξης μη 
συμβατικών ορυκτών καυσίμων στην ΕΕ·
ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να 
εκπονήσει αξιολόγηση για την 
προσαρμογή της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ που ενδεχομένως 
απαιτείται·

Or. en

Τροπολογία 147
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. διαπιστώνει ότι η ισχύουσα διαδικασία 
χορήγησης άδειας εξερεύνησης για 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο ρυθμίζεται 
μέσω της γενικής νομοθεσίας που διέπει 
την εξόρυξη ή τους υδρογονάνθρακες· 
εκφράζει την άποψη ότι το κανονιστικό 
πλαίσιο στην ΕΕ όσον αφορά την 
εξερεύνηση σε αρχικά στάδια είναι
επαρκές·

19. διαπιστώνει ότι η ισχύουσα διαδικασία 
χορήγησης άδειας εξερεύνησης για 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο ρυθμίζεται 
μέσω της γενικής νομοθεσίας που διέπει 
την εξόρυξη ή τους υδρογονάνθρακες· 
εκφράζει την άποψη ότι το κανονιστικό 
πλαίσιο στην ΕΕ δεν είναι προσαρμοσμένο 
έτσι ώστε να ευνοήσει την πιθανή 
εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου σε 
μεγάλη κλίμακα και ότι απαιτείται 
ενδελεχής αναθεώρηση προκειμένου να 
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καλυφθούν όλες οι ιδιαιτερότητες της 
εξόρυξης μη συμβατικών ορυκτών 
καυσίμων στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 148
Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. διαπιστώνει ότι η ισχύουσα διαδικασία
χορήγησης άδειας εξερεύνησης για 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο ρυθμίζεται 
μέσω της γενικής νομοθεσίας που διέπει 
την εξόρυξη ή τους υδρογονάνθρακες· 
εκφράζει την άποψη ότι το κανονιστικό 
πλαίσιο στην ΕΕ όσον αφορά την 
εξερεύνηση σε αρχικά στάδια είναι 
επαρκές·

19. διαπιστώνει ότι η ισχύουσα διαδικασία 
χορήγησης άδειας εξερεύνησης για 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο ρυθμίζεται 
μέσω της γενικής νομοθεσίας που διέπει 
την εξόρυξη ή τους υδρογονάνθρακες· 
εκφράζει την άποψη ότι το κανονιστικό 
πλαίσιο στην ΕΕ όσον αφορά την 
εξερεύνηση σε αρχικά στάδια θα πρέπει να 
ενισχυθεί με ένα πλαίσιο για τις 
επιπτώσεις των βιομηχανικών 
διαδικασιών της εξερεύνησης και/ή 
εκμετάλλευσης του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στο περιβάλλον και την 
υγεία·

Or. en

Τροπολογία 149
Silvia-Adriana Ţicău
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. διαπιστώνει ότι η ισχύουσα διαδικασία 
χορήγησης άδειας εξερεύνησης για 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο ρυθμίζεται 
μέσω της γενικής νομοθεσίας που διέπει 
την εξόρυξη ή τους υδρογονάνθρακες· 

19. διαπιστώνει ότι η ισχύουσα διαδικασία 
χορήγησης άδειας εξερεύνησης για 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο ρυθμίζεται 
μέσω της γενικής νομοθεσίας που διέπει 
την εξόρυξη ή τους υδρογονάνθρακες· 
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εκφράζει την άποψη ότι το κανονιστικό 
πλαίσιο στην ΕΕ όσον αφορά την 
εξερεύνηση σε αρχικά στάδια είναι 
επαρκές·

εκφράζει την άποψη ότι το κανονιστικό 
πλαίσιο στην ΕΕ όσον αφορά την 
εξερεύνηση σε αρχικά στάδια πρέπει να 
προσαρμοστεί στις ειδικές συνθήκες του 
συγκεκριμένου είδους εργασιών που 
αφορά το σχιστολιθικό φυσικό αέριο·

Or. ro

Τροπολογία 150
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. διαπιστώνει ότι η ισχύουσα διαδικασία 
χορήγησης άδειας εξερεύνησης για 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο ρυθμίζεται 
μέσω της γενικής νομοθεσίας που διέπει 
την εξόρυξη ή τους υδρογονάνθρακες· 
εκφράζει την άποψη ότι το κανονιστικό 
πλαίσιο στην ΕΕ όσον αφορά την 
εξερεύνηση σε αρχικά στάδια είναι 
επαρκές·

19. διαπιστώνει ότι η ισχύουσα διαδικασία 
χορήγησης άδειας εξερεύνησης για
σχιστολιθικό φυσικό αέριο ρυθμίζεται 
μέσω της γενικής νομοθεσίας που διέπει 
την εξόρυξη ή τους υδρογονάνθρακες· 
ζητεί τη λεπτομερή εκτίμηση της 
καταλληλότητας του ισχύοντος 
κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ όσον 
αφορά την εξερεύνηση σε αρχικά στάδια·

Or. en

Τροπολογία 151
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. διαπιστώνει ότι η ισχύουσα διαδικασία 
χορήγησης άδειας εξερεύνησης για 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο ρυθμίζεται 
μέσω της γενικής νομοθεσίας που διέπει 
την εξόρυξη ή τους υδρογονάνθρακες· 
εκφράζει την άποψη ότι το κανονιστικό 

19. διαπιστώνει ότι η ισχύουσα διαδικασία 
χορήγησης άδειας εξερεύνησης για 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο ρυθμίζεται 
μέσω της γενικής νομοθεσίας που διέπει 
την εξόρυξη ή τους υδρογονάνθρακες· 
εκφράζει την άποψη ότι το κανονιστικό
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πλαίσιο στην ΕΕ όσον αφορά την 
εξερεύνηση σε αρχικά στάδια είναι 
επαρκές·

πλαίσιο στην ΕΕ όσον αφορά την 
εξερεύνηση σε αρχικά στάδια δεν είναι 
επαρκές·

Or. en

Τροπολογία 152
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει τη σημασία της ολοκληρωμένης 
διαβούλευσης με το κοινό, ιδίως στο 
πλαίσιο της εισαγωγής μιας νέας 
προσέγγισης της εξερεύνησης για 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο· επισημαίνει 
ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, υπάρχει 
έλλειψη δημόσιας διαβούλευσης κατά τη 
φάση της έγκρισης· καλεί τα κράτη μέλη 
να αξιολογήσουν τη νομοθεσία τους για να 
διαπιστώσουν εάν λαμβάνεται δεόντως 
υπόψη η εν λόγω πτυχή·

20. τονίζει τη σημασία της ολοκληρωμένης 
διαβούλευσης με το κοινό, ιδίως στο 
πλαίσιο της εισαγωγής μιας νέας 
προσέγγισης της εξερεύνησης για 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο· επισημαίνει 
ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, υπάρχει 
έλλειψη δημόσιας διαβούλευσης κατά τη 
φάση της έγκρισης· καλεί τα κράτη μέλη 
να αξιολογήσουν τη νομοθεσία τους για να 
διαπιστώσουν εάν λαμβάνεται δεόντως 
υπόψη η εν λόγω πτυχή, 
συμπεριλαμβανομένης της πλήρους 
εφαρμογής των διατάξεων της σύμβασης 
του Aarhus και των αντίστοιχων 
διατάξεων του δικαίου της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 153
Silvia-Adriana Ţicău
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει τη σημασία της ολοκληρωμένης 
διαβούλευσης με το κοινό, ιδίως στο 
πλαίσιο της εισαγωγής μιας νέας 

20. τονίζει τη σημασία της ολοκληρωμένης 
διαβούλευσης με το κοινό στο πλαίσιο της 
εισαγωγής μιας νέας προσέγγισης της 
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προσέγγισης της εξερεύνησης για 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο· επισημαίνει 
ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, υπάρχει 
έλλειψη δημόσιας διαβούλευσης κατά τη 
φάση της έγκρισης· καλεί τα κράτη μέλη 
να αξιολογήσουν τη νομοθεσία τους για να 
διαπιστώσουν εάν λαμβάνεται δεόντως 
υπόψη η εν λόγω πτυχή·

εξερεύνησης για σχιστολιθικό φυσικό 
αέριο· επισημαίνει ότι, σε ορισμένα κράτη 
μέλη, υπάρχει έλλειψη δημόσιας 
διαβούλευσης κατά τη φάση της έγκρισης· 
καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη 
νομοθεσία τους για να προβλέψουν 
δεόντως την υποχρέωση δημόσιας 
διαβούλευσης στο πλαίσιο της 
νομοθεσίας που αφορά τη χορήγηση 
αδειών για την εξερεύνηση σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου·

Or. ro

Τροπολογία 154
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει τη σημασία της ολοκληρωμένης 
διαβούλευσης με το κοινό, ιδίως στο 
πλαίσιο της εισαγωγής μιας νέας 
προσέγγισης της εξερεύνησης για 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο· επισημαίνει 
ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, υπάρχει 
έλλειψη δημόσιας διαβούλευσης κατά τη 
φάση της έγκρισης· καλεί τα κράτη μέλη 
να αξιολογήσουν τη νομοθεσία τους για να 
διαπιστώσουν εάν λαμβάνεται δεόντως 
υπόψη η εν λόγω πτυχή·

20. τονίζει τη σημασία της διαφανούς και 
ολοκληρωμένης διαβούλευσης με το κοινό, 
ιδίως στο πλαίσιο της εισαγωγής μιας νέας 
προσέγγισης της εξερεύνησης για 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο· επισημαίνει 
ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, υπάρχει 
έλλειψη δημόσιας διαβούλευσης κατά τη 
φάση της έγκρισης· καλεί τα κράτη μέλη 
να αξιολογήσουν τη νομοθεσία τους για να 
διαπιστώσουν εάν λαμβάνεται δεόντως 
υπόψη η εν λόγω πτυχή·

Or. en

Τροπολογία 155
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί τις δημόσιες αρχές να ελέγξουν 
και, αν αυτό είναι αναγκαίο, να 
βελτιώσουν χωρίς καθυστέρηση τα 
κανονιστικά πλαίσια με σκοπό να 
διασφαλίσουν την επάρκειά τους όσον 
αφορά έργα σχετικά με σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο, ιδίως με σκοπό να 
προετοιμασθούν για ενδεχόμενη 
μελλοντική παραγωγή σε εμπορική 
κλίμακα στην Ευρώπη·

διαγράφεται

Or. sv

Τροπολογία 156
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εκφράζει την άποψη ότι εκείνα τα 
κράτη μέλη που αναλαμβάνουν έργα
σχετικά με σχιστολιθικό φυσικό αέριο 
πρέπει να υιοθετούν μια μονοαπευθυντική 
προσέγγιση έναντι της έγκρισης και 
χορήγησης άδειας και της εξέτασης της 
συμμόρφωσης προς τους περιβαλλοντικούς 
κανονισμούς, που αποτελεί τη συνήθη
πρακτική σε ορισμένα κράτη μέλη για όλα 
τα ενεργειακά έργα·

21. εκφράζει την άποψη ότι εκείνα τα 
κράτη μέλη που εξετάζουν την εκτέλεση 
έργων σχετικά με σχιστολιθικό φυσικό 
αέριο πρέπει να διασφαλίζουν την 
ενδελεχή εξέταση της συμμόρφωσης προς 
τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και 
τους κανονισμούς ασφαλείας, όπως οι 
υποχρεωτικές εκτιμήσεις των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η 
πλήρης δημοσιοποίηση των χημικών 
ουσιών, γεγονός που αποτελεί τη βέλτιστη
πρακτική σε ορισμένα κράτη μέλη για όλα 
τα ενεργειακά έργα·

Or. en

Τροπολογία 157
Fiona Hall, Jens Rohde



PE489.454v01-00 94/131 AM\901646EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εκφράζει την άποψη ότι εκείνα τα 
κράτη μέλη που αναλαμβάνουν έργα 
σχετικά με σχιστολιθικό φυσικό αέριο 
πρέπει να υιοθετούν μια μονοαπευθυντική
προσέγγιση έναντι της έγκρισης και 
χορήγησης άδειας και της εξέτασης της 
συμμόρφωσης προς τους περιβαλλοντικούς 
κανονισμούς, που αποτελεί τη συνήθη
πρακτική σε ορισμένα κράτη μέλη για όλα 
τα ενεργειακά έργα·

21. εκφράζει την άποψη ότι τα κράτη μέλη 
που αναλαμβάνουν έργα σχετικά με 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο πρέπει να 
υιοθετούν μια προσέγγιση ασφαλείας για 
τις δραστηριότητες εξερεύνησης και 
παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου
όπου η έγκριση, η χορήγηση άδειας και η 
επιθεώρηση της συμμόρφωσης προς τους 
περιβαλλοντικούς κανονισμούς και τους 
κανονισμούς ασφαλείας αντιμετωπίζονται 
χωριστά από τις αρμόδιες αρχές, αφού 
αυτό αποτελεί αποδεδειγμένα βέλτιστη
πρακτική σε ορισμένα κράτη μέλη για 
άλλες δραστηριότητες που αφορούν το 
πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, όπως η 
γεώτρηση ανοικτής θαλάσσης·

Or. en

Τροπολογία 158
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εκφράζει την άποψη ότι εκείνα τα 
κράτη μέλη που αναλαμβάνουν έργα 
σχετικά με σχιστολιθικό φυσικό αέριο 
πρέπει να υιοθετούν μια μονοαπευθυντική 
προσέγγιση έναντι της έγκρισης και
χορήγησης άδειας και της εξέτασης της 
συμμόρφωσης προς τους περιβαλλοντικούς 
κανονισμούς, που αποτελεί τη συνήθη 
πρακτική σε ορισμένα κράτη μέλη για όλα 
τα ενεργειακά έργα·

21. εκφράζει την άποψη ότι τα κράτη μέλη 
που αναλαμβάνουν έργα σχετικά με 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο πρέπει να 
υιοθετούν μια μονοαπευθυντική 
προσέγγιση έναντι της έγκρισης και 
χορήγησης άδειας και της εξέτασης της 
συμμόρφωσης προς τους περιβαλλοντικούς 
κανονισμούς (συμπεριλαμβανομένης της
υποχρεωτικής εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων), που 
αποτελεί τη συνήθη πρακτική σε ορισμένα 
κράτη μέλη για όλα τα ενεργειακά έργα·
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Or. en

Τροπολογία 159
Silvia-Adriana Ţicău
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να μεριμνήσουν ούτως ώστε, 
στο πλαίσιο τροποποίησης της 
νομοθεσίας που αφορά τη χορήγηση 
αδειών εξερεύνησης σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου, να καθίσταται 
υποχρεωτική η παροχή γνώμης από τις 
αρμόδιες τοπικές αρχές·

Or. ro

Τροπολογία 160
Pavel Poc
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί τις δημόσιες αρχές να ελέγξουν 
και, αν αυτό είναι αναγκαίο, να 
βελτιώσουν χωρίς καθυστέρηση τα 
κανονιστικά πλαίσια με σκοπό να 
διασφαλίσουν την επάρκειά τους όσον 
αφορά έργα σχετικά με σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο, ιδίως με σκοπό να 
προετοιμασθούν για ενδεχόμενη 
μελλοντική παραγωγή σε εμπορική 
κλίμακα στην Ευρώπη·

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 161
Ivailo Kalfin
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί τις δημόσιες αρχές να ελέγξουν 
και, αν αυτό είναι αναγκαίο, να 
βελτιώσουν χωρίς καθυστέρηση τα 
κανονιστικά πλαίσια με σκοπό να 
διασφαλίσουν την επάρκειά τους όσον 
αφορά έργα σχετικά με σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο, ιδίως με σκοπό να 
προετοιμασθούν για ενδεχόμενη 
μελλοντική παραγωγή σε εμπορική 
κλίμακα στην Ευρώπη·

22. καλεί τις δημόσιες αρχές να ελέγξουν 
και, αν αυτό είναι αναγκαίο, να 
βελτιώσουν χωρίς καθυστέρηση τα 
κανονιστικά πλαίσια με σκοπό να 
διασφαλίσουν την επάρκειά τους όσον 
αφορά έργα σχετικά με σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο, ιδίως με σκοπό να 
προετοιμασθούν για ενδεχόμενη 
μελλοντική παραγωγή σε εμπορική 
κλίμακα στην Ευρώπη, καθώς και για την 
αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 162
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί τις δημόσιες αρχές να ελέγξουν 
και, αν αυτό είναι αναγκαίο, να 
βελτιώσουν χωρίς καθυστέρηση τα 
κανονιστικά πλαίσια με σκοπό να 
διασφαλίσουν την επάρκειά τους όσον 
αφορά έργα σχετικά με σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο, ιδίως με σκοπό να 
προετοιμασθούν για ενδεχόμενη 
μελλοντική παραγωγή σε εμπορική 
κλίμακα στην Ευρώπη·

22. καλεί την Επιτροπή και τις δημόσιες 
αρχές να ελέγξουν και, αν αυτό είναι 
αναγκαίο, να βελτιώσουν χωρίς 
καθυστέρηση τα κανονιστικά πλαίσια με 
σκοπό να διασφαλίσουν την επάρκειά τους 
όσον αφορά έργα σχετικά με σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο και σχιστολιθικό πετρέλαιο, 
ιδίως με σκοπό να προετοιμασθούν για 
ενδεχόμενη μελλοντική παραγωγή σε 
εμπορική κλίμακα στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 163
Reinhard Bütikofer
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί τις δημόσιες αρχές να ελέγξουν 
και, αν αυτό είναι αναγκαίο, να 
βελτιώσουν χωρίς καθυστέρηση τα 
κανονιστικά πλαίσια με σκοπό να 
διασφαλίσουν την επάρκειά τους όσον 
αφορά έργα σχετικά με σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο, ιδίως με σκοπό να 
προετοιμασθούν για ενδεχόμενη 
μελλοντική παραγωγή σε εμπορική 
κλίμακα στην Ευρώπη·

22. καλεί την Επιτροπή και τις αρχές των 
κρατών μελών να ελέγξουν και, αν αυτό 
είναι αναγκαίο, να βελτιώσουν χωρίς 
καθυστέρηση τα κανονιστικά πλαίσια με 
σκοπό να διασφαλίσουν την επάρκειά τους 
όσον αφορά έργα σχετικά με σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο, ιδίως με σκοπό να 
προετοιμασθούν για ενδεχόμενη 
μελλοντική παραγωγή σε εμπορική 
κλίμακα στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 164
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί τις δημόσιες αρχές να ελέγξουν 
και, αν αυτό είναι αναγκαίο, να 
βελτιώσουν χωρίς καθυστέρηση τα 
κανονιστικά πλαίσια με σκοπό να 
διασφαλίσουν την επάρκειά τους όσον 
αφορά έργα σχετικά με σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο, ιδίως με σκοπό να 
προετοιμασθούν για ενδεχόμενη 
μελλοντική παραγωγή σε εμπορική 
κλίμακα στην Ευρώπη·

22. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
τις δημόσιες αρχές να ελέγξουν και, αν 
αυτό είναι αναγκαίο, να βελτιώσουν χωρίς 
καθυστέρηση τα κανονιστικά πλαίσια με 
σκοπό να διασφαλίσουν την επάρκειά τους 
όσον αφορά έργα σχετικά με σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο, ιδίως με σκοπό να 
προετοιμασθούν για ενδεχόμενη 
μελλοντική παραγωγή σε εμπορική 
κλίμακα στην Ευρώπη·

Or. nl

Τροπολογία 165
Fiona Hall, Jens Rohde
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί τις δημόσιες αρχές να ελέγξουν 
και, αν αυτό είναι αναγκαίο, να 
βελτιώσουν χωρίς καθυστέρηση τα 
κανονιστικά πλαίσια με σκοπό να 
διασφαλίσουν την επάρκειά τους όσον 
αφορά έργα σχετικά με σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο, ιδίως με σκοπό να 
προετοιμασθούν για ενδεχόμενη 
μελλοντική παραγωγή σε εμπορική 
κλίμακα στην Ευρώπη·

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ελέγξουν και, αν αυτό είναι 
αναγκαίο, να βελτιώσουν χωρίς 
καθυστέρηση τα κανονιστικά πλαίσια με 
σκοπό να διασφαλίσουν την επάρκειά τους 
όσον αφορά έργα σχετικά με σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο, ιδίως με σκοπό να 
προετοιμασθούν για ενδεχόμενη 
μελλοντική παραγωγή σε εμπορική 
κλίμακα στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 166
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί τις δημόσιες αρχές να ελέγξουν 
και, αν αυτό είναι αναγκαίο, να 
βελτιώσουν χωρίς καθυστέρηση τα 
κανονιστικά πλαίσια με σκοπό να 
διασφαλίσουν την επάρκειά τους όσον 
αφορά έργα σχετικά με σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο, ιδίως με σκοπό να 
προετοιμασθούν για ενδεχόμενη 
μελλοντική παραγωγή σε εμπορική 
κλίμακα στην Ευρώπη·

22. καλεί την Επιτροπή και τις εθνικές
δημόσιες αρχές να ελέγξουν και, αν αυτό 
είναι αναγκαίο, να βελτιώσουν χωρίς 
καθυστέρηση τα κανονιστικά πλαίσια με 
σκοπό να διασφαλίσουν την επάρκειά τους 
όσον αφορά έργα σχετικά με σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο, ιδίως με σκοπό να 
προετοιμασθούν για ενδεχόμενη 
μελλοντική παραγωγή σε εμπορική 
κλίμακα στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 167
Bendt Bendtsen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί τις δημόσιες αρχές να ελέγξουν 
και, αν αυτό είναι αναγκαίο, να 
βελτιώσουν χωρίς καθυστέρηση τα 
κανονιστικά πλαίσια με σκοπό να 
διασφαλίσουν την επάρκειά τους όσον 
αφορά έργα σχετικά με σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο, ιδίως με σκοπό να 
προετοιμασθούν για ενδεχόμενη 
μελλοντική παραγωγή σε εμπορική 
κλίμακα στην Ευρώπη·

22. καλεί τις δημόσιες αρχές να ελέγξουν 
και, αν αυτό είναι αναγκαίο, να 
βελτιώσουν τα κανονιστικά πλαίσια με 
σκοπό να διασφαλίσουν την επάρκειά τους 
όσον αφορά έργα σχετικά με σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο, ιδίως με σκοπό να 
προετοιμασθούν για ενδεχόμενη 
μελλοντική παραγωγή σε εμπορική 
κλίμακα στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 168
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. έχει πλήρη επίγνωση ότι η στάση της 
κοινής γνώμης έναντι της εκμετάλλευσης 
του σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί 
καλύτερη πληροφόρηση του κοινού 
σχετικά με εργασίες που συνδέονται με το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο και υποστηρίζει 
τη δημιουργία δικτυακών πυλών που θα 
παρέχουν πρόσβαση σε ευρύ πεδίο 
πληροφόρησης του κοινού σχετικά με 
τέτοιου είδους εργασίες· καλεί επιτακτικά 
τις εταιρείες που εξορύσσουν 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο στην ΕΕ να 
παρέχουν, πριν από τη γεώτρηση, πλήρη 
πληροφόρηση σχετικά με τις 
δραστηριότητές τους, 
συμπεριλαμβανομένης της 
δημοσιοποίησης των χημικών ουσιών που 
σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν κατά την 

23. έχει πλήρη επίγνωση ότι η στάση της 
κοινής γνώμης έναντι της εκμετάλλευσης 
του σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί 
καλύτερη πληροφόρηση του κοινού 
σχετικά με εργασίες που συνδέονται με το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο και υποστηρίζει 
τη δημιουργία δικτυακών πυλών που θα 
παρέχουν πρόσβαση σε ευρύ πεδίο 
πληροφόρησης του κοινού σχετικά με 
τέτοιου είδους εργασίες· αναγνωρίζει ότι 
είναι σημαντικό η βιομηχανία και οι 
αρχές να ξεκινήσουν διάλογο και να 
συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των 
ανησυχιών του κοινού μέσω την ανοικτής 
ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσης  
αναγνωρίζει ότι οι χημικές ουσίες έχουν 
ήδη καταχωριστεί και εγκριθεί σύμφωνα 
με τον κανονισμό για την καταχώριση, 
την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και 
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υδραυλική ρωγμάτωση· τους περιορισμούς των χημικών
προϊόντων (REACH), στηρίζει δε τη 
δημοσιοποίηση των περιεχομένων των 
υγρών ρωγμάτωσης στο κοινό (όπως, για 
παράδειγμα, μια πρωτοβουλία σαν την 
«Frac Focus» ειδικά για τους πολίτες της 
ΕΕ)·

Or. en

Τροπολογία 169
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. έχει πλήρη επίγνωση ότι η στάση της 
κοινής γνώμης έναντι της εκμετάλλευσης 
του σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί 
καλύτερη πληροφόρηση του κοινού 
σχετικά με εργασίες που συνδέονται με το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο και 
υποστηρίζει τη δημιουργία δικτυακών 
πυλών που θα παρέχουν πρόσβαση σε 
ευρύ πεδίο πληροφόρησης του κοινού 
σχετικά με τέτοιου είδους εργασίες· καλεί 
επιτακτικά τις εταιρείες που εξορύσσουν 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο στην ΕΕ να 
παρέχουν, πριν από τη γεώτρηση, πλήρη 
πληροφόρηση σχετικά με τις 
δραστηριότητές τους, 
συμπεριλαμβανομένης της 
δημοσιοποίησης των χημικών ουσιών που 
σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν κατά την 
υδραυλική ρωγμάτωση·

23. αναγνωρίζει ότι αρκετές ευρωπαϊκές 
χώρες έχουν θέσει σε ισχύ ή σχεδιάζουν 
δικαιοστάσιο σχετικά με την εξερεύνηση 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου, έχει δε
πλήρη επίγνωση ότι η στάση της κοινής 
γνώμης έναντι της εκμετάλλευσης του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου διαφέρει 
μεταξύ των κρατών μελών εξαιτίας των 
πιθανών επιπτώσεων της εξερεύνησης 
στο περιβάλλον και το κλίμα· τέλος, καλεί 
επιτακτικά τις εταιρείες που εξορύσσουν 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο στην ΕΕ να 
παρέχουν, πριν από τη γεώτρηση, πλήρη 
πληροφόρηση σχετικά με τις 
δραστηριότητές τους, 
συμπεριλαμβανομένης της 
δημοσιοποίησης των χημικών ουσιών που 
σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν κατά την 
υδραυλική ρωγμάτωση·

Or. en

Τροπολογία 170
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. έχει πλήρη επίγνωση ότι η στάση της 
κοινής γνώμης έναντι της εκμετάλλευσης 
του σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί 
καλύτερη πληροφόρηση του κοινού 
σχετικά με εργασίες που συνδέονται με το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο και υποστηρίζει 
τη δημιουργία δικτυακών πυλών που θα 
παρέχουν πρόσβαση σε ευρύ πεδίο 
πληροφόρησης του κοινού σχετικά με 
τέτοιου είδους εργασίες· καλεί επιτακτικά 
τις εταιρείες που εξορύσσουν σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο στην ΕΕ να παρέχουν, πριν 
από τη γεώτρηση, πλήρη πληροφόρηση 
σχετικά με τις δραστηριότητές τους, 
συμπεριλαμβανομένης της 
δημοσιοποίησης των χημικών ουσιών που 
σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν κατά την 
υδραυλική ρωγμάτωση·

23. έχει πλήρη επίγνωση ότι η στάση της 
κοινής γνώμης έναντι της εκμετάλλευσης 
του σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί 
καλύτερη πληροφόρηση του κοινού 
σχετικά με εργασίες που συνδέονται με το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο και υποστηρίζει 
τη δημιουργία δικτυακών πυλών που θα 
παρέχουν πρόσβαση σε ευρύ πεδίο 
πληροφόρησης του κοινού σχετικά με 
τέτοιου είδους εργασίες καθώς και με τις 
πιθανές επιπτώσεις της εν λόγω 
δραστηριότητας στο περιβάλλον και στις 
γειτονικές κοινότητες· καλεί επιτακτικά 
τις εταιρείες που προτίθενται να 
εξορύσσουν σχιστολιθικό φυσικό αέριο 
στην ΕΕ να παρέχουν, πριν από τη 
γεώτρηση, πλήρη πληροφόρηση σχετικά 
με τις δραστηριότητές τους, 
συμπεριλαμβανομένης της 
δημοσιοποίησης των χημικών ουσιών που 
σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν κατά την 
υδραυλική ρωγμάτωση·

Or. ro

Τροπολογία 171
Pavel Poc
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. έχει πλήρη επίγνωση ότι η στάση της 
κοινής γνώμης έναντι της εκμετάλλευσης 
του σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί 
καλύτερη πληροφόρηση του κοινού 
σχετικά με εργασίες που συνδέονται με το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο και υποστηρίζει 
τη δημιουργία δικτυακών πυλών που θα 

23. έχει πλήρη επίγνωση ότι η στάση της 
κοινής γνώμης έναντι της εκμετάλλευσης 
του σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί 
καλύτερη πληροφόρηση του κοινού 
σχετικά με εργασίες που συνδέονται με το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο και υποστηρίζει 
τη δημιουργία δικτυακών πυλών που θα 
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παρέχουν πρόσβαση σε ευρύ πεδίο 
πληροφόρησης του κοινού σχετικά με 
τέτοιου είδους εργασίες· καλεί επιτακτικά 
τις εταιρείες που εξορύσσουν σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο στην ΕΕ να παρέχουν, πριν 
από τη γεώτρηση, πλήρη πληροφόρηση 
σχετικά με τις δραστηριότητές τους, 
συμπεριλαμβανομένης της 
δημοσιοποίησης των χημικών ουσιών που 
σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν κατά την 
υδραυλική ρωγμάτωση·

παρέχουν πρόσβαση σε ευρύ πεδίο 
πληροφόρησης του κοινού σχετικά με 
τέτοιου είδους εργασίες· καλεί επιτακτικά 
τις εταιρείες που εξορύσσουν σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο στην ΕΕ να παρέχουν, στο 
πλαίσιο των διαδικασιών χορήγησης 
αδειών, πλήρη πληροφόρηση σχετικά με 
τις δραστηριότητές τους, 
συμπεριλαμβανομένου του πλήρους 
καταλόγου των χημικών ουσιών που θα 
χρησιμοποιηθούν κατά την υδραυλική 
ρωγμάτωση·

Or. cs

Τροπολογία 172
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. έχει πλήρη επίγνωση ότι η στάση της 
κοινής γνώμης έναντι της εκμετάλλευσης 
του σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί 
καλύτερη πληροφόρηση του κοινού 
σχετικά με εργασίες που συνδέονται με το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο και 
υποστηρίζει τη δημιουργία δικτυακών 
πυλών που θα παρέχουν πρόσβαση σε 
ευρύ πεδίο πληροφόρησης του κοινού 
σχετικά με τέτοιου είδους εργασίες· καλεί 
επιτακτικά τις εταιρείες που εξορύσσουν
σχιστολιθικό φυσικό αέριο στην ΕΕ να 
παρέχουν, πριν από τη γεώτρηση, πλήρη 
πληροφόρηση σχετικά με τις 
δραστηριότητές τους, 
συμπεριλαμβανομένης της 
δημοσιοποίησης των χημικών ουσιών που 
σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν κατά την 
υδραυλική ρωγμάτωση·

23. έχει πλήρη επίγνωση ότι η στάση της 
κοινής γνώμης έναντι της εκμετάλλευσης 
του σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί 
τη βελτίωση της δυνατότητας του ευρέος 
κοινού να ενημερώνεται και να επηρεάζει 
την πληροφόρηση σχετικά με το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο· καλεί 
επιτακτικά τις εταιρείες που εξετάζουν το 
ενδεχόμενο εξόρυξης σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στην ΕΕ να παρέχουν, 
πριν από τη γεώτρηση, πλήρη 
πληροφόρηση σχετικά με τις 
δραστηριότητές τους, 
συμπεριλαμβανομένης της 
δημοσιοποίησης των χημικών ουσιών που 
σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν κατά την 
υδραυλική ρωγμάτωση·
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Or. en

Τροπολογία 173
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. έχει πλήρη επίγνωση ότι η στάση της 
κοινής γνώμης έναντι της εκμετάλλευσης 
του σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί 
καλύτερη πληροφόρηση του κοινού 
σχετικά με εργασίες που συνδέονται με το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο και υποστηρίζει 
τη δημιουργία δικτυακών πυλών που θα 
παρέχουν πρόσβαση σε ευρύ πεδίο 
πληροφόρησης του κοινού σχετικά με 
τέτοιου είδους εργασίες· καλεί επιτακτικά 
τις εταιρείες που εξορύσσουν σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο στην ΕΕ να παρέχουν, πριν 
από τη γεώτρηση, πλήρη πληροφόρηση 
σχετικά με τις δραστηριότητές τους, 
συμπεριλαμβανομένης της 
δημοσιοποίησης των χημικών ουσιών που 
σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν κατά την 
υδραυλική ρωγμάτωση·

23. έχει πλήρη επίγνωση ότι η στάση της 
κοινής γνώμης έναντι της εκμετάλλευσης 
του σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών και ότι 
η αρνητική στάση συχνά είναι 
αποτέλεσμα παραπληροφόρησης· ζητεί 
καλύτερη πληροφόρηση του κοινού 
σχετικά με εργασίες που συνδέονται με το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο και υποστηρίζει 
τη δημιουργία δικτυακών πυλών που θα 
παρέχουν πρόσβαση σε ευρύ πεδίο 
πληροφόρησης του κοινού σχετικά με 
τέτοιου είδους εργασίες· καλεί επιτακτικά 
τις εταιρείες που εξορύσσουν σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο στην ΕΕ να παρέχουν, πριν 
από τη γεώτρηση, πλήρη πληροφόρηση 
σχετικά με τις δραστηριότητές τους, 
συμπεριλαμβανομένης της 
δημοσιοποίησης των χημικών ουσιών που 
σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν κατά την 
υδραυλική ρωγμάτωση·

Or. en

Τροπολογία 174
Fiona Hall, Jens Rohde, Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. έχει πλήρη επίγνωση ότι η στάση της 
κοινής γνώμης έναντι της εκμετάλλευσης 

23. έχει πλήρη επίγνωση ότι η στάση της 
κοινής γνώμης έναντι της εκμετάλλευσης 
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του σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί 
καλύτερη πληροφόρηση του κοινού 
σχετικά με εργασίες που συνδέονται με το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο και υποστηρίζει 
τη δημιουργία δικτυακών πυλών που θα 
παρέχουν πρόσβαση σε ευρύ πεδίο 
πληροφόρησης του κοινού σχετικά με 
τέτοιου είδους εργασίες· καλεί επιτακτικά 
τις εταιρείες που εξορύσσουν σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο στην ΕΕ να παρέχουν, πριν 
από τη γεώτρηση, πλήρη πληροφόρηση 
σχετικά με τις δραστηριότητές τους, 
συμπεριλαμβανομένης της 
δημοσιοποίησης των χημικών ουσιών που 
σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν κατά την 
υδραυλική ρωγμάτωση·

του σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί 
καλύτερη παροχή πληροφόρησης του 
κοινού σχετικά με εργασίες που 
συνδέονται με το σχιστολιθικό φυσικό 
αέριο κατά τρόπο διαφανή και 
αντικειμενικό, υποστηρίζει δε τη 
δημιουργία δικτυακών πυλών που θα 
παρέχουν πρόσβαση σε ευρύ πεδίο 
πληροφόρησης του κοινού σχετικά με 
τέτοιου είδους εργασίες· καλεί επιτακτικά 
τις εταιρείες που εξορύσσουν σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο στην ΕΕ να παρέχουν, πριν 
από τη γεώτρηση, πλήρη πληροφόρηση 
σχετικά με τις δραστηριότητές τους, 
συμπεριλαμβανομένης της 
δημοσιοποίησης των χημικών ουσιών που 
σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν κατά την 
υδραυλική ρωγμάτωση·

Or. en

Τροπολογία 175
Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. έχει πλήρη επίγνωση ότι η στάση της 
κοινής γνώμης έναντι της εκμετάλλευσης 
του σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί 
καλύτερη πληροφόρηση του κοινού 
σχετικά με εργασίες που συνδέονται με το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο και υποστηρίζει 
τη δημιουργία δικτυακών πυλών που θα 
παρέχουν πρόσβαση σε ευρύ πεδίο 
πληροφόρησης του κοινού σχετικά με 
τέτοιου είδους εργασίες· καλεί επιτακτικά 
τις εταιρείες που εξορύσσουν σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο στην ΕΕ να παρέχουν, πριν 
από τη γεώτρηση, πλήρη πληροφόρηση 
σχετικά με τις δραστηριότητές τους, 
συμπεριλαμβανομένης της 

23. έχει πλήρη επίγνωση ότι η στάση της 
κοινής γνώμης έναντι της εκμετάλλευσης 
του σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί 
καλύτερη πληροφόρηση του κοινού 
σχετικά με εργασίες που συνδέονται με το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο και υποστηρίζει 
τη δημιουργία δικτυακών πυλών που θα 
παρέχουν πρόσβαση σε ευρύ πεδίο 
πληροφόρησης του κοινού σχετικά με 
τέτοιου είδους εργασίες· καλεί επιτακτικά 
τις εταιρείες που εξορύσσουν σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο στην ΕΕ να παρέχουν, πριν 
από τη γεώτρηση, πλήρη πληροφόρηση 
σχετικά με τις δραστηριότητές τους, 
συμπεριλαμβανομένης της 
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δημοσιοποίησης των χημικών ουσιών που 
σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν κατά την 
υδραυλική ρωγμάτωση·

δημοσιοποίησης όλων των χημικών 
ουσιών που σκοπεύουν να 
χρησιμοποιήσουν κατά την υδραυλική 
ρωγμάτωση, των συστατικών και της
συγκέντρωσής τους·

Or. en

Τροπολογία 176
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. έχει πλήρη επίγνωση ότι η στάση της 
κοινής γνώμης έναντι της εκμετάλλευσης 
του σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί 
καλύτερη πληροφόρηση του κοινού 
σχετικά με εργασίες που συνδέονται με το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο και υποστηρίζει 
τη δημιουργία δικτυακών πυλών που θα 
παρέχουν πρόσβαση σε ευρύ πεδίο 
πληροφόρησης του κοινού σχετικά με 
τέτοιου είδους εργασίες· καλεί επιτακτικά 
τις εταιρείες που εξορύσσουν σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο στην ΕΕ να παρέχουν, πριν 
από τη γεώτρηση, πλήρη πληροφόρηση 
σχετικά με τις δραστηριότητές τους, 
συμπεριλαμβανομένης της 
δημοσιοποίησης των χημικών ουσιών που 
σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν κατά την 
υδραυλική ρωγμάτωση·

23. έχει πλήρη επίγνωση ότι η στάση της 
κοινής γνώμης έναντι της εκμετάλλευσης 
του σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί 
καλύτερη πληροφόρηση του κοινού 
σχετικά με εργασίες που συνδέονται με το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο και υποστηρίζει 
τη δημιουργία δικτυακών πυλών που θα 
παρέχουν πρόσβαση σε ευρύ πεδίο 
πληροφόρησης του κοινού σχετικά με 
τέτοιου είδους εργασίες· καλεί επιτακτικά 
τις εταιρείες που εξορύσσουν σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο στην ΕΕ να παρέχουν, πριν 
από τη γεώτρηση, πλήρη πληροφόρηση 
σχετικά με τις δραστηριότητές τους, 
συμπεριλαμβανομένης της πλήρους
δημοσιοποίησης των χημικών ουσιών που 
σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν κατά την 
υδραυλική ρωγμάτωση με πλήρη τήρηση 
του κανονισμού REACH·

Or. en

Τροπολογία 177
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. εκτιμά ότι ο καλύτερος τρόπος για 
ουσιώδη και έγκαιρη συμμετοχή των 
τοπικών κοινοτήτων είναι διαμέσου της 
υποχρεωτικής εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενός 
υψηλού επιπέδου διαφάνειας και της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τα 
προτεινόμενα έργα σχιστολιθικού αερίου, 
ανεξαρτήτως διάρκειας και κλίμακας του 
έργου·

Or. en

Τροπολογία 178
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. διαπιστώνει ότι είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για τους φορείς εκμετάλλευσης
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ να 
συμμετάσχουν και να οικοδομήσουν 
ισχυρές σχέσεις με τις τοπικές κοινότητες 
σε κάθε στάδιο των εργασιών τους, 
δεδομένου ότι η ΕΕ έχει μεγαλύτερη 
πληθυσμιακή πυκνότητα από ό,τι οι ΗΠΑ
και ότι οι ιδιοκτήτες γης στην Ευρώπη 
δεν κατέχουν τους υπόγειους πόρους και, 
επομένως, δεν ωφελούνται άμεσα από την
εξόρυξη, όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ· 
καλεί τις εταιρείες σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου να διασφαλίσουν ότι οι τοπικές 
κοινότητες θα ωφεληθούν από την 
εκμετάλλευση του σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου·

24. διαπιστώνει ότι η βιομηχανία 
αναγνωρίζει ότι η εκμετάλλευση
σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
συνεπάγεται μια προσωρινή διαταραχή 
για τις κοινότητες και τα άτομα, ιδιαίτερα 
κατά τα υψηλά επίπεδα δραστηριότητας, 
που συνήθως διαρκούν δύο έως τρεις 
μήνες ανά φρέαρ κατά το στάδιο της 
αρχικής προετοιμασίας της περιοχής και 
της κατασκευής του φρέατος (γεώτρηση 
και περάτωση) για την εκμετάλλευση· ως 
εκ τούτου, καλεί τις εταιρείες 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου να 
θεσπίσουν υπεύθυνες πρακτικές στις 
κοινότητες και να διασφαλίσουν ότι οι 
τοπικές κοινότητες θα ωφεληθούν από την 
εκμετάλλευση του σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου·
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Or. en

Τροπολογία 179
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. διαπιστώνει ότι είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για τους φορείς εκμετάλλευσης 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ να 
συμμετάσχουν και να οικοδομήσουν 
ισχυρές σχέσεις με τις τοπικές κοινότητες 
σε κάθε στάδιο των εργασιών τους, 
δεδομένου ότι η ΕΕ έχει μεγαλύτερη 
πληθυσμιακή πυκνότητα από ό,τι οι ΗΠΑ 
και ότι οι ιδιοκτήτες γης στην Ευρώπη δεν 
κατέχουν τους υπόγειους πόρους και, 
επομένως, δεν ωφελούνται άμεσα από την 
εξόρυξη, όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ· καλεί 
τις εταιρείες σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
να διασφαλίσουν ότι οι τοπικές κοινότητες 
θα ωφεληθούν από την εκμετάλλευση του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου·

24. διαπιστώνει ότι είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για τους φορείς εκμετάλλευσης 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ να 
συμμετάσχουν και να οικοδομήσουν 
ισχυρές σχέσεις με τις τοπικές κοινότητες 
σε κάθε στάδιο των εργασιών τους, 
δεδομένου ότι η ΕΕ έχει μεγαλύτερη 
πληθυσμιακή πυκνότητα από ό,τι οι ΗΠΑ 
και ότι οι ιδιοκτήτες γης στην Ευρώπη δεν 
κατέχουν τους υπόγειους πόρους και, 
επομένως, δεν ωφελούνται άμεσα από την 
εξόρυξη, όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ· ζητεί, 
στο πλαίσιο αυτό, τη θέσπιση 
φορολογικών πλαισίων, τα οποία θα είναι 
ανταγωνιστικά για τη βιομηχανία, αλλά 
ταυτόχρονα θα επιτρέπουν στις εθνικές 
και τοπικές κοινότητες να επωφελούνται 
από τους πόρους σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου· καλεί επίσης τις εταιρείες 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου να 
διασφαλίσουν ότι οι τοπικές κοινότητες θα 
ωφεληθούν από την εκμετάλλευση του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 180
Silvia-Adriana Ţicău
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. διαπιστώνει ότι είναι ιδιαίτερα 24. διαπιστώνει ότι είναι ιδιαίτερα 



PE489.454v01-00 108/131 AM\901646EL.doc

EL

σημαντικό για τους φορείς εκμετάλλευσης 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ να 
συμμετάσχουν και να οικοδομήσουν 
ισχυρές σχέσεις με τις τοπικές κοινότητες 
σε κάθε στάδιο των εργασιών τους, 
δεδομένου ότι η ΕΕ έχει μεγαλύτερη 
πληθυσμιακή πυκνότητα από ό,τι οι ΗΠΑ 
και ότι οι ιδιοκτήτες γης στην Ευρώπη δεν 
κατέχουν τους υπόγειους πόρους και, 
επομένως, δεν ωφελούνται άμεσα από την 
εξόρυξη, όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ· καλεί 
τις εταιρείες σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
να διασφαλίσουν ότι οι τοπικές κοινότητες 
θα ωφεληθούν από την εκμετάλλευση του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου·

σημαντικό για τους φορείς εκμετάλλευσης 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ να 
συμμετάσχουν και να οικοδομήσουν 
ισχυρές σχέσεις με τις τοπικές κοινότητες 
σε κάθε στάδιο των εργασιών τους, 
δεδομένου ότι η ΕΕ έχει μεγαλύτερη 
πληθυσμιακή πυκνότητα από ό,τι οι ΗΠΑ 
και ότι οι ιδιοκτήτες γης στην Ευρώπη δεν 
κατέχουν τους υπόγειους πόρους και, 
επομένως, δεν ωφελούνται άμεσα από την 
εξόρυξη, όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ· καλεί 
τις εταιρείες σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
να διασφαλίσουν ότι οι τοπικές κοινότητες 
θα ωφεληθούν από την εκμετάλλευση του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου καθώς και 
να προβλέψουν οικονομικές διασφαλίσεις 
και εγγυήσεις για την κάλυψη ζημιών που 
ενδέχεται να προκληθούν λόγω των 
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον 
και στις γειτονικές κοινότητες 
ανθρώπων·

Or. ro

Τροπολογία 181
Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. διαπιστώνει ότι είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για τους φορείς εκμετάλλευσης 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ να 
συμμετάσχουν και να οικοδομήσουν 
ισχυρές σχέσεις με τις τοπικές κοινότητες 
σε κάθε στάδιο των εργασιών τους, 
δεδομένου ότι η ΕΕ έχει μεγαλύτερη 
πληθυσμιακή πυκνότητα από ό,τι οι ΗΠΑ 
και ότι οι ιδιοκτήτες γης στην Ευρώπη δεν 
κατέχουν τους υπόγειους πόρους και, 
επομένως, δεν ωφελούνται άμεσα από την 
εξόρυξη, όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ· καλεί 
τις εταιρείες σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
να διασφαλίσουν ότι οι τοπικές κοινότητες 

24. διαπιστώνει ότι είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για τους φορείς εκμετάλλευσης 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ να 
συμμετάσχουν και να οικοδομήσουν 
ισχυρές σχέσεις με τις τοπικές κοινότητες 
σε κάθε στάδιο των εργασιών τους, 
δεδομένου ότι η ΕΕ έχει μεγαλύτερη 
πληθυσμιακή πυκνότητα από ό,τι οι ΗΠΑ 
και ότι οι ιδιοκτήτες γης στην Ευρώπη δεν 
κατέχουν τους υπόγειους πόρους και, 
επομένως, δεν ωφελούνται άμεσα από την 
εξόρυξη, όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ· καλεί 
τις εταιρείες σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
να διασφαλίσουν ότι οι τοπικές κοινότητες 



AM\901646EL.doc 109/131 PE489.454v01-00

EL

θα ωφεληθούν από την εκμετάλλευση του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου·

θα ωφεληθούν από την εκμετάλλευση του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου και να 
εγγυηθούν την εφαρμογή της αρχής «ο 
ένοχος πληρώνει»·

Or. en

Τροπολογία 182
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. αναγνωρίζει ότι πρέπει να δοθεί 
έμφαση σε έναν διαφανή και ανοιχτό 
διάλογο με την κοινωνία των πολιτών που 
θα βασίζεται στα διαθέσιμα επιστημονικά 
στοιχεία· υπενθυμίζει ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2012 
περιλαμβάνει κονδύλιο που προορίζεται 
για τη χρηματοδότηση πιλοτικών έργων 
και άλλων υποστηρικτικών 
δραστηριοτήτων με σκοπό την 
ενθάρρυνση ενός τέτοιου διαλόγου· 
εκτιμά ότι αυτό πρέπει να οργανωθεί με 
ουδέτερο τρόπο και σε στενή συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων 
των εθνικών αρχών, των τοπικών 
κοινοτήτων, του ευρύτερου κοινού, των 
επιχειρήσεων και των ΜΚΟ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 183
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. αναγνωρίζει ότι πρέπει να δοθεί 
έμφαση σε έναν διαφανή και ανοιχτό 
διάλογο με την κοινωνία των πολιτών που 
θα βασίζεται στα διαθέσιμα επιστημονικά 
στοιχεία· υπενθυμίζει ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2012 
περιλαμβάνει κονδύλιο που προορίζεται 
για τη χρηματοδότηση πιλοτικών έργων 
και άλλων υποστηρικτικών 
δραστηριοτήτων με σκοπό την ενθάρρυνση 
ενός τέτοιου διαλόγου· εκτιμά ότι αυτό 
πρέπει να οργανωθεί με ουδέτερο τρόπο 
και σε στενή συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
αρχών, των τοπικών κοινοτήτων, του 
ευρύτερου κοινού, των επιχειρήσεων και 
των ΜΚΟ·

25. αναγνωρίζει ότι πρέπει να δοθεί 
έμφαση σε έναν διαφανή και ανοιχτό 
διάλογο με την κοινωνία των πολιτών που 
θα βασίζεται στα διαθέσιμα επιστημονικά 
στοιχεία και θα εξετάζει καταλλήλως το 
ζήτημα της διαρροής φυσικού αερίου και 
του αντικτύπου της εκμετάλλευσης 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στα 
υπόγεια ύδατα, το τοπίο, τη γεωργία και 
την τουριστική βιομηχανία· υπενθυμίζει 
ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2012 
περιλαμβάνει κονδύλιο που προορίζεται 
για τη χρηματοδότηση πιλοτικών έργων 
και άλλων υποστηρικτικών 
δραστηριοτήτων με σκοπό την ενθάρρυνση 
ενός τέτοιου διαλόγου· εκτιμά ότι αυτό 
πρέπει να οργανωθεί με ουδέτερο τρόπο 
και σε στενή συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
αρχών, των τοπικών κοινοτήτων, του 
ευρύτερου κοινού, των επιχειρήσεων και 
των ΜΚΟ·

Or. fr

Τροπολογία 184
Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. αναγνωρίζει ότι πρέπει να δοθεί 
έμφαση σε έναν διαφανή και ανοιχτό 
διάλογο με την κοινωνία των πολιτών που 
θα βασίζεται στα διαθέσιμα επιστημονικά 
στοιχεία· υπενθυμίζει ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2012 
περιλαμβάνει κονδύλιο που προορίζεται 
για τη χρηματοδότηση πιλοτικών έργων 
και άλλων υποστηρικτικών 
δραστηριοτήτων με σκοπό την ενθάρρυνση 

25. αναγνωρίζει ότι πρέπει να δοθεί 
έμφαση σε έναν διαφανή και ανοιχτό 
διάλογο με την κοινωνία των πολιτών 
κατά τη διάρκεια τόσο των πρότερων 
σταδίων όσο και των σταδίων 
παρακολούθησης, που θα βασίζεται στα 
διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία· 
υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
για το 2012 περιλαμβάνει κονδύλιο που 
προορίζεται για τη χρηματοδότηση 
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ενός τέτοιου διαλόγου· εκτιμά ότι αυτό 
πρέπει να οργανωθεί με ουδέτερο τρόπο 
και σε στενή συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
αρχών, των τοπικών κοινοτήτων, του 
ευρύτερου κοινού, των επιχειρήσεων και 
των ΜΚΟ·

πιλοτικών έργων και άλλων 
υποστηρικτικών δραστηριοτήτων με σκοπό 
την ενθάρρυνση ενός τέτοιου διαλόγου· 
εκτιμά ότι αυτό πρέπει να οργανωθεί με 
ουδέτερο τρόπο και σε στενή συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων 
των εθνικών αρχών, των τοπικών 
κοινοτήτων, του ευρύτερου κοινού, των 
επιχειρήσεων και των ΜΚΟ·

Or. en

Τροπολογία 185
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. τονίζει τη σημασία της διαφανούς 
εταιρικής διακυβέρνησης των εταιρειών 
πετρελαίου και φυσικού αερίου που 
συμμετέχουν στις δραστηριότητες 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου και 
πετρελαιούχου σχιστολίθου·

Or. en

Τροπολογία 186
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Roger Helmer, Alejo Vidal-Quadras, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών και 
των βέλτιστων επιχειρησιακών πρακτικών 
κατά την παραγωγή σχιστολιθικού 

26. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών και 
των βέλτιστων επιχειρησιακών πρακτικών 
κατά την παραγωγή σχιστολιθικού 
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φυσικού αερίου και της συνεχούς 
βελτίωσης τεχνολογιών και πρακτικών·

φυσικού αερίου και της συνεχούς 
βελτίωσης τεχνολογιών και πρακτικών·
επικροτεί τις πρωτοβουλίες του Διεθνούς 
Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) και των 
ενώσεων παραγωγών πετρελαίου και 
φυσικού αερίου για τον καθορισμό 
βέλτιστων πρακτικών στην εξερεύνηση 
και παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου και πετρελαίου·

Or. en

Τροπολογία 187
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών και 
των βέλτιστων επιχειρησιακών πρακτικών 
κατά την παραγωγή σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου και της συνεχούς 
βελτίωσης τεχνολογιών και πρακτικών·

26. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής των 
υψηλότερων προτύπων ασφαλείας, των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών και 
των βέλτιστων επιχειρησιακών πρακτικών 
κατά την παραγωγή σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου και της συνεχούς 
βελτίωσης τεχνολογιών και πρακτικών, 
καθώς και της ελαχιστοποίησης 
δυσμενών επιπτώσεων· στο πλαίσιο αυτό 
τονίζει τη σπουδαιότητα σημαντικών 
επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη εκ 
μέρους της βιομηχανίας·

Or. en

Τροπολογία 188
Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών και 
των βέλτιστων επιχειρησιακών πρακτικών 
κατά την παραγωγή σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου και της συνεχούς 
βελτίωσης τεχνολογιών και πρακτικών·

26. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής των 
βέλτιστων διαθέσιμων και ασφαλών
τεχνολογιών και των βέλτιστων 
επιχειρησιακών πρακτικών κατά την 
παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
και της συνεχούς βελτίωσης τεχνολογιών 
και πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 189
Fiona Hall, Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών και 
των βέλτιστων επιχειρησιακών πρακτικών 
κατά την παραγωγή σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου και της συνεχούς 
βελτίωσης τεχνολογιών και πρακτικών·

26. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών και 
των βέλτιστων επιχειρησιακών πρακτικών 
κατά την εξερεύνηση και παραγωγή 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου και της 
συνεχούς βελτίωσης τεχνολογιών και 
πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 190
Νίκη Τζαβέλα, Jan Březina, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. εκτιμά ότι οι ανησυχίες σχετικά με 
την ζημία που ενδέχεται να προκληθεί 
από την εκμετάλλευση σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου στα αποθέματα νερού 
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μέσω της διαρροής των φρεάτων 
μπορούν να αντιμετωπιστούν με την 
υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στην 
εκμετάλλευση και κατασκευή των 
φρεάτων, ιδιαίτερα στη σωλήνωση, την 
τσιμέντωση και τη διαχείριση της πίεσης, 
σε συνδυασμό με τον έλεγχο της πίεσης 
της τσιμεντωμένης σωλήνωσης, καθώς 
και υπερσύγχρονες καταγραφές για τη 
σύνδεση του τσιμέντου στη σωλήνωση 
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η μόνωσή 
της· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι αυτές οι πρακτικές θα 
ακολουθούνται στην εκμετάλλευση του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου, και μέσω 
επί τόπου επιθεωρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 191
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει ότι, μέσω της ανάπτυξης 
καλύτερων τεχνολογιών και πρακτικών 
βάσει αυστηρών κανονισμών, οι φορείς 
εκμετάλλευσης και οι κλάδοι των 
υπηρεσιών θα είναι σε θέση όχι μόνο να 
βελτιώσουν τη δημόσια αποδοχή των 
έργων που σχετίζονται με το σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο, αλλά και να αποκτήσουν 
επιχειρηματικές ευκαιρίες και να 
βελτιώσουν τις δυνατότητες εξαγωγών, 
δεδομένων των παγκόσμιων προκλήσεων 
για το περιβάλλον που παρουσιάζει η 
εξερεύνηση για μη συμβατικό φυσικό 
αέριο·

27. τονίζει ότι, μέσω της ανάπτυξης 
καλύτερων τεχνολογιών και πρακτικών 
βάσει αυστηρών κανονισμών, οι φορείς 
εκμετάλλευσης και οι κλάδοι των 
υπηρεσιών θα είναι σε θέση όχι μόνο να 
βελτιώσουν τη δημόσια αποδοχή των 
έργων που σχετίζονται με το σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο, αλλά και να αποκτήσουν 
επιχειρηματικές ευκαιρίες και να 
βελτιώσουν τις δυνατότητες εξαγωγών, 
δεδομένων των παγκόσμιων προκλήσεων 
για το περιβάλλον που παρουσιάζει η 
εξερεύνηση για μη συμβατικό φυσικό 
αέριο· ως εκ τούτου καλεί επιτακτικά τα 
κράτη μέλη να απέχουν από την εμπορική 
εξόρυξη σχιστολιθικού ερίου, τουλάχιστον 
έως ότου ο Διεθνής Οργανισμός 
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Ενέργειας (ΙΕΑ) να ολοκληρώσει τη 
συνολική ανασκόπηση των βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνολογιών (ΒΔΤ) και να 
εκδώσει συστάσεις για την υδραυλική 
ρωγμάτωση και την εκμετάλλευση 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου, και έως 
ότου προσαρμοστεί πλήρως το 
κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 192
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει ότι, μέσω της ανάπτυξης 
καλύτερων τεχνολογιών και πρακτικών 
βάσει αυστηρών κανονισμών, οι φορείς 
εκμετάλλευσης και οι κλάδοι των 
υπηρεσιών θα είναι σε θέση όχι μόνο να 
βελτιώσουν τη δημόσια αποδοχή των 
έργων που σχετίζονται με το σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο, αλλά και να αποκτήσουν 
επιχειρηματικές ευκαιρίες και να 
βελτιώσουν τις δυνατότητες εξαγωγών, 
δεδομένων των παγκόσμιων προκλήσεων 
για το περιβάλλον που παρουσιάζει η 
εξερεύνηση για μη συμβατικό φυσικό 
αέριο·

27. τονίζει ότι, μέσω της ανάπτυξης 
καλύτερων τεχνολογιών και πρακτικών 
βάσει αυστηρών κανονισμών, οι φορείς 
εκμετάλλευσης και οι κλάδοι των 
υπηρεσιών θα είναι σε θέση όχι μόνο να 
βελτιώσουν τη δημόσια αποδοχή των 
έργων που σχετίζονται με το σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο, αλλά και να αποκτήσουν 
επιχειρηματικές ευκαιρίες και να 
βελτιώσουν τις δυνατότητες εξαγωγών, 
δεδομένων των παγκόσμιων προκλήσεων 
για το περιβάλλον που παρουσιάζει η 
εξερεύνηση για μη συμβατικό φυσικό 
αέριο· προτείνει, ως εκ τούτου, στα κράτη 
μέλη να λάβουν υπόψη τους τις συστάσεις 
του εκτενούς εγγράφου αναφοράς του
Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) 
για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες 
(ΒΔΤ) σχετικά με την υδραυλική 
ρωγμάτωση, μόλις θα είναι διαθέσιμο·

Or. en
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Τροπολογία 193
Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει ότι, μέσω της ανάπτυξης 
καλύτερων τεχνολογιών και πρακτικών 
βάσει αυστηρών κανονισμών, οι φορείς 
εκμετάλλευσης και οι κλάδοι των 
υπηρεσιών θα είναι σε θέση όχι μόνο να 
βελτιώσουν τη δημόσια αποδοχή των 
έργων που σχετίζονται με το σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο, αλλά και να αποκτήσουν 
επιχειρηματικές ευκαιρίες και να 
βελτιώσουν τις δυνατότητες εξαγωγών, 
δεδομένων των παγκόσμιων προκλήσεων 
για το περιβάλλον που παρουσιάζει η 
εξερεύνηση για μη συμβατικό φυσικό 
αέριο·

27. τονίζει ότι, μέσω της ανάπτυξης 
καλύτερων τεχνολογιών και πρακτικών 
βάσει αυστηρών κανονισμών, οι φορείς 
εκμετάλλευσης και οι κλάδοι των 
υπηρεσιών θα είναι σε θέση όχι μόνο να 
βελτιώσουν τη δημόσια αποδοχή των 
έργων που σχετίζονται με το σχιστολιθικό 
φυσικό αέριο, αλλά και να αποκτήσουν 
επιχειρηματικές ευκαιρίες και ότι θα 
πρέπει να εστιάσουν κυρίως στις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα 
θέματα δημόσιας υγείας που σχετίζονται 
με τη γεώτρηση, τα οποία θα βελτιώσουν 
τις δυνατότητες εξαγωγών, δεδομένων των 
παγκόσμιων προκλήσεων για το 
περιβάλλον που παρουσιάζει η εξερεύνηση 
για μη συμβατικό φυσικό αέριο·

Or. en

Τροπολογία 194
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. επισημαίνει την ανάγκη για ελάχιστα 
πρότυπα ασφαλείας και επιθεωρήσεις σε 
κρίσιμα από άποψη ασφάλειας στάδια 
κατασκευής φρεάτων και υδραυλικής 
ρωγμάτωσης· τονίζει, ιδίως, ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να μειώσουν την 
καύση σε πυρσούς και τον εξαερισμό και, 
όπου αυτό είναι εφικτό, να προβαίνουν σε 

28. επισημαίνει την ανάγκη για ελάχιστα 
πρότυπα ασφαλείας και επιθεωρήσεις σε 
κρίσιμα από άποψη ασφάλειας στάδια 
κατασκευής φρεάτων και υδραυλικής 
ρωγμάτωσης· τονίζει, ιδίως, ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να μειώσουν την 
καύση σε πυρσούς και τον εξαερισμό και, 
όπου αυτό είναι εφικτό, να προβαίνουν σε 
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ανάκτηση φυσικού αερίου· ανάκτηση φυσικού αερίου· καλεί την ΕΕ 
να ακολουθήσει τις ΗΠΑ όσον αφορά 
τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
θεσπίζοντας πρότυπα καθαρού αέρα για 
τη ρωγμάτωση που θα υποχρεώνουν τις 
εταιρείες να δεσμεύουν μεθάνιο και άλλες 
εκπομπές αερίων ρύπων, όπως 
καθιερώθηκε από την Υπηρεσία 
Προστασίας του Περιβάλλοντος των 
ΗΠΑ (ΕPA)·

Or. en

Τροπολογία 195
Fiona Hall, Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. επισημαίνει την ανάγκη για ελάχιστα
πρότυπα ασφαλείας και επιθεωρήσεις σε 
κρίσιμα από άποψη ασφάλειας στάδια 
κατασκευής φρεάτων και υδραυλικής 
ρωγμάτωσης· τονίζει, ιδίως, ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να μειώσουν την 
καύση σε πυρσούς και τον εξαερισμό και, 
όπου αυτό είναι εφικτό, να προβαίνουν σε 
ανάκτηση φυσικού αερίου·

28. επισημαίνει την ανάγκη για υψηλά
πρότυπα ασφαλείας και περιβαλλοντικά 
πρότυπα και τακτικές επιθεωρήσεις σε 
κρίσιμα από άποψη ασφάλειας στάδια 
κατασκευής φρεάτων και υδραυλικής 
ρωγμάτωσης· τονίζει, ιδίως, ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να μειώσουν την 
καύση σε πυρσούς και τον εξαερισμό και
πρέπει να δεσμεύουν τις ανεξέλεγκτες 
εκπομπές μεθανίου, καθώς και να 
επαναχρησιμοποιούν και να 
επεξεργάζονται τα λύματα·

Or. en

Τροπολογία 196
Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. επισημαίνει την ανάγκη για ελάχιστα
πρότυπα ασφαλείας και επιθεωρήσεις σε 
κρίσιμα από άποψη ασφάλειας στάδια 
κατασκευής φρεάτων και υδραυλικής 
ρωγμάτωσης· τονίζει, ιδίως, ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να μειώσουν την 
καύση σε πυρσούς και τον εξαερισμό και, 
όπου αυτό είναι εφικτό, να προβαίνουν σε 
ανάκτηση φυσικού αερίου·

28. επισημαίνει την ανάγκη για αυστηρά
πρότυπα ασφαλείας και επιθεωρήσεις σε 
κρίσιμα από άποψη ασφάλειας στάδια 
κατασκευής φρεάτων και υδραυλικής 
ρωγμάτωσης· τονίζει, ιδίως, ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να μειώσουν την 
καύση σε πυρσούς και τον εξαερισμό και 
να προβαίνουν σε ανάκτηση φυσικού 
αερίου·

Or. en

Τροπολογία 197
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. επισημαίνει την ανάγκη για ελάχιστα
πρότυπα ασφαλείας και επιθεωρήσεις σε 
κρίσιμα από άποψη ασφάλειας στάδια 
κατασκευής φρεάτων και υδραυλικής 
ρωγμάτωσης· τονίζει, ιδίως, ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να μειώσουν την 
καύση σε πυρσούς και τον εξαερισμό και, 
όπου αυτό είναι εφικτό, να προβαίνουν σε 
ανάκτηση φυσικού αερίου·

28. επισημαίνει την ανάγκη για υψηλά
πρότυπα ασφαλείας και επιθεωρήσεις σε 
κρίσιμα από άποψη ασφάλειας στάδια 
κατασκευής φρεάτων και υδραυλικής 
ρωγμάτωσης· τονίζει, ιδίως, ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να μειώσουν την 
καύση σε πυρσούς και τον εξαερισμό και, 
όπου αυτό είναι εφικτό, να προβαίνουν σε 
ανάκτηση φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 198
Νίκη Τζαβέλα, Jan Březina, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. καλεί επίσης τους φορείς 
εκμετάλλευσης σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου να διεξάγουν δοκιμές στα εγχώρια 
υδάτινα φρέατα που βρίσκονται κοντά 
στα δικά τους φρέατα τόσο πριν όσο και 
κατά τη διάρκεια της παραγωγής και να 
δημοσιοποιούν στο κοινό τις πληροφορίες 
που αποκομίζουν με προσβάσιμο, 
κατανοητό και διαφανή τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 199
Silvia-Adriana Ţicău
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. υπογραμμίζει τη σημασία της
αναγέννησης και αποκατάστασης της 
χρησιμοποιούμενης γης από τους φορείς 
εκμετάλλευσης και της παρακολούθησης 
μετά το πέρας των εργασιών και εφόσον 
ολοκληρώσουν τις δραστηριότητές τους·

29. ζητεί να επιβάλλεται η υποχρέωση 
αναγέννησης και αποκατάστασης της 
χρησιμοποιούμενης γης στους φορείς 
εκμετάλλευσης καθώς και της 
παρακολούθησης μετά το πέρας των 
εργασιών και εφόσον ολοκληρώσουν τις 
δραστηριότητές τους·

Or. ro

Τροπολογία 200
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. ζητεί επιτακτικά την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών 
μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ· ενθαρρύνει, 

30. ζητεί την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και πληροφοριών μεταξύ ΕΕ 
και ΗΠΑ· καλεί επιτακτικά τα κράτη 



PE489.454v01-00 120/131 AM\901646EL.doc

EL

ειδικότερα, την αδελφοποίηση 
ευρωπαϊκών και αμερικανικών πόλεων 
και δήμων που έχουν ανακαλύψει 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο· τονίζει τη 
σημασία της μεταφοράς γνώσης σχετικά 
με την εκμετάλλευση του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου από τη βιομηχανία προς 
τις τοπικές κοινότητες·

μέλη να εφαρμόσουν τα αμερικανικά 
πρότυπα ποιότητας αέρα που ορίζει η 
Υπηρεσία Προστασίας του 
Περιβάλλοντος (ΕPA) έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 201
Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. ζητεί επιτακτικά την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών 
μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ· ενθαρρύνει, 
ειδικότερα, την αδελφοποίηση 
ευρωπαϊκών και αμερικανικών πόλεων 
και δήμων που έχουν ανακαλύψει 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο· τονίζει τη 
σημασία της μεταφοράς γνώσης σχετικά με 
την εκμετάλλευση του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου από τη βιομηχανία προς 
τις τοπικές κοινότητες·

30. ζητεί επιτακτικά την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών 
μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ· τονίζει τη σημασία 
της μεταφοράς γνώσης σχετικά με την 
εκμετάλλευση του σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου από τη βιομηχανία προς τις τοπικές 
κοινότητες·

Or. en

Τροπολογία 202
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. ζητεί επιτακτικά την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών 

30. ζητεί επιτακτικά την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών 
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μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ· ενθαρρύνει, 
ειδικότερα, την αδελφοποίηση ευρωπαϊκών 
και αμερικανικών πόλεων και δήμων που 
έχουν ανακαλύψει σχιστολιθικό φυσικό 
αέριο· τονίζει τη σημασία της μεταφοράς 
γνώσης σχετικά με την εκμετάλλευση του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου από τη 
βιομηχανία προς τις τοπικές κοινότητες·

μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ· ενθαρρύνει, 
ειδικότερα, την αδελφοποίηση ευρωπαϊκών 
και αμερικανικών πόλεων και δήμων που 
έχουν ανακαλύψει σχιστολιθικό φυσικό 
αέριο· τονίζει τη σημασία της μεταφοράς 
γνώσης σχετικά με την εκμετάλλευση του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου από τη 
βιομηχανία προς τις τοπικές κοινότητες 
συνεκτιμώντας παράλληλα το γεγονός ότι 
διαφέρουν σημαντικά ως προς την 
πυκνότητα πληθυσμού·

Or. en

Τροπολογία 203
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. ζητεί επιτακτικά την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών 
μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ· ενθαρρύνει, 
ειδικότερα, την αδελφοποίηση ευρωπαϊκών 
και αμερικανικών πόλεων και δήμων που 
έχουν ανακαλύψει σχιστολιθικό φυσικό 
αέριο· τονίζει τη σημασία της μεταφοράς 
γνώσης σχετικά με την εκμετάλλευση του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου από τη 
βιομηχανία προς τις τοπικές κοινότητες·

30. ζητεί επιτακτικά την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών 
μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, αλλά 
και μεταξύ ΕΕ, ΗΠΑ και Καναδά· 
ενθαρρύνει, ειδικότερα, την αδελφοποίηση 
ευρωπαϊκών και βορειοαμερικανικών 
πόλεων και δήμων που έχουν ανακαλύψει 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο· τονίζει τη 
σημασία της μεταφοράς γνώσης σχετικά με 
την εκμετάλλευση του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου από τη βιομηχανία προς 
τις τοπικές κοινότητες·

Or. fr

Τροπολογία 204
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. ζητεί επιτακτικά την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών 
μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ· ενθαρρύνει, 
ειδικότερα, την αδελφοποίηση ευρωπαϊκών 
και αμερικανικών πόλεων και δήμων που 
έχουν ανακαλύψει σχιστολιθικό φυσικό 
αέριο· τονίζει τη σημασία της μεταφοράς 
γνώσης σχετικά με την εκμετάλλευση του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου από τη 
βιομηχανία προς τις τοπικές κοινότητες·

30. ζητεί επιτακτικά την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών 
μεταξύ ΕΕ, ΗΠΑ και άλλων χωρών· 
ενθαρρύνει, ειδικότερα, την αδελφοποίηση 
ευρωπαϊκών, αμερικανικών και άλλων
πόλεων και δήμων που έχουν ανακαλύψει 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο· τονίζει τη 
σημασία της μεταφοράς γνώσης σχετικά με 
την εκμετάλλευση του σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου από τη βιομηχανία προς 
τις τοπικές κοινότητες·

Or. en

Τροπολογία 205
Norbert Glante

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. ζητεί επιτακτικά την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών 
μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ· ενθαρρύνει, 
ειδικότερα, την αδελφοποίηση ευρωπαϊκών 
και αμερικανικών πόλεων και δήμων που 
έχουν ανακαλύψει σχιστολιθικό φυσικό 
αέριο· τονίζει τη σημασία της μεταφοράς 
γνώσης σχετικά με την εκμετάλλευση του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου από τη 
βιομηχανία προς τις τοπικές κοινότητες·

30. ζητεί επιτακτικά την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών 
μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και 
μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ· ενθαρρύνει, 
ειδικότερα, την αδελφοποίηση ευρωπαϊκών 
και αμερικανικών πόλεων και δήμων που 
έχουν ανακαλύψει σχιστολιθικό φυσικό 
αέριο· τονίζει τη σημασία της μεταφοράς 
γνώσης σχετικά με την εκμετάλλευση του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου από τη 
βιομηχανία προς τις τοπικές κοινότητες·

Or. de

Τροπολογία 206
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. συνιστά στα κράτη μέλη να 
αντλήσουν διδάγματα από το νορβηγικό 
καθεστώς όσον αφορά το πετρέλαιο και 
το φυσικό αέριο, το οποίο, μεταξύ άλλων, 
φορολογεί το κέρδος των παραγωγών 
ενέργειας και καταθέτει όλα τα έσοδα 
από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στο 
κρατικό επενδυτικό ταμείο του 
προκειμένου οι τοπικοί πληθυσμοί να 
επωφελούνται από την εξόρυξη των 
φυσικών τους πόρων·

Or. en

Τροπολογία 207
Fiona Hall, Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. καλεί επιτακτικά τη βιομηχανία 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου και 
πετρελαίου να εφαρμόζει ομοιόμορφα τα 
υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα και 
πρότυπα ασφάλειας, οπουδήποτε στον 
κόσμο και να δραστηριοποιείται μια 
εταιρεία · καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι 
κατάλληλοι μηχανισμοί για να 
διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες με έδρα 
στην επικράτεια της ΕΕ λειτουργούν σε 
διεθνές επίπεδο σύμφωνα με τα 
υψηλότερα πρότυπα· πιστεύει ότι η 
εταιρική ευθύνη θα πρέπει επίσης να 
αποτελεί κύρια κινητήρια δύναμη σε 
αυτόν τον τομέα και ότι τα καθεστώτα 
αδειοδότησης των κρατών μελών θα 
μπορούσαν, κατά τη χορήγηση των 
αδειών, να λαμβάνουν υπόψη διεθνή 
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συμβάντα στα οποία εμπλέκονται 
εταιρείες, υπό τον όρο ότι τα συμβάντα 
αυτά συνοδεύονται από λεπτομερή 
εξέταση των γεγονότων·

Or. en

Τροπολογία 208
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν και να 
υποστηρίξουν φιλικά προς το περιβάλλον 
πιλοτικά έργα στην ΕΕ για την 
εκμετάλλευση μη συμβατικών εγχώριων 
πηγών ενέργειας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 209
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν και να 
υποστηρίξουν φιλικά προς το περιβάλλον 
πιλοτικά έργα στην ΕΕ για την 
εκμετάλλευση μη συμβατικών εγχώριων 
πηγών ενέργειας·

διαγράφεται

Or. nl
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Τροπολογία 210
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν και να 
υποστηρίξουν φιλικά προς το περιβάλλον 
πιλοτικά έργα στην ΕΕ για την 
εκμετάλλευση μη συμβατικών εγχώριων 
πηγών ενέργειας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 211
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν και να 
υποστηρίξουν φιλικά προς το περιβάλλον 
πιλοτικά έργα στην ΕΕ για την 
εκμετάλλευση μη συμβατικών εγχώριων 
πηγών ενέργειας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 212
Ivailo Kalfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 31. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
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να προωθήσουν και να υποστηρίξουν
φιλικά προς το περιβάλλον πιλοτικά έργα
στην ΕΕ για την εκμετάλλευση μη 
συμβατικών εγχώριων πηγών ενέργειας·

τη βιομηχανία να εξετάσουν την εκτέλεση 
φιλικών προς το περιβάλλον πιλοτικών 
έργων στην ΕΕ για την εκμετάλλευση μη 
συμβατικών εγχώριων πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 213
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προωθήσουν και να υποστηρίξουν
φιλικά προς το περιβάλλον πιλοτικά έργα 
στην ΕΕ για την εκμετάλλευση μη 
συμβατικών εγχώριων πηγών ενέργειας·

31. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προωθήσουν φιλικά προς το περιβάλλον 
πιλοτικά έργα στην ΕΕ όσον αφορά τις μη 
συμβατικές εγχώριες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 214
Pavel Poc
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προωθήσουν και να υποστηρίξουν 
φιλικά προς το περιβάλλον πιλοτικά έργα 
στην ΕΕ για την εκμετάλλευση μη 
συμβατικών εγχώριων πηγών ενέργειας·

31. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προωθήσουν και να υποστηρίξουν 
φιλικά προς το περιβάλλον πιλοτικά έργα 
στην ΕΕ για την εκμετάλλευση μη 
συμβατικών εγχώριων πηγών ενέργειας, 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 
προφύλαξης·

Or. cs
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Τροπολογία 215
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. τονίζει τη σημασία της στήριξης και 
της χρηματοδότησης δραστηριοτήτων 
που αποσκοπούν στη δημιουργία 
ανεξαρτήτων πλατφορμών, οι οποίες 
απαρτίζονται από εκπροσώπους της 
βιομηχανίας και της επιστήμης με σκοπό 
την αξιολόγηση και την καθιέρωση 
πρακτικών που σχετίζονται με τις 
καθαρές τεχνολογίες εξόρυξης του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου·

Or. pl

Τροπολογία 216
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. υπενθυμίζει ότι η αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» ισχύει για εργασίες που 
σχετίζονται με το σχιστολιθικό φυσικό 
αέριο και ότι οι εταιρείες είναι υπεύθυνες 
για όποια τυχόν ζημία προκαλέσουν·

32. υπενθυμίζει ότι η αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» στο άρθρο 191 της Συνθήκης 
πρέπει να ισχύει για όλες τις εργασίες που 
σχετίζονται με το σχιστολιθικό φυσικό 
αέριο και ότι οι εταιρείες πρέπει να είναι 
απόλυτα υπεύθυνες για όποια τυχόν ζημία 
προκαλέσουν καλεί επιτακτικά την 
Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για να 
συμπεριληφθεί η υδραυλική ρωγμάτωση 
και άλλες δραστηριότητες σχετικές με 
την εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 
σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη, 
και να υποχρεωθούν οι φορείς 
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εκμετάλλευσης σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου να παρέχουν υποχρεωτικά 
χρηματοοικονομική ασφάλεια ή 
απαιτήσεις ασφάλισης σε περίπτωση 
περιβαλλοντικής ζημίας που θα συνδέεται 
με τις δραστηριότητές τους, με στόχο την 
παροχή ασφάλειας δικαίου στους 
ενδιαφερόμενους πληθυσμούς·

Or. en

Τροπολογία 217
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. υπενθυμίζει ότι η αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» ισχύει για εργασίες που 
σχετίζονται με το σχιστολιθικό φυσικό 
αέριο και ότι οι εταιρείες είναι υπεύθυνες 
για όποια τυχόν ζημία προκαλέσουν·

32. υπενθυμίζει ότι η αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» πρέπει πάντα να ισχύει για 
εργασίες που σχετίζονται με το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο και ότι οι 
εταιρείες πρέπει να είναι πλήρως 
υπεύθυνες για όποια τυχόν άμεση ή 
έμμεση ζημία προκαλέσουν· καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις προκειμένου να συμπεριληφθεί 
ειδικά η υδραυλική ρωγμάτωση και άλλες 
δραστηριότητες σχετικά με την εξόρυξη 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην 
οδηγία σχετικά με την περιβαλλοντική 
ευθύνη·

Or. en

Τροπολογία 218
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. υπενθυμίζει ότι η αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» ισχύει για εργασίες που 
σχετίζονται με το σχιστολιθικό φυσικό 
αέριο και ότι οι εταιρείες είναι υπεύθυνες 
για όποια τυχόν ζημία προκαλέσουν·

32. υπενθυμίζει ότι η αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» ισχύει για εργασίες που 
σχετίζονται με το σχιστολιθικό φυσικό 
αέριο, ιδιαίτερα όσον αφορά την 
επεξεργασία των σχετικών λυμάτων, και 
οι εταιρείες είναι υπεύθυνες για όποια 
τυχόν ζημία προκαλέσουν· καλεί 
επιτακτικά την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις προκειμένου να συμπεριληφθεί 
ειδικά η υδραυλική ρωγμάτωση και άλλες 
δραστηριότητες σχετικά με την εξόρυξη 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην 
οδηγία σχετικά με την περιβαλλοντική 
ευθύνη·

Or. en

Τροπολογία 219
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Roger Helmer, Alejo Vidal-Quadras, Lambert van Nistelrooij, Lena 
Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. υπενθυμίζει ότι η αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» ισχύει για εργασίες που 
σχετίζονται με το σχιστολιθικό φυσικό 
αέριο και ότι οι εταιρείες είναι υπεύθυνες 
για όποια τυχόν ζημία προκαλέσουν·

32. επισημαίνει ότι η εξόρυξη 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου και 
σχιστολιθικού πετρελαίου διέπεται από 
τις ίδιες αρχές που ισχύουν για άλλους 
τύπους εξόρυξης, όπως άνθρακα, 
συμβατικού φυσικού αερίου και 
πετρελαίου, υδραυλικής και γεωθερμικής 
ενέργειας, και για υπόγειες 
δραστηριότητες, όπως η έγχυση 
διοξειδίου του άνθρακα με σκοπό την 
ανάκτηση φυσικού αερίου και 
πετρελαίου, η αποθήκευση αποθεμάτων 
φυσικού αερίου και πετρελαίου και η 
αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα για 
σκοπούς δέσμευσης και αποθήκευσης 
άνθρακα· υπενθυμίζει ότι η αρχή «ο 
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ρυπαίνων πληρώνει» ισχύει για εργασίες 
που σχετίζονται με το σχιστολιθικό φυσικό 
αέριο και πετρέλαιο και ότι οι εταιρείες 
είναι υπεύθυνες για όποια τυχόν ζημία 
προκαλέσουν·

Or. en

Τροπολογία 220
Silvia-Adriana Ţicău
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. υπενθυμίζει ότι η αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» ισχύει για εργασίες που 
σχετίζονται με το σχιστολιθικό φυσικό 
αέριο και ότι οι εταιρείες είναι υπεύθυνες 
για όποια τυχόν ζημία προκαλέσουν·

32. υπενθυμίζει ότι η αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» ισχύει για εργασίες που 
σχετίζονται με το σχιστολιθικό φυσικό 
αέριο και ότι οι εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα 
είναι υπεύθυνες για όποια τυχόν ζημία 
προκαλέσουν·

Or. ro

Τροπολογία 221
Pavel Poc
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. υπενθυμίζει ότι η αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» ισχύει για εργασίες που 
σχετίζονται με το σχιστολιθικό φυσικό 
αέριο και ότι οι εταιρείες είναι υπεύθυνες 
για όποια τυχόν ζημία προκαλέσουν·

32. υπενθυμίζει ότι η αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» πρέπει να ισχύει με τρόπο
αυστηρό για εργασίες που σχετίζονται με 
το σχιστολιθικό φυσικό αέριο και ότι οι 
εταιρείες πρέπει να είναι υπεύθυνες για 
όποια τυχόν ζημία προκαλέσουν·

Or. cs
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Τροπολογία 222
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. υπενθυμίζει ότι η αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» ισχύει για εργασίες που 
σχετίζονται με το σχιστολιθικό φυσικό 
αέριο και ότι οι εταιρείες είναι υπεύθυνες 
για όποια τυχόν ζημία προκαλέσουν·

32. υπενθυμίζει ότι η αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» στο άρθρο 191 της Συνθήκης 
ισχύει για εργασίες που σχετίζονται με το 
σχιστολιθικό φυσικό αέριο, και οι εταιρείες 
είναι υπεύθυνες για όποια τυχόν ζημία 
προκαλέσουν·

Or. en

Τροπολογία 223
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. υπενθυμίζει ότι η αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» ισχύει για εργασίες που 
σχετίζονται με το σχιστολιθικό φυσικό 
αέριο και ότι οι εταιρείες είναι υπεύθυνες 
για όποια τυχόν ζημία προκαλέσουν·

32. υπενθυμίζει ότι η αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» ισχύει για εργασίες που 
σχετίζονται με το σχιστολιθικό φυσικό 
αέριο και το σχιστολιθικό πετρέλαιο και 
ότι οι εταιρείες είναι υπεύθυνες για όποια 
τυχόν ζημία προκαλέσουν·

Or. en


