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Τροπολογία 1
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την πρόταση 
ψηφίσματος σχετικά με τον αντίκτυπο 
των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων 
στους βοσκότοπους (B7-0186/2012),

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την πρόταση 
ψηφίσματος σχετικά με την κατασκευή 
μονάδων παραγωγής παλιρροϊκής 
ενέργειας (Β7-0192/2012),

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 3
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη νέα οδηγία για την 
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ενεργειακή απόδοση,

Or. en

Τροπολογία 4
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την άτυπη συμφωνία 
που επετεύχθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
ενεργειακή απόδοση,

Or. en

Τροπολογία 5
Νίκη Τζαβέλα, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
υπενθυμιστεί ότι οι πυλώνες της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ είναι η 
ασφάλεια του εφοδιασμού 
(διαφοροποίηση των πηγών), οι 
ανταγωνιστικές τιμές και η ενεργειακή 
απόδοση, οι οποίοι συμπληρώνονται από 
τον στόχο της πολιτικής για μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

Or. en

Τροπολογία 6
Νίκη Τζαβέλα, Konrad Szymański
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
ληφθεί υπόψη η ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, με την 
εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών και 
μέσων και την προσαρμογή σε μια 
διαδικασία που θα οδηγούσε στην εκ νέου 
εκβιομηχάνιση της οικονομίας μας·

Or. en

Τροπολογία 7
Νίκη Τζαβέλα, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι προς 
όφελος των κρατών μελών η μείωση της 
εξάρτησής τους από εισαγωγές ενέργειας 
με ευμετάβλητες τιμές και η 
διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού 
εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 8
Νίκη Τζαβέλα, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόκληση 
της ενεργειακής ασφάλειας έγκειται στον 
περιορισμό των αβεβαιοτήτων που 
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προκαλούν εντάσεις μεταξύ κρατών και 
στη μείωση των ανεπαρκειών των 
αγορών που παρεμποδίζουν την 
αποκόμιση των οφελών του εμπορίου 
τόσο για τους προμηθευτές όσο και για 
τους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 9
Νίκη Τζαβέλα, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αε. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
σημαντικό να ληφθεί μια έγκαιρη ένδειξη 
του κατά πόσο οι δύσκολοι στόχοι του 
χάρτη πορείας μπορούν να επιτευχθούν 
και να αναθεωρηθεί ο αντίκτυπος στην 
οικονομία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης 
της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, της 
απασχόλησης και της κοινωνικής 
ασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 10
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη, οι εταιρείες ενέργειας και το ευρύ 
κοινό πρέπει να γνωρίζουν με σαφήνεια 
την κατεύθυνση της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ, η οποία πρέπει να 
υποστηρίζεται με μεγαλύτερη 
βεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένων 
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ορόσημων και στόχων για το 2030, με 
στόχο την παροχή κινήτρων και τη 
μείωση του κινδύνου των 
μακροπρόθεσμων επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 11
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκομίζουν
τα κράτη μέλη από τη μεταξύ τους 
συνεργασία για έναν μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, ο οποίος πρέπει 
να ξεκινήσει τώρα· εγκρίνει, ως εκ τούτου, 
τον ενεργειακό χάρτη της Επιτροπής για 
το 2050 ως βάση για την υποβολή 
νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών 
για την ενεργειακή πολιτική, με σκοπό 
την ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για 
το 2030, το οποίο θα περιλαμβάνει 
ορόσημα και στόχους· επισημαίνει ότι ο 
προσδιορισμός των ενεργειακών στόχων
για το 2050 προϋποθέτει πανευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση· επιδιώκει, σύμφωνα με το 
πνεύμα της Ένωσης, μια στρατηγική που 
θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
συνεργάζονται και να μην νιώθουν ότι 
καταπιέζονται από τον χάρτη πορείας·

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που θα 
μπορούσαν να αποκομίσουν τα κράτη 
μέλη από τη μεταξύ τους συνεργασία για 
τον μετασχηματισμό των ενεργειακών 
συστημάτων, ο οποίος πρέπει να 
ξεκινήσει τώρα χωρίς καθυστέρηση, 
ανάλογα με την πρόοδο των 
διαπραγματεύσεων για το κλίμα 
παγκοσμίως, συνεπώς ο ενεργειακός 
χάρτης πορείας της Επιτροπής για το 
2050, θεωρείται ως βάση για συζήτηση·

Or. pl

Τροπολογία 12
Sabine Wils, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκομίζουν 
τα κράτη μέλη από τη μεταξύ τους 
συνεργασία για έναν μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, ο οποίος πρέπει 
να ξεκινήσει τώρα· εγκρίνει, ως εκ τούτου, 
τον ενεργειακό χάρτη της Επιτροπής για το 
2050 ως βάση για την υποβολή 
νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών για 
την ενεργειακή πολιτική, με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για το 
2030, το οποίο θα περιλαμβάνει ορόσημα 
και στόχους· επισημαίνει ότι ο 
προσδιορισμός των ενεργειακών στόχων 
για το 2050 προϋποθέτει πανευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση· επιδιώκει, σύμφωνα με το 
πνεύμα της Ένωσης, μια στρατηγική που 
θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
συνεργάζονται και να μην νιώθουν ότι 
καταπιέζονται από τον χάρτη πορείας·

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκομίζουν 
τα κράτη μέλη από τη μεταξύ τους 
συνεργασία για έναν μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, ο οποίος πρέπει 
να ξεκινήσει τώρα· εγκρίνει, ως εκ τούτου, 
τον ενεργειακό χάρτη της Επιτροπής για το 
2050 ως βάση για την υποβολή 
νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών για 
την ενεργειακή πολιτική, με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για το 
2030· καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μια δέσμη μέτρων για το κλίμα και την 
ενέργεια, η οποία θα περιλαμβάνει τους 
αυστηρούς στόχους για το 2030 για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις 
μειώσεις των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και την ενεργειακή 
απόδοση·

Or. en

Τροπολογία 13
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκομίζουν 
τα κράτη μέλη από τη μεταξύ τους 
συνεργασία για έναν μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, ο οποίος πρέπει 
να ξεκινήσει τώρα· εγκρίνει, ως εκ τούτου, 
τον ενεργειακό χάρτη της Επιτροπής για το 
2050 ως βάση για την υποβολή 
νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών για 
την ενεργειακή πολιτική, με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για το 
2030, το οποίο θα περιλαμβάνει ορόσημα 
και στόχους· επισημαίνει ότι ο 
προσδιορισμός των ενεργειακών στόχων 

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκομίζουν 
τα κράτη μέλη από τη μεταξύ τους 
συνεργασία για έναν μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, ο οποίος πρέπει 
να ξεκινήσει τώρα· εγκρίνει, ως εκ τούτου, 
τον ενεργειακό χάρτη της Επιτροπής για το 
2050 ως βάση για την υποβολή 
νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών για 
την ενεργειακή πολιτική, με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για το 
2030, το οποίο θα βασίζεται στους 
στόχους για τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, την ανανεώσιμη ενέργεια 
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για το 2050 προϋποθέτει πανευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση· επιδιώκει, σύμφωνα με το 
πνεύμα της Ένωσης, μια στρατηγική που 
θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
συνεργάζονται και να μην νιώθουν ότι 
καταπιέζονται από τον χάρτη πορείας·

και την ενεργειακή απόδοση· επισημαίνει 
ότι ο προσδιορισμός των ενεργειακών 
στόχων για το 2050 προϋποθέτει 
ενεργειακά συστήματα με σχεδόν 
μηδενικές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, σύμφωνα με τα 
συμπεράσματα της κλιματικής επιστήμης 
του ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 14
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκομίζουν 
τα κράτη μέλη από τη μεταξύ τους 
συνεργασία για έναν μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, ο οποίος πρέπει 
να ξεκινήσει τώρα· εγκρίνει, ως εκ τούτου,
τον ενεργειακό χάρτη της Επιτροπής για το 
2050 ως βάση για την υποβολή 
νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών για 
την ενεργειακή πολιτική, με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για το
2030, το οποίο θα περιλαμβάνει ορόσημα 
και στόχους· επισημαίνει ότι ο 
προσδιορισμός των ενεργειακών στόχων 
για το 2050 προϋποθέτει πανευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση· επιδιώκει, σύμφωνα με το 
πνεύμα της Ένωσης, μια στρατηγική που 
θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
συνεργάζονται και να μην νιώθουν ότι 
καταπιέζονται από τον χάρτη πορείας·

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκομίζουν 
τα κράτη μέλη από τη μεταξύ τους 
συνεργασία για έναν μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, ο οποίος πρέπει 
να ξεκινήσει τώρα· θεωρεί τον ενεργειακό 
χάρτη της Επιτροπής για το 2050 ως οδηγό
για την υποβολή νομοθετικών και άλλων 
πρωτοβουλιών για την ενεργειακή 
πολιτική, με σκοπό την ανάπτυξη ενός 
μακροπρόθεσμου σταθερού πλαισίου 
πολιτικής για ένα ανταγωνιστικό και 
ασφαλές ενεργειακό σύστημα με χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα για το 2050, το οποίο 
θα περιλαμβάνει ορόσημα και στόχους για 
τη μείωση των εκπομπών· επισημαίνει ότι 
ο προσδιορισμός των ενεργειακών στόχων 
για το 2050 προϋποθέτει πανευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση· επιδιώκει, σύμφωνα με το 
πνεύμα της Ένωσης, μια τεχνολογικά 
ουδέτερη στρατηγική που θα επιτρέπει στα 
κράτη μέλη να συνεργάζονται και να μην 
νιώθουν ότι καταπιέζονται από τον χάρτη 
πορείας· ενθαρρύνει τις εργασίες για τον 
καθορισμό του πλαισίου πολιτικής για το 
2030 εντός του κατάλληλου χρονικού 
διαστήματος προκειμένου να 
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δημιουργηθεί αίσθημα ασφάλειας στους
επενδυτές·

Or. en

Τροπολογία 15
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκομίζουν 
τα κράτη μέλη από τη μεταξύ τους 
συνεργασία για έναν μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, ο οποίος πρέπει 
να ξεκινήσει τώρα· εγκρίνει, ως εκ τούτου, 
τον ενεργειακό χάρτη της Επιτροπής για 
το 2050 ως βάση για την υποβολή 
νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών 
για την ενεργειακή πολιτική, με σκοπό 
την ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για 
το 2030, το οποίο θα περιλαμβάνει 
ορόσημα και στόχους· επισημαίνει ότι ο 
προσδιορισμός των ενεργειακών στόχων 
για το 2050 προϋποθέτει πανευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση· επιδιώκει, σύμφωνα με το 
πνεύμα της Ένωσης, μια στρατηγική που 
θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
συνεργάζονται και να μην νιώθουν ότι 
καταπιέζονται από τον χάρτη πορείας·

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκομίζουν 
τα κράτη μέλη από τη μεταξύ τους 
συνεργασία για έναν μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, ο οποίος πρέπει 
να ξεκινήσει τώρα· επισημαίνει ότι ο 
προσδιορισμός των ενεργειακών στόχων 
για το 2050 προϋποθέτει πανευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση – δημιουργία της 
Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Κοινότητας· 
επιδιώκει, σύμφωνα με το πνεύμα της 
Ένωσης, μια στρατηγική που θα επιτρέπει 
στα κράτη μέλη να συνεργάζονται και να 
μην νιώθουν ότι καταπιέζονται από τον 
χάρτη πορείας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναγκαιότητα δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Κοινότητας έχει επιβεβαιωθεί στο 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την πορεία προς 
νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-2020 (έκθεση της Kolarska-
Bobińska). Μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Κοινότητα με ισχυρή κοινή ενεργειακή αγορά, κοινή 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση νέων ενεργειακών τεχνολογιών με χαμηλές εκπομπές και 
συντονισμό της αγοράς ενέργειας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ζωτικής σημασίας για 
την επίτευξη των στόχων του ενεργειακού χάρτη πορείας για το 2050.



AM\913063EL.doc 11/165 PE496.406v01-00

EL

Τροπολογία 16
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκομίζουν 
τα κράτη μέλη από τη μεταξύ τους 
συνεργασία για έναν μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, ο οποίος πρέπει 
να ξεκινήσει τώρα· εγκρίνει, ως εκ τούτου, 
τον ενεργειακό χάρτη της Επιτροπής για το 
2050 ως βάση για την υποβολή 
νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών για 
την ενεργειακή πολιτική, με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για το 
2030, το οποίο θα περιλαμβάνει ορόσημα 
και στόχους· επισημαίνει ότι ο 
προσδιορισμός των ενεργειακών στόχων 
για το 2050 προϋποθέτει πανευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση· επιδιώκει, σύμφωνα με το 
πνεύμα της Ένωσης, μια στρατηγική που 
θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
συνεργάζονται και να μην νιώθουν ότι 
καταπιέζονται από τον χάρτη πορείας·

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκομίζουν 
τα κράτη μέλη από τη μεταξύ τους 
συνεργασία για έναν μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, ο οποίος πρέπει 
να ξεκινήσει τώρα· εγκρίνει, ως εκ τούτου, 
τον ενεργειακό χάρτη της Επιτροπής για το 
2050 ως βάση για την υποβολή 
νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών για 
την ενεργειακή πολιτική, με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για την 
ενέργεια και την κλιματική αλλαγή για το 
2030, το οποίο θα περιλαμβάνει στόχους
για τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, 
καθώς και ορόσημα για το 2040 και το 
2050· επιδιώκει, σύμφωνα με το πνεύμα 
της Ένωσης, μια στρατηγική που θα 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
συνεργάζονται και να μην νιώθουν ότι 
καταπιέζονται από τον χάρτη πορείας·

Or. en

Τροπολογία 17
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκομίζουν 
τα κράτη μέλη από τη μεταξύ τους 
συνεργασία για έναν μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, ο οποίος πρέπει 
να ξεκινήσει τώρα· εγκρίνει, ως εκ τούτου, 

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκομίζουν 
τα κράτη μέλη από τη μεταξύ τους 
συνεργασία για έναν μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, ο οποίος πρέπει 
να ξεκινήσει άμεσα· εγκρίνει, ως εκ 
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τον ενεργειακό χάρτη της Επιτροπής για το 
2050 ως βάση για την υποβολή 
νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών για 
την ενεργειακή πολιτική, με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για το 
2030, το οποίο θα περιλαμβάνει ορόσημα 
και στόχους· επισημαίνει ότι ο 
προσδιορισμός των ενεργειακών στόχων 
για το 2050 προϋποθέτει πανευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση· επιδιώκει, σύμφωνα με το 
πνεύμα της Ένωσης, μια στρατηγική που 
θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
συνεργάζονται και να μην νιώθουν ότι 
καταπιέζονται από τον χάρτη πορείας·

τούτου, τον ενεργειακό χάρτη της 
Επιτροπής για το 2050 ως βάση για την 
υποβολή νομοθετικών και άλλων 
πρωτοβουλιών για την ενεργειακή 
πολιτική, με σκοπό την ανάπτυξη ενός 
πλαισίου πολιτικής για το 2030, το οποίο
θα βασίζεται σε στόχους για τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου, την 
ανανεώσιμη ενέργεια και την ενεργειακή 
απόδοση· επισημαίνει ότι ο προσδιορισμός 
των ενεργειακών στόχων για το 2050 
προϋποθέτει πανευρωπαϊκή διακυβέρνηση· 
επιδιώκει, σύμφωνα με το πνεύμα της 
Ένωσης, μια στρατηγική που θα επιτρέπει 
στα κράτη μέλη να συνεργάζονται 
ελεύθερα για την εφαρμογή του χάρτη 
πορείας·

Or. en

Τροπολογία 18
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκομίζουν 
τα κράτη μέλη από τη μεταξύ τους 
συνεργασία για έναν μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, ο οποίος πρέπει 
να ξεκινήσει τώρα· εγκρίνει, ως εκ τούτου, 
τον ενεργειακό χάρτη της Επιτροπής για το 
2050 ως βάση για την υποβολή 
νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών για 
την ενεργειακή πολιτική, με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για το 
2030, το οποίο θα περιλαμβάνει ορόσημα 
και στόχους· επισημαίνει ότι ο 
προσδιορισμός των ενεργειακών στόχων 
για το 2050 προϋποθέτει πανευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση· επιδιώκει, σύμφωνα με το 
πνεύμα της Ένωσης, μια στρατηγική που 
θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
συνεργάζονται και να μην νιώθουν ότι 

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκομίζουν 
τα κράτη μέλη από τη μεταξύ τους 
συνεργασία για έναν μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, ο οποίος πρέπει 
να ξεκινήσει τώρα· εγκρίνει, ως εκ τούτου, 
τον ενεργειακό χάρτη της Επιτροπής για το 
2050 ως βάση για την υποβολή 
νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών για 
την ενεργειακή πολιτική, με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για το 
2030, το οποίο θα βασίζεται σε νομικά 
δεσμευτικούς στόχους (για τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου, τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 
ενεργειακή απόδοση)· επισημαίνει ότι ο 
προσδιορισμός των ενεργειακών στόχων 
για το 2050 προϋποθέτει πανευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση· επιδιώκει, σύμφωνα με το 
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καταπιέζονται από τον χάρτη πορείας· πνεύμα της Ένωσης, μια στρατηγική που 
θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να
συνεργάζονται και να μην νιώθουν ότι 
καταπιέζονται από τον χάρτη πορείας·

Or. en

Τροπολογία 19
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκομίζουν 
τα κράτη μέλη από τη μεταξύ τους 
συνεργασία για έναν μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, ο οποίος πρέπει 
να ξεκινήσει τώρα· εγκρίνει, ως εκ τούτου, 
τον ενεργειακό χάρτη της Επιτροπής για το 
2050 ως βάση για την υποβολή 
νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών για 
την ενεργειακή πολιτική, με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για το 
2030, το οποίο θα περιλαμβάνει ορόσημα 
και στόχους· επισημαίνει ότι ο 
προσδιορισμός των ενεργειακών στόχων 
για το 2050 προϋποθέτει πανευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση· επιδιώκει, σύμφωνα με το 
πνεύμα της Ένωσης, μια στρατηγική που 
θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
συνεργάζονται και να μην νιώθουν ότι 
καταπιέζονται από τον χάρτη πορείας·

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκομίζουν 
τα κράτη μέλη από τη μεταξύ τους 
συνεργασία για έναν μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, ο οποίος πρέπει 
να ξεκινήσει τώρα· εγκρίνει, ως εκ τούτου, 
τον ενεργειακό χάρτη της Επιτροπής για το 
2050 ως βάση για την υποβολή 
νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών για 
την ενεργειακή πολιτική, με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για το 
2030, το οποίο θα περιλαμβάνει ορόσημα 
και στόχους· επισημαίνει ότι ο 
προσδιορισμός των ενεργειακών στόχων 
για το 2050 προϋποθέτει πανευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση· προτείνει να υιοθετηθεί, σε 
πνεύμα αλληλεγγύης, μια στρατηγική που 
θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
συνεργάζονται και να μην νιώθουν ότι 
καταπιέζονται από τον χάρτη πορείας· 
επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τη 
σημαντική έλλειψη στο σχέδιο δράσης, το 
οποίο δεν περιλαμβάνει αξιολόγηση 
επιπτώσεων για κάθε κράτος μέλος 
χωριστά·

Or. pl

Τροπολογία 20
Rachida Dati
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκομίζουν 
τα κράτη μέλη από τη μεταξύ τους 
συνεργασία για έναν μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, ο οποίος πρέπει 
να ξεκινήσει τώρα· εγκρίνει, ως εκ τούτου, 
τον ενεργειακό χάρτη της Επιτροπής για το 
2050 ως βάση για την υποβολή 
νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών για 
την ενεργειακή πολιτική, με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για το 
2030, το οποίο θα περιλαμβάνει ορόσημα 
και στόχους· επισημαίνει ότι ο 
προσδιορισμός των ενεργειακών στόχων 
για το 2050 προϋποθέτει πανευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση· επιδιώκει, σύμφωνα με το 
πνεύμα της Ένωσης, μια στρατηγική που 
θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
συνεργάζονται και να μην νιώθουν ότι 
καταπιέζονται από τον χάρτη πορείας·

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκομίζουν 
τα κράτη μέλη από τη μεταξύ τους 
συνεργασία για έναν μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, ο οποίος πρέπει 
να ξεκινήσει τώρα· εγκρίνει, ως εκ τούτου, 
τον ενεργειακό χάρτη της Επιτροπής για το 
2050 ως βάση για την υποβολή 
νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών για 
την ενεργειακή πολιτική, με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για το 
2030, το οποίο θα περιλαμβάνει ορόσημα 
και στόχους προκειμένου να δημιουργηθεί 
ένα φιλόδοξο και ταυτόχρονα σταθερό 
κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο· 
επισημαίνει ότι ο προσδιορισμός των 
ενεργειακών στόχων για το 2050 
προϋποθέτει πανευρωπαϊκή διακυβέρνηση· 
επιδιώκει, σύμφωνα με το πνεύμα της 
Ένωσης, μια στρατηγική που θα επιτρέπει 
στα κράτη μέλη να συνεργάζονται και να 
μην νιώθουν ότι καταπιέζονται από τον 
χάρτη πορείας·

Or. fr

Τροπολογία 21
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκομίζουν 
τα κράτη μέλη από τη μεταξύ τους 
συνεργασία για έναν μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, ο οποίος πρέπει 
να ξεκινήσει τώρα· εγκρίνει, ως εκ τούτου, 
τον ενεργειακό χάρτη της Επιτροπής για το 
2050 ως βάση για την υποβολή 

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκομίζουν 
τα κράτη μέλη από τη μεταξύ τους 
συνεργασία για έναν μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, ο οποίος πρέπει 
να ξεκινήσει τώρα· εγκρίνει, ως εκ τούτου, 
τον ενεργειακό χάρτη της Επιτροπής για το 
2050 ως βάση για την υποβολή 
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νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών για 
την ενεργειακή πολιτική, με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για το 
2030, το οποίο θα περιλαμβάνει ορόσημα 
και στόχους· επισημαίνει ότι ο 
προσδιορισμός των ενεργειακών στόχων 
για το 2050 προϋποθέτει πανευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση· επιδιώκει, σύμφωνα με το 
πνεύμα της Ένωσης, μια στρατηγική που 
θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
συνεργάζονται και να μην νιώθουν ότι 
καταπιέζονται από τον χάρτη πορείας·

νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών για 
την ενεργειακή πολιτική, με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για το 
2030, το οποίο θα περιλαμβάνει ορόσημα 
και στόχους για την οικονομικά 
αποδοτική απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· επισημαίνει ότι ο 
προσδιορισμός των ενεργειακών στόχων 
για το 2050 προϋποθέτει πανευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση· επιδιώκει, σύμφωνα με το 
πνεύμα της Ένωσης, μια τεχνολογικά 
ουδέτερη στρατηγική που θα επιτρέπει στα 
κράτη μέλη να συνεργάζονται και να μην 
νιώθουν ότι καταπιέζονται από τον χάρτη 
πορείας·

Or. en

Τροπολογία 22
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκομίζουν 
τα κράτη μέλη από τη μεταξύ τους 
συνεργασία για έναν μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, ο οποίος πρέπει 
να ξεκινήσει τώρα· εγκρίνει, ως εκ τούτου, 
τον ενεργειακό χάρτη της Επιτροπής για το 
2050 ως βάση για την υποβολή 
νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών για 
την ενεργειακή πολιτική, με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για το 
2030, το οποίο θα περιλαμβάνει ορόσημα 
και στόχους· επισημαίνει ότι ο 
προσδιορισμός των ενεργειακών στόχων 
για το 2050 προϋποθέτει πανευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση· επιδιώκει, σύμφωνα με το 
πνεύμα της Ένωσης, μια στρατηγική που 
θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
συνεργάζονται και να μην νιώθουν ότι 
καταπιέζονται από τον χάρτη πορείας·

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκομίζουν 
τα κράτη μέλη από τη μεταξύ τους 
συνεργασία για έναν μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, ο οποίος πρέπει 
να ξεκινήσει τώρα· εγκρίνει, ως εκ τούτου, 
τον ενεργειακό χάρτη της Επιτροπής για το 
2050 ως βάση για την υποβολή 
νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών για 
την ενεργειακή πολιτική, με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για το 
2030, το οποίο θα περιλαμβάνει ορόσημα 
και στόχους καθώς και δραστηριότητες 
σε διεθνές επίπεδο· επισημαίνει ότι ο 
προσδιορισμός των ενεργειακών στόχων 
για το 2050 προϋποθέτει πανευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση· επιδιώκει, σύμφωνα με το 
πνεύμα της Ένωσης, μια τεχνολογικά 
ουδέτερη στρατηγική που θα επιτρέπει στα 
κράτη μέλη να συνεργάζονται και να μην 
νιώθουν ότι καταπιέζονται από τον χάρτη 
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πορείας·

Or. sl

Τροπολογία 23
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκομίζουν 
τα κράτη μέλη από τη μεταξύ τους 
συνεργασία για έναν μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, ο οποίος πρέπει 
να ξεκινήσει τώρα· εγκρίνει, ως εκ τούτου, 
τον ενεργειακό χάρτη της Επιτροπής για το 
2050 ως βάση για την υποβολή 
νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών για 
την ενεργειακή πολιτική, με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για το 
2030, το οποίο θα περιλαμβάνει ορόσημα 
και στόχους· επισημαίνει ότι ο 
προσδιορισμός των ενεργειακών στόχων 
για το 2050 προϋποθέτει πανευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση· επιδιώκει, σύμφωνα με το 
πνεύμα της Ένωσης, μια στρατηγική που 
θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
συνεργάζονται και να μην νιώθουν ότι 
καταπιέζονται από τον χάρτη πορείας·

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκομίζουν 
τα κράτη μέλη από τη μεταξύ τους 
συνεργασία για έναν μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος· εγκρίνει, ως εκ 
τούτου, τον ενεργειακό χάρτη της 
Επιτροπής για το 2050 ως βάση για την 
υποβολή νομοθετικών και άλλων 
πρωτοβουλιών για την ενεργειακή 
πολιτική, με σκοπό την ανάπτυξη ενός 
πλαισίου πολιτικής για το 2030· το οποίο 
θα περιλαμβάνει έναν πρωταρχικό στόχο· 
επισημαίνει ότι ο προσδιορισμός των 
ενεργειακών στόχων για το 2050 
προϋποθέτει πανευρωπαϊκή διακυβέρνηση· 
επιδιώκει, σύμφωνα με το πνεύμα της 
Ένωσης, μια στρατηγική που θα επιτρέπει 
στα κράτη μέλη να συνεργάζονται και να 
μην νιώθουν ότι καταπιέζονται από τον 
χάρτη πορείας·

Or. de

Τροπολογία 24
Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκομίζουν 
τα κράτη μέλη από τη μεταξύ τους 

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκομίζουν 
τα κράτη μέλη από τη μεταξύ τους 
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συνεργασία για έναν μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, ο οποίος πρέπει 
να ξεκινήσει τώρα· εγκρίνει, ως εκ τούτου, 
τον ενεργειακό χάρτη της Επιτροπής για το 
2050 ως βάση για την υποβολή 
νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών για 
την ενεργειακή πολιτική, με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για το 
2030, το οποίο θα περιλαμβάνει ορόσημα 
και στόχους· επισημαίνει ότι ο 
προσδιορισμός των ενεργειακών στόχων 
για το 2050 προϋποθέτει πανευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση· επιδιώκει, σύμφωνα με το 
πνεύμα της Ένωσης, μια στρατηγική που 
θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
συνεργάζονται και να μην νιώθουν ότι 
καταπιέζονται από τον χάρτη πορείας·

συνεργασία για έναν μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, ο οποίος πρέπει 
να ξεκινήσει τώρα· εγκρίνει, ως εκ τούτου, 
τον ενεργειακό χάρτη της Επιτροπής για το 
2050 ως βάση για την υποβολή 
νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών για 
την ενεργειακή πολιτική, με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για το 
2030, το οποίο θα περιλαμβάνει ορόσημα 
και στόχους· επισημαίνει ότι ο 
προσδιορισμός των ενεργειακών στόχων 
για το 2050 προϋποθέτει πανευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση – δημιουργία της 
Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Κοινότητας· 
επιδιώκει, σύμφωνα με το πνεύμα της 
Ένωσης, μια στρατηγική που θα επιτρέπει 
στα κράτη μέλη να συνεργάζονται και να 
μην νιώθουν ότι καταπιέζονται από τον 
χάρτη πορείας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναγκαιότητα δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Κοινότητας έχει επιβεβαιωθεί στο 
ψήφισμα της 25ης Νοεμβρίου 2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πορεία προς 
νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-2020 (έκθεση της Kolarska-
Bobińska). Μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Κοινότητα με ισχυρή κοινή ενεργειακή αγορά, κοινή 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση νέων ενεργειακών τεχνολογιών με χαμηλές εκπομπές και 
συντονισμό της αγοράς ενέργειας εκτός της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των 
στόχων του ενεργειακού χάρτη πορείας για το 2050.

Τροπολογία 25
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκομίζουν 
τα κράτη μέλη από τη μεταξύ τους 
συνεργασία για έναν μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, ο οποίος πρέπει 
να ξεκινήσει τώρα· εγκρίνει, ως εκ τούτου, 
τον ενεργειακό χάρτη της Επιτροπής για το 

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκομίζουν 
τα κράτη μέλη από τη μεταξύ τους 
συνεργασία για έναν μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, ο οποίος πρέπει 
να ξεκινήσει τώρα· εγκρίνει, ως εκ τούτου, 
τον ενεργειακό χάρτη της Επιτροπής για το 
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2050 ως βάση για την υποβολή 
νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών για 
την ενεργειακή πολιτική, με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για το 
2030, το οποίο θα περιλαμβάνει ορόσημα 
και στόχους· επισημαίνει ότι ο 
προσδιορισμός των ενεργειακών στόχων 
για το 2050 προϋποθέτει πανευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση· επιδιώκει, σύμφωνα με το 
πνεύμα της Ένωσης, μια στρατηγική που 
θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
συνεργάζονται και να μην νιώθουν ότι 
καταπιέζονται από τον χάρτη πορείας·

2050 ως βάση για την υποβολή 
νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών για 
την ενεργειακή πολιτική, με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για το 
2030, το οποίο θα περιλαμβάνει ορόσημα 
και στόχους· επισημαίνει ότι ο 
προσδιορισμός των ενεργειακών στόχων 
για το 2050 και την ενδιάμεση περίοδο 
προϋποθέτει πανευρωπαϊκή διακυβέρνηση· 
επιδιώκει, σύμφωνα με το πνεύμα της 
Ένωσης, μια στρατηγική που θα επιτρέπει 
στα κράτη μέλη να συνεργάζονται και να 
μην νιώθουν ότι καταπιέζονται από τον 
χάρτη πορείας·

Or. nl

Τροπολογία 26
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκομίζουν 
τα κράτη μέλη από τη μεταξύ τους 
συνεργασία για έναν μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, ο οποίος πρέπει 
να ξεκινήσει τώρα· εγκρίνει, ως εκ τούτου, 
τον ενεργειακό χάρτη της Επιτροπής για το 
2050 ως βάση για την υποβολή 
νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών για 
την ενεργειακή πολιτική, με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για το 
2030, το οποίο θα περιλαμβάνει ορόσημα 
και στόχους· επισημαίνει ότι ο 
προσδιορισμός των ενεργειακών στόχων 
για το 2050 προϋποθέτει πανευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση· επιδιώκει, σύμφωνα με το 
πνεύμα της Ένωσης, μια στρατηγική που 
θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
συνεργάζονται και να μην νιώθουν ότι 
καταπιέζονται από τον χάρτη πορείας·

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκομίζουν 
τα κράτη μέλη από τη μεταξύ τους 
συνεργασία για έναν μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, ο οποίος πρέπει 
να ξεκινήσει τώρα· εγκρίνει, ως εκ τούτου, 
τον ενεργειακό χάρτη της Επιτροπής για το 
2050 ως βάση για την υποβολή 
νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών για 
την ενεργειακή πολιτική, με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για το 
2030, το οποίο θα περιλαμβάνει ορόσημα 
και στόχους· επισημαίνει ότι ο 
προσδιορισμός των ενεργειακών στόχων 
για το 2050 προϋποθέτει πανευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση· επιδιώκει, σύμφωνα με το 
πνεύμα της Ένωσης, μια τεχνολογικά 
ουδέτερη στρατηγική που θα επιτρέπει στα 
κράτη μέλη να συνεργάζονται και να μην 
νιώθουν ότι καταπιέζονται από τον χάρτη 
πορείας·
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Τροπολογία 27
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκομίζουν 
τα κράτη μέλη από τη μεταξύ τους 
συνεργασία για έναν μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, ο οποίος πρέπει 
να ξεκινήσει τώρα· εγκρίνει, ως εκ τούτου, 
τον ενεργειακό χάρτη της Επιτροπής για το 
2050 ως βάση για την υποβολή 
νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών για 
την ενεργειακή πολιτική, με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για το 
2030, το οποίο θα περιλαμβάνει ορόσημα 
και στόχους· επισημαίνει ότι ο 
προσδιορισμός των ενεργειακών στόχων 
για το 2050 προϋποθέτει πανευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση· επιδιώκει, σύμφωνα με το 
πνεύμα της Ένωσης, μια στρατηγική που 
θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
συνεργάζονται και να μην νιώθουν ότι 
καταπιέζονται από τον χάρτη πορείας·

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκομίζουν 
τα κράτη μέλη από τη μεταξύ τους 
συνεργασία για έναν μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, ο οποίος πρέπει 
να ξεκινήσει τώρα· εγκρίνει, ως εκ τούτου, 
τον ενεργειακό χάρτη της Επιτροπής για το 
2050 ως βάση για την υποβολή 
νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών για 
την ενεργειακή πολιτική, με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για το 
2030, το οποίο θα περιλαμβάνει ορόσημα 
και στόχους· επισημαίνει ότι ο 
προσδιορισμός των ενεργειακών στόχων 
για το 2050 προϋποθέτει πανευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση· επιδιώκει, σύμφωνα με το 
πνεύμα της Ένωσης, μια στρατηγική που 
θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
συνεργάζονται για τον χάρτη πορείας·

Or. en

Τροπολογία 28
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκομίζουν 
τα κράτη μέλη από τη μεταξύ τους 
συνεργασία για έναν μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, ο οποίος πρέπει 

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκομίζουν 
τα κράτη μέλη από τη μεταξύ τους 
συνεργασία για έναν μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, ο οποίος πρέπει 
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να ξεκινήσει τώρα· εγκρίνει, ως εκ τούτου, 
τον ενεργειακό χάρτη της Επιτροπής για το 
2050 ως βάση για την υποβολή 
νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών για 
την ενεργειακή πολιτική, με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για το 
2030, το οποίο θα περιλαμβάνει ορόσημα 
και στόχους· επισημαίνει ότι ο 
προσδιορισμός των ενεργειακών στόχων 
για το 2050 προϋποθέτει πανευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση· επιδιώκει, σύμφωνα με το 
πνεύμα της Ένωσης, μια στρατηγική που 
θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
συνεργάζονται και να μην νιώθουν ότι 
καταπιέζονται από τον χάρτη πορείας·

να ξεκινήσει τώρα· εγκρίνει, ως εκ τούτου, 
τον ενεργειακό χάρτη της Επιτροπής για το 
2050 ως βάση για την υποβολή 
νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών για 
την ενεργειακή πολιτική, με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για το 
2030, το οποίο θα περιλαμβάνει μη 
δεσμευτικά ορόσημα και στόχους· 
επισημαίνει ότι ο προσδιορισμός των 
ενεργειακών στόχων για το 2050 
προϋποθέτει πανευρωπαϊκή διακυβέρνηση· 
επιδιώκει, σύμφωνα με το πνεύμα της 
Ένωσης, μια στρατηγική που θα επιτρέπει 
στα κράτη μέλη να συνεργάζονται και να 
μην νιώθουν ότι καταπιέζονται από τον 
χάρτη πορείας·

Or. en

Τροπολογία 29
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. σημειώνει ότι η εφαρμογή μιας 
πολιτικής για το περιβάλλον και το κλίμα 
που δεν λαμβάνει υπόψη προκλήσεις 
όπως η ενεργειακή ασφάλεια, δεν μπορεί 
να αντικαταστήσει την ενεργειακή 
πολιτική που διεξάγεται σύμφωνα με την 
αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, 
εξασφαλίζοντας για την παρούσα και τις 
μελλοντικές γενιές ισότιμη, καθολική και 
ανταγωνιστική πρόσβαση στους 
ενεργειακούς πόρους, με σεβασμό προς το 
φυσικό περιβάλλον·

Or. pl

Τροπολογία 30
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. αποδέχεται το κύριο εύρημα του 
ενεργειακού χάρτη πορείας για το 2050 
ότι το κόστος για την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές είναι 
διαχειρίσιμο, και όχι υψηλότερο από τη 
συνέχιση των τρεχουσών πολιτικών, σε 
περίπτωση που η ανάληψη δράσης 
ξεκινήσει νωρίς και η αναδιάρθρωση του 
ενεργειακού συστήματος συμπέσει με 
τους επενδυτικούς κύκλους, 
αποφεύγοντας έτσι τις άσκοπες 
επενδύσεις και τους δαπανηρούς 
εγκλωβισμούς σε τεχνολογίες υψηλής 
έντασης ανθρακούχων εκπομπών, που θα 
καταστούν ασύμφορα μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 31
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. θεωρεί ότι ο καθορισμός του στόχου 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου έως το 2030 σε επίπεδο 
συμβατό με την επιδίωξη για απαλλαγή 
της ΕΕ από τις ανθρακούχες εκπομπές 
έως το 2050 θα συνέβαλε στη μείωση του 
συνολικού κόστους της πολιτικής και 
στην απλούστευση του νομοθετικού 
πλαισίου της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 32
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι προτεινόμενες 
στρατηγικές για το 2030 και το 2050 δεν 
έχουν ντετερμινιστικό χαρακτήρα, αλλά 
αποτελούν βάση για εποικοδομητικό 
διάλογο επί θεμάτων που σχετίζονται με τη 
βιομηχανία, την έρευνα και την ενέργεια·

2. επισημαίνει ότι οι προτεινόμενες 
στρατηγικές για το 2030 και το 2050 δεν 
έχουν ντετερμινιστικό χαρακτήρα, αλλά 
αποτελούν πλαίσιο για την ανάπτυξη πιο 
συγκεκριμένων μέσων πολιτικής που 
αποσκοπούν στην επίτευξη των σκοπών 
και των δεσμευτικών στόχων, και 
βασίζονται στον εποικοδομητικό διάλογο 
όλων των εμπλεκόμενων ενδιαφερόμενων 
μερών επί θεμάτων που σχετίζονται με τη 
βιομηχανία, την έρευνα και την ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 33
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι προτεινόμενες 
στρατηγικές για το 2030 και το 2050 δεν 
έχουν ντετερμινιστικό χαρακτήρα, αλλά
αποτελούν βάση για εποικοδομητικό 
διάλογο επί θεμάτων που σχετίζονται με τη 
βιομηχανία, την έρευνα και την ενέργεια·

2. επισημαίνει ότι οι προτεινόμενες 
στρατηγικές για το 2030 και το 2050 
αποτελούν βάση για εποικοδομητικό 
διάλογο για προοδευτικά μέτρα επί 
θεμάτων που σχετίζονται με τη 
βιομηχανία, την έρευνα, την ενέργεια και 
την προστασία του περιβάλλοντος, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 34
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι προτεινόμενες 
στρατηγικές για το 2030 και το 2050 δεν 
έχουν ντετερμινιστικό χαρακτήρα, αλλά 
αποτελούν βάση για εποικοδομητικό 
διάλογο επί θεμάτων που σχετίζονται με 
τη βιομηχανία, την έρευνα και την 
ενέργεια·

2. επισημαίνει ότι τα προτεινόμενα 
σενάρια για το 2050 δεν έχουν 
ντετερμινιστικό χαρακτήρα, αλλά 
αποτελούν βάση για εποικοδομητικό 
διάλογο σχετικά με τον τρόπο 
μετασχηματισμού του ενεργειακού 
συστήματος της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 35
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι προτεινόμενες 
στρατηγικές για το 2030 και το 2050 δεν 
έχουν ντετερμινιστικό χαρακτήρα, αλλά 
αποτελούν βάση για εποικοδομητικό 
διάλογο επί θεμάτων που σχετίζονται με τη 
βιομηχανία, την έρευνα και την ενέργεια·

2. επισημαίνει ότι οι προτεινόμενες 
στρατηγικές για το 2030 και το 2050 δεν 
έχουν ντετερμινιστικό χαρακτήρα, αλλά 
αποτελούν βάση για εποικοδομητικό 
διάλογο επί θεμάτων που σχετίζονται με τη 
βιομηχανία, την έρευνα και την ενέργεια· 
υπογραμμίζει ότι όλες οι μελλοντικές 
προβλέψεις σχετικά με την ενέργεια, 
συμπεριλαμβανομένου του ενεργειακού 
χάρτη πορείας, βασίζονται σε επισφαλείς 
παραδοχές για τις τεχνολογικές και 
οικονομικές εξελίξεις· υπογραμμίζει, ως 
εκ τούτου, ότι οι επιλογές πολιτικής 
πρέπει να υπόκεινται σε συνεχή 
αναθεώρηση και προσαρμογή και να 
βασίζονται σε όσο το δυνατόν πιο 
προσεκτικές παραδοχές·

Or. en
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Τροπολογία 36
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι προτεινόμενες 
στρατηγικές για το 2030 και το 2050 δεν 
έχουν ντετερμινιστικό χαρακτήρα, αλλά 
αποτελούν βάση για εποικοδομητικό 
διάλογο επί θεμάτων που σχετίζονται με τη 
βιομηχανία, την έρευνα και την ενέργεια·

2. επισημαίνει ότι οι προτεινόμενες 
στρατηγικές για το 2030 και το 2050 δεν 
έχουν ντετερμινιστικό χαρακτήρα, αλλά 
αποτελούν βάση για εποικοδομητικό 
διάλογο επί θεμάτων που σχετίζονται με τη 
βιομηχανία, την έρευνα και την ενέργεια·
εμμένει, ωστόσο, στην ανάγκη 
δημιουργίας ενός σταθερού νομοθετικού 
και κανονιστικού πλαισίου, το οποίο θα 
περιλαμβάνει σαφείς και 
ποσοτικοποιημένους στόχους, ώστε να 
διασφαλίζεται η δυνατότητα πρόβλεψης 
των εξελίξεων και να ενθαρρύνονται οι 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις·

Or. fr

Τροπολογία 37
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι προτεινόμενες 
στρατηγικές για το 2030 και το 2050 δεν 
έχουν ντετερμινιστικό χαρακτήρα, αλλά 
αποτελούν βάση για εποικοδομητικό 
διάλογο επί θεμάτων που σχετίζονται με τη 
βιομηχανία, την έρευνα και την ενέργεια·

2. επισημαίνει ότι οι προτεινόμενες 
στρατηγικές για το 2030 και το 2050 δεν 
έχουν ντετερμινιστικό χαρακτήρα, αλλά 
αποτελούν βάση για εποικοδομητικό 
διάλογο επί θεμάτων που σχετίζονται με τη 
βιομηχανία, την έρευνα και την ενέργεια·
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
επικαιροποιεί τακτικά τον χάρτη πορείας, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις επιλογές 
ενεργειακής πολιτικής των κρατών μελών 
και τις τεχνολογικές εξελίξεις·

Or. en
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Τροπολογία 38
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι προτεινόμενες 
στρατηγικές για το 2030 και το 2050 δεν 
έχουν ντετερμινιστικό χαρακτήρα, αλλά 
αποτελούν βάση για εποικοδομητικό 
διάλογο επί θεμάτων που σχετίζονται με τη 
βιομηχανία, την έρευνα και την ενέργεια·

2. επισημαίνει ότι οι προτεινόμενες 
στρατηγικές για το 2030 και το 2050 δεν 
έχουν ντετερμινιστικό χαρακτήρα, αλλά 
αποτελούν βάση για εποικοδομητικό 
διάλογο επί θεμάτων που σχετίζονται με τη 
βιομηχανία, την έρευνα και την ενέργεια, 
χωρίς την έλλειψη ευελιξίας που 
συνεπάγεται ένα έγγραφο το οποίο 
υπαγορεύει διεθνή συνεργασία και 
παγκόσμια δράση για την κλιματική
αλλαγή·

Or. sl

Τροπολογία 39
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι προτεινόμενες 
στρατηγικές για το 2030 και το 2050 δεν 
έχουν ντετερμινιστικό χαρακτήρα, αλλά 
αποτελούν βάση για εποικοδομητικό 
διάλογο επί θεμάτων που σχετίζονται με 
τη βιομηχανία, την έρευνα και την 
ενέργεια·

2. επισημαίνει ότι τα προτεινόμενα 
σενάρια για το 2050 δεν έχουν 
ντετερμινιστικό χαρακτήρα, αλλά 
αποτελούν βάση για εποικοδομητικό 
διάλογο σχετικά με τον τρόπο 
μετασχηματισμού του ενεργειακού 
συστήματος της Ευρώπης, προκειμένου 
να επιτευχθεί ο μακροπρόθεσμος στόχος 
μας για μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου κατά 80 με 95% έως το 
2050, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990·

Or. en
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Τροπολογία 40
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. επικροτεί τα σενάρια που έχει 
αναπτύξει η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
ενεργειακού χάρτη πορείας για το 2050, 
και τονίζει ότι τόσο τα ισχύοντα σενάρια 
τάσεων όσο και τα σενάρια απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές δεν 
αποτελούν παρά προβλέψεις, οι οποίες σε 
καμία περίπτωση δεν λαμβάνουν υπόψη 
όλες τις πιθανότητες και, ως εκ τούτου, 
συνιστούν απλώς ενδείξεις της 
μελλοντικής διάρθρωσης του ευρωπαϊκού 
ενεργειακού εφοδιασμού·
υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω 
ανάπτυξης των προβλέψεων στο πλαίσιο 
του ενεργειακού χάρτη πορείας για το 
2050, μεταξύ άλλων και βάσει άλλων 
μοντέλων, όπως το μοντέλο PRIMES, και 
συμπλήρωσής τους μέσω σεναρίων 
περαιτέρω μείωσης των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα (για παράδειγμα, 
«υψηλό ποσοστό πυρηνικής ενέργειας», 
«υψηλό ποσοστό φυσικού αερίου με 
δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του 
άνθρακα (CCS)»), προκειμένου να γίνουν 
καλύτερα αντιληπτές οι εναλλακτικές 
δυνατότητες που υπάρχουν σε σχέση με 
την ανάπτυξη του μελλοντικού ασφαλούς, 
οικονομικά αποδοτικού και με χαμηλές 
εκπομπές ενεργειακού εφοδιασμού της 
Ευρώπης·

Or. de

Τροπολογία 41
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. προτείνει οι παραδοχές στις οποίες 
στηρίζονται τα διάφορα σενάρια και 
ιδίως οι δαπάνες που σχετίζονται με τις 
διάφορες πηγές ενέργειας να 
αναθεωρούνται σε τακτική βάση· σε 
αυτές τις αξιολογήσεις, πρέπει να δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή στις αλλαγές των 
επενδυτικών απαιτήσεων, στην τεχνική 
και οικονομική βιωσιμότητα, στις 
τεχνολογικές εξελίξεις, στους κινδύνους 
εγκλωβισμού και στο κόστος του κύκλου 
ζωής των διαφόρων επιλογών παραγωγής 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 42
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. τονίζει την ανάγκη να 
εξισορροπηθούν οι στόχοι για το κλίμα με 
την ανάγκη για βιώσιμη και 
ανταγωνιστική ανάπτυξη και ενεργειακή 
ασφάλεια σε κάθε κράτος μέλος· σε αυτό 
το πλαίσιο, επισημαίνει ότι ο χάρτης 
πορείας είναι ελλιπής, καθώς δεν 
παρουσιάζει τις επιπτώσεις των επιλογών 
πολιτικής για τα επιμέρους κράτη μέλη· 
καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
επειγόντως τέτοιες εθνικές αναλύσεις·

Or. en
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Τροπολογία 43
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. αναγνωρίζει το γεγονός ότι η 
ηλεκτρική ενέργεια από πηγές με χαμηλή 
χρήση άνθρακα είναι απαραίτητη για την 
απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές, η 
οποία απαιτεί ο τομέας ηλεκτρικής 
ενέργειας στην ΕΕ να έχει σχεδόν 
μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 
2050 και μείωση περίπου διοξειδίου του 
άνθρακα κατά 60% περίπου έως το 2030·

Or. en

Τροπολογία 44
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ εν μέσω της 
χρηματοοικονομικής κρίσης· τονίζει τον 
ρόλο που θα μπορούσε δυνητικά να 
διαδραματίσει η ενέργεια στην προώθηση 
της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 
στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
στρατηγικές για την περίοδο μετά το 2020 
και να παρουσιάσει ένα πλαίσιο πολιτικής 
έως το 2030 για την ευρωπαϊκή 
ενεργειακή πολιτική· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να επιταχύνουν τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές τους να επιτύχουν τους 
ισχύοντες στόχους για το 2020 στον τομέα 
της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ·

3. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ εν μέσω της 
χρηματοοικονομικής κρίσης· τονίζει τον 
ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η 
ενέργεια στην προώθηση της ανάπτυξης 
και της ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
νομοθεσία για την περίοδο μετά το 2020 
για την ανανέωση και την επέκταση της
δέσμης μέτρων για το κλίμα και την 
ενέργεια, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
θέσπιση ενός σταθερού πλαισίου για την 
ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική έως το 
2030 και το 2040, που θα δίνει έμφαση 
στους δεσμευτικούς στόχους για την 
ενεργειακή απόδοση, τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου και την 
ανανεώσιμη ενέργεια και θα εντάσσει 
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πλήρως τις ασφαλείς επιλογές του 
ενεργειακού χάρτη πορείας για το 2050· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επιταχύνουν 
τις συνεχιζόμενες προσπάθειές τους να 
επιτύχουν τους ισχύοντες στόχους για το 
2020 στον τομέα της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ· σε αυτό το πλαίσιο, 
τονίζει ότι η έγκαιρη και πλήρης 
εφαρμογή όλων των διατάξεων της 
οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας 2009/28/ΕΚ είναι ζωτικής 
σημασίας για την επίτευξη του 
δεσμευτικού στόχου της ΕΕ του 20% 
τουλάχιστον έως το 2020·

Or. en

Τροπολογία 45
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ εν μέσω της 
χρηματοοικονομικής κρίσης· τονίζει τον 
ρόλο που θα μπορούσε δυνητικά να 
διαδραματίσει η ενέργεια στην προώθηση 
της ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει στρατηγικές για 
την περίοδο μετά το 2020 και να 
παρουσιάσει ένα πλαίσιο πολιτικής έως 
το 2030 για την ευρωπαϊκή ενεργειακή 
πολιτική· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
επιταχύνουν τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές τους να επιτύχουν τους 
ισχύοντες στόχους για το 2020 στον τομέα 
της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ·

3. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ εν μέσω της 
χρηματοοικονομικής κρίσης· ενθαρρύνει 
την ανάληψη δράσης για τη μείωση των 
αρνητικών επιπτώσεων του ενεργειακού 
τομέα στο περιβάλλον, λαμβάνοντας 
υπόψη τον αντίκτυπο των μέτρων που 
λαμβάνονται για την ανταγωνιστικότητα 
της οικονομίας σε επίπεδο κρατών μελών 
και σε επίπεδο ΕΕ και για την ασφάλεια 
του εφοδιασμού των πολιτών με 
ηλεκτρική ενέργεια. ειδικά σε περιόδους 
οικονομικής κρίσης, οι δεσμεύσεις που 
επιβαρύνουν - με διαφορετικό τρόπο - την 
οικονομία των κρατών μελών, θα πρέπει 
να αναλαμβάνονται με πολύ προσεκτικό 
τρόπο· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
επιταχύνουν τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές τους να επιτύχουν τους 
ισχύοντες στόχους για το 2020 στον τομέα 
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της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ·

Or. pl

Τροπολογία 46
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ εν μέσω της
χρηματοοικονομικής κρίσης· τονίζει τον 
ρόλο που θα μπορούσε δυνητικά να 
διαδραματίσει η ενέργεια στην προώθηση 
της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 
στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
στρατηγικές για την περίοδο μετά το 2020 
και να παρουσιάσει ένα πλαίσιο πολιτικής 
έως το 2030 για την ευρωπαϊκή ενεργειακή 
πολιτική· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
επιταχύνουν τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές τους να επιτύχουν τους 
ισχύοντες στόχους για το 2020 στον τομέα 
της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ·

3. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ εν μέσω της 
χρηματοοικονομικής κρίσης· τονίζει τον 
ρόλο που μπορεί δυνητικά να 
διαδραματίσει η απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές στην προώθηση 
της ανάπτυξης, της οικονομικής
ανταγωνιστικότητας και των θέσεων 
εργασίας στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει στρατηγικές για την περίοδο 
μετά το 2020 και να παρουσιάσει ένα 
πλαίσιο πολιτικής έως το 2030 για την 
ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, που θα 
βασίζεται στις ασφαλείς επιλογές που 
προσδιορίζονται στον χάρτη πορείας· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επιταχύνουν 
τις συνεχιζόμενες προσπάθειές τους να 
επιτύχουν τους τρέχοντες στόχους για το 
2020 στον τομέα της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ, δίνοντας ιδιαίτερη 
έμφαση στον στόχο για ενεργειακή 
απόδοση της τάξης του 20% έως το 2020, 
ο οποίος δεν έχει δρομολογηθεί ακόμη·

Or. en

Τροπολογία 47
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ εν μέσω της 
χρηματοοικονομικής κρίσης· τονίζει τον 
ρόλο που θα μπορούσε δυνητικά να 
διαδραματίσει η ενέργεια στην προώθηση 
της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 
στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
στρατηγικές για την περίοδο μετά το 2020 
και να παρουσιάσει ένα πλαίσιο πολιτικής 
έως το 2030 για την ευρωπαϊκή ενεργειακή 
πολιτική· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
επιταχύνουν τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές τους να επιτύχουν τους 
ισχύοντες στόχους για το 2020 στον τομέα 
της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ·

3. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ εν μέσω της 
χρηματοοικονομικής κρίσης· τονίζει τον 
ρόλο που θα μπορούσε δυνητικά να 
διαδραματίσει η ενέργεια στην προώθηση 
της οικονομικής ανάπτυξης, της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας και της 
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει στρατηγικές για την 
περίοδο μετά το 2020 και να παρουσιάσει 
σύντομα ένα πλαίσιο πολιτικής έως το
2030 για την ευρωπαϊκή ενεργειακή 
πολιτική· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι 
η ταχεία παροχή ασφάλειας σε σχέση με 
το μελλοντικό κανονιστικό πλαίσιο θα 
συμβάλει στη λήψη επενδυτικών 
αποφάσεων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
επιταχύνουν τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές τους να επιτύχουν τους 
ισχύοντες στόχους για το 2020 στον τομέα 
της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ·

Or. nl

Τροπολογία 48
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ εν μέσω της 
χρηματοοικονομικής κρίσης· τονίζει τον 
ρόλο που θα μπορούσε δυνητικά να 
διαδραματίσει η ενέργεια στην προώθηση 
της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 
στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
στρατηγικές για την περίοδο μετά το 2020 
και να παρουσιάσει ένα πλαίσιο πολιτικής 
έως το 2030 για την ευρωπαϊκή ενεργειακή
πολιτική· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

3. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ εν μέσω της 
χρηματοοικονομικής κρίσης· τονίζει τον 
ρόλο που θα μπορούσε δυνητικά να 
διαδραματίσει η ενέργεια στην προώθηση 
της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 
στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
στρατηγικές για την περίοδο μετά το 2020 
και να παρουσιάσει ένα πλαίσιο πολιτικής 
έως το 2030 για την ευρωπαϊκή ενεργειακή 
πολιτική, που θα περιλαμβάνει μια 
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επιταχύνουν τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές τους να επιτύχουν τους 
ισχύοντες στόχους για το 2020 στον τομέα 
της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ·

πρόταση για έναν ενιαίο στόχο για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου που θα είναι συμβατός με 
την επιδίωξη για απαλλαγή της ΕΕ από 
τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050 
και θα υποστηρίζεται από την αξιολόγηση 
του αντίκτυπου· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να επιταχύνουν τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές τους να επιτύχουν τους 
ισχύοντες στόχους για το 2020 στον τομέα 
της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 49
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ εν μέσω της 
χρηματοοικονομικής κρίσης· τονίζει τον 
ρόλο που θα μπορούσε δυνητικά να 
διαδραματίσει η ενέργεια στην προώθηση 
της ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει στρατηγικές για την 
περίοδο μετά το 2020 και να παρουσιάσει 
ένα πλαίσιο πολιτικής έως το 2030 για την 
ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επιταχύνουν 
τις συνεχιζόμενες προσπάθειές τους να 
επιτύχουν τους ισχύοντες στόχους για το 
2020 στον τομέα της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ·

3. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ εν μέσω της 
χρηματοοικονομικής κρίσης· τονίζει τον 
ρόλο που διαδραματίζουν η ανανεώσιμη 
ενέργεια και η εξοικονόμηση ενέργειας
στην προώθηση των θέσεων εργασίας, της 
ενεργειακής ανεξαρτησίας και της 
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει στρατηγικές για την 
περίοδο μετά το 2020 και να παρουσιάσει 
ένα πλαίσιο πολιτικής έως το 2030 για την 
ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, με βάση 
τις ασφαλείς επιλογές που 
προσδιορίζονται· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να επιταχύνουν τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές τους να επιτύχουν τους 
ισχύοντες στόχους για το 2020 στον τομέα 
της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 50
Sabine Wils, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ εν μέσω της 
χρηματοοικονομικής κρίσης· τονίζει τον 
ρόλο που θα μπορούσε δυνητικά να 
διαδραματίσει η ενέργεια στην προώθηση 
της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 
στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
στρατηγικές για την περίοδο μετά το 2020 
και να παρουσιάσει ένα πλαίσιο πολιτικής 
έως το 2030 για την ευρωπαϊκή 
ενεργειακή πολιτική· ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να επιταχύνουν τις 
συνεχιζόμενες προσπάθειές τους να 
επιτύχουν τους ισχύοντες στόχους για το 
2020 στον τομέα της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ·

3. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ εν μέσω της 
χρηματοοικονομικής κρίσης· τονίζει τον 
ρόλο που θα μπορούσε δυνητικά να 
διαδραματίσει η ενέργεια στην προώθηση 
της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 
στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
έναν δεσμευτικό στόχο για την 
ανανεώσιμη ενέργεια για το 2030·
επισημαίνει ότι η δράση αυτή δίνει στη 
βιομηχανία την επενδυτική ασφάλεια που 
χρειάζεται, μειώνει σημαντικά τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 
δημιουργεί θέσεις εργασίας, προάγει την 
ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ και 
τονώνει το τεχνολογικό προβάδισμα και 
τη βιομηχανική καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 51
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ εν μέσω της 
χρηματοοικονομικής κρίσης· τονίζει τον 
ρόλο που θα μπορούσε δυνητικά να 
διαδραματίσει η ενέργεια στην προώθηση 
της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 
στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
στρατηγικές για την περίοδο μετά το 2020 
και να παρουσιάσει ένα πλαίσιο πολιτικής 
έως το 2030 για την ευρωπαϊκή ενεργειακή 

3. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ εν μέσω της 
χρηματοοικονομικής κρίσης· τονίζει τον 
ρόλο που θα μπορούσε δυνητικά να 
διαδραματίσει η ενέργεια στην προώθηση 
της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 
στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
στρατηγικές για την περίοδο μετά το 2020 
και να παρουσιάσει ένα πλαίσιο πολιτικής 
έως το 2030 για την ευρωπαϊκή ενεργειακή 
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πολιτική· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
επιταχύνουν τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές τους να επιτύχουν τους 
ισχύοντες στόχους για το 2020 στον τομέα 
της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ·

πολιτική· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
επιταχύνουν τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές τους να επιτύχουν τους 
ισχύοντες στόχους για το 2020 στον τομέα 
της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ· καλεί 
τον Οργανισμό Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), 
το Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας (ENTSO-E) και το Ευρωπαϊκό 
δίκτυο διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς φυσικού αερίου (ENSTO-G) 
να συμμετάσχουν στον αναγκαίο ενεργό 
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των 
υποδομών·

Or. sl

Τροπολογία 52
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ εν μέσω της 
χρηματοοικονομικής κρίσης· τονίζει τον 
ρόλο που θα μπορούσε δυνητικά να 
διαδραματίσει η ενέργεια στην προώθηση 
της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 
στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
στρατηγικές για την περίοδο μετά το 2020 
και να παρουσιάσει ένα πλαίσιο πολιτικής 
έως το 2030 για την ευρωπαϊκή ενεργειακή 
πολιτική· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
επιταχύνουν τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές τους να επιτύχουν τους 
ισχύοντες στόχους για το 2020 στον τομέα 
της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ·

3. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ εν μέσω της 
χρηματοοικονομικής κρίσης· τονίζει τον 
ρόλο που θα μπορούσε δυνητικά να 
διαδραματίσει η ενέργεια στην προώθηση 
της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 
στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
στρατηγικές για την περίοδο μετά το 2020 
και να παρουσιάσει ένα πλαίσιο πολιτικής 
έως το 2030 για την ευρωπαϊκή ενεργειακή 
πολιτική, έχοντας υπόψη το γεγονός ότι 
μακροπρόθεσμα απαιτούνται σημαντικές 
επενδύσεις σε υποδομές, ακόμη και χωρίς 
σοβαρές αλλαγές στο ενεργειακό μείγμα·
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επιταχύνουν 
τις συνεχιζόμενες προσπάθειές τους να 
επιτύχουν τους ισχύοντες στόχους για το 
2020 στον τομέα της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ·
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Or. pl

Τροπολογία 53
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ εν μέσω της 
χρηματοοικονομικής κρίσης· τονίζει τον 
ρόλο που θα μπορούσε δυνητικά να 
διαδραματίσει η ενέργεια στην προώθηση 
της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 
στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
στρατηγικές για την περίοδο μετά το 2020 
και να παρουσιάσει ένα πλαίσιο πολιτικής 
έως το 2030 για την ευρωπαϊκή ενεργειακή 
πολιτική· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
επιταχύνουν τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές τους να επιτύχουν τους 
ισχύοντες στόχους για το 2020 στον τομέα 
της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ·

3. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ εν μέσω της 
χρηματοοικονομικής κρίσης· τονίζει τον 
ρόλο που θα μπορούσε δυνητικά να 
διαδραματίσει η ενέργεια στην προώθηση 
της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 
στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
στρατηγικές για την περίοδο μετά το 2020 
και να παρουσιάσει ένα πλαίσιο πολιτικής 
έως το 2030 για την ευρωπαϊκή ενεργειακή 
πολιτική, παρέχοντας, με τον τρόπο αυτό, 
έναν αξιόπιστο οδηγό επενδυτικών 
αποφάσεων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
επιταχύνουν τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές τους να επιτύχουν τους 
ισχύοντες στόχους για το 2020 στον τομέα 
της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 54
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ εν μέσω της 
χρηματοοικονομικής κρίσης· τονίζει τον 
ρόλο που θα μπορούσε δυνητικά να 
διαδραματίσει η ενέργεια στην προώθηση 
της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 

3. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ εν μέσω της 
χρηματοοικονομικής κρίσης· τονίζει τον 
ρόλο που θα μπορούσε δυνητικά να 
διαδραματίσει η ενέργεια στην προώθηση 
της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 
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στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
στρατηγικές για την περίοδο μετά το 2020 
και να παρουσιάσει ένα πλαίσιο πολιτικής
έως το 2030 για την ευρωπαϊκή 
ενεργειακή πολιτική· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να επιταχύνουν τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές τους να επιτύχουν τους 
ισχύοντες στόχους για το 2020 στον τομέα
της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ·

στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
στρατηγικές για την περίοδο μετά το 2020 
και να παρουσιάσει μία πολιτική έως το 
2030, που θα βασίζεται στις ασφαλείς 
επιλογές που προσδιορίζονται στον 
ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επιταχύνουν 
τις συνεχιζόμενες προσπάθειές τους να 
επιτύχουν τους ισχύοντες στόχους για το 
2020 στον τομέα της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 55
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ εν μέσω της 
χρηματοοικονομικής κρίσης· τονίζει τον 
ρόλο που θα μπορούσε δυνητικά να 
διαδραματίσει η ενέργεια στην προώθηση 
της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 
στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
στρατηγικές για την περίοδο μετά το 2020 
και να παρουσιάσει ένα πλαίσιο πολιτικής 
έως το 2030 για την ευρωπαϊκή ενεργειακή 
πολιτική· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
επιταχύνουν τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές τους να επιτύχουν τους 
ισχύοντες στόχους για το 2020 στον τομέα 
της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ·

3. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ εν μέσω της 
χρηματοοικονομικής κρίσης· τονίζει τον 
ρόλο που διαδραματίζει η ενέργεια στην 
προώθηση της ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει στρατηγικές για την 
περίοδο μετά το 2020 και να παρουσιάσει 
ένα πλαίσιο πολιτικής έως το 2030 για την 
ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επιταχύνουν 
τις συνεχιζόμενες προσπάθειές τους να 
επιτύχουν τους ισχύοντες στόχους για το 
2020 στον τομέα της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 56
Herbert Reul
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ εν μέσω της 
χρηματοοικονομικής κρίσης· τονίζει τον 
ρόλο που θα μπορούσε δυνητικά να 
διαδραματίσει η ενέργεια στην προώθηση 
της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 
στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
στρατηγικές για την περίοδο μετά το 2020 
και να παρουσιάσει ένα πλαίσιο πολιτικής 
έως το 2030 για την ευρωπαϊκή ενεργειακή 
πολιτική· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
επιταχύνουν τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές τους να επιτύχουν τους 
ισχύοντες στόχους για το 2020 στον τομέα 
της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ·

3. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ εν μέσω της 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής
κρίσης· τονίζει τον ρόλο που θα μπορούσε 
δυνητικά να διαδραματίσει η ενέργεια στην 
προώθηση της ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει στρατηγικές για την 
περίοδο μετά το 2020 και να παρουσιάσει 
ένα πλαίσιο πολιτικής έως το 2030 για την 
ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επιταχύνουν 
τις συνεχιζόμενες προσπάθειές τους να 
επιτύχουν τους ισχύοντες στόχους στον 
τομέα της ενεργειακής πολιτικής·

Or. de

Τροπολογία 57
Νίκη Τζαβέλα, Herbert Reul, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. επισημαίνει ότι, για τη λήψη εν 
επιγνώσει και ισορροπημένης απόφασης 
σχετικά με τις στρατηγικές για την 
περίοδο μετά το 2020, είναι απαραίτητη η 
αναθεώρηση των υφιστάμενων 
στρατηγικών για το 2020·

Or. en

Τροπολογία 58
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Marita Ulvskog
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει 
συγκεκριμένο σενάριο που θα κατευθύνει 
την πορεία προς το 2050· τονίζει ότι το 
σενάριο αυτό θα πρέπει να βασίζεται στις 
ασφαλείς επιλογές που συνδυάζουν υψηλή 
ενεργειακή απόδοση, υψηλό ποσοστό 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ευφυή 
υποδομή· αντιλαμβάνεται ότι είναι 
αδύνατο να προβλέψουμε το μέλλον, αλλά 
τονίζει ότι ο καθορισμός ενός σαφούς 
σχεδίου δράσης και η συναίνεση μεταξύ 
όλων των κρατών μελών είναι ζωτικής 
σημασίας για την επίτευξη των στόχων 
για βιωσιμότητα, ασφάλεια και 
ανταγωνιστικότητα·

Or. en

Τροπολογία 59
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει τη 
στρατηγική εξατομίκευσης της πολιτικής 
ενεργειακής ασφάλειας σε περιφερειακό 
επίπεδο, προκειμένου οι περιφέρειες να 
μπορέσουν να αναπτύξουν τις πηγές 
ενέργειας που θα είναι οι πλέον 
αποτελεσματικές προκειμένου να 
εκπληρώσουν τους στόχους της ΕΕ για το 
2050, για παράδειγμα η ηλιακή ενέργεια 
στο Νότο και η αιολική ενέργεια στο
Βορρά· πιστεύει ότι, με βάση την εν λόγω 
εξατομίκευση, η ΕΕ θα πρέπει να κινηθεί 
προς τη μέτρηση των ευρωπαϊκών 
στόχων για την ενέργεια σε κλίμακα ΕΕ 
αντί σε επίπεδο εθνικών στόχων·
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Or. en

Τροπολογία 60
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. εφιστά την προσοχή στην έλλειψη 
μιας βάσης για την αύξηση του στόχου 
μείωσης των εκπομπών στην ΕΕ έως το 
2020, καθώς και για τον προσδιορισμό 
νέων στόχων μείωσης των εκπομπών για 
την περίοδο μετά το 2020, έως ότου 
συναφθεί η παγκόσμια συμφωνία για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στο πλαίσιο της UNFCCC·

Or. pl

Τροπολογία 61
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. τονίζει ότι αυτό το σενάριο για το 
2050 πρέπει να είναι λεπτομερές, 
περιγράφοντας συγκεκριμένα κρίσιμα 
έργα και φιλόδοξα μέτρα πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων 
στόχων και των στόχων για το 2050 για 
την ενεργειακή απόδοση, την ανανεώσιμη 
ενέργεια και τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου· επισημαίνει την επείγουσα 
ανάγκη ανάπτυξης αυτού του σεναρίου 
καθώς οι πρώτες ενέργειες πρέπει να 
γίνουν άμεσα·

Or. en
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Τροπολογία 62
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι ένα σαφές κανονιστικό 
πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής θα δώσει 
ώθηση στις απαραίτητες επενδύσεις για 
ενεργειακές επενδύσεις χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών· υπογραμμίζει τη 
σημασία μιας ενεργειακής στρατηγικής 
που επικεντρώνεται στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η διαφοροποίηση 
των οδών και των πηγών εφοδιασμού, και 
της ενεργειακής απόδοσης·

4. τονίζει ότι ένα σαφές κανονιστικό 
πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής θα δώσει 
ώθηση στις απαραίτητες επενδύσεις για 
ενεργειακές επενδύσεις χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών· επισημαίνει τους 
βασικούς στόχους της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και 
προωθεί τη συνέχιση μιας τέτοιας 
πολιτικής προσέγγισης και μετά το 2020·
υπογραμμίζει τη σημασία μιας ενεργειακής 
στρατηγικής που επικεντρώνεται στην 
αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η διαφοροποίηση 
των οδών και των πηγών εφοδιασμού, και 
της ενεργειακής απόδοσης·

Or. de

Τροπολογία 63
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι ένα σαφές κανονιστικό 
πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής θα δώσει 
ώθηση στις απαραίτητες επενδύσεις για 
ενεργειακές επενδύσεις χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών· υπογραμμίζει τη 
σημασία μιας ενεργειακής στρατηγικής 
που επικεντρώνεται στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 

4. τονίζει ότι ένα σαφές κανονιστικό 
πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής θα δώσει 
ώθηση στις απαραίτητες επενδύσεις για 
ενεργειακές επενδύσεις χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών· σε αυτό το 
πλαίσιο, υπογραμμίζει τους βασικούς 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
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οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η διαφοροποίηση 
των οδών και των πηγών εφοδιασμού, και 
της ενεργειακής απόδοσης·

αποκλεισμούς ανάπτυξη και ζητεί τη 
συνέχιση αυτής της προσέγγισης 
πολιτικής για την περίοδο μετά το 2020· 
υπογραμμίζει τη σημασία μιας ενεργειακής 
στρατηγικής που επικεντρώνεται στην 
αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η διαφοροποίηση 
των οδών και των πηγών εφοδιασμού, και 
της ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 64
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι ένα σαφές κανονιστικό 
πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής θα δώσει 
ώθηση στις απαραίτητες επενδύσεις για 
ενεργειακές επενδύσεις χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών· υπογραμμίζει τη 
σημασία μιας ενεργειακής στρατηγικής 
που επικεντρώνεται στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η διαφοροποίηση 
των οδών και των πηγών εφοδιασμού, και 
της ενεργειακής απόδοσης·

4. τονίζει ότι ένα σαφές κανονιστικό 
πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής θα δώσει 
ώθηση στις απαραίτητες επενδύσεις για 
ενεργειακές επενδύσεις χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι η ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αν και 
περιορίζει την ενεργειακή εξάρτηση, δεν 
αντισταθμίζει απαραίτητα το οικονομικό 
κόστος της μετάβασης· υπογραμμίζει ως 
εκ τούτου τη σημασία μιας ενεργειακής 
στρατηγικής που επικεντρώνεται στην 
αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η διαφοροποίηση 
των οδών και των πηγών εφοδιασμού, και 
της ενεργειακής απόδοσης·

Or. pl

Τροπολογία 65
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι ένα σαφές κανονιστικό 
πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής θα δώσει 
ώθηση στις απαραίτητες επενδύσεις για 
ενεργειακές επενδύσεις χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών· υπογραμμίζει τη 
σημασία μιας ενεργειακής στρατηγικής 
που επικεντρώνεται στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η διαφοροποίηση 
των οδών και των πηγών εφοδιασμού, και 
της ενεργειακής απόδοσης·

4. τονίζει ότι ένα σαφές κανονιστικό 
πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής θα δώσει 
ώθηση στις απαραίτητες επενδύσεις για 
ενεργειακές επενδύσεις χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών· υπογραμμίζει τη 
σημασία μιας ενεργειακής στρατηγικής 
που επικεντρώνεται στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η διαφοροποίηση 
των οδών και των πηγών εφοδιασμού, και 
της ενεργειακής απόδοσης· υποστηρίζει τη 
σύσταση της συμβουλευτικής ομάδας για 
τον ενεργειακό χάρτη πορείας 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν ρητώς 
και να καταστούν διαφανείς, σε κάθε 
σενάριο, ενδεχόμενοι συμβιβασμοί στη 
μείωση των εκπομπών άνθρακα, στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού και στην 
ανταγωνιστικότητα·

Or. en

Τροπολογία 66
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι ένα σαφές κανονιστικό 
πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής θα δώσει 
ώθηση στις απαραίτητες επενδύσεις για 
ενεργειακές επενδύσεις χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών· υπογραμμίζει τη 
σημασία μιας ενεργειακής στρατηγικής 
που επικεντρώνεται στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η διαφοροποίηση 

4. τονίζει ότι ένα σαφές κανονιστικό 
πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής θα δώσει 
ώθηση στις απαραίτητες επενδύσεις για 
ενεργειακές επενδύσεις χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών· υπογραμμίζει τη 
σημασία μιας ενεργειακής στρατηγικής 
που επικεντρώνεται στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η διαφοροποίηση 
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των οδών και των πηγών εφοδιασμού, και
της ενεργειακής απόδοσης·

των οδών και των πηγών εφοδιασμού, η 
ενεργειακή απόδοση, ο σχεδιασμός ενός 
πιο αποτελεσματικού και 
βελτιστοποιημένου συστήματος 
ηλεκτροπαραγωγής για την προώθηση 
επενδύσεων στην παραγωγή ενέργειας με 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα και στην 
εφεδρική παραγωγή ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 67
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι ένα σαφές κανονιστικό 
πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής θα δώσει 
ώθηση στις απαραίτητες επενδύσεις για 
ενεργειακές επενδύσεις χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών· υπογραμμίζει τη 
σημασία μιας ενεργειακής στρατηγικής 
που επικεντρώνεται στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η διαφοροποίηση 
των οδών και των πηγών εφοδιασμού, και 
της ενεργειακής απόδοσης·

4. τονίζει ότι ένα σαφές κανονιστικό 
πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής θα δώσει 
ώθηση στις απαραίτητες επενδύσεις για 
ενεργειακές επενδύσεις χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών· υπογραμμίζει τη 
σημασία μιας ενεργειακής στρατηγικής 
που επικεντρώνεται στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η διαφοροποίηση 
των οδών και των πηγών εφοδιασμού, και 
της ενεργειακής απόδοσης· σε αυτό το 
πλαίσιο, τονίζει τη σημασία της 
ενίσχυσης της βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, της 
προώθησης της βιώσιμης οικονομικής 
ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 68
Fiona Hall, Graham Watson, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent 
Johansson
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι ένα σαφές κανονιστικό 
πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής θα δώσει 
ώθηση στις απαραίτητες επενδύσεις για 
ενεργειακές επενδύσεις χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών· υπογραμμίζει τη 
σημασία μιας ενεργειακής στρατηγικής 
που επικεντρώνεται στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η διαφοροποίηση 
των οδών και των πηγών εφοδιασμού, και 
της ενεργειακής απόδοσης·

4. τονίζει ότι ένα σαφές κανονιστικό 
πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής θα δώσει 
ώθηση στις απαραίτητες επενδύσεις σε 
βιώσιμες τεχνολογίες χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών· υπογραμμίζει τη 
σημασία μιας ενεργειακής στρατηγικής 
που επικεντρώνεται στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η ενίσχυση της 
ανάπτυξης των ευρωπαϊκών
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η 
διαφοροποίηση των οδών και των πηγών 
εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της 
καλύτερης διασύνδεσης μεταξύ κρατών 
μελών, και της ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 69
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι ένα σαφές κανονιστικό 
πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής θα δώσει
ώθηση στις απαραίτητες επενδύσεις για 
ενεργειακές επενδύσεις χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών· υπογραμμίζει τη 
σημασία μιας ενεργειακής στρατηγικής 
που επικεντρώνεται στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η διαφοροποίηση
των οδών και των πηγών εφοδιασμού, και 
της ενεργειακής απόδοσης·

4. τονίζει ότι ένα σαφές κανονιστικό 
πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής βοηθά
σημαντικά στην ώθηση των απαραίτητων 
επενδύσεων για ενεργειακές επενδύσεις 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών· 
υπογραμμίζει τη σημασία μιας ενεργειακής 
στρατηγικής που επικεντρώνεται στην 
αύξηση της ενεργειακής βιωσιμότητας, 
της ασφάλειας και της οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ μέσα από 
μέτρα όπως η ενίσχυση της ανανεώσιμης 
ενέργειας, η διαφοροποίηση του 
ενεργειακού εφοδιασμού και η ενίσχυση
της ενεργειακής απόδοσης·



AM\913063EL.doc 45/165 PE496.406v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 70
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι ένα σαφές κανονιστικό 
πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής θα δώσει 
ώθηση στις απαραίτητες επενδύσεις για 
ενεργειακές επενδύσεις χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών· υπογραμμίζει τη 
σημασία μιας ενεργειακής στρατηγικής 
που επικεντρώνεται στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η διαφοροποίηση 
των οδών και των πηγών εφοδιασμού, και 
της ενεργειακής απόδοσης·

4. τονίζει ότι ένα σαφές κανονιστικό
πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής θα δώσει 
ώθηση στις απαραίτητες επενδύσεις σε 
ανανεώσιμη ενέργεια και ενεργειακή 
απόδοση· υπογραμμίζει τη σημασία μιας 
ενεργειακής στρατηγικής που 
επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα του 
περιβάλλοντος, στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η διαφοροποίηση 
των οδών και των πηγών εφοδιασμού, η 
εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή 
απόδοση·

Or. en

Τροπολογία 71
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι ένα σαφές κανονιστικό 
πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής θα δώσει
ώθηση στις απαραίτητες επενδύσεις για 
ενεργειακές επενδύσεις χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών· υπογραμμίζει τη 
σημασία μιας ενεργειακής στρατηγικής 
που επικεντρώνεται στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 

4. τονίζει ότι ένα σαφές, συνεκτικό και 
συνεπές κανονιστικό πλαίσιο και πλαίσιο 
πολιτικής θα δώσει ώθηση στις 
απαραίτητες επενδύσεις για ενεργειακές 
επενδύσεις χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών· υπογραμμίζει τη σημασία μιας 
ενεργειακής στρατηγικής που 
επικεντρώνεται στην αύξηση της 
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οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η διαφοροποίηση 
των οδών και των πηγών εφοδιασμού, και 
της ενεργειακής απόδοσης·

ενεργειακής ασφάλειας, της οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας και της
βιωσιμότητας του περιβάλλοντος της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η ενίσχυση της 
ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, η διαφοροποίηση των οδών και 
των πηγών εφοδιασμού, η ενεργειακή 
απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας
και η καλύτερη διασύνδεση μεταξύ 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 72
Sabine Wils, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι ένα σαφές κανονιστικό 
πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής θα δώσει 
ώθηση στις απαραίτητες επενδύσεις για 
ενεργειακές επενδύσεις χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών· υπογραμμίζει τη 
σημασία μιας ενεργειακής στρατηγικής 
που επικεντρώνεται στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η διαφοροποίηση 
των οδών και των πηγών εφοδιασμού, και 
της ενεργειακής απόδοσης·

4. τονίζει ότι ένα σαφές κανονιστικό 
πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής θα δώσει 
ώθηση στις απαραίτητες επενδύσεις για 
επενδύσεις σε ανανεώσιμη ενέργεια· 
υπογραμμίζει τη σημασία μιας ενεργειακής 
στρατηγικής που επικεντρώνεται στην 
αύξηση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της 
ΕΕ μέσα από μέτρα όπως η διαφοροποίηση 
των οδών και των πηγών εφοδιασμού,
δηλαδή των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, και η ενεργειακή απόδοση·

Or. en

Τροπολογία 73
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι ένα σαφές κανονιστικό 
πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής θα δώσει 
ώθηση στις απαραίτητες επενδύσεις για 
ενεργειακές επενδύσεις χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών· υπογραμμίζει τη 
σημασία μιας ενεργειακής στρατηγικής 
που επικεντρώνεται στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η διαφοροποίηση 
των οδών και των πηγών εφοδιασμού, και 
της ενεργειακής απόδοσης·

4. τονίζει ότι ένα σαφές κανονιστικό 
πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής θα δώσει 
ώθηση στις απαραίτητες επενδύσεις για 
ενεργειακές επενδύσεις χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών· υπογραμμίζει τη 
σημασία μιας ενεργειακής στρατηγικής 
που επικεντρώνεται στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η διαφοροποίηση 
των οδών, των προμηθευτών και των 
πηγών εφοδιασμού, η ενεργειακή απόδοση 
και οι μεγάλες επενδύσεις σε Ε&Α σε 
τομείς που σχετίζονται με την ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 74
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι ένα σαφές κανονιστικό 
πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής θα δώσει 
ώθηση στις απαραίτητες επενδύσεις για 
ενεργειακές επενδύσεις χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών· υπογραμμίζει τη 
σημασία μιας ενεργειακής στρατηγικής 
που επικεντρώνεται στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η διαφοροποίηση 
των οδών και των πηγών εφοδιασμού, και 
της ενεργειακής απόδοσης·

4. τονίζει ότι ένα σαφές κανονιστικό 
πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής θα δώσει 
ώθηση στις απαραίτητες επενδύσεις για 
ενεργειακές επενδύσεις χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών· υπογραμμίζει τη 
σημασία μιας ενεργειακής στρατηγικής 
που επικεντρώνεται στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η διαφοροποίηση 
των οδών και των πηγών εφοδιασμού, η 
διατήρηση μιας ευρωπαϊκής 
βιομηχανικής βάσης για τις ενεργειακές 
τεχνολογίες και η ενεργειακή απόδοση·

Or. en
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Τροπολογία 75
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι ένα σαφές κανονιστικό 
πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής θα δώσει 
ώθηση στις απαραίτητες επενδύσεις για
ενεργειακές επενδύσεις χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών· υπογραμμίζει τη 
σημασία μιας ενεργειακής στρατηγικής 
που επικεντρώνεται στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η διαφοροποίηση 
των οδών και των πηγών εφοδιασμού, και
της ενεργειακής απόδοσης·

4. τονίζει ότι ένα σαφές και σταθερό
κανονιστικό πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής 
θα δώσει ώθηση στις απαραίτητες 
επενδύσεις σε ενεργειακές τεχνολογίες 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών· 
υπογραμμίζει τη σημασία μιας ενεργειακής 
στρατηγικής που επικεντρώνεται στην 
αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η διαφοροποίηση 
των οδών και των πηγών εφοδιασμού, και 
της ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 76
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι ένα σαφές κανονιστικό 
πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής θα δώσει 
ώθηση στις απαραίτητες επενδύσεις για 
ενεργειακές επενδύσεις χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών· υπογραμμίζει τη 
σημασία μιας ενεργειακής στρατηγικής 
που επικεντρώνεται στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η διαφοροποίηση 
των οδών και των πηγών εφοδιασμού, και 
της ενεργειακής απόδοσης·

4. τονίζει ότι ένα σαφές, σταθερό και 
προβλέψιμο κανονιστικό πλαίσιο και 
πλαίσιο πολιτικής θα δώσει ώθηση στις 
απαραίτητες επενδύσεις για ενεργειακές 
επενδύσεις χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών· υπογραμμίζει τη σημασία μιας 
ενεργειακής στρατηγικής που 
επικεντρώνεται στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η διαφοροποίηση 
των οδών και των πηγών εφοδιασμού, των 
διανομέων και της ενεργειακής απόδοσης·

Or. en
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Τροπολογία 77
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι ένα σαφές κανονιστικό 
πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής θα δώσει 
ώθηση στις απαραίτητες επενδύσεις για 
ενεργειακές επενδύσεις χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών· υπογραμμίζει τη 
σημασία μιας ενεργειακής στρατηγικής 
που επικεντρώνεται στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η διαφοροποίηση 
των οδών και των πηγών εφοδιασμού, και 
της ενεργειακής απόδοσης·

4. τονίζει ότι ένα σαφές κανονιστικό 
πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής θα δώσει 
ώθηση στις απαραίτητες επενδύσεις για 
ενεργειακές επενδύσεις χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών κατά τρόπο 
οικονομικά αποδοτικό· υπογραμμίζει τη 
σημασία μιας ενεργειακής στρατηγικής 
που επικεντρώνεται στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η διαφοροποίηση 
των οδών και των πηγών εφοδιασμού, και 
της ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 78
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι ένα σαφές κανονιστικό 
πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής θα δώσει 
ώθηση στις απαραίτητες επενδύσεις για 
ενεργειακές επενδύσεις χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών· υπογραμμίζει τη 
σημασία μιας ενεργειακής στρατηγικής 
που επικεντρώνεται στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η διαφοροποίηση 
των οδών και των πηγών εφοδιασμού, και 

4. τονίζει ότι ένα σαφές, προβλέψιμο, 
σταθερό και συνεκτικό κανονιστικό 
πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής θα δώσει 
ώθηση στις απαραίτητες επενδύσεις για 
ενεργειακές επενδύσεις χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών· υπογραμμίζει τη 
σημασία μιας ενεργειακής στρατηγικής 
που επικεντρώνεται στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η διαφοροποίηση 
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της ενεργειακής απόδοσης· των οδών και των πηγών εφοδιασμού, και 
της ενεργειακής απόδοσης·

Or. sl

Τροπολογία 79
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι ένα σαφές κανονιστικό 
πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής θα δώσει 
ώθηση στις απαραίτητες επενδύσεις για 
ενεργειακές επενδύσεις χαμηλών
ανθρακούχων εκπομπών· υπογραμμίζει τη 
σημασία μιας ενεργειακής στρατηγικής 
που επικεντρώνεται στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η διαφοροποίηση 
των οδών και των πηγών εφοδιασμού, και 
της ενεργειακής απόδοσης·

4. τονίζει ότι ένα σαφές κανονιστικό 
πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής θα δώσει 
ώθηση στις απαραίτητες επενδύσεις για 
ενεργειακές επενδύσεις χαμηλών 
εκπομπών· υπογραμμίζει τη σημασία μιας 
ενεργειακής στρατηγικής που 
επικεντρώνεται στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η διαφοροποίηση 
των οδών και των πηγών εφοδιασμού, και 
της ενεργειακής απόδοσης·
(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 80
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι ένα σαφές κανονιστικό 
πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής θα δώσει 
ώθηση στις απαραίτητες επενδύσεις για 
ενεργειακές επενδύσεις χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών· υπογραμμίζει τη 

4. τονίζει ότι ένα σταθερό και σαφές 
κανονιστικό πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής 
θα δώσει ώθηση στις απαραίτητες 
επενδύσεις για ενεργειακές επενδύσεις 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών· 
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σημασία μιας ενεργειακής στρατηγικής 
που επικεντρώνεται στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η διαφοροποίηση 
των οδών και των πηγών εφοδιασμού, και 
της ενεργειακής απόδοσης·

υπογραμμίζει τη σημασία μιας ενεργειακής 
στρατηγικής που επικεντρώνεται στην 
αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας και της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
μέσα από μέτρα όπως η διαφοροποίηση 
των οδών και των πηγών εφοδιασμού, και 
της ενεργειακής απόδοσης·

Or. fr

Τροπολογία 81
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. επισημαίνει ότι οι τιμές των πηγών 
ενέργειας και των λειτουργικών αγορών 
άνθρακα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στον καθορισμό της συμπεριφοράς των 
παραγόντων της αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας 
και των καταναλωτών, και επισημαίνει 
ότι η αδυναμία του ισχύοντος πλαισίου 
πολιτικής της ΕΕ για πλήρη 
εσωτερικοποίηση του εξωτερικού 
κόστους διαιωνίζει πρότυπα μη βιώσιμης 
κατανάλωσης και μειώνει η ταχύτητα 
μετάβασης στη βιωσιμότητα· ζητεί ένα 
πλαίσιο πολιτικής για την περίοδο μετά 
το 2020 που θα διέπεται από την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» και 
μακροπρόθεσμους κανόνες ώστε να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια για τους 
παράγοντες της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 82
András Gyürk
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. αναγνωρίζει ότι τα έργα ενεργειακής 
υποδομής χαρακτηρίζονται από τεράστια 
εμπροσθοβαρή επένδυση και με 
λειτουργικό χρόνο ζωής 20 με 60 χρόνια· 
υπενθυμίζει ότι το τρέχον περιβάλλον της 
αγοράς είναι εξαιρετικά απρόβλεπτο και, 
ως εκ τούτου, οι επενδυτές είναι 
διστακτικοί ως προς την ανάπτυξη της 
ενεργειακής υποδομής· τονίζει ότι οι νέες 
στρατηγικές και τα καινοτόμα μέσα 
προωθούνται ώστε να ενθαρρύνουν τις 
επενδύσεις σε υποδομές, επιτρέποντας 
γρήγορη προσαρμογή στο ταχέως 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 83
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. αναγνωρίζει τη δέσμευση της Ένωσης 
για μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου έως το 2050 κατά 80 με 
95% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990· 
υπογραμμίζει την ανάγκη επείγουσας 
ανάληψης δράσης σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό, διεθνές και 
παγκόσμιο επίπεδο για την κατάλληλη 
αντιμετώπιση του ζητήματος 
περιορισμού της αύξησης της μέσης 
θερμοκρασίας στην επιφάνεια της γης σε 
επίπεδα κάτω των 2 βαθμών Κελσίου, 
προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω 
επικίνδυνη αλλαγή του κλίματος·



AM\913063EL.doc 53/165 PE496.406v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 84
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. τονίζει ότι σε περίπτωση μελλοντικών 
δράσεων για την ενέργεια πρέπει να 
εφαρμοστεί δίκαιος επιμερισμός του 
βάρους μεταξύ των κρατών μελών και ότι 
τυχόν αλλαγές στην ευρωπαϊκή 
ενεργειακή πολιτική δεν θα πρέπει να 
επηρεάσουν αρνητικά την ανάπτυξη στα 
κράτη μέλη που έχουν υποανεπτυγμένο 
τομέα ενέργειας και υποδομές·

Or. en

Τροπολογία 85
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ βρίσκεται σε 
καλό δρόμο όσον αφορά την επίτευξη του 
ευρωπαϊκού στόχου για ποσοστό 20% από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· τονίζει ότι 
χρειάζονται περαιτέρω ενέργειες 
προκειμένου να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο ταχείας μείωσης αυτού του 
ποσοστού μετά το 2020·

Or. nl
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Τροπολογία 86
Vicky Ford, Giles Chichester

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. χαιρετίζει την επιδίωξη της 
Επιτροπής να διερευνήσει τις 
δυνατότητες επίτευξης των στόχων για 
απαλλαγή της ΕΕ από τις ανθρακούχες 
εκπομπές, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού και τη διατήρηση της 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας·

Or. en

Τροπολογία 87
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. τονίζει ότι το κανονιστικό πλαίσιο και 
πλαίσιο πολιτικής πρέπει να 
εναρμονίζονται με τον προϋπολογισμό για 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 
γεγονός που θα μπορούσε να επιτρέψει τη 
διατήρηση της αύξησης της μέσης 
θερμοκρασίας του πλανήτη σε επίπεδα 
κάτω των 2°C σε σύγκριση με τα 
προβιομηχανικά επίπεδα· τονίζει, ως εκ 
τούτου, ότι έως το 2050 η οικονομία της 
ΕΕ πρέπει να μετατραπεί σε μια 
οικονομία που θα βασίζεται σχεδόν 
αποκλειστικά σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 88
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία κάθε κράτους μέλους να 
προσδιορίσει το δικό του ενεργειακό 
μείγμα· αναγνωρίζει ότι ο ενεργειακός 
χάρτης πορείας για το 2050 συμπληρώνει 
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
προσπάθειες εκσυγχρονισμού του 
ενεργειακού εφοδιασμού· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, την ανάγκη να συνεργαστούν τα 
κράτη μέλη πάνω σε κοινούς στόχους, 
καθώς και τον σημαντικό ρόλο που πρέπει 
να διαδραματίσει η ΕΕ· προτρέπει τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
συνεχίσουν να προσανατολίζονται σε 
επιλογές που μπορούν να οδηγήσουν στην 
επίτευξη του στόχου της ΕΕ για απαλλαγή 
από τις ανθρακούχες εκπομπές με 
οικονομικά αποδοτικό, ασφαλή και 
βιώσιμο τρόπο, και να συνεχίσουν τις 
προσπάθειες για πλήρη αξιοποίηση της 
δυνατότητας για οικονομικά αποδοτική 
εξοικονόμηση ενέργειας, υποστηριζόμενα, 
μεταξύ άλλων, από τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· 
ταυτόχρονα αναγνωρίζει τα 
πλεονεκτήματα της ανάπτυξης μιας 
συντονισμένης και, όπου ενδείκνυται, 
κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης·

5. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τις 
Συνθήκες, εμπίπτει στη δικαιοδοσία κάθε 
κράτους μέλους να προσδιορίσει το δικό 
του ενεργειακό μείγμα· αναγνωρίζει ότι ο 
ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050 
συμπληρώνει τις εθνικές, περιφερειακές 
και τοπικές προσπάθειες εκσυγχρονισμού 
του ενεργειακού εφοδιασμού· αναγνωρίζει, 
ως εκ τούτου, την ανάγκη να 
συνεργαστούν τα κράτη μέλη πάνω σε 
κοινούς στόχους, καθώς και τον σημαντικό 
ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η ΕΕ· 
προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να συνεχίσουν να προσανατολίζονται σε 
επιλογές που μπορούν να οδηγήσουν στην 
επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα,
με βάση τις αρχές της βιώσιμης 
ανάπτυξης, της ενεργειακής ασφάλειας 
και της ανταγωνιστικότητας της
ευρωπαϊκής οικονομίας, και να 
συνεχίσουν τις προσπάθειες για πλήρη 
αξιοποίηση της δυνατότητας για 
οικονομικά αποδοτική εξοικονόμηση 
ενέργειας, υποστηριζόμενα, μεταξύ άλλων, 
από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα της 
Ένωσης· ταυτόχρονα αναγνωρίζει τα 
πλεονεκτήματα της ανάπτυξης μιας 
συντονισμένης και, όπου ενδείκνυται, 
κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης· τονίζει, 
ωστόσο, ότι οι νέες πολιτικές πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τη διαφορετικότητα 
των κρατών μελών και να εφαρμόζουν 
έξυπνα και ευέλικτα μέτρα, 
προσαρμοσμένα στο ενεργειακό μείγμα 
κάθε κράτους μέλους και με τη 
δυνατότητα να μειώσουν τις εκπομπές, 
χωρίς να θίγουν τα δικαιώματα των 
κρατών μελών που καθορίζονται στις 
Συνθήκες·
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5. υπενθυμίζει ότι εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία κάθε κράτους μέλους να 
προσδιορίσει το δικό του ενεργειακό 
μείγμα· αναγνωρίζει ότι ο ενεργειακός 
χάρτης πορείας για το 2050 συμπληρώνει 
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
προσπάθειες εκσυγχρονισμού του 
ενεργειακού εφοδιασμού· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, την ανάγκη να συνεργαστούν τα 
κράτη μέλη πάνω σε κοινούς στόχους, 
καθώς και τον σημαντικό ρόλο που πρέπει 
να διαδραματίσει η ΕΕ· προτρέπει τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
συνεχίσουν να προσανατολίζονται σε 
επιλογές που μπορούν να οδηγήσουν στην 
επίτευξη του στόχου της ΕΕ για απαλλαγή 
από τις ανθρακούχες εκπομπές με 
οικονομικά αποδοτικό, ασφαλή και 
βιώσιμο τρόπο, και να συνεχίσουν τις 
προσπάθειες για πλήρη αξιοποίηση της 
δυνατότητας για οικονομικά αποδοτική 
εξοικονόμηση ενέργειας, υποστηριζόμενα, 
μεταξύ άλλων, από τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· 
ταυτόχρονα αναγνωρίζει τα 
πλεονεκτήματα της ανάπτυξης μιας 
συντονισμένης και, όπου ενδείκνυται, 
κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης·

5. υπενθυμίζει ότι εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία κάθε κράτους μέλους να 
προσδιορίσει το δικό του ενεργειακό 
μείγμα· αναγνωρίζει ότι ο ενεργειακός 
χάρτης πορείας για το 2050 συμπληρώνει 
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
προσπάθειες εκσυγχρονισμού του 
ενεργειακού εφοδιασμού· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, την ανάγκη να συνεργαστούν τα 
κράτη μέλη πάνω σε κοινούς στόχους, 
καθώς και τον σημαντικό ρόλο που πρέπει 
να διαδραματίσει η ΕΕ στη διασφάλιση 
της συμμόρφωσης των εθνικών 
πολιτικών με τους στόχους και το δίκαιο 
της ΕΕ· προτρέπει τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να συνεχίσουν να 
προσανατολίζονται σε επιλογές που 
μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη του 
στόχου της ΕΕ για απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές με οικονομικά 
αποδοτικό, ανταγωνιστικό, ασφαλή και 
βιώσιμο τρόπο, προκαλώντας όσο το 
δυνατόν λιγότερη στρέβλωση της αγοράς, 
και να συνεχίσουν τις προσπάθειες για 
πλήρη αξιοποίηση της δυνατότητας για 
οικονομικά αποδοτική εξοικονόμηση 
ενέργειας, υποστηριζόμενα, μεταξύ άλλων, 
από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα της 
Ένωσης· ταυτόχρονα αναγνωρίζει τα 
πλεονεκτήματα της ανάπτυξης μιας 
συντονισμένης και, όπου ενδείκνυται, 
κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης, η οποία 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των ενεργειακών 
συστημάτων μικρής κλίμακας και την 
επακόλουθη ανάγκη για ευελιξία·



AM\913063EL.doc 57/165 PE496.406v01-00

EL

Or. sl

Τροπολογία 90
Hannu Takkula, Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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5. υπενθυμίζει ότι εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία κάθε κράτους μέλους να 
προσδιορίσει το δικό του ενεργειακό 
μείγμα· αναγνωρίζει ότι ο ενεργειακός 
χάρτης πορείας για το 2050 συμπληρώνει 
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
προσπάθειες εκσυγχρονισμού του 
ενεργειακού εφοδιασμού· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, την ανάγκη να συνεργαστούν τα 
κράτη μέλη πάνω σε κοινούς στόχους, 
καθώς και τον σημαντικό ρόλο που πρέπει 
να διαδραματίσει η ΕΕ· προτρέπει τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
συνεχίσουν να προσανατολίζονται σε 
επιλογές που μπορούν να οδηγήσουν στην 
επίτευξη του στόχου της ΕΕ για απαλλαγή 
από τις ανθρακούχες εκπομπές με 
οικονομικά αποδοτικό, ασφαλή και 
βιώσιμο τρόπο, και να συνεχίσουν τις 
προσπάθειες για πλήρη αξιοποίηση της 
δυνατότητας για οικονομικά αποδοτική 
εξοικονόμηση ενέργειας, υποστηριζόμενα, 
μεταξύ άλλων, από τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· 
ταυτόχρονα αναγνωρίζει τα 
πλεονεκτήματα της ανάπτυξης μιας 
συντονισμένης και, όπου ενδείκνυται, 
κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης·

5. υπενθυμίζει ότι εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία κάθε κράτους μέλους να 
προσδιορίσει το δικό του ενεργειακό 
μείγμα· αναγνωρίζει ότι ο ενεργειακός 
χάρτης πορείας για το 2050 συμπληρώνει 
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
προσπάθειες εκσυγχρονισμού του 
ενεργειακού εφοδιασμού· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, την ανάγκη να συνεργαστούν τα 
κράτη μέλη πάνω σε κοινούς στόχους, 
καθώς και τον σημαντικό ρόλο που πρέπει 
να διαδραματίσει η ΕΕ· προτρέπει τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
συνεχίσουν να προσανατολίζονται σε 
επιλογές που μπορούν να οδηγήσουν στην 
επίτευξη του στόχου της ΕΕ για απαλλαγή 
από τις ανθρακούχες εκπομπές με 
οικονομικά αποδοτικό, ασφαλή και 
βιώσιμο τρόπο, και να συνεχίσουν τις 
προσπάθειες για πλήρη αξιοποίηση της 
δυνατότητας για οικονομικά αποδοτική 
εξοικονόμηση ενέργειας, υποστηριζόμενα, 
μεταξύ άλλων, από τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· τονίζει 
ότι οι ευέλικτες και καινοτόμες δημόσιες 
και ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις και 
επενδυτικές λύσεις διαδραματίζουν 
κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη και 
παραγωγή νέων πηγών ενέργειας·
ταυτόχρονα αναγνωρίζει τα 
πλεονεκτήματα της ανάπτυξης μιας 
συντονισμένης και, όπου ενδείκνυται, 
κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης·

Or. fi
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5. υπενθυμίζει ότι εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία κάθε κράτους μέλους να 
προσδιορίσει το δικό του ενεργειακό 
μείγμα· αναγνωρίζει ότι ο ενεργειακός 
χάρτης πορείας για το 2050 συμπληρώνει 
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
προσπάθειες εκσυγχρονισμού του 
ενεργειακού εφοδιασμού· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, την ανάγκη να συνεργαστούν τα 
κράτη μέλη πάνω σε κοινούς στόχους,
καθώς και τον σημαντικό ρόλο που 
πρέπει να διαδραματίσει η ΕΕ· προτρέπει 
τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
συνεχίσουν να προσανατολίζονται σε 
επιλογές που μπορούν να οδηγήσουν στην 
επίτευξη του στόχου της ΕΕ για απαλλαγή 
από τις ανθρακούχες εκπομπές με 
οικονομικά αποδοτικό, ασφαλή και 
βιώσιμο τρόπο, και να συνεχίσουν τις 
προσπάθειες για πλήρη αξιοποίηση της 
δυνατότητας για οικονομικά αποδοτική 
εξοικονόμηση ενέργειας, υποστηριζόμενα, 
μεταξύ άλλων, από τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· 
ταυτόχρονα αναγνωρίζει τα 
πλεονεκτήματα της ανάπτυξης μιας 
συντονισμένης και, όπου ενδείκνυται, 
κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης·

5. υπενθυμίζει ότι εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία κάθε κράτους μέλους να 
προσδιορίσει το δικό του ενεργειακό 
μείγμα· αναγνωρίζει ότι ο ενεργειακός 
χάρτης πορείας για το 2050 συμπληρώνει 
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
προσπάθειες εκσυγχρονισμού του 
ενεργειακού εφοδιασμού· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, την ανάγκη να συνεργαστούν τα 
κράτη μέλη πάνω σε κοινούς στόχους και, 
επιπλέον, τονίζει ότι, για να μπορέσουν να 
επιτύχουν έναν καλά συντονισμένο, 
ευρωπαϊκό, διασυνδεδεμένο και βιώσιμο
μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος, η ΕΕ πρέπει να 
διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο· 
προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να συνεχίσουν να προσανατολίζονται σε 
επιλογές που μπορούν να οδηγήσουν στην 
επίτευξη του στόχου της ΕΕ για απαλλαγή 
από τις ανθρακούχες εκπομπές με 
οικονομικά αποδοτικό, ασφαλή και 
βιώσιμο τρόπο, και να συνεχίσουν τις 
προσπάθειες για πλήρη αξιοποίηση της 
δυνατότητας για οικονομικά αποδοτική 
εξοικονόμηση ενέργειας, υποστηριζόμενα, 
μεταξύ άλλων, από τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· 
ταυτόχρονα αναγνωρίζει τα 
πλεονεκτήματα της ανάπτυξης μιας 
συντονισμένης και, όπου ενδείκνυται, 
κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης·

Or. en
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5. υπενθυμίζει ότι εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία κάθε κράτους μέλους να 
προσδιορίσει το δικό του ενεργειακό 
μείγμα· αναγνωρίζει ότι ο ενεργειακός 
χάρτης πορείας για το 2050 συμπληρώνει 
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
προσπάθειες εκσυγχρονισμού του 
ενεργειακού εφοδιασμού· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, την ανάγκη να συνεργαστούν τα 
κράτη μέλη πάνω σε κοινούς στόχους, 
καθώς και τον σημαντικό ρόλο που πρέπει 
να διαδραματίσει η ΕΕ· προτρέπει τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
συνεχίσουν να προσανατολίζονται σε 
επιλογές που μπορούν να οδηγήσουν στην 
επίτευξη του στόχου της ΕΕ για απαλλαγή 
από τις ανθρακούχες εκπομπές με 
οικονομικά αποδοτικό, ασφαλή και 
βιώσιμο τρόπο, και να συνεχίσουν τις 
προσπάθειες για πλήρη αξιοποίηση της 
δυνατότητας για οικονομικά αποδοτική 
εξοικονόμηση ενέργειας, υποστηριζόμενα, 
μεταξύ άλλων, από τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· 
ταυτόχρονα αναγνωρίζει τα 
πλεονεκτήματα της ανάπτυξης μιας 
συντονισμένης και, όπου ενδείκνυται, 
κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης·

5. υπενθυμίζει ότι εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία κάθε κράτους μέλους να 
προσδιορίσει το δικό του ενεργειακό 
μείγμα εντός του μακροπρόθεσμου 
πλαισίου για την ενέργεια και την 
κλιματική αλλαγή της ΕΕ· αναγνωρίζει 
ότι ο ενεργειακός χάρτης πορείας για το 
2050 συμπληρώνει τις εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές προσπάθειες 
απαλλαγής του ενεργειακού εφοδιασμού 
από τις ανθρακούχες εκπομπές· 
αναγνωρίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να 
συνεργαστούν τα κράτη μέλη πάνω σε 
κοινούς στόχους, καθώς και τον σημαντικό 
ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η ΕΕ· 
προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να συνεχίσουν να προσανατολίζονται σε 
επιλογές που μπορούν να οδηγήσουν στην 
επίτευξη του στόχου της ΕΕ για απαλλαγή 
από τις ανθρακούχες εκπομπές με 
οικονομικά αποδοτικό, ασφαλή και 
βιώσιμο τρόπο, και να συνεχίσουν τις 
προσπάθειες για πλήρη αξιοποίηση της 
δυνατότητας για οικονομικά αποδοτική 
εξοικονόμηση ενέργειας, υποστηριζόμενα, 
μεταξύ άλλων, από τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· 
ταυτόχρονα αναγνωρίζει τα 
πλεονεκτήματα της ανάπτυξης μιας 
συντονισμένης και, όπου ενδείκνυται, 
κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης·

Or. en
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5. υπενθυμίζει ότι εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία κάθε κράτους μέλους να 
προσδιορίσει το δικό του ενεργειακό 
μείγμα· αναγνωρίζει ότι ο ενεργειακός 
χάρτης πορείας για το 2050 συμπληρώνει 
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
προσπάθειες εκσυγχρονισμού του 
ενεργειακού εφοδιασμού· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, την ανάγκη να συνεργαστούν τα 
κράτη μέλη πάνω σε κοινούς στόχους, 
καθώς και τον σημαντικό ρόλο που πρέπει 
να διαδραματίσει η ΕΕ· προτρέπει τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
συνεχίσουν να προσανατολίζονται σε 
επιλογές που μπορούν να οδηγήσουν στην 
επίτευξη του στόχου της ΕΕ για απαλλαγή 
από τις ανθρακούχες εκπομπές με 
οικονομικά αποδοτικό, ασφαλή και 
βιώσιμο τρόπο, και να συνεχίσουν τις 
προσπάθειες για πλήρη αξιοποίηση της 
δυνατότητας για οικονομικά αποδοτική 
εξοικονόμηση ενέργειας, υποστηριζόμενα, 
μεταξύ άλλων, από τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· 
ταυτόχρονα αναγνωρίζει τα 
πλεονεκτήματα της ανάπτυξης μιας 
συντονισμένης και, όπου ενδείκνυται, 
κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης·

5. υπενθυμίζει ότι εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία κάθε κράτους μέλους να 
προσδιορίσει το δικό του ενεργειακό 
μείγμα· αναγνωρίζει ότι ο ενεργειακός 
χάρτης πορείας για το 2050 συμπληρώνει 
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
προσπάθειες εκσυγχρονισμού του 
ενεργειακού εφοδιασμού· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, την ανάγκη να συνεργαστούν τα 
κράτη μέλη πάνω σε κοινούς στόχους, 
καθώς και τον σημαντικό ρόλο που πρέπει 
να διαδραματίσει η ΕΕ· προτρέπει τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
συνεχίσουν να προσανατολίζονται σε 
επιλογές που μπορούν να οδηγήσουν στην 
επίτευξη του στόχου που συμφωνήθηκε 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο 
πλαίσιο των προσπαθειών σε παγκόσμιο 
επίπεδο, για απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές με οικονομικά 
αποδοτικό, ασφαλή και βιώσιμο τρόπο, και 
να συνεχίσουν τις προσπάθειες για πλήρη 
αξιοποίηση της δυνατότητας για 
οικονομικά αποδοτική εξοικονόμηση 
ενέργειας, υποστηριζόμενα, μεταξύ άλλων, 
από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα της 
Ένωσης· ταυτόχρονα αναγνωρίζει τα 
πλεονεκτήματα της ανάπτυξης μιας 
συντονισμένης και, όπου ενδείκνυται, 
κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης·

Or. pl

Τροπολογία 94
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία κάθε κράτους μέλους να 
προσδιορίσει το δικό του ενεργειακό 
μείγμα· αναγνωρίζει ότι ο ενεργειακός 
χάρτης πορείας για το 2050 συμπληρώνει 
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
προσπάθειες εκσυγχρονισμού του 
ενεργειακού εφοδιασμού· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, την ανάγκη να συνεργαστούν τα 
κράτη μέλη πάνω σε κοινούς στόχους, 
καθώς και τον σημαντικό ρόλο που πρέπει 
να διαδραματίσει η ΕΕ· προτρέπει τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
συνεχίσουν να προσανατολίζονται σε 
επιλογές που μπορούν να οδηγήσουν στην 
επίτευξη του στόχου της ΕΕ για απαλλαγή 
από τις ανθρακούχες εκπομπές με 
οικονομικά αποδοτικό, ασφαλή και 
βιώσιμο τρόπο, και να συνεχίσουν τις 
προσπάθειες για πλήρη αξιοποίηση της 
δυνατότητας για οικονομικά αποδοτική 
εξοικονόμηση ενέργειας, υποστηριζόμενα, 
μεταξύ άλλων, από τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· 
ταυτόχρονα αναγνωρίζει τα 
πλεονεκτήματα της ανάπτυξης μιας 
συντονισμένης και, όπου ενδείκνυται, 
κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης·

5. υπενθυμίζει ότι εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία κάθε κράτους μέλους να 
προσδιορίσει το δικό του ενεργειακό 
μείγμα· αναγνωρίζει ότι ο ενεργειακός 
χάρτης πορείας για το 2050 συμπληρώνει 
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
προσπάθειες εκσυγχρονισμού του 
ενεργειακού εφοδιασμού· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, την ανάγκη να συνεργαστούν τα 
κράτη μέλη πάνω σε κοινούς στόχους, 
καθώς και τον σημαντικό ρόλο που πρέπει 
να διαδραματίσει η ΕΕ· προτρέπει τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
συνεχίσουν να προσανατολίζονται σε 
επιλογές που μπορούν να οδηγήσουν στην 
επίτευξη του στόχου της ΕΕ για απαλλαγή 
από τις ανθρακούχες εκπομπές με 
τεχνολογικά ουδέτερο, οικονομικά 
αποδοτικό, αξιόπιστο, ασφαλή και 
βιώσιμο τρόπο, ελαχιστοποιώντας 
παράλληλα τις στρεβλώσεις της αγοράς, 
και να συνεχίσουν τις προσπάθειες για 
πλήρη αξιοποίηση της δυνατότητας για 
οικονομικά αποδοτική εξοικονόμηση 
ενέργειας, υποστηριζόμενα, μεταξύ άλλων, 
από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα της 
Ένωσης· ταυτόχρονα αναγνωρίζει τα 
πλεονεκτήματα της ανάπτυξης μιας 
συντονισμένης και, όπου ενδείκνυται, 
κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης·

Or. en

Τροπολογία 95
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία κάθε κράτους μέλους να 

5. υπενθυμίζει ότι, με την προϋπόθεση ότι 
τηρείται το κεκτημένο της Ένωσης,
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προσδιορίσει το δικό του ενεργειακό 
μείγμα· αναγνωρίζει ότι ο ενεργειακός 
χάρτης πορείας για το 2050 συμπληρώνει 
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
προσπάθειες εκσυγχρονισμού του 
ενεργειακού εφοδιασμού· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, την ανάγκη να συνεργαστούν τα 
κράτη μέλη πάνω σε κοινούς στόχους, 
καθώς και τον σημαντικό ρόλο που πρέπει 
να διαδραματίσει η ΕΕ· προτρέπει τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
συνεχίσουν να προσανατολίζονται σε 
επιλογές που μπορούν να οδηγήσουν στην 
επίτευξη του στόχου της ΕΕ για απαλλαγή 
από τις ανθρακούχες εκπομπές με 
οικονομικά αποδοτικό, ασφαλή και 
βιώσιμο τρόπο, και να συνεχίσουν τις 
προσπάθειες για πλήρη αξιοποίηση της 
δυνατότητας για οικονομικά αποδοτική 
εξοικονόμηση ενέργειας, υποστηριζόμενα, 
μεταξύ άλλων, από τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· 
ταυτόχρονα αναγνωρίζει τα 
πλεονεκτήματα της ανάπτυξης μιας 
συντονισμένης και, όπου ενδείκνυται, 
κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης·

εμπίπτει στη δικαιοδοσία κάθε κράτους 
μέλους να προσδιορίσει το δικό του 
ενεργειακό μείγμα· αναγνωρίζει ότι ο 
ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050 
συμπληρώνει τις εθνικές, περιφερειακές 
και τοπικές προσπάθειες εκσυγχρονισμού 
του ενεργειακού εφοδιασμού· αναγνωρίζει, 
ως εκ τούτου, την ανάγκη να 
συνεργαστούν τα κράτη μέλη πάνω σε 
κοινούς στόχους, καθώς και τον σημαντικό 
ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η ΕΕ· 
προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να συνεχίσουν να προσανατολίζονται σε 
επιλογές που μπορούν να οδηγήσουν στην 
επίτευξη του στόχου της ΕΕ για απαλλαγή 
από τις ανθρακούχες εκπομπές με 
οικονομικά αποδοτικό, ασφαλή και 
βιώσιμο τρόπο, και να συνεχίσουν τις 
προσπάθειες για πλήρη αξιοποίηση της 
δυνατότητας για οικονομικά αποδοτική 
εξοικονόμηση ενέργειας, υποστηριζόμενα, 
μεταξύ άλλων, από τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· 
ταυτόχρονα αναγνωρίζει τα 
πλεονεκτήματα της ανάπτυξης μιας 
συντονισμένης και, όπου ενδείκνυται, 
κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης·

Or. en

Τροπολογία 96
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία κάθε κράτους μέλους να 
προσδιορίσει το δικό του ενεργειακό 
μείγμα· αναγνωρίζει ότι ο ενεργειακός 
χάρτης πορείας για το 2050 συμπληρώνει 
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
προσπάθειες εκσυγχρονισμού του 
ενεργειακού εφοδιασμού· αναγνωρίζει, ως 

5. υπενθυμίζει ότι εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία κάθε κράτους μέλους να 
προσδιορίσει το δικό του ενεργειακό 
μείγμα (συμπεριλαμβανομένης της 
φιλικής προς το περιβάλλον και βιώσιμης 
χρήσης του άνθρακα και της πυρηνικής 
ενέργειας)· αναγνωρίζει ότι ο ενεργειακός 
χάρτης πορείας για το 2050 συμπληρώνει 
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εκ τούτου, την ανάγκη να συνεργαστούν τα 
κράτη μέλη πάνω σε κοινούς στόχους, 
καθώς και τον σημαντικό ρόλο που πρέπει 
να διαδραματίσει η ΕΕ· προτρέπει τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
συνεχίσουν να προσανατολίζονται σε 
επιλογές που μπορούν να οδηγήσουν στην 
επίτευξη του στόχου της ΕΕ για απαλλαγή 
από τις ανθρακούχες εκπομπές με 
οικονομικά αποδοτικό, ασφαλή και 
βιώσιμο τρόπο, και να συνεχίσουν τις 
προσπάθειες για πλήρη αξιοποίηση της 
δυνατότητας για οικονομικά αποδοτική 
εξοικονόμηση ενέργειας, υποστηριζόμενα, 
μεταξύ άλλων, από τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· 
ταυτόχρονα αναγνωρίζει τα 
πλεονεκτήματα της ανάπτυξης μιας 
συντονισμένης και, όπου ενδείκνυται, 
κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης·

τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
προσπάθειες εκσυγχρονισμού του 
ενεργειακού εφοδιασμού· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, την ανάγκη να συνεργαστούν τα 
κράτη μέλη πάνω σε κοινούς στόχους, 
καθώς και τον σημαντικό ρόλο που πρέπει 
να διαδραματίσει η ΕΕ· προτρέπει τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
συνεχίσουν να προσανατολίζονται σε 
επιλογές που μπορούν να οδηγήσουν στην 
επίτευξη του στόχου της ΕΕ για απαλλαγή 
από τις ανθρακούχες εκπομπές με 
οικονομικά αποδοτικό, ασφαλή και 
βιώσιμο τρόπο, και να συνεχίσουν τις 
προσπάθειες για πλήρη αξιοποίηση της 
δυνατότητας για οικονομικά αποδοτική 
εξοικονόμηση ενέργειας, υποστηριζόμενα, 
μεταξύ άλλων, από τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· 
ταυτόχρονα αναγνωρίζει τα 
πλεονεκτήματα της ανάπτυξης μιας 
συντονισμένης και, όπου ενδείκνυται, 
κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης·

Or. en

Αιτιολόγηση

(Οι αναλύσεις των σεναρίων που πραγματοποιήθηκαν για την Επιτροπή προκειμένου να 
διευκολυνθεί η προετοιμασία του ενεργειακού χάρτη πορείας για το 2050 κατέδειξαν σαφές ότι 
ο άνθρακας θα μπορούσε να συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον βιώσιμο και 
ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό στο μέλλον και ότι η πυρηνική ενέργεια συμβάλλει στη μείωση 
των δαπανών του συστήματος και των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας.)

Τροπολογία 97
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία κάθε κράτους μέλους να 
προσδιορίσει το δικό του ενεργειακό 
μείγμα· αναγνωρίζει ότι ο ενεργειακός 

5. υπενθυμίζει ότι εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία κάθε κράτους μέλους να 
προσδιορίσει το δικό του ενεργειακό 
μείγμα· αναγνωρίζει ότι ο ενεργειακός 
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χάρτης πορείας για το 2050 συμπληρώνει 
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
προσπάθειες εκσυγχρονισμού του 
ενεργειακού εφοδιασμού· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, την ανάγκη να συνεργαστούν τα 
κράτη μέλη πάνω σε κοινούς στόχους, 
καθώς και τον σημαντικό ρόλο που πρέπει 
να διαδραματίσει η ΕΕ· προτρέπει τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
συνεχίσουν να προσανατολίζονται σε 
επιλογές που μπορούν να οδηγήσουν στην 
επίτευξη του στόχου της ΕΕ για απαλλαγή 
από τις ανθρακούχες εκπομπές με 
οικονομικά αποδοτικό, ασφαλή και 
βιώσιμο τρόπο, και να συνεχίσουν τις 
προσπάθειες για πλήρη αξιοποίηση της 
δυνατότητας για οικονομικά αποδοτική 
εξοικονόμηση ενέργειας, υποστηριζόμενα, 
μεταξύ άλλων, από τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· 
ταυτόχρονα αναγνωρίζει τα 
πλεονεκτήματα της ανάπτυξης μιας 
συντονισμένης και, όπου ενδείκνυται, 
κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης·

χάρτης πορείας για το 2050 συμπληρώνει 
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
προσπάθειες εκσυγχρονισμού του 
ενεργειακού εφοδιασμού· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, την ανάγκη να συνεργαστούν τα 
κράτη μέλη πάνω σε κοινούς στόχους, 
καθώς και τον σημαντικό ρόλο που πρέπει 
να διαδραματίσει η ΕΕ· προτρέπει τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
συνεχίσουν να προσανατολίζονται σε 
επιλογές που μπορούν να οδηγήσουν στην 
επίτευξη του στόχου της ΕΕ για απαλλαγή 
από τις ανθρακούχες εκπομπές με 
τεχνολογικά ουδέτερο, οικονομικά 
αποδοτικό, ασφαλή και βιώσιμο τρόπο, και 
να συνεχίσουν τις προσπάθειες για πλήρη 
αξιοποίηση της δυνατότητας για 
οικονομικά αποδοτική εξοικονόμηση 
ενέργειας, υποστηριζόμενα, μεταξύ άλλων, 
από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα της 
Ένωσης· ταυτόχρονα αναγνωρίζει τα 
πλεονεκτήματα της ανάπτυξης μιας 
συντονισμένης και, όπου ενδείκνυται, 
κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης·

Or. en

Τροπολογία 98
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία κάθε κράτους μέλους να 
προσδιορίσει το δικό του ενεργειακό 
μείγμα· αναγνωρίζει ότι ο ενεργειακός 
χάρτης πορείας για το 2050 συμπληρώνει 
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
προσπάθειες εκσυγχρονισμού του 
ενεργειακού εφοδιασμού· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, την ανάγκη να συνεργαστούν τα 
κράτη μέλη πάνω σε κοινούς στόχους, 
καθώς και τον σημαντικό ρόλο που πρέπει 

5. υπενθυμίζει ότι εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία κάθε κράτους μέλους να 
προσδιορίσει το δικό του ενεργειακό 
μείγμα· αναγνωρίζει ότι ο ενεργειακός 
χάρτης πορείας για το 2050 συμπληρώνει 
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
προσπάθειες εκσυγχρονισμού του 
ενεργειακού εφοδιασμού· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, την ανάγκη να συνεργαστούν τα 
κράτη μέλη πάνω σε κοινούς στόχους, 
καθώς και τον σημαντικό ρόλο που πρέπει 
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να διαδραματίσει η ΕΕ· προτρέπει τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
συνεχίσουν να προσανατολίζονται σε 
επιλογές που μπορούν να οδηγήσουν στην 
επίτευξη του στόχου της ΕΕ για απαλλαγή 
από τις ανθρακούχες εκπομπές με 
οικονομικά αποδοτικό, ασφαλή και 
βιώσιμο τρόπο, και να συνεχίσουν τις 
προσπάθειες για πλήρη αξιοποίηση της 
δυνατότητας για οικονομικά αποδοτική 
εξοικονόμηση ενέργειας, υποστηριζόμενα, 
μεταξύ άλλων, από τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· 
ταυτόχρονα αναγνωρίζει τα 
πλεονεκτήματα της ανάπτυξης μιας 
συντονισμένης και, όπου ενδείκνυται, 
κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης·

να διαδραματίσει η ΕΕ· προτρέπει τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
συνεχίσουν να προσανατολίζονται σε 
επιλογές που μπορούν να οδηγήσουν στην 
επίτευξη του στόχου της ΕΕ για απαλλαγή 
από τις ανθρακούχες εκπομπές με 
τεχνολογικά ουδέτερο, οικονομικά 
αποδοτικό, ασφαλή και βιώσιμο τρόπο, και 
να συνεχίσουν τις προσπάθειες για πλήρη 
αξιοποίηση της δυνατότητας για 
οικονομικά αποδοτική εξοικονόμηση 
ενέργειας, υποστηριζόμενα, μεταξύ άλλων, 
από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα της 
Ένωσης· ταυτόχρονα αναγνωρίζει τα 
πλεονεκτήματα της ανάπτυξης μιας 
συντονισμένης και, όπου ενδείκνυται, 
κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης·

Or. en

Τροπολογία 99
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία κάθε κράτους μέλους να 
προσδιορίσει το δικό του ενεργειακό 
μείγμα· αναγνωρίζει ότι ο ενεργειακός 
χάρτης πορείας για το 2050 συμπληρώνει 
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
προσπάθειες εκσυγχρονισμού του 
ενεργειακού εφοδιασμού· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, την ανάγκη να συνεργαστούν τα 
κράτη μέλη πάνω σε κοινούς στόχους, 
καθώς και τον σημαντικό ρόλο που πρέπει 
να διαδραματίσει η ΕΕ· προτρέπει τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
συνεχίσουν να προσανατολίζονται σε 
επιλογές που μπορούν να οδηγήσουν στην 
επίτευξη του στόχου της ΕΕ για απαλλαγή 
από τις ανθρακούχες εκπομπές με 
οικονομικά αποδοτικό, ασφαλή και 

5. υπενθυμίζει ότι εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία κάθε κράτους μέλους να 
προσδιορίσει το δικό του ενεργειακό
μείγμα· αναγνωρίζει ότι ο ενεργειακός 
χάρτης πορείας για το 2050 συμπληρώνει 
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
προσπάθειες εκσυγχρονισμού του 
ενεργειακού εφοδιασμού· αναγνωρίζει, ως 
εκ τούτου, την ανάγκη να συνεργαστούν τα 
κράτη μέλη πάνω σε κοινούς στόχους, 
καθώς και τον σημαντικό ρόλο που πρέπει 
να διαδραματίσει η ΕΕ· προτρέπει τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
συνεχίσουν να προσανατολίζονται σε 
επιλογές που μπορούν να οδηγήσουν στην 
επίτευξη του στόχου της ΕΕ για απαλλαγή 
από τις ανθρακούχες εκπομπές με 
οικονομικά αποδοτικό, ασφαλή και 
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βιώσιμο τρόπο, και να συνεχίσουν τις 
προσπάθειες για πλήρη αξιοποίηση της 
δυνατότητας για οικονομικά αποδοτική 
εξοικονόμηση ενέργειας, υποστηριζόμενα, 
μεταξύ άλλων, από τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· 
ταυτόχρονα αναγνωρίζει τα 
πλεονεκτήματα της ανάπτυξης μιας 
συντονισμένης και, όπου ενδείκνυται, 
κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης·

βιώσιμο τρόπο, και να συνεχίσουν τις 
προσπάθειες για πλήρη αξιοποίηση της 
δυνατότητας για οικονομικά αποδοτική 
εξοικονόμηση ενέργειας, υποστηριζόμενα, 
μεταξύ άλλων, από τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης – σε 
εθνικό επίπεδο· ταυτόχρονα αναγνωρίζει 
τα πλεονεκτήματα της ανάπτυξης μιας 
συντονισμένης και, όπου ενδείκνυται, 
κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης·

Or. de

Τροπολογία 100
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. τονίζει ότι ο βασικός πυλώνας της 
ενεργειακής ασφάλειας είναι η στήριξη 
των ενεργειακών συστημάτων στις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ίδιους 
ενεργειακούς πόρους και στη δυνατότητα 
πρόσβασης σε αυτούς· ως εκ τούτου, από 
αυτή την άποψη, το πιο λογικό είναι οι εν 
λόγω χώρες να αναπτύσσουν ενεργειακές 
τεχνολογίες για τις οποίες έχουν τη 
δυνατότητα και την εμπειρία και οι 
οποίες θα εξασφαλίσουν τη συνεχή και 
σταθερή παροχή ενέργειας, τηρώντας 
παράλληλα τα πρότυπα προστασίας του 
περιβάλλοντος και του κλίματος·

Or. pl

Τροπολογία 101
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. επισημαίνει ότι η κύρια τάση των 
σχεδιαζόμενων δράσεων δεν πρέπει να 
εστιάζει, όπως τώρα, στις δυνατότητες 
υλοποίησης των σεναρίων για τους 
στόχους μείωσης που έχουν οριστεί (εκ 
των άνω προς τα κάτω), αλλά στην 
εφαρμογή σεναρίων δράσεων τα οποία 
λαμβάνουν υπόψη ζητήματα όπως οι 
δυνατότητες που υπάρχουν στα κράτη 
μέλη, η προοπτική οικονομικά 
αποδοτικής ανάπτυξης νέων τεχνολογιών 
και οι παγκόσμιες επιπτώσεις από την 
εφαρμογή της προτεινόμενης πολιτικής, 
ώστε στο επόμενο βήμα να προταθούν 
στόχοι μείωσης για τα επόμενα χρόνια 
(προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω)·

Or. pl

Τροπολογία 102
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. αναγνωρίζει τα συμπεράσματα του 
ενεργειακού χάρτη πορείας, σύμφωνα με 
τα οποία η μετάβαση του ενεργειακού 
τομέα σε ενωσιακή κλίμακα είναι εφικτή 
από τεχνική και οικονομική άποψη, και 
θα μπορούσε μακροπρόθεσμα, υπό 
ορισμένες παραδοχές, να είναι λιγότερο 
δαπανηρή από μια συνέχιση των 
υφιστάμενων πρακτικών·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 103
Lena Kolarska-Bobińska
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. αναγνωρίζει τα συμπεράσματα του 
ενεργειακού χάρτη πορείας, σύμφωνα με 
τα οποία η μετάβαση του ενεργειακού 
τομέα σε ενωσιακή κλίμακα είναι εφικτή
από τεχνική και οικονομική άποψη, και θα 
μπορούσε μακροπρόθεσμα, υπό ορισμένες 
παραδοχές, να είναι λιγότερο δαπανηρή 
από μια συνέχιση των υφιστάμενων 
πρακτικών·

6. αναγνωρίζει τα συμπεράσματα του 
ενεργειακού χάρτη πορείας που 
υποδεικνύουν ότι η μετάβαση του 
ενεργειακού τομέα σε ενωσιακή κλίμακα 
είναι εφικτή από τεχνική και οικονομική 
άποψη, και θα μπορούσε μακροπρόθεσμα, 
υπό ορισμένες παραδοχές, να είναι 
λιγότερο δαπανηρή από μια συνέχιση των 
υφιστάμενων πρακτικών· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι για να καταστούν αξιόπιστα 
τα συμπεράσματα, οι παραδοχές του 
χάρτη πορείας πρέπει να αναθεωρούνται 
συνεχώς και να τροποποιούνται όποτε 
εντοπίζεται σφάλμα·

Or. en

Τροπολογία 104
Sabine Wils, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. αναγνωρίζει τα συμπεράσματα του 
ενεργειακού χάρτη πορείας, σύμφωνα με 
τα οποία η μετάβαση του ενεργειακού 
τομέα σε ενωσιακή κλίμακα είναι εφικτή 
από τεχνική και οικονομική άποψη, και θα 
μπορούσε μακροπρόθεσμα, υπό ορισμένες 
παραδοχές, να είναι λιγότερο δαπανηρή 
από μια συνέχιση των υφιστάμενων 
πρακτικών·

6. αναγνωρίζει τα συμπεράσματα του 
ενεργειακού χάρτη πορείας, σύμφωνα με 
τα οποία η μετάβαση του ενεργειακού 
τομέα σε ενωσιακή κλίμακα είναι εφικτή 
από τεχνική και οικονομική άποψη, και θα 
μπορούσε μακροπρόθεσμα να είναι 
λιγότερο δαπανηρή από μια συνέχιση των 
υφιστάμενων πρακτικών, και πολύ 
περισσότερο όταν ληφθούν υπόψη τα 
οφέλη σε άλλους τομείς, όπως μείωση 
των χρόνιων παθήσεων λόγω της 
μειωμένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης·

Or. en
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Τροπολογία 105
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. αναγνωρίζει τα συμπεράσματα του 
ενεργειακού χάρτη πορείας, σύμφωνα με 
τα οποία η μετάβαση του ενεργειακού 
τομέα σε ενωσιακή κλίμακα είναι εφικτή 
από τεχνική και οικονομική άποψη, και θα 
μπορούσε μακροπρόθεσμα, υπό ορισμένες 
παραδοχές, να είναι λιγότερο δαπανηρή 
από μια συνέχιση των υφιστάμενων 
πρακτικών·

6. αναγνωρίζει τα συμπεράσματα του 
ενεργειακού χάρτη πορείας, σύμφωνα με 
τα οποία η μετάβαση του ενεργειακού 
τομέα σε ενωσιακή κλίμακα είναι εφικτή 
από τεχνική και οικονομική άποψη, και θα 
μπορούσε μακροπρόθεσμα, υπό ορισμένες 
παραδοχές, να είναι λιγότερο δαπανηρή 
από μια συνέχιση των υφιστάμενων 
πρακτικών· πρέπει, ωστόσο, να ληφθεί 
υπόψη το εθνικό πλαίσιο, το οποίο μπορεί 
να είναι πολύ διαφορετικό μεταξύ των 
κρατών μελών·

Or. pl

Τροπολογία 106
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. αναγνωρίζει τα συμπεράσματα του 
ενεργειακού χάρτη πορείας, σύμφωνα με 
τα οποία η μετάβαση του ενεργειακού 
τομέα σε ενωσιακή κλίμακα είναι εφικτή 
από τεχνική και οικονομική άποψη, και θα
μπορούσε μακροπρόθεσμα, υπό ορισμένες 
παραδοχές, να είναι λιγότερο δαπανηρή 
από μια συνέχιση των υφιστάμενων 
πρακτικών·

6. χαιρετίζει τα συμπεράσματα του 
ενεργειακού χάρτη πορείας, σύμφωνα με 
τα οποία η απαλλαγή του ενεργειακού 
τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές σε 
ενωσιακή κλίμακα είναι εφικτή από 
τεχνική και οικονομική άποψη, και θα 
είναι μακροπρόθεσμα λιγότερο δαπανηρή 
σε σύγκριση με το σενάριο διατήρησης 
της υφιστάμενης κατάστασης·

Or. en
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Τροπολογία 107
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. αναγνωρίζει τα συμπεράσματα του 
ενεργειακού χάρτη πορείας, σύμφωνα με 
τα οποία η μετάβαση του ενεργειακού 
τομέα σε ενωσιακή κλίμακα είναι εφικτή 
από τεχνική και οικονομική άποψη, και θα 
μπορούσε μακροπρόθεσμα, υπό ορισμένες 
παραδοχές, να είναι λιγότερο δαπανηρή 
από μια συνέχιση των υφιστάμενων 
πρακτικών·

6. αναγνωρίζει τα συμπεράσματα του 
ενεργειακού χάρτη πορείας, σύμφωνα με 
τα οποία η μετάβαση του ενεργειακού 
τομέα σε ενωσιακή κλίμακα είναι εφικτή 
από τεχνική και οικονομική άποψη και, 
σύμφωνα με την ανάλυση της ίδιας της 
Επιτροπής, είναι μακροπρόθεσμα 
λιγότερο δαπανηρή από μια συνέχιση των 
υφιστάμενων πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 108
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. αναγνωρίζει τα συμπεράσματα του 
ενεργειακού χάρτη πορείας, σύμφωνα με 
τα οποία η μετάβαση του ενεργειακού 
τομέα σε ενωσιακή κλίμακα είναι εφικτή 
από τεχνική και οικονομική άποψη, και θα
μπορούσε μακροπρόθεσμα, υπό ορισμένες 
παραδοχές, να είναι λιγότερο δαπανηρή 
από μια συνέχιση των υφιστάμενων 
πρακτικών·

6. αναγνωρίζει τα συμπεράσματα του 
ενεργειακού χάρτη πορείας, σύμφωνα με 
τα οποία η μετάβαση σε ένα βιώσιμο 
ενεργειακό τομέα σε ενωσιακή κλίμακα 
είναι εφικτή από τεχνική και οικονομική 
άποψη, και θα είναι μακροπρόθεσμα 
λιγότερο δαπανηρή από μια συνέχιση των 
υφιστάμενων πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 109
Herbert Reul
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. αναγνωρίζει τα συμπεράσματα του 
ενεργειακού χάρτη πορείας, σύμφωνα με 
τα οποία η μετάβαση του ενεργειακού 
τομέα σε ενωσιακή κλίμακα είναι εφικτή 
από τεχνική και οικονομική άποψη, και θα 
μπορούσε μακροπρόθεσμα, υπό ορισμένες 
παραδοχές, να είναι λιγότερο δαπανηρή
από μια συνέχιση των υφιστάμενων 
πρακτικών·

6. αναγνωρίζει τα συμπεράσματα του 
ενεργειακού χάρτη πορείας, σύμφωνα με 
τα οποία η μετάβαση του ενεργειακού 
τομέα σε ενωσιακή κλίμακα είναι εφικτή 
από τεχνική και οικονομική άποψη, και θα 
μπορούσε μακροπρόθεσμα, υπό ορισμένες 
παραδοχές, να είναι λιγότερο δαπανηρή 
από μια συνέχιση των υφιστάμενων 
πρακτικών·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. de

Τροπολογία 110
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

εκφράζει τη λύπη του που η Επιτροπή δεν 
προέβη στην ανάλυση ενός σεναρίου με 
υψηλό ποσοστό ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και υψηλή ενεργειακή απόδοση 
στον ενεργειακό χάρτη πορείας για το 
2050· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
ένα τέτοιο σενάριο για την περίοδο έως το 
2030·

Or. en

Τροπολογία 111
Ivo Belet
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή να προτείνει έναν 
κοινωνικό χάρτη πορείας, που θα 
στηρίζεται στις αρχές της αξιοπρεπούς 
εργασίας και της δίκαιης μετάβασης και 
θα γνωστοποιεί στα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα και στα κράτη μέλη τον πιθανό 
κοινωνικό αντίκτυπο των επιλογών της 
ενεργειακής πολιτικής στην απασχόληση 
και στα νοικοκυριά με χαμηλά 
εισοδήματα· επιπλέον, θεωρεί σημαντικό 
ότι η επόμενη στρατηγική επισκόπηση 
της ενεργειακής πολιτικής θα 
επικεντρωθεί επίσης στην κοινωνική 
διάσταση και θα δώσει μια γενική εικόνα 
των συζητήσεων και των συμφωνιών στα 
κράτη μέλη μεταξύ των δημόσιων αρχών 
και των κοινωνικών εταίρων σχετικά με 
τον τρόπο εφαρμογής των αρχών δίκαιης 
μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 112
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. πιστεύει ότι οι στόχοι για το 2050 δεν 
θα επιτευχθούν ποτέ εάν η ΕΕ δεν 
αναλάβει τις ευθύνες της και δεν 
διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη 
μετάβαση· ιδίως για τα τεράστια έργα, 
όπως τα υπεράκτια αιολικά πάρκα στη 
Βόρεια Θάλασσα και οι διασυνοριακές 
υποδομές που αφορούν πολλά ή όλα τα 
κράτη μέλη, η ΕΕ θα πρέπει να 
περιγράψει τα έργα προτεραιότητας και 
να ενεργήσει ως βασικός επενδυτής, 
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ενισχύοντας, με τον τρόπο αυτό, τις 
ιδιωτικές επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 113
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
εξακολουθούν να υπάρχουν αβεβαιότητες 
στον τεχνολογικό τομέα στην πορεία για 
το 2050 και, ως εκ τούτου, συνιστά η 
ευελιξία να αποτελεί κύριο 
χαρακτηριστικό της στρατηγικής· 
συνεπώς, καλεί την Επιτροπή να 
αποφύγει τις επιπτώσεις του εγκλωβισμού 
και να προτείνει ένα πλαίσιο για το 2030 
που θα βασίζεται σε έναν μόνο στόχο 
όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών 
CO2·

Or. en

Τροπολογία 114
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. συμφωνεί, ωστόσο, με την Επιτροπή 
ότι η δράση της ΕΕ βασίζεται στην 
παραδοχή ότι έχει αναληφθεί παγκόσμια 
δράση για το κλίμα, η οποία δεν θα 
πρέπει να αναπτύσσεται μονομερώς, αλλά 
να λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις, 
για παράδειγμα τη διαρροή άνθρακα και 
τις δυσμενείς επιπτώσεις στην 
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ανταγωνιστικότητα·

Or. en

Τροπολογία 115
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. συμφωνεί, ωστόσο, με την Επιτροπή 
ότι η δράση της ΕΕ βασίζεται στην 
παραδοχή ότι έχει αναληφθεί παγκόσμια 
δράση για το κλίμα, η οποία δεν θα 
πρέπει να αναπτύσσεται μονομερώς, αλλά 
να λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις, 
για παράδειγμα τη διαρροή άνθρακα και 
τις δυσμενείς επιπτώσεις στην 
ανταγωνιστικότητα·

Or. en

Τροπολογία 116
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. εκφράζει τη λύπη του που η Επιτροπή 
δεν υπέβαλε σενάριο που να βασίζεται 
από κοινού στην υψηλή ενεργειακή 
απόδοση και το υψηλό ποσοστό 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο 
θα είχε πολύ θετικά αποτελέσματα λόγω 
των μεταξύ τους συνεργιών· καλεί την 
Επιτροπή να αναλύσει ένα τέτοιο σενάριο 
για το 2050·

Or. en
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Τροπολογία 117
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. εκφράζει τη λύπη του που η Επιτροπή 
παρέλειψε να παρουσιάσει σενάριο που να 
βασίζεται τόσο στην υψηλή ενεργειακή 
απόδοση όσο και στο υψηλό ποσοστό 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δίνοντας 
έμφαση στις απαραίτητες συνεργίες 
μεταξύ των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης· 
καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει ένα 
τέτοιο σενάριο στις μοντελοποιήσεις της·

Or. en

Τροπολογία 118
Sabine Wils, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. τονίζει ότι κατά την μετάβαση του 
ενεργειακού τομέα θα πρέπει να τηρηθεί 
η αρχή της συνοχής με τις πολιτικές της 
Κοινότητας στον τομέα του 
περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα οι 
στόχοι του 6ου προγράμματος δράσης για 
το περιβάλλον για τη μείωση της 
ρύπανσης του εξωτερικού αέρα·

Or. en

Τροπολογία 119
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. επισημαίνει ότι, κατά τον 
μετασχηματισμό του ενεργειακού τοπίου, 
οι άνθρωποι βγαίνουν στο προσκήνιο· ως 
εκ τούτου, χαιρετίζει τον συνυπολογισμό 
της κοινωνικής διάστασης στον 
ενεργειακό χάρτη πορείας· παροτρύνει 
την Επιτροπή να επεξεργαστεί περαιτέρω 
το θέμα αυτό και να προτείνει μέτρα για 
την προσαρμογή της εκπαίδευσης και της 
εκ νέου κατάρτισης προάγοντας ένα 
ανθρώπινο δυναμικό με υψηλή 
εξειδίκευση και ενισχύοντας την 
απασχόληση· ζητεί να διερευνηθούν το 
κόστος και τα οφέλη για τους 
καταναλωτές, δίνοντας ιδιαίτερη
προσοχή στην ενεργειακή ένδεια και 
προστατεύοντας τα νοικοκυριά με 
χαμηλά εισοδήματα που πλήττονται 
περισσότερο από τις υψηλές τιμές της 
ενέργειας· τονίζει ότι όλοι οι τύποι 
καταναλωτών και επαγγελματιών-
καταναλωτών πρέπει να συμμετάσχουν 
στον κοινωνικό διάλογο και να 
πραγματοποιηθούν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης προκειμένου να γίνουν 
οι απαραίτητες αλλαγές συμπεριφοράς·

Or. en

Τροπολογία 120
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον 
αντίκτυπο που έχει η μετάβαση σε ένα 
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βιώσιμο ενεργειακό σύστημα στην 
απασχόληση σε διάφορους τομείς 
ενέργειας, βιομηχανίας και υπηρεσιών, 
και να συζητήσει τις επιπτώσεις του 
ενεργειακού χάρτη πορείας με τις πλέον 
ενδιαφερόμενες επιτροπές κοινωνικού 
διαλόγου. Επιπλέον, καλεί την Επιτροπή 
να αναπτύξει, σε συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, συγκεκριμένους 
μηχανισμούς που θα βοηθήσουν τους 
τομείς και τους εργαζόμενους στη 
μετάβαση, και να υποβάλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με αυτές 
τις συζητήσεις στα τέλη του 2013·

Or. en

Τροπολογία 121
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. αναγνωρίζει ότι η αυξανόμενη 
σημασία της ηλεκτρικής ενέργειας στο 
μελλοντικό ενεργειακό μείγμα απαιτεί την 
αξιοποίηση όλων των μέσων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα (απόδοση 
μετατροπής, ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, δέσμευση και αποθήκευση 
διοξειδίου του άνθρακα (CCS) και 
πυρηνική ενέργεια) εάν οι στόχοι για το 
κλίμα πρέπει να επιτευχθούν χωρίς να 
τεθούν σε κίνδυνο η ασφάλεια του 
εφοδιασμού και η ανταγωνιστικότητα·

Or. en

Τροπολογία 122
Sabine Wils, Marisa Matias
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. τονίζει ότι η εκτίμηση του κόστους 
και του οφέλους των διαφόρων σεναρίων 
για την ενεργειακή μετάβαση θα πρέπει 
να περιλαμβάνει το κόστος και τα οφέλη 
που θα προκύψουν σε άλλους τομείς, 
όπως μείωση των ποσοστών χρόνιων 
καρδιαγγειακών και αναπνευστικών 
παθήσεων λόγω της μείωσης της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης·

Or. en

Τροπολογία 123
Edit Herczog, Romana Jordan, Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6γ. τονίζει ότι η εξασφάλιση μιας πλήρως 
ανεπτυγμένης διασυνοριακής ενεργειακής 
υποδομής και ενός μηχανισμού 
ανταλλαγής πληροφοριών εντός της 
Ένωσης αποτελούν προϋπόθεση για την 
επιτυχία του χάρτη πορείας· τονίζει, ως 
εκ τούτου, την ανάγκη για καλό 
συντονισμό μεταξύ των πολιτικών των 
κρατών μελών και για κοινή δράση, 
αλληλεγγύη και διαφάνεια στους τομείς 
εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής, 
ενεργειακής ασφάλειας και επενδύσεων 
σε νέες ενεργειακές υποδομές·

Or. en

Τροπολογία 124
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. αναγνωρίζει τα συμπεράσματα του 
ενεργειακού χάρτη πορείας για το 2050 
σύμφωνα με τα οποία υπάρχουν 
ομοιότητες μεταξύ των δράσεων που 
προβλέπονται στα σενάρια που 
παρουσιάζονται αναλυτικά, έτσι ώστε να 
μετασχηματιστεί το ενεργειακό σύστημα 
της ΕΕ, ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη 
πορεία που έχει επιλεγεί για την επίτευξη 
ενός ενεργειακού συστήματος με χαμηλές 
ανθρακούχες εκπομπές για το 2050·
πιστεύει ότι η ανανεώσιμη ενέργεια, η 
ενεργειακή απόδοση και η ενεργειακή 
υποδομή αποτελούν ασφαλείς επιλογές·

7. επισημαίνει τα συμπεράσματα του 
ενεργειακού χάρτη πορείας για το 2050 
σύμφωνα με τα οποία υπάρχουν 
ομοιότητες μεταξύ των δράσεων που 
προβλέπονται στα σενάρια που 
παρουσιάζονται αναλυτικά, έτσι ώστε να 
μετασχηματιστεί το ενεργειακό σύστημα 
της ΕΕ· υποστηρίζει το συμπέρασμα της 
Επιτροπής ότι η ανανεώσιμη ενέργεια και 
η ενεργειακή απόδοση είναι οι δύο πιο 
σημαντικές ασφαλείς επιλογές· ωστόσο, 
εκφράζει την έντονη λύπη του που η 
Επιτροπή δεν εξέτασε συνδυασμένο 
σενάριο «υψηλού ποσοστού ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης», που θα μπορούσε να 
συμβάλει στη μείωση των εισαγωγών 
ενέργειας και θα εκπλήρωνε τους 
μακροπρόθεσμους στόχους της ΕΕ για το 
κλίμα· υποστηρίζει ότι θα πρέπει να 
επιλεγεί η πορεία που θα ακολουθηθεί, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η ασφάλεια 
των επενδύσεων· υποστηρίζει σθεναρά 
ένα μελλοντικό βιώσιμο και ασφαλές 
ενεργειακό σύστημα, το οποίο θα 
συνδυάζει τα οφέλη του σεναρίου 2 
(υψηλή ενεργειακή απόδοση) και του 
σεναρίου 4 (υψηλό ποσοστό ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας)·

Or. en

Τροπολογία 125
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. αναγνωρίζει τα συμπεράσματα του 
ενεργειακού χάρτη πορείας για το 2050 
σύμφωνα με τα οποία υπάρχουν 
ομοιότητες μεταξύ των δράσεων που 
προβλέπονται στα σενάρια που 
παρουσιάζονται αναλυτικά, έτσι ώστε να 
μετασχηματιστεί το ενεργειακό σύστημα 
της ΕΕ, ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη 
πορεία που έχει επιλεγεί για την επίτευξη 
ενός ενεργειακού συστήματος με χαμηλές 
ανθρακούχες εκπομπές για το 2050· 
πιστεύει ότι η ανανεώσιμη ενέργεια, η 
ενεργειακή απόδοση και η ενεργειακή 
υποδομή αποτελούν ασφαλείς επιλογές·

7. αναγνωρίζει τα συμπεράσματα του 
ενεργειακού χάρτη πορείας για το 2050 
σύμφωνα με τα οποία υπάρχουν 
ομοιότητες μεταξύ των δράσεων που 
προβλέπονται στα σενάρια που 
παρουσιάζονται αναλυτικά, έτσι ώστε να 
μετασχηματιστεί το ενεργειακό σύστημα 
της ΕΕ, ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη 
πορεία που έχει επιλεγεί για την επίτευξη 
ενός ενεργειακού συστήματος με χαμηλές 
ανθρακούχες εκπομπές για το 2050· 
πιστεύει ότι η ανανεώσιμη ενέργεια, η 
ενεργειακή απόδοση και η ενεργειακή 
υποδομή αποτελούν ασφαλείς επιλογές, αν 
και ο τρόπος και η έκταση με την οποία 
επιδιώκονται, μπορεί να επιφέρουν 
σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στα 
κράτη μέλη και στους καταναλωτές, 
γεγονός που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη·

Or. en

Τροπολογία 126
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. αναγνωρίζει τα συμπεράσματα του 
ενεργειακού χάρτη πορείας για το 2050 
σύμφωνα με τα οποία υπάρχουν 
ομοιότητες μεταξύ των δράσεων που 
προβλέπονται στα σενάρια που 
παρουσιάζονται αναλυτικά, έτσι ώστε να 
μετασχηματιστεί το ενεργειακό σύστημα 
της ΕΕ, ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη 
πορεία που έχει επιλεγεί για την επίτευξη 
ενός ενεργειακού συστήματος με χαμηλές 
ανθρακούχες εκπομπές για το 2050· 
πιστεύει ότι η ανανεώσιμη ενέργεια, η 
ενεργειακή απόδοση και η ενεργειακή 

7. χαιρετίζει τα συμπεράσματα του 
ενεργειακού χάρτη πορείας για το 2050 
σύμφωνα με τα οποία η ενίσχυση της 
ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και 
της ενεργειακής υποδομής αποτελούν τις 
ασφαλείς δράσεις που προβλέπονται σε 
όλα τα σενάρια που παρουσιάζονται 
αναλυτικά, έτσι ώστε να μετασχηματιστεί 
το ενεργειακό σύστημα της ΕΕ, 
ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη πορεία 
που έχει επιλεγεί για την επίτευξη ενός 
ενεργειακού συστήματος με χαμηλές 
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υποδομή αποτελούν ασφαλείς επιλογές· ανθρακούχες εκπομπές για το 2050·

Or. en

Τροπολογία 127
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. αναγνωρίζει τα συμπεράσματα του 
ενεργειακού χάρτη πορείας για το 2050 
σύμφωνα με τα οποία υπάρχουν 
ομοιότητες μεταξύ των δράσεων που 
προβλέπονται στα σενάρια που 
παρουσιάζονται αναλυτικά, έτσι ώστε να 
μετασχηματιστεί το ενεργειακό σύστημα 
της ΕΕ, ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη 
πορεία που έχει επιλεγεί για την επίτευξη 
ενός ενεργειακού συστήματος με χαμηλές 
ανθρακούχες εκπομπές για το 2050· 
πιστεύει ότι η ανανεώσιμη ενέργεια, η 
ενεργειακή απόδοση και η ενεργειακή 
υποδομή αποτελούν ασφαλείς επιλογές·

7. αναγνωρίζει τα συμπεράσματα του 
ενεργειακού χάρτη πορείας για το 2050 
σύμφωνα με τα οποία υπάρχουν 
ομοιότητες μεταξύ των δράσεων που 
προβλέπονται στα σενάρια που 
παρουσιάζονται αναλυτικά, έτσι ώστε να 
μετασχηματιστεί το ενεργειακό σύστημα 
της ΕΕ, ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη 
πορεία που έχει επιλεγεί για την επίτευξη 
ενός ενεργειακού συστήματος με χαμηλές 
ανθρακούχες εκπομπές για το 2050· 
πιστεύει ότι ενώ η ανανεώσιμη ενέργεια, η 
ενεργειακή απόδοση και η ενεργειακή 
υποδομή αποτελούν ασφαλείς επιλογές, ο 
τρόπος και η έκταση με την οποία 
επιδιώκονται, μπορεί να επιφέρουν 
σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, γεγονός 
που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη·

Or. en

Τροπολογία 128
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. αναγνωρίζει τα συμπεράσματα του 
ενεργειακού χάρτη πορείας για το 2050 
σύμφωνα με τα οποία υπάρχουν 

7. αναγνωρίζει τα συμπεράσματα του 
ενεργειακού χάρτη πορείας για το 2050 
σύμφωνα με τα οποία υπάρχουν 



PE496.406v01-00 82/165 AM\913063EL.doc

EL

ομοιότητες μεταξύ των δράσεων που 
προβλέπονται στα σενάρια που 
παρουσιάζονται αναλυτικά, έτσι ώστε να 
μετασχηματιστεί το ενεργειακό σύστημα 
της ΕΕ, ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη 
πορεία που έχει επιλεγεί για την επίτευξη 
ενός ενεργειακού συστήματος με χαμηλές 
ανθρακούχες εκπομπές για το 2050· 
πιστεύει ότι η ανανεώσιμη ενέργεια, η 
ενεργειακή απόδοση και η ενεργειακή 
υποδομή αποτελούν ασφαλείς επιλογές·

ομοιότητες μεταξύ των δράσεων που 
προβλέπονται στα σενάρια που 
παρουσιάζονται αναλυτικά, έτσι ώστε να 
μετασχηματιστεί το ενεργειακό σύστημα 
της ΕΕ, ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη 
πορεία που έχει επιλεγεί για την επίτευξη 
ενός ενεργειακού συστήματος με χαμηλές 
ανθρακούχες εκπομπές για το 2050· 
πιστεύει ότι η ανανεώσιμη ενέργεια, τα 
ευφυή δίκτυα και η ενεργειακή απόδοση 
αποτελούν ασφαλείς επιλογές, στον βαθμό 
που είναι προσανατολισμένα στην αγορά·

Or. sl

Τροπολογία 129
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. αναγνωρίζει τα συμπεράσματα του 
ενεργειακού χάρτη πορείας για το 2050 
σύμφωνα με τα οποία υπάρχουν 
ομοιότητες μεταξύ των δράσεων που 
προβλέπονται στα σενάρια που 
παρουσιάζονται αναλυτικά, έτσι ώστε να 
μετασχηματιστεί το ενεργειακό σύστημα 
της ΕΕ, ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη 
πορεία που έχει επιλεγεί για την επίτευξη 
ενός ενεργειακού συστήματος με χαμηλές 
ανθρακούχες εκπομπές για το 2050· 
πιστεύει ότι η ανανεώσιμη ενέργεια, η 
ενεργειακή απόδοση και η ενεργειακή 
υποδομή αποτελούν ασφαλείς επιλογές·

7. αναγνωρίζει τα συμπεράσματα του 
ενεργειακού χάρτη πορείας για το 2050 
σύμφωνα με τα οποία υπάρχουν 
ομοιότητες μεταξύ των δράσεων που 
προβλέπονται στα σενάρια που 
παρουσιάζονται αναλυτικά, έτσι ώστε να 
μετασχηματιστεί το ενεργειακό σύστημα 
της ΕΕ, ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη 
πορεία που έχει επιλεγεί για την επίτευξη 
ενός ενεργειακού συστήματος με χαμηλές 
ανθρακούχες εκπομπές για το 2050· 
πιστεύει ότι η ανανεώσιμη ενέργεια, η 
ενεργειακή απόδοση και η ενεργειακή 
υποδομή αποτελούν ασφαλείς επιλογές, 
αλλά αναγνωρίζει ότι αυτό συνοδεύεται 
από σημαντικό κόστος·

Or. de

Τροπολογία 130
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. αναγνωρίζει τα συμπεράσματα του 
ενεργειακού χάρτη πορείας για το 2050 
σύμφωνα με τα οποία υπάρχουν 
ομοιότητες μεταξύ των δράσεων που 
προβλέπονται στα σενάρια που 
παρουσιάζονται αναλυτικά, έτσι ώστε να 
μετασχηματιστεί το ενεργειακό σύστημα 
της ΕΕ, ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη 
πορεία που έχει επιλεγεί για την επίτευξη 
ενός ενεργειακού συστήματος με χαμηλές 
ανθρακούχες εκπομπές για το 2050· 
πιστεύει ότι η ανανεώσιμη ενέργεια, η 
ενεργειακή απόδοση και η ενεργειακή 
υποδομή αποτελούν ασφαλείς επιλογές·

7. αναγνωρίζει τα συμπεράσματα του 
ενεργειακού χάρτη πορείας για το 2050 
σύμφωνα με τα οποία υπάρχουν 
ομοιότητες μεταξύ των δράσεων που 
προβλέπονται στα σενάρια που 
παρουσιάζονται αναλυτικά, έτσι ώστε να 
μετασχηματιστεί το γηράσκον ενεργειακό 
σύστημα και η ενεργειακή υποδομή της 
ΕΕ, ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη 
πορεία που έχει επιλεγεί για την επίτευξη 
ενός βελτιστοποιημένου ενεργειακού 
συστήματος με χαμηλές ανθρακούχες 
εκπομπές για το 2050· πιστεύει ότι η 
ανανεώσιμη ενέργεια, η ενεργειακή 
απόδοση και η ενεργειακή υποδομή 
αποτελούν ασφαλείς επιλογές·

Or. en

Τροπολογία 131
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. αναγνωρίζει τα συμπεράσματα του 
ενεργειακού χάρτη πορείας για το 2050 
σύμφωνα με τα οποία υπάρχουν 
ομοιότητες μεταξύ των δράσεων που 
προβλέπονται στα σενάρια που 
παρουσιάζονται αναλυτικά, έτσι ώστε να 
μετασχηματιστεί το ενεργειακό σύστημα 
της ΕΕ, ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη 
πορεία που έχει επιλεγεί για την επίτευξη 
ενός ενεργειακού συστήματος με χαμηλές 
ανθρακούχες εκπομπές για το 2050· 
πιστεύει ότι η ανανεώσιμη ενέργεια, η 
ενεργειακή απόδοση και η ενεργειακή 

7. αναγνωρίζει τα συμπεράσματα του 
ενεργειακού χάρτη πορείας για το 2050 
σύμφωνα με τα οποία υπάρχουν 
ομοιότητες μεταξύ των δράσεων που 
προβλέπονται στα σενάρια που 
παρουσιάζονται αναλυτικά, έτσι ώστε να 
μετασχηματιστεί το ενεργειακό σύστημα 
της ΕΕ, ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη 
πορεία που έχει επιλεγεί για την επίτευξη 
ενός ενεργειακού συστήματος με χαμηλές 
ανθρακούχες εκπομπές για το 2050· 
πιστεύει ότι η εγχώρια ανανεώσιμη 
ενέργεια, ενεργειακή απόδοση και 
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υποδομή αποτελούν ασφαλείς επιλογές· ενεργειακή υποδομή αποτελούν ασφαλείς 
επιλογές·

Or. en

Τροπολογία 132
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. επισημαίνει ότι πριν από τη δέσμευση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της 
πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα 
για την περίοδο μετά το 2020, είναι 
αναγκαίο να εκπονηθεί και να υποβληθεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 
εκτίμηση των επιπτώσεων των 
προτεινόμενων λύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων 
στα επιμέρους κράτη μέλη· η προσέγγιση 
αυτή θα παρέχει την κατάλληλη 
αξιολόγηση των προτεινόμενων λύσεων 
για το κάθε κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. pl

Τροπολογία 133
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. πιστεύει ότι η οικονομική κρίση θα 
πρέπει να θεωρηθεί ως ευκαιρία για τον 
μετασχηματισμό του αναπτυξιακού 
προτύπου της κοινωνίας σε μία οικονομία 
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υψηλής ενεργειακής απόδοσης, που 
βασίζεται πλήρως στην ανανεώσιμη 
ενέργεια και είναι ανθεκτική στις 
κλιματικές αλλαγές· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να υποβάλει η Επιτροπή 
προτάσεις για μια δέσμη μέτρων για την 
ενέργεια και το κλίμα για το 2030, που να 
βασίζεται στους τρέχοντες τρεις πυλώνες, 
δηλ. αέρια του θερμοκηπίου, 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
ενεργειακή απόδοση·

Or. en

Τροπολογία 134
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. ζητεί την τήρηση της αρχής «ενέργεια 
για όλους» και, ως εκ τούτου, τονίζει ότι 
θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα 
νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, τα 
οποία θα δυσκολευτούν να 
αντιμετωπίσουν τον μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, αν οι τιμές της 
ενέργειας αυξηθούν, όπως αναμένεται· 
πιστεύει ότι θα πρέπει να καθοριστούν 
συγκεκριμένα μέτρα σε ευρωπαϊκό, 
εθνικό και τοπικό επίπεδο για την 
αποφυγή της ενεργειακής ένδειας·

Or. en

Τροπολογία 135
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. επισημαίνει ότι η υιοθέτηση της 
στρατηγικής απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές χωρίς να ληφθεί 
υπόψη η κατάσταση ορισμέν ων κρατών 
μελών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή 
αύξηση της ενεργειακής φτώχειας, η 
οποία εκτιμάται ως μια κατάσταση κατά 
την οποία το κόστος της ενέργειας 
υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού 
των νοικοκυριών·

Or. pl

Τροπολογία 136
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. υπενθυμίζει την αβεβαιότητα που 
προκύπτει από την εφαρμογή ενός 
περιορισμένου συνόλου αναλυτικών 
εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων 
οικονομετρικών μοντέλων, με προοπτική  
έως το έτος 2050, ειδικότερα την έλλειψη 
πρόσβασης των κρατών μελών στη 
γνώση της λεπτομερούς λειτουργίας 
ορισμένων οικονομετρικών μοντέλων 
(π.χ. μοντέλο PRIMES)· σε έναν τέτοιο 
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι γενικοί 
περιορισμοί που προκύπτουν από την 
κατάρτιση ενός μοντέλου, καθώς η χρήση 
διαφορετικών μοντέλων για την 
παραγωγή συγκεκριμένων προβλέψεων 
μπορεί να δώσει αποτελέσματα με 
σημαντικές διαφορές·  υπογραμμίζει ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκπόνηση 
της εκτίμησης επιπτώσεων των 
δραστηριοτήτων που προσδιορίζονται 
στις ανακοινώσεις της για μια οικονομία 



AM\913063EL.doc 87/165 PE496.406v01-00

EL

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα έως το 2050, εξακολουθεί να 
χρησιμοποιεί την ίδια σειρά εργαλείων 
κατάρτισης μοντέλων και, στην πράξη, 
τα κράτη μέλη δεν έχουν τη δυνατότητα 
εξακρίβωσής τους·

Or. pl

Τροπολογία 137
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι ένα υψηλότερο μερίδιο 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πέρα από 
το 2020 αποτελεί βασική πτυχή ενός πιο 
βιώσιμου ενεργειακού συστήματος· 
αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι όλα τα σενάρια 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες 
εκπομπές, τα οποία εξετάζονται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής, προϋποθέτουν 
αυξημένο μερίδιο ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ, 
της τάξης του 30% περίπου της 
ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης το 
2030·

8. αναγνωρίζει ότι ένα σημαντικά
υψηλότερο μερίδιο ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην ενεργειακή κατανάλωση
της ΕΕ πέρα από το 2020, 
συμπεριλαμβανομένου του 2030, αποτελεί
προϋπόθεση για ένα πιο βιώσιμο 
ενεργειακό σύστημα· ωστόσο, σημειώνει 
ότι κανένα από τα σενάρια, τα οποία 
εξετάζονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, δεν βασίζεται στη 
συνδυαστική αύξηση ενός υψηλότερου 
μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και μιας υψηλότερης 
ενεργειακής απόδοσης, που θα επέτρεπε 
τη μετάβαση της ΕΕ σε μια οικονομία που 
θα βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 
2050· δεδομένης της ανάγκης να 
εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των 
επενδυτών, ζητεί ένα πλαίσιο πολιτικής
για την ενέργεια και την κλιματική 
αλλαγή για το 2030, το οποίο θα 
περιλαμβάνει φιλόδοξους στόχους για την 
ανανεώσιμη ενέργεια, την εξοικονόμηση 
ενέργεια και τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου·

Or. en



PE496.406v01-00 88/165 AM\913063EL.doc

EL

Τροπολογία 138
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι ένα υψηλότερο μερίδιο 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πέρα από 
το 2020 αποτελεί βασική πτυχή ενός πιο 
βιώσιμου ενεργειακού συστήματος· 
αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι όλα τα σενάρια 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες 
εκπομπές, τα οποία εξετάζονται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής, 
προϋποθέτουν αυξημένο μερίδιο
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 
ενεργειακό μείγμα της ΕΕ, της τάξης του 
30% περίπου της ακαθάριστης τελικής 
κατανάλωσης το 2030·

8. αναγνωρίζει ότι ένα υψηλότερο μερίδιο 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πέρα από 
το 2020 αποτελεί βασική πτυχή ενός πιο 
βιώσιμου ενεργειακού συστήματος· τονίζει 
ότι μπορεί να επιτευχθεί εξασφάλιση 
μεριδίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
της τάξης του 45% της ακαθάριστης 
τελικής κατανάλωσης το 2030· για 
παράδειγμα, εστιάζοντας περισσότερο 
στην ενεργειακή απόδοση και θέτοντας 
τους σωστούς στόχους, που θα 
εξασφάλιζαν την απαιτούμενη ασφάλεια 
στους επενδυτές στον τομέα της 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 139
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι ένα υψηλότερο μερίδιο 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πέρα από 
το 2020 αποτελεί βασική πτυχή ενός πιο 
βιώσιμου ενεργειακού συστήματος· 
αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι όλα τα σενάρια 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
τα οποία εξετάζονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, προϋποθέτουν αυξημένο 
μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 
ενεργειακό μείγμα της ΕΕ, της τάξης του 
30% περίπου της ακαθάριστης τελικής 

8. αναγνωρίζει ότι ένα σημαντικά
υψηλότερο μερίδιο ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας πέρα από το 2020 αποτελεί 
βασική πτυχή ενός μελλοντικού
ενεργειακού συστήματος· αναγνωρίζει, 
επιπλέον, ότι όλα τα σενάρια απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές, τα οποία 
εξετάζονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, προϋποθέτουν αυξημένο 
μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 
ενεργειακό μείγμα της ΕΕ, της τάξης του 
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κατανάλωσης το 2030· 30% περίπου της ακαθάριστης τελικής 
κατανάλωσης το 2030, οδηγώντας σε
μερίδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
άνω του 55% το 2050· τονίζει ότι μπορεί 
να επιτευχθεί υψηλότερο μερίδιο 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 45% 
μέχρι το 2030 εάν οι επενδύσεις στην 
ενεργειακή απόδοση πραγματοποιηθούν 
νωρίς και ληφθούν υπόψη πλήρως οι 
τεχνολογίες θέρμανσης και ψύξης με 
ανανεώσιμη ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 140
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι ένα υψηλότερο μερίδιο 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πέρα από 
το 2020 αποτελεί βασική πτυχή ενός πιο 
βιώσιμου ενεργειακού συστήματος· 
αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι όλα τα σενάρια 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
τα οποία εξετάζονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, προϋποθέτουν αυξημένο 
μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 
ενεργειακό μείγμα της ΕΕ, της τάξης του 
30% περίπου της ακαθάριστης τελικής 
κατανάλωσης το 2030·

8. αναγνωρίζει ότι ένα υψηλότερο μερίδιο 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πέρα από
το 2020 αποτελεί βασική πτυχή ενός πιο 
βιώσιμου ενεργειακού συστήματος· 
αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι όλα τα σενάρια 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
τα οποία εξετάζονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, προϋποθέτουν αυξημένο 
μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 
ενεργειακό μείγμα της ΕΕ, της τάξης του 
30% περίπου της ακαθάριστης τελικής 
κατανάλωσης το 2030· πιστεύει ότι η 
πορεία προς μια καλύτερη πολιτική για 
την ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να 
εστιάζει σε ολόκληρη την αλυσίδα 
προσφοράς και ζήτησης ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης του 
μετασχηματισμού, της μεταφοράς, της 
διανομής και του εφοδιασμού, παράλληλα 
με τη βιομηχανική, οικιακή κατανάλωση 
και την κατανάλωση κτιρίων·

Or. en
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Τροπολογία 141
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι ένα υψηλότερο μερίδιο 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πέρα από 
το 2020 αποτελεί βασική πτυχή ενός πιο 
βιώσιμου ενεργειακού συστήματος· 
αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι όλα τα σενάρια 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες 
εκπομπές, τα οποία εξετάζονται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής, 
προϋποθέτουν αυξημένο μερίδιο 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 
ενεργειακό μείγμα της ΕΕ, της τάξης του 
30% περίπου της ακαθάριστης τελικής 
κατανάλωσης το 2030·

8. αναγνωρίζει ότι ένα υψηλότερο μερίδιο 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 
ακαθάριστη τελική κατανάλωση της ΕΕ 
πέρα από το 2020 αποτελεί προϋπόθεση
για ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό σύστημα· 
αναγνωρίζει ότι η παραδοχή ότι το 
αυξημένο μερίδιο ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ, 
της τάξης του τουλάχιστον 30% της 
ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης το 
2030 θα προσέφερε στον τομέα της 
ενέργειας την απαραίτητη επενδυτική 
ασφάλεια, ενώ παράλληλα θα έδινε τη 
δυνατότητα σημαντικών 
μακροοικονομικών οφελών·

Or. en

Τροπολογία 142
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι ένα υψηλότερο μερίδιο 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πέρα από 
το 2020 αποτελεί βασική πτυχή ενός πιο 
βιώσιμου ενεργειακού συστήματος· 
αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι όλα τα σενάρια 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
τα οποία εξετάζονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, προϋποθέτουν αυξημένο 
μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 
ενεργειακό μείγμα της ΕΕ, της τάξης του 

8. αναγνωρίζει ότι ένα υψηλότερο μερίδιο 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πέρα από 
το 2020 αποτελεί βασική πτυχή ενός πιο 
βιώσιμου ενεργειακού συστήματος· 
αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι όλα τα σενάρια 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
τα οποία εξετάζονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, προϋποθέτουν αυξημένο 
μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 
ενεργειακό μείγμα της ΕΕ, της τάξης του 
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30% περίπου της ακαθάριστης τελικής 
κατανάλωσης το 2030·

30% περίπου της ακαθάριστης τελικής 
κατανάλωσης το 2030· υποθέτει, ωστόσο, 
ότι δεν θα εγκριθούν περαιτέρω 
δεσμευτικοί στόχοι προτού επιτευχθεί 
παγκόσμια συμφωνία για τη μείωση των 
εκπομπών ή χωρίς να ληφθούν 
συμμετρικές δράσεις από άλλες μεγάλες 
οικονομίες·

Or. en

Τροπολογία 143
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι ένα υψηλότερο μερίδιο 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πέρα από 
το 2020 αποτελεί βασική πτυχή ενός πιο 
βιώσιμου ενεργειακού συστήματος· 
αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι όλα τα σενάρια 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
τα οποία εξετάζονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, προϋποθέτουν αυξημένο 
μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 
ενεργειακό μείγμα της ΕΕ, της τάξης του 
30% περίπου της ακαθάριστης τελικής 
κατανάλωσης το 2030·

8. αναγνωρίζει ότι ένα υψηλότερο μερίδιο 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πέρα από 
το 2020 αποτελεί βασική πτυχή ενός πιο 
βιώσιμου ενεργειακού συστήματος· 
αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι όλα τα σενάρια 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
τα οποία εξετάζονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, προϋποθέτουν αυξημένο 
μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 
ενεργειακό μείγμα της ΕΕ, της τάξης του 
30% περίπου της ακαθάριστης τελικής 
κατανάλωσης το 2030· υπογραμμίζει 
ωστόσο τη σημασία ολόκληρης της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών εφόσον 
πρέπει να επιτευχθεί η απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, καθώς και οι 
κλιματικοί στόχοι χωρίς να τεθεί σε 
κίνδυνο η ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού και η ανταγωνιστικότητα·

Or. en

Τροπολογία 144
Jolanta Emilia Hibner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι ένα υψηλότερο μερίδιο 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πέρα από 
το 2020 αποτελεί βασική πτυχή ενός πιο 
βιώσιμου ενεργειακού συστήματος· 
αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι όλα τα σενάρια 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
τα οποία εξετάζονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, προϋποθέτουν αυξημένο 
μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 
ενεργειακό μείγμα της ΕΕ, της τάξης του 
30% περίπου της ακαθάριστης τελικής 
κατανάλωσης το 2030·

8. αναγνωρίζει ότι ένα υψηλότερο μερίδιο 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πέρα από 
το 2020 αποτελεί βασική πτυχή ενός πιο 
βιώσιμου ενεργειακού συστήματος· 
αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι όλα τα σενάρια 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
τα οποία εξετάζονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, προϋποθέτουν αυξημένο 
μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 
ενεργειακό μείγμα της ΕΕ, της τάξης του 
30% περίπου της ακαθάριστης τελικής 
κατανάλωσης το 2030· αναγνωρίζει ότι 
στην περίπτωση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
επίδρασητων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην άνοδο των τιμών της 
ενέργειας και στην κατάσταση των 
ενεργοβόρων βιομηχανιών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. pl

Τροπολογία 145
Sabine Wils, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι ένα υψηλότερο μερίδιο 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πέρα από 
το 2020 αποτελεί βασική πτυχή ενός πιο 
βιώσιμου ενεργειακού συστήματος· 
αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι όλα τα σενάρια 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
τα οποία εξετάζονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, προϋποθέτουν αυξημένο 
μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 
ενεργειακό μείγμα της ΕΕ, της τάξης του 

8. αναγνωρίζει ότι ένα υψηλότερο μερίδιο 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πέρα από 
το 2020 αποτελεί βασική πτυχή ενός πιο 
βιώσιμου ενεργειακού συστήματος· 
αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι όλα τα σενάρια 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
τα οποία εξετάζονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, προϋποθέτουν αυξημένο 
μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 
ενεργειακό μείγμα της ΕΕ, της τάξης του 
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30% περίπου της ακαθάριστης τελικής 
κατανάλωσης το 2030·

30% περίπου της ακαθάριστης τελικής 
κατανάλωσης το 2030· υπογραμμίζει την 
απουσία σεναρίου υψηλού μεριδίου 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης στον 
ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050, ο 
οποίος θα μπορούσε να προβλέπει 
μεγαλύτερο μερίδιο ανανεώσιμης 
ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 146
Νίκη Τζαβέλα, Herbert Reul, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι ένα υψηλότερο μερίδιο 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πέρα από 
το 2020 αποτελεί βασική πτυχή ενός πιο 
βιώσιμου ενεργειακού συστήματος· 
αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι όλα τα σενάρια 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
τα οποία εξετάζονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, προϋποθέτουν αυξημένο 
μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 
ενεργειακό μείγμα της ΕΕ, της τάξης του 
30% περίπου της ακαθάριστης τελικής 
κατανάλωσης το 2030·

8. αναγνωρίζει ότι ένα υψηλότερο μερίδιο 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πέρα από 
το 2020 αποτελεί βασική πτυχή ενός πιο 
βιώσιμου ενεργειακού συστήματος, ενώ 
υπογραμμίζει ότι οι ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας δεν μπορούν από μόνες τους να 
ανοίξουν τον δρόμο για την απαλλαγή από 
τις ανθρακούχες εκπομπές και πρέπει να 
συνδυαστούν με εναλλακτικές πηγές 
ενέργειας· αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι όλα 
τα σενάρια απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, τα οποία 
εξετάζονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, προϋποθέτουν αυξημένο 
μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 
ενεργειακό μείγμα της ΕΕ, της τάξης του 
30% περίπου της ακαθάριστης τελικής 
κατανάλωσης το 2030·

Or. en

Τροπολογία 147
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan



PE496.406v01-00 94/165 AM\913063EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι ένα υψηλότερο μερίδιο 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πέρα από 
το 2020 αποτελεί βασική πτυχή ενός πιο 
βιώσιμου ενεργειακού συστήματος· 
αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι όλα τα σενάρια 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
τα οποία εξετάζονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, προϋποθέτουν αυξημένο 
μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 
ενεργειακό μείγμα της ΕΕ, της τάξης του 
30% περίπου της ακαθάριστης τελικής 
κατανάλωσης το 2030·

8. αναγνωρίζει ότι ένα υψηλότερο μερίδιο 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πέρα από 
το 2020 αποτελεί βασική πτυχή ενός πιο 
βιώσιμου ενεργειακού συστήματος· 
αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι όλα τα σενάρια 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
τα οποία εξετάζονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, προϋποθέτουν αυξημένο 
μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο
μέσο ενεργειακό μείγμα σε επίπεδο ΕΕ, 
της τάξης του 30% περίπου της 
ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης το 
2030·

Or. en

Τροπολογία 148
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι ένα υψηλότερο μερίδιο 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πέρα από 
το 2020 αποτελεί βασική πτυχή ενός πιο 
βιώσιμου ενεργειακού συστήματος· 
αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι όλα τα σενάρια 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
τα οποία εξετάζονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, προϋποθέτουν αυξημένο 
μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 
ενεργειακό μείγμα της ΕΕ, της τάξης του 
30% περίπου της ακαθάριστης τελικής 
κατανάλωσης το 2030·

8. αναγνωρίζει ότι ένα υψηλότερο μερίδιο
ώριμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
πέρα από το 2020 αποτελεί βασική πτυχή 
ενός πιο βιώσιμου ενεργειακού 
συστήματος· αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι 
όλα τα σενάρια απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, τα οποία 
εξετάζονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, προϋποθέτουν αυξημένο 
μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 
ενεργειακό μείγμα της ΕΕ, της τάξης του 
30% περίπου της ακαθάριστης τελικής 
κατανάλωσης το 2030·

Or. en



AM\913063EL.doc 95/165 PE496.406v01-00

EL

Τροπολογία 149
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. αναγνωρίζει την αυξημένη 
αλληλεπίδραση ανάμεσα στα κεντρικά, 
μεγάλη κλίμακας συστήματα και τα 
αποκεντρωμένα συστήματα· επιπλέον, 
υπογραμμίζει την ανάγκη να αναπτυχτεί 
συνεκτική στρατηγική για την προώθηση 
και διευκόλυνση της χρήσης γεννητριών 
μικρής κλίμακας για την παραγωγή 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 150
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2 α (νέος) (μετά την παράγραφο 8)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ενεργειακή απόδοση

Or. en

Τροπολογία 151
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι η βελτιωμένη ενεργειακή 9. τονίζει ότι η βελτιωμένη ενεργειακή 
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απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας θα 
διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στον 
μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος, και ότι η επίτευξη των 
στόχων για το 2020 αποτελεί σημαντική 
βάση για περαιτέρω πρόοδο έως το 2050·
από αυτήν την άποψη, συστήνει την 
ένταξη της ενεργειακής απόδοσης στα 
εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα των 
κρατών μελών·

απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας θα 
διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στον 
μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος, και ότι η επίτευξη των 
στόχων για το 2020 αποτελεί σημαντική 
βάση για περαιτέρω πρόοδο έως το 2050·

Or. sl

Τροπολογία 152
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι η βελτιωμένη ενεργειακή 
απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας θα 
διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στον 
μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος, και ότι η επίτευξη των 
στόχων για το 2020 αποτελεί σημαντική 
βάση για περαιτέρω πρόοδο έως το 2050· 
από αυτήν την άποψη, συστήνει την 
ένταξη της ενεργειακής απόδοσης στα 
εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα των 
κρατών μελών·

9. τονίζει ότι η αποκεντρωμένη 
παραγωγή, η βελτιωμένη ενεργειακή 
απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας θα 
διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στον 
μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος, και ότι η επίτευξη των 
στόχων για το 2020 αποτελεί σημαντική 
βάση για περαιτέρω πρόοδο έως το 2050·
καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
ρητά την αποκεντρωμένη παραγωγή στις 
μελλοντικές προβλέψεις· καλεί επίσης την 
Επιτροπή να αντιμετωπίσει σαφώς τυχόν 
οικονομικά και τεχνικά εμπόδια στην 
ανάπτυξη αποκεντρωμένης παραγωγής 
στα κράτη μέλη· από αυτήν την άποψη, 
συστήνει την ένταξη της αποκεντρωμένης 
παραγωγής και της ενεργειακής απόδοσης 
στα εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα των 
κρατών μελών·

Or. nl
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Τροπολογία 153
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι η βελτιωμένη ενεργειακή 
απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας θα 
διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στον 
μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος, και ότι η επίτευξη των 
στόχων για το 2020 αποτελεί σημαντική 
βάση για περαιτέρω πρόοδο έως το 2050· 
από αυτήν την άποψη, συστήνει την 
ένταξη της ενεργειακής απόδοσης στα 
εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα των 
κρατών μελών·

9. τονίζει ότι η βελτιωμένη ενεργειακή 
απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας θα 
διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στον 
μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος, και ότι η επίτευξη των 
στόχων για το 2020 αποτελεί προϋπόθεση 
για περαιτέρω πρόοδο έως το 2050· από 
αυτήν την άποψη, συστήνει στα κράτη 
μέλη να επιτείνουν τις προσπάθειές τους 
ώστε να εφαρμόσουν πλήρως και να 
υπερβούν την πρόσφατα εγκριθείσα 
οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, 
καθώς και στην Επιτροπή να υποβάλει 
ένα φιλόδοξο πλαίσιο πολιτικής για την 
ενεργειακή απόδοση και την 
εξοικονόμηση ενέργειας, που να 
συμπεριλαμβάνει στόχους για το 2030·

Or. en

Τροπολογία 154
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι η βελτιωμένη ενεργειακή 
απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας θα 
διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στον 
μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος, και ότι η επίτευξη των 
στόχων για το 2020 αποτελεί σημαντική 
βάση για περαιτέρω πρόοδο έως το 2050· 
από αυτήν την άποψη, συστήνει την 
ένταξη της ενεργειακής απόδοσης στα 
εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα των 

9. τονίζει ότι η βελτιωμένη ενεργειακή 
απόδοση θα διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο στον μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, και ότι η 
επίτευξη των στόχων για το 2020 αποτελεί 
σημαντική βάση για περαιτέρω πρόοδο 
έως το 2050· συνιστά, ως εκ τούτου, στα 
κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να ενισχύσουν τη συμμετοχή 
των εθνικών προσεγγίσεων και τραπεζών 
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κρατών μελών· ανάπτυξης και να στηρίξουν την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών· από 
αυτήν την άποψη, συστήνει την ένταξη της 
ενεργειακής απόδοσης στα εθνικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα των κρατών 
μελών·

Or. de

Τροπολογία 155
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι η βελτιωμένη ενεργειακή 
απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας θα 
διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στον 
μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος, και ότι η επίτευξη των 
στόχων για το 2020 αποτελεί σημαντική 
βάση για περαιτέρω πρόοδο έως το 2050· 
από αυτήν την άποψη, συστήνει την 
ένταξη της ενεργειακής απόδοσης στα 
εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα των 
κρατών μελών·

9. τονίζει ότι η βελτιωμένη ενεργειακή 
απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας θα 
διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στον 
μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος, και ότι η επίτευξη των 
στόχων για το 2020 αποτελεί σημαντική 
βάση για περαιτέρω πρόοδο έως το 2050· 
υπογραμμίζει τη σημασία της 
αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας 
για την αύξηση της ενεργειακής
απόδοσης· συστήνει την ένταξη της 
ενεργειακής απόδοσης στα εθνικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 156
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι η βελτιωμένη ενεργειακή 
απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας θα 

9. τονίζει ότι η βελτιωμένη ενεργειακή 
απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας θα 
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διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στον 
μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος, και ότι η επίτευξη των 
στόχων για το 2020 αποτελεί σημαντική 
βάση για περαιτέρω πρόοδο έως το 2050· 
από αυτήν την άποψη, συστήνει την 
ένταξη της ενεργειακής απόδοσης στα 
εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα των 
κρατών μελών·

διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στον 
μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος, και ότι η επίτευξη των 
στόχων για το 2020 αποτελεί σημαντική 
βάση για περαιτέρω πρόοδο έως το 2050· 
από αυτήν την άποψη, προτείνει τη 
θέσπιση δεσμευτικών στόχων για την 
ενεργειακή απόδοση για το 2030, 2040 
και 2050· συστήνει εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης και την ένταξη της 
ενεργειακής απόδοσης στα εθνικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 157
Sabine Wils, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι η βελτιωμένη ενεργειακή 
απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας θα 
διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στον 
μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος, και ότι η επίτευξη των 
στόχων για το 2020 αποτελεί σημαντική 
βάση για περαιτέρω πρόοδο έως το 2050· 
από αυτήν την άποψη, συστήνει την 
ένταξη της ενεργειακής απόδοσης στα 
εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα των 
κρατών μελών·

9. τονίζει ότι η βελτιωμένη ενεργειακή 
απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας θα 
διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στον 
μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος, και ότι η επίτευξη των 
στόχων για το 2020 αποτελεί σημαντική 
βάση για περαιτέρω πρόοδο έως το 2050· 
από αυτήν την άποψη, συστήνει να 
προταθεί στόχος ενεργειακής απόδοσης 
για το 2030, ως μέρος μιας νέας δέσμης 
μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια·  

Or. en

Τροπολογία 158
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι η βελτιωμένη ενεργειακή 
απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας θα 
διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στον 
μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος, και ότι η επίτευξη των 
στόχων για το 2020 αποτελεί σημαντική 
βάση για περαιτέρω πρόοδο έως το 2050· 
από αυτήν την άποψη, συστήνει την 
ένταξη της ενεργειακής απόδοσης στα 
εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα των 
κρατών μελών·

9. τονίζει ότι η βελτιωμένη ενεργειακή 
απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας θα 
διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στον 
μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος, και ότι η επίτευξη των 
στόχων για το 2020 αποτελεί βασική 
προτεραιότητα για περαιτέρω πρόοδο έως 
το 2050· από αυτήν την άποψη, συστήνει 
την ένταξη της ενεργειακής απόδοσης στα 
εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 159
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι η βελτιωμένη ενεργειακή 
απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας θα 
διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στον 
μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος, και ότι η επίτευξη των 
στόχων για το 2020 αποτελεί σημαντική 
βάση για περαιτέρω πρόοδο έως το 2050· 
από αυτήν την άποψη, συστήνει την 
ένταξη της ενεργειακής απόδοσης στα 
εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα των 
κρατών μελών·

9. τονίζει ότι η βελτιωμένη ενεργειακή 
απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας θα 
διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στον 
μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος, και ότι η επίτευξη των 
στόχων για το 2020 αποτελεί βασική 
προτεραιότητα για περαιτέρω πρόοδο έως 
το 2050· από αυτήν την άποψη, συστήνει 
την ένταξη της ενεργειακής απόδοσης στα 
εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 160
Νίκη Τζαβέλα, Herbert Reul, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. ομοίως, κάνει έκκληση για ενεργειακά 
αποδοτικότερες δράσεις που θα 
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
ενεργειακής ένδειας το οποίο εστιάζεται 
κυρίως στη θέρμανση, στις κοινωνίες της 
ΕΕ· ταυτόχρονα, ζητεί ανάλυση και 
αναθεώρηση της εθνικής νομοθεσίας που 
αποτελεί πρόσκομμα για επενδύσεις 
ενεργειακής απόδοσης/βελτιστοποίηση 
της παραγωγής και χρήσης θερμότητας 
σε ορισμένα κράτη μέλη (φορολόγηση, 
δημόσιες συμβάσεις, τιμολόγηση 
θερμότητας κ.λπ.)·

Or. en

Τροπολογία 161
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπογραμμίζει ότι η ενεργειακή 
απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας 
είναι οι πλέον οικονομικά αποδοτικοί 
τρόποι για την ΕΕ προκειμένου να 
επιτύχει τη μετάβασή της σε μια 
οικονομία σχεδόν πλήρως βασισμένη στις 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας, ενώ 
παράλληλα ενισχύει τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, την καινοτομία και τη 
μείωση των εισαγωγών ορυκτών και 
πυρηνικών καυσίμων και τη συνολική 
εξάρτηση από τις εισαγωγές·  υπενθυμίζει 
ότι η ΕΕ δαπανά επί του παρόντος γύρω 
στο 4% του ΑΕγχΠ της (488 
δισεκατομμύρια ευρώ το 2011) για 
εισαγωγές ενέργειας από τρίτες χώρες· 
τονίζει ότι μια ταχεία υποδειγματική 
στροφή προς τις εναλλακτικές πηγές 
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ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας 
θα περιορίσει σημαντικά τη μεταφορά 
πλούτου από την ΕΕ προς παραγωγούς 
πετρελαιοειδών, φυσικού αερίου, 
λιθάνθρακα και ορυκτών καυσίμων εκτός 
της ΕΕ, καθιστώντας την οικονομία της 
ΕΕ ανθεκτικότερη έναντι των υψηλών 
τιμών των καυσίμων και της ενεργειακής 
αστάθειας και της αστάθειας των τιμών·  
συνιστά να ενσωματώσουν τα κράτη μέλη 
στόχους ενεργειακής απόδοσης σε 
περισσότερους τομείς πολιτικής, να 
διεξάγουν συστηματική ανάλυση των 
δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας σε 
καίριους τομείς, όπως ο 
κατασκευαστικός τομέας και ο τομέας 
των μεταφορών· υπογραμμίζει ότι, σε 
αυτό το πλαίσιο, ο πιο πολλά 
υποσχόμενος τομέας για ανάληψη δράσης 
σχετίζεται με την ανακαίνιση του 
υπάρχοντος κτιριακού δυναμικού, ώστε η 
κατανάλωση ενέργειας να μειωθεί 
παγκοσμίως κατά 80% έως το 2050 σε 
αυτόν τον τομέα· 

Or. en

Τροπολογία 162
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπογραμμίζει ότι όλα τα σενάρια 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες 
εκπομπές υποδεικνύουν ότι η ενεργειακή 
απόδοση αποτελεί καίριο παράγοντα για 
τη διασφάλιση της μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και τονίζει ότι η ενεργειακή 
απόδοση αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της 
ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της 
ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η επίτευξη των 
στόχων του 2050 για την απαλλαγή από 
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τις ανθρακούχες εκπομπές απαιτεί την 
κάλυψη των στόχων ενεργειακής 
απόδοσης για το 2020 και τον καθορισμό 
νέων ενδιάμεσων στόχων για το 2030· 
πιστεύει ότι μια καλύτερη πολιτική 
ενεργειακής απόδοσης ενδιαφέρει 
ολόκληρη την αλυσίδα προσφοράς και 
ζήτησης, συμπεριλαμβανομένης του 
μετασχηματισμού, της μεταφοράς, της 
διανομής, και του εφοδιασμού, καθώς 
επίσης και της βιομηχανικής και της 
οικιακής κατανάλωσης και της 
κατανάλωσης κτιρίων·

Or. en

Τροπολογία 163
Fiona Hall, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
υιοθετηθεί σε ευρωπαϊκό, εθνικό και 
τοπικό επίπεδο ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που να εμπεριέχει την πιθανή 
εξοικονόμηση ενέργειας στους τομείς του 
ενεργειακού εφοδιασμού και της τελικής 
χρήσης·  έχει την άποψη ότι η μετάβαση 
σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών ζητεί να αποδοθεί περισσότερη 
σημασία στην απαλλαγή των 
συστημάτων θέρμανσης και ψύξης από 
τις ανθρακούχες εκπομπές·

Or. en

Τροπολογία 164
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. συνιστά να ενσωματώσουν τα κράτη 
μέλη στόχους ενεργειακής απόδοσης σε 
περισσότερους τομείς πολιτικής, να 
διεξάγουν συστηματική ανάλυση των 
δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας 
καίριων τομέων, όπως ο 
κατασκευαστικός τομέας και ο τομέας 
των μεταφορών· υπογραμμίζει ότι, σε 
αυτό το πλαίσιο, ο πιο πολλά 
υποσχόμενος τομέας ανάληψης δράσης 
είναι ο τομέας για την ανακαίνιση του 
υπάρχοντος κτιριακού δυναμικού, ώστε η 
κατανάλωση ενέργειας να μειωθεί 
παγκοσμίως κατά 80% έως το 2050 σε 
αυτόν τον τομέα·  υπενθυμίζει ότι όλα τα 
νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν 
μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας έως το 
τέλος του 2020· επίσης ζητεί ενίσχυση και 
ταχεία έγκριση και εφαρμογή μέτρων 
οικολογικού σχεδιασμού και επισήμανσης 
της ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 165
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. επισημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση του 
επιπέδου πληροφόρησης του κοινού 
καθώς και των ικανοτήτων όλων των 
επαγγελματικών φορέων όσον αφορά την 
εφαρμογή της ενεργειακής απόδοσης σε 
όλα τα στάδια (αξιολόγηση υπάρχουσας 
ενεργειακής απόδοσης, σχεδιασμός και 
υλοποίηση λύσεων ενεργειακής 
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απόδοσης, αποτελεσματική λειτουργία 
και συντήρηση)·

Or. en

Τροπολογία 166
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9γ. τονίζει ότι είναι σημαντική η απόδοση 
περισσότερης σημασίας στη χρήση της 
ενέργειας, προκειμένου να καταστεί 
πραγματικότητα η μετατροπή του 
ενεργειακού συστήματος· υπογραμμίζει 
την ανάγκη να αποδοθεί υψηλότερη 
προτεραιότητα στη διαχείριση σε επίπεδο 
ζήτησης ούτως ώστε να διασφαλίζεται η 
ανάπτυξη τεχνολογιών και συστημάτων 
σε επίπεδο τελικού χρήστη η οποία 
εξασφαλίζει την ενεργειακή μετάβαση σε 
οικονομικά προσιτό και βιώσιμο κόστος 
για την κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 167
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για 
νέα, έξυπνη και ευέλικτη υποδομή – που 
θα περιλαμβάνει ευφυή δίκτυα και ευφυή 
συστήματα μέτρησης – και απολύτως 
ενοποιημένο προγραμματισμό των δικτύων 
ώστε, μεταξύ άλλων, να ενοποιηθούν οι 

10. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για 
εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων και 
κατασκευή νέων ενεργειακών υποδομών, 
δημιουργώντας μια νέα, έξυπνη και 
ευέλικτη υποδομή – που θα περιλαμβάνει 
ευφυή δίκτυα και ευφυή συστήματα 
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τοπικές και οι πιο απομακρυσμένες πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας σε όλη την ΕΕ, 
όπως έχει αποδειχθεί απαραίτητο· τονίζει, 
επιπλέον, την επιτακτική ανάγκη 
δημιουργίας μηχανισμών που θα 
επιτρέπουν τη χρηματοδότηση έργων 
υποδομής κοινού συμφέροντος στην ΕΕ·

μέτρησης – και απολύτως ενοποιημένο 
προγραμματισμό των δικτύων ώστε, 
μεταξύ άλλων, να αυξηθεί η 
διαθεσιμότητα πηγών ενέργειας με 
χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών, 
συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, των οποίων η 
διαθεσιμότητα βρίσκεται μόνο σε στάδιο 
σχεδιασμού στην ΕΕ· τονίζει, επιπλέον, 
την επιτακτική ανάγκη δημιουργίας 
μηχανισμών που θα επιτρέπουν τη 
χρηματοδότηση έργων υποδομής κοινού 
συμφέροντος στην ΕΕ·

Or. pl

Τροπολογία 168
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για 
νέα, έξυπνη και ευέλικτη υποδομή – που 
θα περιλαμβάνει ευφυή δίκτυα και ευφυή 
συστήματα μέτρησης – και απολύτως 
ενοποιημένο προγραμματισμό των δικτύων 
ώστε, μεταξύ άλλων, να ενοποιηθούν οι 
τοπικές και οι πιο απομακρυσμένες πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας σε όλη την ΕΕ, 
όπως έχει αποδειχθεί απαραίτητο· τονίζει,
επιπλέον, την επιτακτική ανάγκη 
δημιουργίας μηχανισμών που θα 
επιτρέπουν τη χρηματοδότηση έργων 
υποδομής κοινού συμφέροντος στην ΕΕ·

10. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για 
νέα, έξυπνη και ευέλικτη υποδομή, ιδίως 
ευφυή δίκτυα (συμπεριλαμβανομένων 
ευφυών συστημάτων μέτρησης) και 
απολύτως ενοποιημένο προγραμματισμό 
των δικτύων ώστε, μεταξύ άλλων, να 
ενοποιηθούν όλες οι πηγές ενέργειας σε 
όλη την ΕΕ, όπως έχει αποδειχθεί 
απαραίτητο· υπενθυμίζει ότι οι βέλτιστες 
ως προς το κόστος πολιτικές διαφέρουν 
ανάλογα με το μοντέλο ζήτησης, τις 
δυνατότητες εφοδιασμού, τα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά και την οικονομική 
συγκυρία σε τοπικό επίπεδο· τονίζει, 
επιπλέον, την επιτακτική ανάγκη 
δημιουργίας ενός σταθερού και 
προβλέψιμου ρυθμιστικού πλαισίου 
καθώς και μηχανισμών που θα επιτρέπουν 
τη χρηματοδότηση έργων υποδομής κοινού 
συμφέροντος στην ΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 169
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για 
νέα, έξυπνη και ευέλικτη υποδομή – που 
θα περιλαμβάνει ευφυή δίκτυα και ευφυή 
συστήματα μέτρησης – και απολύτως 
ενοποιημένο προγραμματισμό των δικτύων 
ώστε, μεταξύ άλλων, να ενοποιηθούν οι 
τοπικές και οι πιο απομακρυσμένες πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας σε όλη την ΕΕ, 
όπως έχει αποδειχθεί απαραίτητο· τονίζει, 
επιπλέον, την επιτακτική ανάγκη 
δημιουργίας μηχανισμών που θα 
επιτρέπουν τη χρηματοδότηση έργων 
υποδομής κοινού συμφέροντος στην ΕΕ·

10. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για 
νέα, έξυπνη και ευέλικτη υποδομή – που 
θα περιλαμβάνει ευφυή δίκτυα, ευέλικτη 
εφεδρική παραγωγή ενέργειας χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και ευφυή 
συστήματα μέτρησης – και απολύτως 
ενοποιημένο προγραμματισμό των δικτύων 
ώστε, μεταξύ άλλων, να ενοποιηθούν οι 
τοπικές και οι πιο απομακρυσμένες πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας σε όλη την ΕΕ, 
όπως έχει αποδειχθεί απαραίτητο· τονίζει, 
επιπλέον, την επιτακτική ανάγκη θέσπισης
μηχανισμών που θα δημιουργήσουν 
μηχανισμούς αγοράς σε επίπεδο ΕΕ για 
να προωθείται η αφομοίωση της 
ευέλικτης εφεδρικής παραγωγής 
ενέργειας και οι οποίοι θα επιτρέπουν τη 
χρηματοδότηση έργων υποδομής κοινού 
συμφέροντος στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 170
Fiona Hall, Graham Watson, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent 
Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για 
νέα, έξυπνη και ευέλικτη υποδομή – που 
θα περιλαμβάνει ευφυή δίκτυα και ευφυή 

10. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για 
νέα, έξυπνη και ευέλικτη υποδομή – που 
θα περιλαμβάνει ευφυή δίκτυα και ευφυή 
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συστήματα μέτρησης – και απολύτως 
ενοποιημένο προγραμματισμό των 
δικτύων ώστε, μεταξύ άλλων, να 
ενοποιηθούν οι τοπικές και οι πιο 
απομακρυσμένες πηγές ανανεώσιμης 
ενέργειας σε όλη την ΕΕ, όπως έχει 
αποδειχθεί απαραίτητο· τονίζει, επιπλέον, 
την επιτακτική ανάγκη δημιουργίας 
μηχανισμών που θα επιτρέπουν τη 
χρηματοδότηση έργων υποδομής κοινού 
συμφέροντος στην ΕΕ·

συστήματα μέτρησης – και απολύτως 
ενοποιημένο ευρωπαϊκό σύστημα δικτύου 
ώστε, μεταξύ άλλων, να ενοποιηθούν οι 
ταχέως αναπτυσσόμενες πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας σε όλη την ΕΕ, 
καθώς και οι νέοι τρόποι χρήσης και 
αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας 
(όπως τα ηλεκτρικά οχήματα)· τονίζει, 
επιπλέον, την επιτακτική ανάγκη 
δημιουργίας μηχανισμών που θα 
επιτρέπουν τη χρηματοδότηση έργων 
υποδομής κοινού συμφέροντος στην ΕΕ, 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
για την ενεργειακή υποδομή και τη 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»·

Or. en

Τροπολογία 171
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για 
νέα, έξυπνη και ευέλικτη υποδομή – που 
θα περιλαμβάνει ευφυή δίκτυα και ευφυή 
συστήματα μέτρησης – και απολύτως 
ενοποιημένο προγραμματισμό των δικτύων 
ώστε, μεταξύ άλλων, να ενοποιηθούν οι 
τοπικές και οι πιο απομακρυσμένες πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας σε όλη την ΕΕ, 
όπως έχει αποδειχθεί απαραίτητο· τονίζει, 
επιπλέον, την επιτακτική ανάγκη 
δημιουργίας μηχανισμών που θα 
επιτρέπουν τη χρηματοδότηση έργων 
υποδομής κοινού συμφέροντος στην ΕΕ·

10. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για 
νέα, έξυπνη και ευέλικτη υποδομή – που 
θα περιλαμβάνει ευφυή δίκτυα και ευφυή 
συστήματα μέτρησης – και απολύτως 
ενοποιημένο προγραμματισμό των δικτύων 
ώστε, μεταξύ άλλων, να ενοποιηθούν οι 
τοπικές και οι πιο απομακρυσμένες πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας σε όλη την ΕΕ, 
προκειμένου να επιτραπεί η ενοποίηση 
μεμονωμένων μονάδων 
ηλεκτροπαραγωγής μικρής κλίμακας και 
να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να 
τροφοδοτούν το δίκτυο με πλεόνασμα·
τονίζει, επιπλέον, την επιτακτική ανάγκη 
δημιουργίας μηχανισμών που θα 
επιτρέπουν τη χρηματοδότηση έργων 
υποδομής κοινού συμφέροντος στην ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 172
Holger Krahmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για 
νέα, έξυπνη και ευέλικτη υποδομή – που 
θα περιλαμβάνει ευφυή δίκτυα και ευφυή 
συστήματα μέτρησης – και απολύτως 
ενοποιημένο προγραμματισμό των δικτύων 
ώστε, μεταξύ άλλων, να ενοποιηθούν οι 
τοπικές και οι πιο απομακρυσμένες πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας σε όλη την ΕΕ, 
όπως έχει αποδειχθεί απαραίτητο· τονίζει, 
επιπλέον, την επιτακτική ανάγκη 
δημιουργίας μηχανισμών που θα 
επιτρέπουν τη χρηματοδότηση έργων 
υποδομής κοινού συμφέροντος στην ΕΕ·

10. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για 
νέα, έξυπνη και ευέλικτη υποδομή – που 
θα περιλαμβάνει ευφυή δίκτυα και ευφυή 
συστήματα μέτρησης – και απολύτως 
ενοποιημένο προγραμματισμό των δικτύων 
ώστε, μεταξύ άλλων, να ενοποιηθούν οι 
τοπικές και οι πιο απομακρυσμένες πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας σε όλη την ΕΕ, 
όπως έχει αποδειχθεί απαραίτητο· τονίζει, 
επιπλέον, την επιτακτική ανάγκη 
δημιουργίας μηχανισμών που θα 
επιτρέπουν τη χρηματοδότηση έργων 
υποδομής κοινού συμφέροντος στην ΕΕ
μέσω σαφών, διαφανών κριτηρίων και 
αποφεύγοντας τις στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού·

Or. de

Τροπολογία 173
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για 
νέα, έξυπνη και ευέλικτη υποδομή – που 
θα περιλαμβάνει ευφυή δίκτυα και ευφυή 
συστήματα μέτρησης – και απολύτως 
ενοποιημένο προγραμματισμό των δικτύων 
ώστε, μεταξύ άλλων, να ενοποιηθούν οι 
τοπικές και οι πιο απομακρυσμένες πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας σε όλη την ΕΕ, 
όπως έχει αποδειχθεί απαραίτητο· τονίζει, 

10. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για 
νέα, έξυπνη και ευέλικτη υποδομή – που 
θα περιλαμβάνει ευφυή δίκτυα και 
προγράμματα ανταπόκρισης στη ζήτηση 
που εστιάζουν στην εξοικονόμηση 
ενέργειας και στα οφέλη των 
καταναλωτών– και απολύτως ενοποιημένο 
προγραμματισμό των δικτύων ώστε, 
μεταξύ άλλων, να ενοποιηθούν οι τοπικές 
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επιπλέον, την επιτακτική ανάγκη 
δημιουργίας μηχανισμών που θα 
επιτρέπουν τη χρηματοδότηση έργων 
υποδομής κοινού συμφέροντος στην ΕΕ·

και οι πιο απομακρυσμένες πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας σε όλη την ΕΕ, 
όπως έχει αποδειχθεί απαραίτητο· τονίζει, 
επιπλέον, την επιτακτική ανάγκη 
δημιουργίας μηχανισμών που θα 
επιτρέπουν τη χρηματοδότηση έργων 
υποδομής κοινού συμφέροντος στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 174
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για 
νέα, έξυπνη και ευέλικτη υποδομή – που 
θα περιλαμβάνει ευφυή δίκτυα και ευφυή 
συστήματα μέτρησης – και απολύτως 
ενοποιημένο προγραμματισμό των δικτύων 
ώστε, μεταξύ άλλων, να ενοποιηθούν οι 
τοπικές και οι πιο απομακρυσμένες πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας σε όλη την ΕΕ, 
όπως έχει αποδειχθεί απαραίτητο· τονίζει, 
επιπλέον, την επιτακτική ανάγκη 
δημιουργίας μηχανισμών που θα 
επιτρέπουν τη χρηματοδότηση έργων 
υποδομής κοινού συμφέροντος στην ΕΕ·

10. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για 
νέα, έξυπνη και ευέλικτη υποδομή – που 
θα περιλαμβάνει ευφυή δίκτυα και ευφυή 
συστήματα μέτρησης – και απολύτως 
ενοποιημένο προγραμματισμό των δικτύων 
ώστε, μεταξύ άλλων, να ενοποιηθούν οι 
τοπικές και οι πιο απομακρυσμένες πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας σε όλη την ΕΕ, 
καθώς και για νέες χρήσεις της 
ηλεκτρικής ενέργειας (όπως τα ηλεκτρικά 
ή τα εμβυσματούμενα υβριδικά οχήματα),
όπως έχει αποδειχθεί απαραίτητο· τονίζει, 
επιπλέον, την επιτακτική ανάγκη 
δημιουργίας μηχανισμών που θα 
επιτρέπουν τη χρηματοδότηση έργων 
υποδομής κοινού συμφέροντος στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 175
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για 
νέα, έξυπνη και ευέλικτη υποδομή – που 
θα περιλαμβάνει ευφυή δίκτυα και ευφυή 
συστήματα μέτρησης – και απολύτως 
ενοποιημένο προγραμματισμό των δικτύων 
ώστε, μεταξύ άλλων, να ενοποιηθούν οι 
τοπικές και οι πιο απομακρυσμένες πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας σε όλη την ΕΕ, 
όπως έχει αποδειχθεί απαραίτητο· τονίζει, 
επιπλέον, την επιτακτική ανάγκη 
δημιουργίας μηχανισμών που θα 
επιτρέπουν τη χρηματοδότηση έργων 
υποδομής κοινού συμφέροντος στην ΕΕ·

10. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για 
νέα, έξυπνη και ευέλικτη υποδομή – ιδίως 
ευφυή δίκτυα, ευφυή συστήματα 
μέτρησης, αποθήκευση ενέργειας και 
υποδομές CO2 [συμπεριλαμβανομένης 
τόσο της δέσμευσης και αποθήκευσης 
διοξειδίου του άνθρακα (CCS) και των 
τεχνολογιών αξιοποίησης του διοξειδίου 
του άνθρακα (CCU)] – και απολύτως 
ενοποιημένο προγραμματισμό των δικτύων 
ώστε, μεταξύ άλλων, να ενοποιηθούν οι 
τοπικές και οι πιο απομακρυσμένες πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας σε όλη την ΕΕ, 
όπως έχει αποδειχθεί απαραίτητο· τονίζει, 
επιπλέον, την επιτακτική ανάγκη 
δημιουργίας μηχανισμών που θα 
επιτρέπουν τη χρηματοδότηση έργων 
υποδομής κοινού συμφέροντος στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 176
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για 
νέα, έξυπνη και ευέλικτη υποδομή – που 
θα περιλαμβάνει ευφυή δίκτυα και ευφυή 
συστήματα μέτρησης – και απολύτως 
ενοποιημένο προγραμματισμό των δικτύων 
ώστε, μεταξύ άλλων, να ενοποιηθούν οι 
τοπικές και οι πιο απομακρυσμένες πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας σε όλη την ΕΕ, 
όπως έχει αποδειχθεί απαραίτητο· τονίζει, 
επιπλέον, την επιτακτική ανάγκη 
δημιουργίας μηχανισμών που θα 
επιτρέπουν τη χρηματοδότηση έργων 
υποδομής κοινού συμφέροντος στην ΕΕ·

10. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για 
νέα, έξυπνη, ευέλικτη και δυναμική
υποδομή – που θα περιλαμβάνει ευφυή 
δίκτυα, ευφυή συστήματα μέτρησης και 
κατάλληλο εφεδρικό σύστημα 
ηλεκτροπαραγωγής – και απολύτως 
ενοποιημένο προγραμματισμό των δικτύων 
ώστε, μεταξύ άλλων, να ενοποιηθούν οι 
τοπικές και οι πιο απομακρυσμένες πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας σε όλη την ΕΕ, 
όπως έχει αποδειχθεί απαραίτητο· τονίζει, 
επιπλέον, την επιτακτική ανάγκη 
δημιουργίας μηχανισμών που θα 
επιτρέπουν τη χρηματοδότηση έργων 
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υποδομής κοινού συμφέροντος στην ΕΕ·

Or. sl

Τροπολογία 177
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για 
νέα, έξυπνη και ευέλικτη υποδομή – που 
θα περιλαμβάνει ευφυή δίκτυα και ευφυή 
συστήματα μέτρησης – και απολύτως 
ενοποιημένο προγραμματισμό των δικτύων 
ώστε, μεταξύ άλλων, να ενοποιηθούν οι 
τοπικές και οι πιο απομακρυσμένες πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας σε όλη την ΕΕ, 
όπως έχει αποδειχθεί απαραίτητο· τονίζει, 
επιπλέον, την επιτακτική ανάγκη 
δημιουργίας μηχανισμών που θα 
επιτρέπουν τη χρηματοδότηση έργων 
υποδομής κοινού συμφέροντος στην ΕΕ·

10. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για 
νέα, έξυπνη και ευέλικτη υποδομή – που 
θα περιλαμβάνει ευφυή δίκτυα και ευφυή 
συστήματα μέτρησης, εργαλεία 
διαχείρισης πληροφοριών και «εικονικές 
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής» – και 
απολύτως ενοποιημένο προγραμματισμό 
των δικτύων ώστε, μεταξύ άλλων, να 
ενοποιηθούν οι τοπικές και οι πιο 
απομακρυσμένες πηγές ανανεώσιμης 
ενέργειας σε όλη την ΕΕ, όπως έχει 
αποδειχθεί απαραίτητο· τονίζει, επιπλέον, 
την επιτακτική ανάγκη δημιουργίας 
μηχανισμών που θα επιτρέπουν τη 
χρηματοδότηση έργων υποδομής κοινού 
συμφέροντος στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 178
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για 
νέα, έξυπνη και ευέλικτη υποδομή – που 
θα περιλαμβάνει ευφυή δίκτυα και ευφυή 
συστήματα μέτρησης – και απολύτως 
ενοποιημένο προγραμματισμό των δικτύων 

10. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για 
νέες, έξυπνες και ευέλικτες υποδομές
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
– που θα περιλαμβάνουν ευφυή δίκτυα και 
ευφυή συστήματα μέτρησης – και 
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ώστε, μεταξύ άλλων, να ενοποιηθούν οι 
τοπικές και οι πιο απομακρυσμένες πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας σε όλη την ΕΕ, 
όπως έχει αποδειχθεί απαραίτητο· τονίζει, 
επιπλέον, την επιτακτική ανάγκη 
δημιουργίας μηχανισμών που θα 
επιτρέπουν τη χρηματοδότηση έργων 
υποδομής κοινού συμφέροντος στην ΕΕ·

απολύτως ενοποιημένο προγραμματισμό 
των δικτύων ώστε, μεταξύ άλλων, να 
ενοποιηθούν οι τοπικές και οι πιο 
απομακρυσμένες πηγές ανανεώσιμης 
ενέργειας σε όλη την ΕΕ, όπως έχει 
αποδειχθεί απαραίτητο· τονίζει, επιπλέον, 
την επιτακτική ανάγκη δημιουργίας 
μηχανισμών που θα επιτρέπουν τη 
χρηματοδότηση έργων υποδομής κοινού 
συμφέροντος στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 179
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για 
νέα, έξυπνη και ευέλικτη υποδομή – που 
θα περιλαμβάνει ευφυή δίκτυα και ευφυή 
συστήματα μέτρησης – και απολύτως 
ενοποιημένο προγραμματισμό των δικτύων 
ώστε, μεταξύ άλλων, να ενοποιηθούν οι 
τοπικές και οι πιο απομακρυσμένες πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας σε όλη την ΕΕ, 
όπως έχει αποδειχθεί απαραίτητο· τονίζει, 
επιπλέον, την επιτακτική ανάγκη 
δημιουργίας μηχανισμών που θα 
επιτρέπουν τη χρηματοδότηση έργων 
υποδομής κοινού συμφέροντος στην ΕΕ·

10. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για 
νέα, έξυπνη και ευέλικτη υποδομή – που 
θα περιλαμβάνει ευφυή δίκτυα και ευφυή 
συστήματα μέτρησης – και απολύτως 
ενοποιημένο προγραμματισμό των δικτύων 
ώστε, μεταξύ άλλων, να ενοποιηθούν οι 
τοπικές και οι πιο απομακρυσμένες πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας σε όλη την ΕΕ, 
όπως έχει αποδειχθεί απαραίτητο· τονίζει, 
επιπλέον, την επιτακτική ανάγκη 
δημιουργίας μηχανισμών που θα 
επιτρέπουν τη συγχρηματοδότηση έργων 
υποδομής κοινού συμφέροντος στην ΕΕ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγχρηματοδότηση, και όχι η απλή χρηματοδότηση, θα διασφαλίσει τη μεγαλύτερη απόδοση 
και βιωσιμότητα των έργων

Τροπολογία 180
Νίκη Τζαβέλα, Herbert Reul, Konrad Szymański
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεσες 
δράσεις ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια 
του ενεργειακού εφοδιασμού, να αυξηθεί 
η επενδυτική ασφάλεια και να 
ελαχιστοποιηθούν τα σημεία 
συμφόρησης· οι καθυστερήσεις δεν θα 
αυξήσουν απλώς το κόστος, αλλά θα 
καθυστερήσουν επίσης την ανάπτυξη των 
απαραίτητων τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 181
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την ΕΕ να ενισχύσει την
ενσωμάτωση του τομέα θέρμανσης και 
ψύξης στις πορείες της προς ένα 
ενεργειακό σύστημα χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών το 2050·

Or. en

Τροπολογία 182
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι 
εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ πάσχουν 
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από ενεργειακή ένδεια, και παροτρύνει 
την Επιτροπή να επιταχύνει τη μετάβαση 
σε μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών μέσα 
από μηχανισμούς τόσο σε επίπεδο 
εφοδιασμού όσο και σε επίπεδο ζήτησης, 
ενισχύοντας μια γενική αλλαγή της 
συμπεριφοράς όσον αφορά την 
κατανάλωση ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 183
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπογραμμίζει τη σημασία του 
υψηλού επιπέδου ενεργειακής απόδοσης 
για την επίτευξη του στόχου ενεργειακής 
ασφάλειας και της μείωσης των αερίων 
του θερμοκηπίου, καθώς επίσης και τις 
θετικές συνέπειες για την 
ανταγωνιστικότητα, την πρωτοπορία της 
βιομηχανίας, τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, την ενεργειακή ανεξαρτησία 
και τις τιμές της ενέργειας στην ΕΕ· 
τονίζει την ανάγκη επίτευξης του στόχου 
της ενεργειακής απόδοσης του 20% έως 
το 2020, και θέσπισης δεσμευτικών 
ενδιάμεσων στόχων για το 2030, 2040 
ώστε να επιτευχθεί το 40% έως το 2050· 
συνιστά, όσο ο στόχος είναι η αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης, όλα τα στάδια και 
οι ενδιαφερόμενοι της αλυσίδας 
προσφοράς και ζήτησης να εξετάζονται 
ως προς (μεταξύ άλλων: την παραγωγή, 
τον μετασχηματισμό, τη μεταφορά, τη 
διανομή και την κατανάλωση σε όλα τα 
επίπεδα)·

Or. en
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Τροπολογία 184
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την ΕΕ να εξετάσει την πλήρη 
ενσωμάτωση του τομέα θέρμανσης και 
ψύξης στις πορείες προς ένα ενεργειακό 
σύστημα χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών το 2050· σημειώνει ότι ο εν 
λόγω τομέας αντιπροσωπεύει σήμερα το 
45% περίπου της τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας στην Ευρώπη, και ότι η 
καλύτερη κατανόηση του σημαντικού 
ρόλου της θέρμανσης και της ψύξης είναι 
απαραίτητη για την πορεία προς 
ενεργειακά συστήματα χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών· συνεπώς, καλεί 
την Επιτροπή να συγκεντρώσει τα 
απαιτούμενα στοιχεία που 
αντικατοπτρίζουν τις πηγές και τις 
χρήσεις της θέρμανσης και της ψύξης, 
καθώς και τη διανομή θερμότητας στις 
διάφορες ομάδες τελικών καταναλωτών 
(π.χ. κατοικίες, βιομηχανία, τριτογενής 
τομέας)·

Or. en

Τροπολογία 185
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί πλήρης απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές όσον αφορά τον 
εφοδιασμό με ηλεκτρική ενέργεια στην 
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ΕΕ μακροπρόθεσμα, είναι αναγκαίο να 
αναζητηθεί μεγαλύτερη ολοκλήρωση με 
γειτονικές χώρες και περιοχές, όπως η 
Νορβηγία, η Ελβετία και η Νότια 
Μεσόγειος· υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη 
μπορεί να αποκομίσει οφέλη από την 
ανάπτυξη σημαντικών πηγών 
ανανεώσιμης ενέργειας σε αυτές τις 
περιοχές με στόχο την κάλυψη της 
τοπικής ζήτησης αλλά επίσης, με την 
ανάπτυξη δικτύου διασυνδέσεων μεγάλων 
αποστάσεων, ενός περιορισμένου 
ποσοστού της ζήτησης σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 186
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. σημειώνει ότι είναι απαραίτητη η 
καλύτερη κατανόηση του σημαντικού 
ρόλου της θέρμανσης και της ψύξης για 
την πορεία προς ενεργειακά συστήματα 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, 
καθώς ο τομέας αντιπροσωπεύει σήμερα 
το 45% της τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας στην Ευρώπη· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν 
αυξημένη χρηματοδότηση σε τοπικές 
υποδομές ενέργειας, όπως τα συστήματα 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που 
προσφέρουν αποδοτικές λύσεις, με 
χαμηλές ή χωρίς ανθρακούχες εκπομπές, 
οι οποίες θα αντικαταστήσουν την 
εισαγωγή και την ανταλλαγή/μεταφορά 
ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη·

Or. en
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Τροπολογία 187
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. συμφωνεί με την άποψη του 
ενεργειακού χάρτη πορείας για το 2050 
ότι απαιτείται επειγόντως δράση για την 
επιλογή του πλαισίου πολιτικής που θα 
ακολουθηθεί μετά το 2020, και 
ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με 
βάση τον χάρτη πορείας και τις 
επακόλουθες ανακοινώσεις για την 
εσωτερική αγορά ενέργειας και την 
ανανεώσιμη ενέργεια, να υποβάλει 
ανακοίνωση για ένα συνεκτικό πλαίσιο 
πολιτικής για το 2030 προτού λήξουν οι 
τρέχουσες θητείες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 188
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
υιοθετηθεί σε ευρωπαϊκό, εθνικό και 
τοπικό επίπεδο ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που να αναφέρεται στην 
πιθανή εξοικονόμηση ενέργειας στους 
τομείς του ενεργειακού εφοδιασμού και 
της τελικής χρήσης·  θεωρεί ότι η 
μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών απαιτεί να 
αποδοθεί περισσότερη σημασία στους 
τομείς θέρμανσης και ψύξης· επιπλέον 
δηλώνει ότι οι τοπικοί φορείς πρέπει να 
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διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
υλοποίηση του οράματος για χαμηλές 
ανθρακούχες εκπομπές καθώς και στην 
ενίσχυση μιας τοπικής, ολοκληρωμένης 
προσέγγισης για την ενέργεια· 

Or. en

Τροπολογία 189
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. τονίζει ότι πρέπει να αποδοθεί 
περισσότερη σημασία στη χρήση της 
ενέργειας προκειμένου να επιτευχθεί, στο 
ενεργειακό τοπίο, απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· ως εκ τούτου, 
υπογραμμίζει την ανάγκη να αποδοθεί 
υψηλότερη προτεραιότητα στη διαχείριση 
σε επίπεδο ζήτησης ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται η ανάπτυξη τεχνολογιών 
και συστημάτων για τους τελικούς 
χρήστες, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η 
ενεργειακή μετάβαση σε οικονομικά 
προσιτό και βιώσιμο κόστος για την 
κοινωνία στο σύνολό της·

Or. en

Τροπολογία 190
Edit Herczog, Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. σημειώνει ότι οι εθνικές και 
ενωσιακές οικονομικές δυνατότητες σε 
συνδυασμό με τις δημοσιονομικές και 



PE496.406v01-00 120/165 AM\913063EL.doc

EL

επενδυτικές πολιτικές της ΕΕ αποτελούν 
προϋπόθεση για την οικοδόμηση νέων 
ενεργειακών υποδομών στην Ευρώπη, 
ενώ παράλληλα εξετάζεται τόσο το 
κόστος των νεοκατασκευασμένων 
εγκαταστάσεων όσο και το κόστος για 
τον παροπλισμό των υφιστάμενων
εγκαταστάσεων, καθώς και η 
περιβαλλοντική και κοινωνική 
αποκατάσταση των περιοχών όπου 
βρίσκονται·

Or. en

Τροπολογία 191
Vicky Ford, Giles Chichester

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. πιστεύει ότι περαιτέρω Ε&Α σε 
σχέση με την ενέργεια, αλλαγή 
συμπεριφοράς, διαχείριση της ζήτησης 
και βελτιώσεις όσον αφορά την 
αποθήκευση ενέργειας θα συμβάλλουν, 
όλα, σημαντικά σε μια βιώσιμη απαλλαγή 
του ενεργειακού μείγματος από τις 
ανθρακούχες εκπομπές·

Or. en

Τροπολογία 192
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ οφείλει να 
διαθέτει στρατηγική για τον τομέα με τη 
μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, 



AM\913063EL.doc 121/165 PE496.406v01-00

EL

καθώς η θέρμανση και η ψύξη 
συγκεντρώνουν το 40% της πρωτογενούς 
κατανάλωσης ενέργειας και το 36% των 
εκπομπών CO2· 

Or. en

Τροπολογία 193
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. αναγνωρίζει ότι οι στόχοι για την 
ανανεώσιμη ενέργεια ήταν επιτυχείς, και 
καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
σταθερές πολιτικές προκειμένου να 
επιτύχουν τους στόχους τους για το 2020·

Or. en

Τροπολογία 194
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 
θέρμανση και η ψύξη με ανανεώσιμη 
ενέργεια είναι ζωτικής σημασίας για την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές· 
ωστόσο, εφιστά την προσοχή στο 
παραπλανητικό συμπέρασμα του χάρτη 
πορείας, το οποίο θεωρεί «τον 
εξηλεκτρισμό της θέρμανσης» ξεκάθαρη 
λύση για την απαλλαγή της οικονομίας 
της ΕΕ από τις ανθρακούχες εκπομπές· 
σημειώνει ότι άμεσα διαθέσιμες λύσεις 
ΑΠΕ (γεωθερμική ενέργεια, βιομάζα 
συμπεριλαμβανομένων των 
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βιοδιασπώμενα αποβλήτων, ηλιακή 
θερμική ενέργεια και υδρο-/αεροθερμική 
ενέργεια) σε συνδυασμό με μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης, 
συμπεριλαμβανομένων μονάδων 
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και 
θερμότητας (ΣΗΘ) και της χρήσης 
θερμικών (βιομηχανικών) αποβλήτων, 
έχουν τη δυνατότητα να απαλλάξουν από 
τις ανθρακούχες εκπομπές ολόκληρη τη 
ζήτηση θέρμανσης έως το 2050 με πιο 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο, ενώ 
παράλληλα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα 
της ενεργειακής ένδειας, το οποίο 
εστιάζεται κυρίως στη θέρμανση στις 
κοινωνίες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 195
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 
θέρμανση και η ψύξη με ανανεώσιμη 
ενέργεια είναι ζωτικής σημασίας για την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές· 
ωστόσο, εφιστά την προσοχή στο 
παραπλανητικό συμπέρασμα του χάρτη 
πορείας, το οποίο θεωρεί «τον 
εξηλεκτρισμό της θέρμανσης» ξεκάθαρη 
λύση για την απαλλαγή της οικονομίας 
της ΕΕ από τις ανθρακούχες εκπομπές· 
σημειώνει ότι άμεσα διαθέσιμες λύσεις 
ΑΠΕ (γεωθερμική ενέργεια, βιομάζα 
συμπεριλαμβανομένων των 
βιοδιασπώμενα αποβλήτων, ηλιακή 
θερμική ενέργεια και υδρο-/αεροθερμική 
ενέργεια) σε συνδυασμό με μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης, 
συμπεριλαμβανομένων μονάδων 
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και 
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θερμότητας (ΣΗΘ) και της χρήσης 
θερμικών (βιομηχανικών) αποβλήτων, 
έχουν τη δυνατότητα να απαλλάξουν από 
τις ανθρακούχες εκπομπές ολόκληρη τη 
ζήτηση θέρμανσης έως το 2050 με πιο 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο, ενώ 
παράλληλα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα 
της ενεργειακής ένδειας, το οποίο 
εστιάζεται κυρίως στη θέρμανση στις 
κοινωνίες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 196
Vicky Ford, Konrad Szymański, Giles Chichester

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. αναγνωρίζει ότι η πυρηνική ενέργεια 
επί του παρόντος χρησιμοποιείται ως 
σημαντική πηγή ενέργειας χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών· καλεί την 
Επιτροπή να εργαστεί προς την 
κατεύθυνση της δημόσιας αποδοχής της 
πυρηνικής ενέργειας, χρησιμοποιώντας 
τα αποτελέσματα των πρόσφατων 
πυρηνικών δοκιμών αντοχής·

Or. en

Τροπολογία 197
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10γ. υπογραμμίζει ότι οι τοπικοί φορείς 
έχουν τον κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση 
μιας πραγματικά επιτυχούς προοπτικής 
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σε σχέση με τις χαμηλές ανθρακούχες 
εκπομπές και στην ενίσχυση μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης για την 
ενέργεια που περιλαμβάνει πιθανές 
εξοικονομήσεις ενέργειας στον τομέα του 
ενεργειακού εφοδιασμού και της τελικής 
χρήσης· ως εκ τούτου, καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
στηρίξουν τον προγραμματισμό και τη 
χορήγηση αυξημένης χρηματοδότησης 
για τις τοπικές υποδομές θέρμανσης και 
ψύξης που προσφέρουν αποδοτικές 
λύσεις, με χαμηλές ή χωρίς ανθρακούχες 
εκπομπές, οι οποίες θα αντικαταστήσουν 
τη χρήση (εισαγόμενων) ορυκτών 
καυσίμων·

Or. en

Τροπολογία 198
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10δ. επιμένει στην ανάγκη να αποδοθεί 
υψηλότερη προτεραιότητα στη διαχείριση 
σε επίπεδο ζήτησης ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται η ανάπτυξη τεχνολογιών 
και συστημάτων σε επίπεδο τελικού 
χρήστη, εξασφαλίζοντας έτσι την 
μετάβαση στην απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές σε οικονομικά 
προσιτό και βιώσιμο κόστος για την 
κοινωνία· 

Or. en

Τροπολογία 199
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson
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Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2 α (νέο) (μετά την παράγραφο 10)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ενεργειακή απόδοση

Or. en

Τροπολογία 200
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2 α (νέο) (μετά την παράγραφο 11)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ενεργειακή απόδοση

Or. en

Τροπολογία 201
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ενεργειακή απόδοση
10ε. τονίζει ότι η ενεργειακή απόδοση 
αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την 
ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της 
ΕΕ· υπογραμμίζει ότι όλα τα σενάρια 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες 
εκπομπές υποδεικνύουν ότι η ενεργειακή 
απόδοση αποτελεί κεντρικό παράγοντα 
για τη διασφάλιση ομαλής μετάβασης σε 
μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών· πιστεύει ότι η πορεία προς μια 
καλύτερη πολιτική ενεργειακής απόδοσης 
θα πρέπει να ενδιαφέρει ολόκληρη την 
αλυσίδα προσφοράς και ζήτησης, 
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συμπεριλαμβανομένης του 
μετασχηματισμού, της μεταφοράς, της 
διανομής, και του εφοδιασμού, καθώς 
επίσης και της βιομηχανικής και της 
οικιακής κατανάλωσης και της 
κατανάλωσης κτιρίων·

Or. en

Τροπολογία 202
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 στ (νέα) (μετά τον νέο υπότιτλο «Ενεργειακή απόδοση»)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10στ. υπογραμμίζει ότι η ενεργειακή 
απόδοση είναι ένας πολύ ενεργειακά 
αποδοτικός τρόπος ώστε να επιτύχει η 
Ευρώπη τους στόχους της όσον αφορά 
την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και 
την οικονομία· υπενθυμίζει τις τεράστιες 
δυνατότητες της ενεργειακής απόδοσης 
για τον περιορισμό της εξάρτησής μας 
από την εισαγωγή ενέργειας και για την 
ανάκαμψη της οικονομίας· αναγνωρίζει 
ότι η στροφή προς τη μετάβαση σε μια 
ενεργειακά αποδοτικότερη οικονομία 
αναμένεται να επιταχύνει την εξάπλωση 
καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων και να 
βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της 
βιομηχανίας στην Ένωση, δίνοντας 
ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και 
δημιουργώντας θέσεις εργασίας υψηλής 
ποιότητας σε διάφορους τομείς που 
σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση· 
πιστεύει ότι η πορεία προς μια καλύτερη 
πολιτική ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει 
να ενδιαφέρει ολόκληρη την αλυσίδα 
προσφοράς και ζήτησης, 
συμπεριλαμβανομένης του 
μετασχηματισμού, της μεταφοράς, της 
διανομής, και του εφοδιασμού, καθώς 
επίσης και της βιομηχανικής και της 
οικιακής κατανάλωσης και της 
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κατανάλωσης κτιρίων· συνιστά να 
ενσωματώσουν τα κράτη μέλη στόχους 
ενεργειακής απόδοσης σε περισσότερους 
τομείς πολιτικής, να διεξάγουν 
συστηματική ανάλυση των δυνατοτήτων 
εξοικονόμησης ενέργειας σε καίριους 
τομείς, όπως ο κατασκευαστικός τομέας 
και ο τομέας των μεταφορών και να 
αναπτύξουν ισχυρούς χάρτες πορείας για 
την πολιτική προκειμένου να 
αξιοποιήσουν τις εν λόγω δυνατότητες·

Or. en

Τροπολογία 203
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 ζ (νέα) (μετά τον νέο υπότιτλο «Ενεργειακή απόδοση»)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10ζ. υπογραμμίζει ότι η μακροπρόθεσμη 
στρατηγική της ΕΕ στον τομέα της 
ενέργειας, πρέπει να θεωρεί ως κεντρικό 
σημείο τη μείωση της χρήσης ενέργειας 
στα κτίρια· υπενθυμίζει ότι, ως προς 
αυτό, τα υπάρχοντα κτίρια 
αντιπροσωπεύουν σε όλες τις χώρες της 
ΕΕ τον πιο πολλά υποσχόμενο τομέα για 
ανάληψη δράσης, λόγω των τρεχόντων 
χαμηλών επιπέδων ενεργειακής απόδοσης 
που τα χαρακτηρίζει· υπενθυμίζει ότι οι 
τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας 
έχουν αναπτυχθεί ικανοποιητικά σε αυτόν 
τον τομέα, ενώ τα περισσότερα 
προσκόμματα που εμποδίζουν τις 
τεράστιες αυτές δυνατότητες δεν είναι 
τεχνικής φύσης· καλεί τα κράτη μέλη να 
εκπονήσουν εθνικούς χάρτες πορείας για 
να αποδεσμεύσουν αυτές τις δυνατότητες, 
εξοπλίζοντας τις οικονομίες τους με το 
κατάλληλο νομικό και 
χρηματοοικονομικό πλαίσιο, 
συμπεριλαμβανομένων ενδιάμεσων 
ορόσημων· υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
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επιταχυνθεί ο παρών ρυθμός ανακαίνισης 
κτιρίων και να αυξηθεί σημαντικά ο 
μέσος βαθμός ανακαίνισης, προκειμένου 
να έχει τη δυνατότητα η ΕΕ να μειώσει 
την κατανάλωση ενέργειας του 
υπάρχοντος κτιριακού δυναμικού κατά 
80% έως το 2050 σε σύγκριση με τα 
επίπεδα του 2010·

Or. en

Τροπολογία 204
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 η (νέα) (μετά από τη νέα παράγραφο «Ενεργειακή απόδοση»)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10η. αναγνωρίζει ότι η προσφάτως 
εγκριθείσα οδηγία για την ενεργειακή 
απόδοση ζητεί από τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές 
για την ανακαίνιση του εθνικού δημόσιου 
και ιδιωτικού κτιριακού δυναμικού· 
υπογραμμίζει τη σημασία του να 
προβλεφθεί ένα ισχυρό πλαίσιο της ΕΕ 
για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να 
καταστήσουν αυτά τα μακροπρόθεσμα 
σχέδια όσο το δυνατόν πιο φιλόδοξα·

Or. en

Τροπολογία 205
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 θ (νέα) (μετά τον υπότιτλο «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10θ. υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις σε 
ενεργειακές υποδομές και σε βιώσιμες 
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τεχνολογίες σήμερα θα εμποδίσουν τις 
περισσότερο δαπανηρές επενδύσεις 
μακροπρόθεσμα και τις επιπτώσεις του 
εγκλωβισμού (lock-in)· τονίζει, εν 
προκειμένω, ότι η ταχεία ανάληψη 
δράσης είναι απαραίτητη προκειμένου να 
καθορισθεί το αναγκαίο πλαίσιο 
πολιτικής μετά το 2020· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτίσει όσο 
το δυνατόν συντομότερα ανακοίνωση 
σχετικά με ένα συνεκτικό και σταθερό 
πολιτικό πλαίσιο για το 2030·

Or. nl

Τροπολογία 206
Sabine Wils, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι μια πιο ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της πολιτικής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
κεντρικής σημασίας μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν για να 
βελτιστοποιήσουν την οικονομική 
αποδοτικότητα της επέκτασης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για να 
εξασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις θα γίνουν 
εκεί όπου θα είναι πιο παραγωγικές και 
αποδοτικές, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των 
κρατών μελών· στο πλαίσιο αυτό, 
υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της 
Επιτροπής ως διαμεσολαβητή· επισημαίνει 
ότι, μακροπρόθεσμα, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα μετατοπιστούν στο επίκεντρο 
του ενεργειακού μείγματος στην Ευρώπη 
καθώς θα προχωρούν από την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας στη μαζική παραγωγή και 
εξάπλωση, από συστήματα μικρής 
κλίμακας σε συστήματα μεγαλύτερης 

11. τονίζει ότι μια πιο ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της πολιτικής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
κεντρικής σημασίας μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα, ενώ παράλληλα 
αναγνωρίζει την ανάγκη για 
διαφοροποιημένη προσέγγιση μεταξύ των 
κρατών μελών όσον αφορά τη συνέχεια 
μετά το 2020· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 
να συνεργαστούν για να βελτιστοποιήσουν 
την αποδοτικότητα της επέκτασης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· στο 
πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει τον σημαντικό 
ρόλο της Επιτροπής ως διαμεσολαβητή· 
επισημαίνει ότι, μακροπρόθεσμα, οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα 
μετατοπιστούν στο επίκεντρο του 
ενεργειακού μείγματος στην Ευρώπη 
καθώς θα προχωρούν από την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας στη μαζική παραγωγή και 
εξάπλωση – ενσωματώνοντας τοπικές και 
περισσότερο απομακρυσμένες πηγές – και 
θα καταστούν πιο ανταγωνιστικές· τονίζει 
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κλίμακας – ενσωματώνοντας τοπικές και 
περισσότερο απομακρυσμένες πηγές – και 
θα μετατραπούν από επιδοτούμενες σε
ανταγωνιστικές· τονίζει ότι ο 
μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί να 
γίνουν αλλαγές στην πολιτική, με στόχο 
την επίτευξη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης 
της αγοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
σταδιακή αποκλιμάκωση των 
καθεστώτων στήριξης, καθώς ωριμάζουν 
οι τεχνολογίες και οι αλυσίδες 
ανεφοδιασμού και επιλύονται οι αστοχίες
της αγοράς·

ότι ο μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί να 
γίνουν αλλαγές στην πολιτική, 
λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη που θα 
προκύψουν σε άλλους τομείς λόγω της 
μετάβασης σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, για παράδειγμα, η μείωση των 
χρόνιων ασθενειών λόγω της μειωμένης 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης· υπογραμμίζει 
την ανάγκη να συνεχιστούν τα καθεστώτα
στήριξης για συγκεκριμένες τεχνολογίες 
καθώς οι αλυσίδες ανεφοδιασμού γίνονται 
ανταγωνιστικές και επιλύονται οι 
στρεβλώσεις της αγοράς σε σχέση με τα 
ορυκτά καύσιμα·

Or. en

Τροπολογία 207
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι μια πιο ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της πολιτικής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
κεντρικής σημασίας μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν για να 
βελτιστοποιήσουν την οικονομική 
αποδοτικότητα της επέκτασης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για να 
εξασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις θα γίνουν 
εκεί όπου θα είναι πιο παραγωγικές και 
αποδοτικές, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των κρατών 
μελών· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει
τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής ως 
διαμεσολαβητή· επισημαίνει ότι, 
μακροπρόθεσμα, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα μετατοπιστούν στο επίκεντρο 
του ενεργειακού μείγματος στην Ευρώπη 
καθώς θα προχωρούν από την ανάπτυξη 

11. τονίζει ότι μια πιο ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της πολιτικής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
κεντρικής σημασίας μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν για να 
βελτιστοποιήσουν την οικονομική 
αποδοτικότητα της επέκτασης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για να 
εξασφαλίσουν ότι οι περισσότερες 
επενδύσεις θα γίνουν εκεί όπου θα είναι 
πιο παραγωγικές και αποδοτικές, 
λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά των κρατών μελών· 
υπογραμμίζει τη σημασία της θέσπισης 
στόχων, καθώς ο νομικά δεσμευτικός 
στόχος του 20% έως το 2020 έχει ήδη 
αποδειχθεί επιτυχής και είναι πιθανό να 
επιτευχθεί σε σχεδόν όλα τα κράτη μέλη· 
ως εκ τούτου, κάνει έκκληση για 
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της τεχνολογίας στη μαζική παραγωγή και 
εξάπλωση, από συστήματα μικρής 
κλίμακας σε συστήματα μεγαλύτερης 
κλίμακας – ενσωματώνοντας τοπικές και 
περισσότερο απομακρυσμένες πηγές – και 
θα μετατραπούν από επιδοτούμενες σε 
ανταγωνιστικές· τονίζει ότι ο 
μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί να 
γίνουν αλλαγές στην πολιτική, με στόχο 
την επίτευξη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης 
της αγοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
σταδιακή αποκλιμάκωση των 
καθεστώτων στήριξης, καθώς ωριμάζουν
οι τεχνολογίες και οι αλυσίδες 
ανεφοδιασμού και επιλύονται οι αστοχίες 
της αγοράς·

δεσμευτικό στόχο της τάξης του 45% για 
το 2030 και φιλόδοξους ενδεικτικούς 
στόχους (70%) για το 2040 και (95%) για 
το 2050, επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο
διευκόλυνσης, συντονισμού και 
οικονομικής στήριξης της ΕΕ, 
επισημαίνει ότι, μακροπρόθεσμα, οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα 
μετατοπιστούν στο επίκεντρο του 
ενεργειακού μείγματος στην Ευρώπη 
καθώς θα προχωρούν από την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας στη μαζική παραγωγή και 
εξάπλωση, σε συστήματα μικρής κλίμακας 
καθώς και σε συστήματα μεγαλύτερης 
κλίμακας – ενσωματώνοντας τοπικές και 
περισσότερο απομακρυσμένες πηγές – και 
θα μετατραπούν από επιδοτούμενες σε 
ανταγωνιστικές· τονίζει ότι ο 
μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί να 
γίνουν αλλαγές στην πολιτική, με στόχο 
την επίτευξη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης 
της αγοράς· τονίζει τη σημασία σταθερών 
ρυθμιστικών πλαισίων, σε επίπεδο τόσο 
της ΕΕ όσο και των κρατών μελών, για 
την τόνωση των επενδύσεων, 
υπογραμμίζει την ανάγκη για 
απλουστευμένες διοικητικές διαδικασίες 
και σταθερά και αποδοτικά καθεστώτα
στήριξης τα οποία μπορούν να 
προσαρμοστούν με τον καιρό και να 
αποκλιμακωθούν σταδιακά όταν 
ωριμάσουν οι τεχνολογίες και οι αλυσίδες 
ανεφοδιασμού και επιλυθούν οι αστοχίες 
της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 208
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι μια πιο ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της πολιτικής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
κεντρικής σημασίας μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν για να 
βελτιστοποιήσουν την οικονομική 
αποδοτικότητα της επέκτασης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για να 
εξασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις θα γίνουν 
εκεί όπου θα είναι πιο παραγωγικές και 
αποδοτικές, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των κρατών 
μελών· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει 
τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής ως 
διαμεσολαβητή· επισημαίνει ότι, 
μακροπρόθεσμα, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα μετατοπιστούν στο επίκεντρο 
του ενεργειακού μείγματος στην Ευρώπη 
καθώς θα προχωρούν από την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας στη μαζική παραγωγή και 
εξάπλωση, από συστήματα μικρής 
κλίμακας σε συστήματα μεγαλύτερης 
κλίμακας – ενσωματώνοντας τοπικές και 
περισσότερο απομακρυσμένες πηγές – και 
θα μετατραπούν από επιδοτούμενες σε 
ανταγωνιστικές· τονίζει ότι ο 
μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί να 
γίνουν αλλαγές στην πολιτική, με στόχο 
την επίτευξη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης 
της αγοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
σταδιακή αποκλιμάκωση των 
καθεστώτων στήριξης, καθώς ωριμάζουν
οι τεχνολογίες και οι αλυσίδες 
ανεφοδιασμού και επιλύονται οι αστοχίες 
της αγοράς·

11. τονίζει ότι μια πιο ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της πολιτικής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
κεντρικής σημασίας μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν για να 
βελτιστοποιήσουν την οικονομική 
αποδοτικότητα της επέκτασης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για να 
εξασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις θα γίνουν 
εκεί όπου θα είναι πιο παραγωγικές και 
αποδοτικές, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των κρατών 
μελών· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει 
τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής ως 
διαμεσολαβητή· επισημαίνει ότι, 
μακροπρόθεσμα, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα μετατοπιστούν στο επίκεντρο 
του ενεργειακού μείγματος στην Ευρώπη 
καθώς θα προχωρούν από την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας στη μαζική παραγωγή και 
εξάπλωση, από συστήματα μικρής 
κλίμακας σε συστήματα μεγαλύτερης 
κλίμακας – ενσωματώνοντας τοπικές και 
περισσότερο απομακρυσμένες πηγές – και 
θα μετατραπούν από επιδοτούμενες σε 
ανταγωνιστικές· τονίζει ότι η αυξανόμενη 
αφομοίωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
απαιτεί να γίνουν αλλαγές στην πολιτική, 
με στόχο την προσαρμογή των αγορών σε 
αυτήν την πραγματικότητα και την 
επίτευξη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης της 
αγοράς, ιδίως όσον αφορά την ανταμοιβή 
της ευελιξίας και των υπηρεσιών για τη 
σταθερότητα του δικτύου·  υπογραμμίζει 
την ανάγκη για προσαρμογή των 
καθεστώτων στήριξης στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των εθνικών αγορών και 
τεχνολογιών, και για σταδιακή 
αποκλιμάκωσή τους μόλις οι τεχνολογίες 
και οι αλυσίδες ανεφοδιασμού έχουν 
ωριμάσει και μπορούν να είναι 
ανταγωνιστικές, έχουν επιλυθεί οι 
αστοχίες της αγοράς και τα παράπλευρα 
οφέλη έχουν ληφθεί σωστά υπόψη· 
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θεωρεί ότι η στήριξη των σταθερών και 
αξιόπιστων καθεστώτων είναι καίριας 
σημασίας για την αποφυγή μη βιώσιμων 
εξελίξεων στην αγορά, ενώ παράλληλα 
αναγνωρίζει ότι ξαφνικές και 
αναδρομικές αλλαγές υπονομεύουν την 
εμπιστοσύνη των επενδυτών στον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 209
Holger Krahmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι μια πιο ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της πολιτικής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
κεντρικής σημασίας μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν για να 
βελτιστοποιήσουν την οικονομική 
αποδοτικότητα της επέκτασης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για να 
εξασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις θα γίνουν 
εκεί όπου θα είναι πιο παραγωγικές και 
αποδοτικές, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των κρατών 
μελών· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει 
τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής ως 
διαμεσολαβητή· επισημαίνει ότι, 
μακροπρόθεσμα, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα μετατοπιστούν στο επίκεντρο 
του ενεργειακού μείγματος στην Ευρώπη 
καθώς θα προχωρούν από την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας στη μαζική παραγωγή και 
εξάπλωση, από συστήματα μικρής 
κλίμακας σε συστήματα μεγαλύτερης 
κλίμακας – ενσωματώνοντας τοπικές και 
περισσότερο απομακρυσμένες πηγές – και 
θα μετατραπούν από επιδοτούμενες σε 
ανταγωνιστικές· τονίζει ότι ο 
μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των 

11. τονίζει ότι μια πιο ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της πολιτικής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
κεντρικής σημασίας μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν και να 
αξιοποιήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τους 
μηχανισμούς συνεργασίας που 
περιλαμβάνονται στην οδηγία για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να 
βελτιστοποιήσουν την οικονομική 
αποδοτικότητα της επέκτασης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για να 
εξασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις θα γίνουν 
εκεί όπου θα είναι πιο παραγωγικές και 
αποδοτικές, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των κρατών 
μελών· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει 
τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής ως 
διαμεσολαβητή και επικροτεί την 
ανακοινωθείσα από την Επιτροπή 
κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών για 
το εμπόριο ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας· επισημαίνει ότι, 
μακροπρόθεσμα, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα μετατοπιστούν στο επίκεντρο 
του ενεργειακού μείγματος στην Ευρώπη 
καθώς θα προχωρούν από την ανάπτυξη 
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ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί να 
γίνουν αλλαγές στην πολιτική, με στόχο 
την επίτευξη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης
της αγοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
σταδιακή αποκλιμάκωση των καθεστώτων 
στήριξης, καθώς ωριμάζουν οι τεχνολογίες 
και οι αλυσίδες ανεφοδιασμού και 
επιλύονται οι αστοχίες της αγοράς·

της τεχνολογίας στη μαζική παραγωγή και 
εξάπλωση, από συστήματα μικρής 
κλίμακας σε συστήματα μεγαλύτερης 
κλίμακας – ενσωματώνοντας τοπικές και 
περισσότερο απομακρυσμένες πηγές – και 
θα μετατραπούν από επιδοτούμενες σε 
ανταγωνιστικές· τονίζει ότι το μελλοντικό 
πλαίσιο πρέπει να διαμορφωθεί κατά 
τέτοιον τρόπο, ώστε να στηρίζει την 
ολοκλήρωση των συστημάτων και της 
αγοράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για σταδιακή 
αποκλιμάκωση των καθεστώτων στήριξης, 
καθώς ωριμάζουν οι τεχνολογίες και οι 
αλυσίδες ανεφοδιασμού και επιλύονται οι 
αστοχίες της αγοράς·

Or. de

Τροπολογία 210
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι μια πιο ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της πολιτικής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
κεντρικής σημασίας μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν για να 
βελτιστοποιήσουν την οικονομική 
αποδοτικότητα της επέκτασης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για να 
εξασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις θα γίνουν 
εκεί όπου θα είναι πιο παραγωγικές και 
αποδοτικές, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των κρατών 
μελών· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει 
τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής ως 
διαμεσολαβητή· επισημαίνει ότι, 
μακροπρόθεσμα, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα μετατοπιστούν στο 
επίκεντρο του ενεργειακού μείγματος 

11. τονίζει ότι μια πιο ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της πολιτικής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι
κεντρικής σημασίας μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν για να 
βελτιστοποιήσουν την οικονομική 
αποδοτικότητα της επέκτασης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για να 
εξασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις θα γίνουν 
εκεί όπου θα είναι πιο παραγωγικές και 
αποδοτικές, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των κρατών 
μελών· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει 
τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής ως 
διαμεσολαβητή· τονίζει ότι ο 
μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί να 
γίνουν αλλαγές στην πολιτική, με στόχο 
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στην Ευρώπη καθώς θα προχωρούν από 
την ανάπτυξη της τεχνολογίας στη 
μαζική παραγωγή και εξάπλωση, από 
συστήματα μικρής κλίμακας σε 
συστήματα μεγαλύτερης κλίμακας –
ενσωματώνοντας τοπικές και 
περισσότερο απομακρυσμένες πηγές – και 
θα μετατραπούν από επιδοτούμενες σε 
ανταγωνιστικές· τονίζει ότι ο 
μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί να 
γίνουν αλλαγές στην πολιτική, με στόχο 
την επίτευξη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης 
της αγοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
σταδιακή αποκλιμάκωση των καθεστώτων 
στήριξης, καθώς ωριμάζουν οι τεχνολογίες 
και οι αλυσίδες ανεφοδιασμού και 
επιλύονται οι αστοχίες της αγοράς·

την επίτευξη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης 
της αγοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
σταδιακή αποκλιμάκωση των καθεστώτων 
στήριξης, καθώς ωριμάζουν οι τεχνολογίες 
και οι αλυσίδες ανεφοδιασμού και 
επιλύονται οι αστοχίες της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 211
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι μια πιο ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της πολιτικής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
κεντρικής σημασίας μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν για να 
βελτιστοποιήσουν την οικονομική 
αποδοτικότητα της επέκτασης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για να 
εξασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις θα γίνουν 
εκεί όπου θα είναι πιο παραγωγικές και 
αποδοτικές, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των 
κρατών μελών· στο πλαίσιο αυτό, 
υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της 
Επιτροπής ως διαμεσολαβητή· επισημαίνει 
ότι, μακροπρόθεσμα, οι ανανεώσιμες πηγές 

11. τονίζει ότι μια πιο ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της πολιτικής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
σημαντική μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν για να 
βελτιστοποιήσουν την οικονομική 
αποδοτικότητα της επέκτασης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για να 
εξασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις θα γίνουν 
για να μειωθεί το κόστος τους· στο 
πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει τον σημαντικό 
ρόλο της Επιτροπής ως διαμεσολαβητή· 
επισημαίνει ότι, μακροπρόθεσμα, οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα 
μετατοπιστούν στο επίκεντρο του 
ενεργειακού μείγματος στην Ευρώπη 
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ενέργειας θα μετατοπιστούν στο επίκεντρο 
του ενεργειακού μείγματος στην Ευρώπη 
καθώς θα προχωρούν από την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας στη μαζική παραγωγή και 
εξάπλωση, από συστήματα μικρής 
κλίμακας σε συστήματα μεγαλύτερης 
κλίμακας – ενσωματώνοντας τοπικές και 
περισσότερο απομακρυσμένες πηγές – και 
θα μετατραπούν από επιδοτούμενες σε 
ανταγωνιστικές· τονίζει ότι ο 
μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί να 
γίνουν αλλαγές στην πολιτική, με στόχο 
την επίτευξη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης 
της αγοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
σταδιακή αποκλιμάκωση των καθεστώτων 
στήριξης, καθώς ωριμάζουν οι τεχνολογίες 
και οι αλυσίδες ανεφοδιασμού και 
επιλύονται οι αστοχίες της αγοράς·

καθώς θα προχωρούν από την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας στη μαζική παραγωγή και 
εξάπλωση, από συστήματα μικρής 
κλίμακας σε συστήματα μεγαλύτερης 
κλίμακας – ενσωματώνοντας τοπικές και 
περισσότερο απομακρυσμένες πηγές – και 
θα μετατραπούν από επιδοτούμενες σε 
ανταγωνιστικές· τονίζει ότι ο 
μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί να 
γίνουν αλλαγές στην πολιτική και στη 
δομή της αγοράς ενέργειας, με στόχο την 
επίτευξη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης της 
αγοράς· ζητεί την εξάλειψη των αστοχιών 
της αγοράς, όπως ρυθμιζόμενες τιμές, 
συγκέντρωση της αγοράς και επιδοτήσεις 
των ορυκτών καυσίμων και τη 
μεταρρύθμιση των αγορών που αρχικά 
είχαν σχεδιαστεί για τις συμβατικές 
τεχνολογίες βασικού φορτίου ώστε αυτές 
να προσαρμοστούν στις διακυμάνσεις 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για σταδιακή 
αποκλιμάκωση των καθεστώτων στήριξης
με διαφανή τρόπο, καθώς ωριμάζουν οι 
τεχνολογίες και οι αλυσίδες ανεφοδιασμού 
και επιλύονται οι αστοχίες της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 212
Hannu Takkula, Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι μια πιο ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της πολιτικής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
κεντρικής σημασίας μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν για να 
βελτιστοποιήσουν την οικονομική 
αποδοτικότητα της επέκτασης των 

11. τονίζει ότι μια πιο ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της πολιτικής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
κεντρικής σημασίας μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν για να 
βελτιστοποιήσουν την οικονομική 
αποδοτικότητα της επέκτασης των 
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ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για να 
εξασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις θα γίνουν 
εκεί όπου θα είναι πιο παραγωγικές και 
αποδοτικές, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των κρατών 
μελών· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει 
τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής ως 
διαμεσολαβητή· επισημαίνει ότι, 
μακροπρόθεσμα, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα μετατοπιστούν στο επίκεντρο 
του ενεργειακού μείγματος στην Ευρώπη 
καθώς θα προχωρούν από την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας στη μαζική παραγωγή και 
εξάπλωση, από συστήματα μικρής 
κλίμακας σε συστήματα μεγαλύτερης 
κλίμακας – ενσωματώνοντας τοπικές και 
περισσότερο απομακρυσμένες πηγές – και 
θα μετατραπούν από επιδοτούμενες σε 
ανταγωνιστικές· τονίζει ότι ο 
μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί να 
γίνουν αλλαγές στην πολιτική, με στόχο 
την επίτευξη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης 
της αγοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
σταδιακή αποκλιμάκωση των καθεστώτων 
στήριξης, καθώς ωριμάζουν οι τεχνολογίες 
και οι αλυσίδες ανεφοδιασμού και 
επιλύονται οι αστοχίες της αγοράς·

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για να 
εξασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις θα γίνουν 
εκεί όπου θα είναι πιο παραγωγικές και 
αποδοτικές, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των κρατών 
μελών· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει 
τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής ως 
διαμεσολαβητή· επισημαίνει ότι, 
μακροπρόθεσμα, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα μετατοπιστούν στο επίκεντρο 
του ενεργειακού μείγματος στην Ευρώπη 
καθώς θα προχωρούν από την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας στη μαζική παραγωγή και 
εξάπλωση, από συστήματα μικρής 
κλίμακας σε συστήματα μεγαλύτερης 
κλίμακας – ενσωματώνοντας τοπικές και 
περισσότερο απομακρυσμένες πηγές – και 
θα μετατραπούν από επιδοτούμενες σε 
ανταγωνιστικές· τονίζει ότι ο 
μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί να 
γίνουν αλλαγές στην πολιτική, με στόχο 
την επίτευξη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης 
της αγοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
σταδιακή αποκλιμάκωση των καθεστώτων 
στήριξης, καθώς ωριμάζουν οι τεχνολογίες 
και οι αλυσίδες ανεφοδιασμού και 
επιλύονται οι αστοχίες της αγοράς· τονίζει 
τη σημασία της βιώσιμης παραγωγής 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βιολογικής 
προέλευσης, όπως για παράδειγμα το 
ξύλο, για μια κοινωνία χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και για την 
παραγωγή ενέργειας με χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα·  
επισημαίνει ότι ιδίως η αποκεντρωμένη 
παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας μπορεί 
να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση σε 
αγροτικές περιοχές·

Or. fi

Τροπολογία 213
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι μια πιο ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της πολιτικής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
κεντρικής σημασίας μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν για να 
βελτιστοποιήσουν την οικονομική 
αποδοτικότητα της επέκτασης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για να 
εξασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις θα γίνουν 
εκεί όπου θα είναι πιο παραγωγικές και 
αποδοτικές, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των κρατών 
μελών· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει 
τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής ως 
διαμεσολαβητή· επισημαίνει ότι, 
μακροπρόθεσμα, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα μετατοπιστούν στο επίκεντρο 
του ενεργειακού μείγματος στην Ευρώπη 
καθώς θα προχωρούν από την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας στη μαζική παραγωγή και 
εξάπλωση, από συστήματα μικρής 
κλίμακας σε συστήματα μεγαλύτερης 
κλίμακας – ενσωματώνοντας τοπικές και 
περισσότερο απομακρυσμένες πηγές – και 
θα μετατραπούν από επιδοτούμενες σε 
ανταγωνιστικές· τονίζει ότι ο 
μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί να 
γίνουν αλλαγές στην πολιτική, με στόχο 
την επίτευξη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης 
της αγοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
σταδιακή αποκλιμάκωση των καθεστώτων 
στήριξης, καθώς ωριμάζουν οι τεχνολογίες 
και οι αλυσίδες ανεφοδιασμού και 
επιλύονται οι αστοχίες της αγοράς·

11. τονίζει ότι μια πιο ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της πολιτικής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
κεντρικής σημασίας μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν για να 
βελτιστοποιήσουν την οικονομική 
αποδοτικότητα της επέκτασης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για να 
εξασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις θα γίνουν 
εκεί όπου θα είναι πιο παραγωγικές και 
αποδοτικές, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των κρατών 
μελών· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει 
τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής ως 
διαμεσολαβητή· επισημαίνει ότι, 
μακροπρόθεσμα, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα μετατοπιστούν στο επίκεντρο 
του ενεργειακού μείγματος στην Ευρώπη 
καθώς θα προχωρούν από την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας στη μαζική παραγωγή και 
εξάπλωση, από συστήματα μικρής 
κλίμακας σε συστήματα μεγαλύτερης 
κλίμακας – ενσωματώνοντας τοπικές και 
περισσότερο απομακρυσμένες πηγές – και 
θα μετατραπούν από επιδοτούμενες σε 
ανταγωνιστικές· τονίζει ότι ο 
μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί να 
γίνουν αλλαγές στην πολιτική, με στόχο 
την επίτευξη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης 
της αγοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
σταδιακή αποκλιμάκωση των καθεστώτων 
στήριξης, καθώς ωριμάζουν οι τεχνολογίες 
και οι αλυσίδες ανεφοδιασμού και 
επιλύονται οι αστοχίες της αγοράς· τονίζει, 
ωστόσο, ότι οι αναδρομικές αλλαγές σε 
καθεστώτα στήριξης έχουν επιζήμιο 
αντίκτυπο στην εμπιστοσύνη των 
επενδυτών και, συνεπώς, αυξάνουν τους 
κινδύνους σε σχέση με τις επενδύσεις σε 
ΑΠΕ και το κόστος τους·
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Τροπολογία 214
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι μια πιο ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της πολιτικής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
κεντρικής σημασίας μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν για να 
βελτιστοποιήσουν την οικονομική 
αποδοτικότητα της επέκτασης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για να 
εξασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις θα γίνουν 
εκεί όπου θα είναι πιο παραγωγικές και 
αποδοτικές, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των κρατών 
μελών· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει 
τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής ως 
διαμεσολαβητή· επισημαίνει ότι, 
μακροπρόθεσμα, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα μετατοπιστούν στο επίκεντρο 
του ενεργειακού μείγματος στην Ευρώπη 
καθώς θα προχωρούν από την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας στη μαζική παραγωγή και 
εξάπλωση, από συστήματα μικρής 
κλίμακας σε συστήματα μεγαλύτερης 
κλίμακας – ενσωματώνοντας τοπικές και 
περισσότερο απομακρυσμένες πηγές – και 
θα μετατραπούν από επιδοτούμενες σε 
ανταγωνιστικές· τονίζει ότι ο 
μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί να 
γίνουν αλλαγές στην πολιτική, με στόχο 
την επίτευξη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης 
της αγοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
σταδιακή αποκλιμάκωση των καθεστώτων 
στήριξης, καθώς ωριμάζουν οι τεχνολογίες 
και οι αλυσίδες ανεφοδιασμού και 
επιλύονται οι αστοχίες της αγοράς·

11. τονίζει ότι μια πιο ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της πολιτικής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
κεντρικής σημασίας μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν για να 
βελτιστοποιήσουν την οικονομική 
αποδοτικότητα της επέκτασης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για να 
εξασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις θα γίνουν 
εκεί όπου θα είναι πιο παραγωγικές και 
αποδοτικές, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των κρατών 
μελών· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει 
τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής ως 
διαμεσολαβητή· επισημαίνει ότι, 
μακροπρόθεσμα, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα μετατοπιστούν στο επίκεντρο 
του ενεργειακού μείγματος στην Ευρώπη 
καθώς θα προχωρούν από την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας στη μαζική παραγωγή και 
εξάπλωση, από συστήματα μικρής 
κλίμακας σε συστήματα μεγαλύτερης 
κλίμακας – ενσωματώνοντας τοπικές και 
περισσότερο απομακρυσμένες πηγές – και 
θα μετατραπούν από επιδοτούμενες σε 
ανταγωνιστικές· τονίζει ότι ο 
μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί να 
γίνουν αλλαγές στην πολιτική, με στόχο 
την επίτευξη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης 
της αγοράς· υπογραμμίζει, επομένως, τη 
σημασία ανεύρεσης της βέλτιστης λύσης 
για την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, αντισταθμίζοντας το 
δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας με 



PE496.406v01-00 140/165 AM\913063EL.doc

EL

δυναμικές και οικολογικά αποδεκτές 
τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας·
υπογραμμίζει την ανάγκη για σταδιακή 
αποκλιμάκωση των καθεστώτων στήριξης, 
καθώς ωριμάζουν οι τεχνολογίες και οι 
αλυσίδες ανεφοδιασμού και επιλύονται οι 
αστοχίες της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 215
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι μια πιο ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της πολιτικής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
κεντρικής σημασίας μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν για να 
βελτιστοποιήσουν την οικονομική 
αποδοτικότητα της επέκτασης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για να 
εξασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις θα γίνουν 
εκεί όπου θα είναι πιο παραγωγικές και 
αποδοτικές, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των κρατών 
μελών· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει 
τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής ως 
διαμεσολαβητή· επισημαίνει ότι, 
μακροπρόθεσμα, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα μετατοπιστούν στο επίκεντρο 
του ενεργειακού μείγματος στην Ευρώπη 
καθώς θα προχωρούν από την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας στη μαζική παραγωγή και 
εξάπλωση, από συστήματα μικρής 
κλίμακας σε συστήματα μεγαλύτερης 
κλίμακας – ενσωματώνοντας τοπικές και 
περισσότερο απομακρυσμένες πηγές – και 
θα μετατραπούν από επιδοτούμενες σε 
ανταγωνιστικές· τονίζει ότι ο 
μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των 

11. τονίζει ότι μια πιο ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της πολιτικής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
κεντρικής σημασίας μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν για να 
βελτιστοποιήσουν την οικονομική 
αποδοτικότητα της επέκτασης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για να 
εξασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις στην ΕΕ
θα γίνουν εκεί όπου θα είναι πιο 
παραγωγικές και αποδοτικές, λαμβάνοντας 
υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
των κρατών μελών· στο πλαίσιο αυτό, 
υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της 
Επιτροπής που διευκολύνει την 
προετοιμασία των συγκεκριμένων για 
κάθε ένα από τα κράτη μέλη μελετών, 
σχετικά με τους πόρους και τις 
δυνατότητες στο πλαίσιο των 
ανανεώσιμών πηγών ενέργειας· 
επισημαίνει ότι, μακροπρόθεσμα, οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα 
καταστούν σημαντικές και θα 
μετατοπιστούν στο επίκεντρο του 
ενεργειακού μείγματος στην Ευρώπη 
καθώς θα προχωρούν από την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας στη μαζική παραγωγή και 
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ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί να 
γίνουν αλλαγές στην πολιτική, με στόχο 
την επίτευξη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης 
της αγοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
σταδιακή αποκλιμάκωση των καθεστώτων 
στήριξης, καθώς ωριμάζουν οι τεχνολογίες 
και οι αλυσίδες ανεφοδιασμού και 
επιλύονται οι αστοχίες της αγοράς·

εξάπλωση, από συστήματα μικρής 
κλίμακας σε συστήματα μεγαλύτερης 
κλίμακας – ενσωματώνοντας τοπικές και 
περισσότερο απομακρυσμένες πηγές – και 
θα μετατραπούν από επιδοτούμενες σε 
ανταγωνιστικές· τονίζει ότι ο 
μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί να 
γίνουν αλλαγές στην πολιτική, με στόχο 
την επίτευξη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης 
της αγοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
σταδιακή αποκλιμάκωση των καθεστώτων 
στήριξης, καθώς ωριμάζουν οι τεχνολογίες 
και οι αλυσίδες ανεφοδιασμού και 
επιλύονται οι αστοχίες της αγοράς·

Or. pl

Τροπολογία 216
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι μια πιο ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της πολιτικής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
κεντρικής σημασίας μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν για να 
βελτιστοποιήσουν την οικονομική 
αποδοτικότητα της επέκτασης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για να 
εξασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις θα γίνουν 
εκεί όπου θα είναι πιο παραγωγικές και 
αποδοτικές, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των κρατών 
μελών· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει 
τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής ως 
διαμεσολαβητή· επισημαίνει ότι, 
μακροπρόθεσμα, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα μετατοπιστούν στο επίκεντρο 
του ενεργειακού μείγματος στην Ευρώπη 
καθώς θα προχωρούν από την ανάπτυξη 

11. τονίζει ότι μια πιο ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της πολιτικής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
κεντρικής σημασίας μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη και τις περιφέρειές τους να 
συνεργαστούν για να βελτιστοποιήσουν 
την οικονομική αποδοτικότητα της 
επέκτασης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και για να εξασφαλίσουν ότι οι 
επενδύσεις θα γίνουν εκεί όπου θα είναι 
πιο παραγωγικές και αποδοτικές, 
λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά των κρατών μελών· στο 
πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει τον σημαντικό 
ρόλο της Επιτροπής ως διαμεσολαβητή· 
επισημαίνει ότι, μακροπρόθεσμα, οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα 
μετατοπιστούν στο επίκεντρο του 
ενεργειακού μείγματος στην Ευρώπη 
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της τεχνολογίας στη μαζική παραγωγή και 
εξάπλωση, από συστήματα μικρής 
κλίμακας σε συστήματα μεγαλύτερης 
κλίμακας – ενσωματώνοντας τοπικές και 
περισσότερο απομακρυσμένες πηγές – και 
θα μετατραπούν από επιδοτούμενες σε 
ανταγωνιστικές· τονίζει ότι ο 
μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί να 
γίνουν αλλαγές στην πολιτική, με στόχο 
την επίτευξη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης 
της αγοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
σταδιακή αποκλιμάκωση των καθεστώτων 
στήριξης, καθώς ωριμάζουν οι τεχνολογίες 
και οι αλυσίδες ανεφοδιασμού και 
επιλύονται οι αστοχίες της αγοράς·

καθώς θα προχωρούν από την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας στη μαζική παραγωγή και 
εξάπλωση, από συστήματα μικρής 
κλίμακας σε συστήματα μεγαλύτερης 
κλίμακας – ενσωματώνοντας τοπικές και 
περισσότερο απομακρυσμένες πηγές – και 
θα μετατραπούν από επιδοτούμενες σε 
ανταγωνιστικές· τονίζει ότι ο 
μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί να 
γίνουν αλλαγές στην πολιτική, με στόχο 
την επίτευξη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης 
της αγοράς· επισημαίνει ότι ο 
ανεπιθύμητος ανταγωνισμός μεταξύ των 
διαφόρων εθνικών συστημάτων 
ενισχύσεων εμποδίζει την ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·
υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι θα ήταν 
σκόπιμο να υπάρξει μεγαλύτερη 
συμφωνία μεταξύ των καθεστώτων 
στήριξης  επισημαίνει την ανάγκη για 
σταδιακή αποκλιμάκωση των καθεστώτων 
στήριξης, καθώς ωριμάζουν οι τεχνολογίες 
και οι αλυσίδες ανεφοδιασμού, γίνονται 
ανταγωνιστικές και επιλύονται οι αστοχίες 
της αγοράς·

Or. nl

Τροπολογία 217
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι μια πιο ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της πολιτικής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
κεντρικής σημασίας μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν για να 
βελτιστοποιήσουν την οικονομική 
αποδοτικότητα της επέκτασης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για να 

11. τονίζει ότι μια πιο ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της πολιτικής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
κεντρικής σημασίας μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· ενθαρρύνει τα κράτη
μέλη να συνεργαστούν για να 
βελτιστοποιήσουν την οικονομική 
αποδοτικότητα της επέκτασης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για να 
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εξασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις θα γίνουν 
εκεί όπου θα είναι πιο παραγωγικές και 
αποδοτικές, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των κρατών 
μελών· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει 
τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής ως 
διαμεσολαβητή· επισημαίνει ότι, 
μακροπρόθεσμα, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα μετατοπιστούν στο επίκεντρο 
του ενεργειακού μείγματος στην Ευρώπη 
καθώς θα προχωρούν από την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας στη μαζική παραγωγή και 
εξάπλωση, από συστήματα μικρής 
κλίμακας σε συστήματα μεγαλύτερης 
κλίμακας – ενσωματώνοντας τοπικές και 
περισσότερο απομακρυσμένες πηγές – και 
θα μετατραπούν από επιδοτούμενες σε 
ανταγωνιστικές· τονίζει ότι ο 
μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί να 
γίνουν αλλαγές στην πολιτική, με στόχο 
την επίτευξη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης 
της αγοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
σταδιακή αποκλιμάκωση των καθεστώτων 
στήριξης, καθώς ωριμάζουν οι τεχνολογίες 
και οι αλυσίδες ανεφοδιασμού και 
επιλύονται οι αστοχίες της αγοράς·

εξασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις είναι οι
πιο παραγωγικές και αποδοτικές, 
λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά των κρατών μελών· στο 
πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει τον σημαντικό 
ρόλο της Επιτροπής ως διαμεσολαβητή· 
επισημαίνει ότι, μακροπρόθεσμα, οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα 
μετατοπιστούν στο επίκεντρο του 
ενεργειακού μείγματος στην Ευρώπη 
καθώς θα προχωρούν από την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας στη μαζική παραγωγή και 
εξάπλωση, από συστήματα μικρής 
κλίμακας σε συστήματα μεγαλύτερης 
κλίμακας – ενσωματώνοντας τοπικές και 
περισσότερο απομακρυσμένες πηγές – και 
θα μετατραπούν από επιδοτούμενες σε 
ανταγωνιστικές· τονίζει ότι σε ώριμες 
αγορές με υψηλά επίπεδα διείσδυσης ο 
μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των ώριμων
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί να 
γίνουν αλλαγές στην πολιτική, με στόχο 
την επίτευξη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης 
της αγοράς· σε αυτές τις αγορές,
υπογραμμίζει την ανάγκη για σταδιακή 
αποκλιμάκωση των καθεστώτων στήριξης, 
καθώς ωριμάζουν οι τεχνολογίες και οι 
αλυσίδες ανεφοδιασμού και επιλύονται οι 
αστοχίες της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 218
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι μια πιο ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της πολιτικής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
κεντρικής σημασίας μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν για να 

11. τονίζει ότι μια πιο ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της πολιτικής για την
ανανεώσιμη ενέργεια είναι κεντρικής 
σημασίας μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να  συνεχίσουν να συνεργάζονται για 
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βελτιστοποιήσουν την οικονομική 
αποδοτικότητα της επέκτασης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για να 
εξασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις θα γίνουν 
εκεί όπου θα είναι πιο παραγωγικές και 
αποδοτικές, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των κρατών 
μελών· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει 
τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής ως 
διαμεσολαβητή· επισημαίνει ότι, 
μακροπρόθεσμα, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα μετατοπιστούν στο επίκεντρο 
του ενεργειακού μείγματος στην Ευρώπη 
καθώς θα προχωρούν από την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας στη μαζική παραγωγή και 
εξάπλωση, από συστήματα μικρής 
κλίμακας σε συστήματα μεγαλύτερης 
κλίμακας – ενσωματώνοντας τοπικές και 
περισσότερο απομακρυσμένες πηγές – και 
θα μετατραπούν από επιδοτούμενες σε 
ανταγωνιστικές· τονίζει ότι ο 
μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί να 
γίνουν αλλαγές στην πολιτική, με στόχο 
την επίτευξη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης
της αγοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
σταδιακή αποκλιμάκωση των καθεστώτων 
στήριξης, καθώς ωριμάζουν οι 
τεχνολογίες και οι αλυσίδες ανεφοδιασμού 
και επιλύονται οι αστοχίες της αγοράς·

να βελτιστοποιήσουν την οικονομική 
αποδοτικότητα της επέκτασης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για να 
εξασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις θα γίνουν 
εκεί όπου θα είναι πιο παραγωγικές και 
αποδοτικές, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των κρατών 
μελών· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει 
τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής ως 
διαμεσολαβητή· επισημαίνει ότι, 
μακροπρόθεσμα, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα μετατοπιστούν στο επίκεντρο 
του ενεργειακού μείγματος στην Ευρώπη 
καθώς θα προχωρούν από την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας στη μαζική παραγωγή και 
εξάπλωση, από συστήματα μικρής 
κλίμακας σε συστήματα μεγαλύτερης 
κλίμακας – ενσωματώνοντας τοπικές και 
περισσότερο απομακρυσμένες πηγές – και 
θα μετατραπούν από επιδοτούμενες σε 
ανταγωνιστικές· τονίζει ότι ο 
μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί να 
γίνουν αλλαγές στην πολιτική, με στόχο 
την επίτευξη μεγαλύτερού μεριδίου της 
αγοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
αποκλιμάκωση τελικά των καθεστώτων 
στήριξης, μόλις ωριμάσουν οι τεχνολογίες 
και οι αλυσίδες ανεφοδιασμού, επιλυθούν
οι αστοχίες της αγοράς και οι αγορές 
ενέργειας προσαρμοστούν στον 
μεταβλητό χαρακτήρα των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 219
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι μια πιο ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της πολιτικής για τις 

11. τονίζει ότι μια πιο ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της πολιτικής για τις 
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ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
κεντρικής σημασίας μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν για να 
βελτιστοποιήσουν την οικονομική 
αποδοτικότητα της επέκτασης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για να 
εξασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις θα γίνουν 
εκεί όπου θα είναι πιο παραγωγικές και 
αποδοτικές, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των κρατών 
μελών· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει 
τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής ως 
διαμεσολαβητή· επισημαίνει ότι, 
μακροπρόθεσμα, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα μετατοπιστούν στο επίκεντρο 
του ενεργειακού μείγματος στην Ευρώπη 
καθώς θα προχωρούν από την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας στη μαζική παραγωγή και 
εξάπλωση, από συστήματα μικρής 
κλίμακας σε συστήματα μεγαλύτερης 
κλίμακας – ενσωματώνοντας τοπικές και 
περισσότερο απομακρυσμένες πηγές – και 
θα μετατραπούν από επιδοτούμενες σε 
ανταγωνιστικές· τονίζει ότι ο 
μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί να 
γίνουν αλλαγές στην πολιτική, με στόχο 
την επίτευξη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης 
της αγοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
σταδιακή αποκλιμάκωση των 
καθεστώτων στήριξης, καθώς ωριμάζουν 
οι τεχνολογίες και οι αλυσίδες 
ανεφοδιασμού και επιλύονται οι αστοχίες 
της αγοράς·

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
κεντρικής σημασίας μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν για να 
βελτιστοποιήσουν την οικονομική 
αποδοτικότητα της επέκτασης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για να 
εξασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις θα γίνουν 
εκεί όπου θα είναι πιο παραγωγικές και 
αποδοτικές, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των κρατών 
μελών· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει 
τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής ως 
διαμεσολαβητή· επισημαίνει ότι, 
μακροπρόθεσμα, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα μετατοπιστούν στο επίκεντρο 
του ενεργειακού μείγματος στην Ευρώπη 
καθώς θα προχωρούν από την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας στη μαζική παραγωγή και 
εξάπλωση, από συστήματα μικρής 
κλίμακας σε συστήματα μεγαλύτερης 
κλίμακας – ενσωματώνοντας τοπικές και 
περισσότερο απομακρυσμένες πηγές – και 
θα μετατραπούν από επιδοτούμενες σε 
ανταγωνιστικές· τονίζει ότι ο 
μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί να 
γίνουν αλλαγές στην πολιτική, με στόχο 
την επίτευξη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης 
της αγοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη
υπαγωγής των καθεστώτων στήριξης σε 
προδιαγεγραμμένα χρονικά όρια, καθώς 
ωριμάζουν οι τεχνολογίες και οι αλυσίδες 
ανεφοδιασμού και επιλύονται οι αστοχίες 
της αγοράς·

Or. sl

Τροπολογία 220
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι μια πιο ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της πολιτικής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
κεντρικής σημασίας μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν για να 
βελτιστοποιήσουν την οικονομική 
αποδοτικότητα της επέκτασης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για να 
εξασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις θα γίνουν 
εκεί όπου θα είναι πιο παραγωγικές και 
αποδοτικές, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των κρατών 
μελών· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει 
τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής ως 
διαμεσολαβητή· επισημαίνει ότι, 
μακροπρόθεσμα, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα μετατοπιστούν στο επίκεντρο 
του ενεργειακού μείγματος στην Ευρώπη 
καθώς θα προχωρούν από την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας στη μαζική παραγωγή και 
εξάπλωση, από συστήματα μικρής 
κλίμακας σε συστήματα μεγαλύτερης 
κλίμακας – ενσωματώνοντας τοπικές και 
περισσότερο απομακρυσμένες πηγές – και 
θα μετατραπούν από επιδοτούμενες σε 
ανταγωνιστικές· τονίζει ότι ο 
μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί να 
γίνουν αλλαγές στην πολιτική, με στόχο 
την επίτευξη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης 
της αγοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
σταδιακή αποκλιμάκωση των καθεστώτων 
στήριξης, καθώς ωριμάζουν οι τεχνολογίες 
και οι αλυσίδες ανεφοδιασμού και 
επιλύονται οι αστοχίες της αγοράς·

11. τονίζει ότι η πολιτική για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
κεντρικής σημασίας μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν για να 
βελτιστοποιήσουν την οικονομική 
αποδοτικότητα της επέκτασης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για να 
εξασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις θα γίνουν 
εκεί όπου θα είναι πιο παραγωγικές και 
αποδοτικές, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των κρατών 
μελών· επισημαίνει ότι, μακροπρόθεσμα, 
οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα 
μετατοπιστούν στο επίκεντρο του 
ενεργειακού μείγματος στην Ευρώπη 
καθώς θα προχωρούν από την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας στη μαζική παραγωγή και 
εξάπλωση, από συστήματα μικρής 
κλίμακας σε συστήματα μεγαλύτερης 
κλίμακας – ενσωματώνοντας τοπικές και 
περισσότερο απομακρυσμένες πηγές – και 
θα μετατραπούν από επιδοτούμενες σε 
ανταγωνιστικές· τονίζει ότι ο 
μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί να 
γίνουν αλλαγές στην πολιτική, με στόχο 
την επίτευξη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης 
της αγοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
άμεση αποκλιμάκωση των καθεστώτων 
στήριξης, καθώς ωριμάζουν οι τεχνολογίες 
και οι αλυσίδες ανεφοδιασμού και 
επιλύονται οι αστοχίες της αγοράς· 

Or. nl

Τροπολογία 221
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι μια πιο ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της πολιτικής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
κεντρικής σημασίας μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν για να 
βελτιστοποιήσουν την οικονομική 
αποδοτικότητα της επέκτασης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για να 
εξασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις θα γίνουν 
εκεί όπου θα είναι πιο παραγωγικές και 
αποδοτικές, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των κρατών 
μελών· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει 
τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής ως 
διαμεσολαβητή· επισημαίνει ότι, 
μακροπρόθεσμα, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα μετατοπιστούν στο 
επίκεντρο του ενεργειακού μείγματος στην 
Ευρώπη καθώς θα προχωρούν από την 
ανάπτυξη της τεχνολογίας στη μαζική 
παραγωγή και εξάπλωση, από συστήματα 
μικρής κλίμακας σε συστήματα 
μεγαλύτερης κλίμακας – ενσωματώνοντας 
τοπικές και περισσότερο απομακρυσμένες 
πηγές – και θα μετατραπούν από 
επιδοτούμενες σε ανταγωνιστικές· τονίζει 
ότι ο μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί να 
γίνουν αλλαγές στην πολιτική, με στόχο 
την επίτευξη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης 
της αγοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
σταδιακή αποκλιμάκωση των καθεστώτων 
στήριξης, καθώς ωριμάζουν οι τεχνολογίες 
και οι αλυσίδες ανεφοδιασμού και 
επιλύονται οι αστοχίες της αγοράς·

11. τονίζει ότι μια πιο ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της πολιτικής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
κεντρικής σημασίας μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν για να 
βελτιστοποιήσουν την οικονομική 
αποδοτικότητα της επέκτασης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για να 
εξασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις θα γίνουν 
εκεί όπου θα είναι πιο παραγωγικές και 
αποδοτικές, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των κρατών 
μελών· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει 
τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής ως 
διαμεσολαβητή· επισημαίνει ότι, 
μακροπρόθεσμα, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα αποτελέσουν σημαντικό 
συστατικό του ενεργειακού μείγματος 
στην Ευρώπη καθώς θα προχωρούν από 
την ανάπτυξη της τεχνολογίας στη μαζική 
παραγωγή και εξάπλωση, από συστήματα 
μικρής κλίμακας σε συστήματα 
μεγαλύτερης κλίμακας – ενσωματώνοντας 
τοπικές και περισσότερο απομακρυσμένες 
πηγές – και θα μετατραπούν από 
επιδοτούμενες σε ανταγωνιστικές· τονίζει 
ότι ο μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί να 
γίνουν αλλαγές στην πολιτική, με στόχο 
την επίτευξη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης 
της αγοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
σταδιακή αποκλιμάκωση των καθεστώτων 
στήριξης, καθώς ωριμάζουν οι τεχνολογίες 
και οι αλυσίδες ανεφοδιασμού και 
επιλύονται οι αστοχίες της αγοράς·

Or. ro

Τροπολογία 222
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι μια πιο ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της πολιτικής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
κεντρικής σημασίας μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν για να 
βελτιστοποιήσουν την οικονομική 
αποδοτικότητα της επέκτασης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για να 
εξασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις θα γίνουν 
εκεί όπου θα είναι πιο παραγωγικές και 
αποδοτικές, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των κρατών 
μελών· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει 
τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής ως 
διαμεσολαβητή· επισημαίνει ότι, 
μακροπρόθεσμα, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα μετατοπιστούν στο επίκεντρο 
του ενεργειακού μείγματος στην Ευρώπη 
καθώς θα προχωρούν από την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας στη μαζική παραγωγή και 
εξάπλωση, από συστήματα μικρής 
κλίμακας σε συστήματα μεγαλύτερης 
κλίμακας – ενσωματώνοντας τοπικές και 
περισσότερο απομακρυσμένες πηγές – και 
θα μετατραπούν από επιδοτούμενες σε 
ανταγωνιστικές· τονίζει ότι ο 
μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί να 
γίνουν αλλαγές στην πολιτική, με στόχο 
την επίτευξη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης 
της αγοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
σταδιακή αποκλιμάκωση των καθεστώτων 
στήριξης, καθώς ωριμάζουν οι τεχνολογίες 
και οι αλυσίδες ανεφοδιασμού και 
επιλύονται οι αστοχίες της αγοράς·

11. τονίζει ότι μια πιο ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της πολιτικής για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
κεντρικής σημασίας μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν για να 
βελτιστοποιήσουν την οικονομική 
αποδοτικότητα της επέκτασης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για να 
εξασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις θα γίνουν 
εκεί όπου θα είναι πιο παραγωγικές και 
αποδοτικές, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των κρατών 
μελών· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει 
τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής ως 
διαμεσολαβητή· επισημαίνει ότι, 
μακροπρόθεσμα, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα μπορούσαν να μετατοπιστούν 
στο επίκεντρο του ενεργειακού μείγματος 
στην Ευρώπη καθώς θα προχωρούν από 
την ανάπτυξη της τεχνολογίας στη μαζική 
παραγωγή και εξάπλωση, από συστήματα 
μικρής κλίμακας σε συστήματα 
μεγαλύτερης κλίμακας – ενσωματώνοντας 
τοπικές και περισσότερο απομακρυσμένες 
πηγές – και θα μετατραπούν από 
επιδοτούμενες σε ανταγωνιστικές· τονίζει 
ότι ο μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί να 
γίνουν αλλαγές στην πολιτική, με στόχο 
την επίτευξη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης 
της αγοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
σταδιακή αποκλιμάκωση των καθεστώτων 
στήριξης, καθώς ωριμάζουν οι τεχνολογίες 
και οι αλυσίδες ανεφοδιασμού και 
επιλύονται οι αστοχίες της αγοράς·

Or. en
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Τροπολογία 223
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί πλήρης απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές όσον αφορά τον 
εφοδιασμό με ηλεκτρική ενέργεια στην 
ΕΕ μακροπρόθεσμα, είναι αναγκαίο να 
αναζητηθεί μεγαλύτερη ολοκλήρωση με 
γειτονικές χώρες και περιοχές όπως η 
Νορβηγία, η Ελβετία και η Νότια 
Μεσόγειος· υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη 
μπορεί να αποκομίσει οφέλη από την 
ανάπτυξη σημαντικών πηγών 
ανανεώσιμης ενέργειας σε αυτές τις 
περιοχές με στόχο την κάλυψη της 
τοπικής ζήτησης αλλά επίσης, με την 
ανάπτυξη δικτύου διασυνδέσεων μεγάλων 
αποστάσεων, ενός περιορισμένου 
ποσοστού της ζήτησης της ΕΕ· σημειώνει 
ότι μεγαλύτερη διασύνδεση θα δώσει τη 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να εξάγουν 
και να εισάγουν ηλεκτρική ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές ώστε να 
εξασφαλίσουν αξιόπιστο ενεργειακό 
εφοδιασμό και να αντισταθμίσουν τον 
μεταβλητό χαρακτήρα της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, όπως της αιολικής 
ενέργειας· υπό αυτήν την έννοια, η 
διασύνδεση με τη Νορβηγία προσφέρει 
ιδιαίτερο πλεονέκτημα για την ΕΕ, επειδή 
της δίνει πρόσβαση στις σημαντικές 
ικανότητες των νορβηγικών 
υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων να 
αποθηκεύουν ηλεκτρική ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 224
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπογραμμίζει ότι μια εγκαίρως 
σαφής πολιτική για το πλαίσιο μετά το 
2020 είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των 
επενδυτών, να προαχθεί η καινοτομία του 
τομέα της ενέργειας, η οποία αποτελεί 
καίριο σημείο για να διασφαλιστεί η 
ανάπτυξη διαφόρων τεχνολογιών 
ανανεώσιμης ενέργειας και 
εξοικονόμησης ενέργειας που θα δώσουν 
τη δυνατότητα στην ΕΕ να στραφεί προς 
μια οικονομία που να βασίζεται, έως το 
2050, σχεδόν πλήρως σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και να δημιουργήσει νέες 
θέσεις εργασίας· πιστεύει ότι έχει 
αποδειχτεί ότι οι ειδικοί στόχοι για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τονώνουν 
την οικονομική ανάπτυξη και τη διεθνή 
πρωτοπορία της βιομηχανίας στις 
παγκόσμιες αγορές· ως εκ τούτου, κάνει 
έκκληση για δεσμευτικό στόχο για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της τάξης 
του 45% για το 2030 και για να 
καθοριστούν ορόσημα για το 2040 και 
2050, τουλάχιστον στα επίπεδα του 70% 
και του 95%· 

Or. en

Τροπολογία 225
Νίκη Τζαβέλα, Herbert Reul, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπενθυμίζει τον ρόλο έργων όπως το 
Desertec και τη χρήση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας σε γειτονικές χώρες· 
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υπογραμμίζει την προοπτική του έργου 
«Helios» για τη μεταφορά ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από τη 
Νότιοανατολική Ευρώπη στην Κεντρική 
Ευρώπη, καθώς επίσης την περαιτέρω 
επέκταση της αιολικής ενέργειας στη 
Βόρεια Θάλασσα και άλλες περιοχές· 
τονίζει ότι η ευκαιρία να εισαχθεί 
ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας από γειτονικές περιοχές 
πρέπει να συνοδεύεται από την 
ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση της 
ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και πηγών ενέργειας χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών π.χ. στην 
περιοχή της Νότιας Μεσόγειου και της 
Βόρειας Θάλασσας, και με περισσότερες 
διασυνδέσεις εντός των ευρωπαϊκών 
δικτύων· 

Or. en

Τροπολογία 226
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπογραμμίζει, βασιζόμενο στα 
πορίσματα του ενεργειακού χάρτη 
πορείας για το 2050, ότι μια έγκαιρη 
πολιτική σαφήνεια σχετικά με την 
προσέγγιση μετά το 2020 έχει μεγάλη 
σημασία· καλεί, συνεκτιμώντας τα 
συμπεράσματα της εκτίμησης αντικτύπου 
της στρατηγικής για τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας και τις εμπειρίες που 
αποκτήθηκαν από τη δέσμη μέτρων για 
το κλίμα και την ενέργεια, την Επιτροπή 
να αξιολογήσει τα κοινωνικά, οικολογικά 
και οικονομικά πλεονεκτήματα ενός 
στόχου για μετά το 2020 στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς 
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και να διεξαγάγει ενδελεχή ανάλυση της 
αλληλεπίδρασης των διαφόρων πολιτικών 
μέσων, που θα βασίζεται στη συνέχιση 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και 
στους στόχους της ΕΕ για την προστασία 
του κλίματος για το έτος 2050·

Or. de

Τροπολογία 227
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. επισημαίνει ότι στην περίπτωση 
ορισμένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
είναι αδύνατη η εξασφάλιση σταθερής 
παροχής ενέργειας υπό τις παρούσες 
συνθήκες τεχνολογίας, γεγονός που 
συνεπάγεται την ανάγκη διατήρησης 
αποθεμάτων συμβατικών πηγών 
ενέργειας σε ετοιμότητα· ως εκ τούτου, 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια 
ανάλυση των δυνατοτήτων βιώσιμης 
ανάπτυξης ΑΠΕ και, κυρίως, να στηρίξει 
τις σταθερές ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· στην περίπτωση των λιγότερο 
σταθερών πηγών ενέργειας πρέπει να 
διεξαχθεί ανάλυση της οικονομικής 
αποδοτικότητας της εξασφάλισης 
εφεδρικής δυναμικότητας και να 
αναπτυχθούν τεχνολογίες αποθήκευσης 
ενέργειας·

Or. pl

Τροπολογία 228
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)



AM\913063EL.doc 153/165 PE496.406v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. πιστεύει ότι οι τιμές διαδραματίζουν 
καίριο ρόλο στις συναφείς με την ενέργεια 
επενδύσεις και στην παραγωγή ενέργειας· 
σημειώνει ότι οι διαφορετικές πολιτικές 
που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για να 
προωθήσουν την ανανεώσιμη ενέργεια 
παρουσιάζουν τόσο επιτυχίες όσο και 
προβλήματα· είναι της άποψης ότι οι 
πρόσφατες σχετικά υψηλές τιμές 
ορυκτών καυσίμων προάγουν την 
ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι σε ορισμένα 
κράτη μέλη η προώθηση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας μέσω χρηματοδοτικής 
στήριξης ενδέχεται να οδηγήσει σε 
υψηλές τιμές ενέργειας, με αποτέλεσμα 
την ενίσχυση του κινδύνου ενεργειακής 
ένδειας και την επιδείνωση της απώλειας 
βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας·
(Μετακινήθηκε από την παράγραφο 31)

Or. sl

Τροπολογία 229
Judith A. Merkies, Norbert Glante, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. τονίζει τη σημασία της 
μικροπαραγωγής για την αύξηση του 
μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·  επιπλέον, υπογραμμίζει τη 
σημασία της μικροπαραγωγής για την 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, την 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού 
και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών 
όσον αφορά τη δική τους ατομική χρήση 
ενέργειας και την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής· τονίζει, ως προς 
αυτό, την ανάγκη για συνεκτική 
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ευρωπαϊκή στρατηγική σχετικά με την 
μικροπαραγωγή η οποία να περιλαμβάνει 
μέτρα για την επικαιροποίηση της 
υποδομής ενέργειας, τη μείωση του 
νομοθετικού φόρτου και την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τα 
φορολογικά κίνητρα·

Or. en

Τροπολογία 230
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. προκειμένου να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης με την 
προώθηση των εξαγωγών τεχνολογίας 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καλεί τα 
κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να στηρίξουν και να 
προαγάγουν πολιτικές ανοικτών αγορών 
για αγαθά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
ώστε να διασφαλιστεί η άρση όλων των 
εμπορικών φραγμών, των δασμολογικών 
αλλά και των μη δασμολογικών φραγμών, 
συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων ως 
προς το τοπικό περιεχόμενο·

Or. en

Τροπολογία 231
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αξιολογήσει τα οφέλη της επέκτασης των 
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στόχων για την ανανεώσιμη ενέργεια και 
μετά το 2020, συμπεριλαμβανομένων των 
στόχων για το 2030, καθώς κάτι τέτοιο 
θα εξασφάλιζε στη βιομηχανία, στην 
οποία η ΕΕ έχει αναπτύξει ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα, σαφείς συνθήκες για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων 
προωθώντας επίσης την τεχνολογική 
πρωτοπορία και τη βιομηχανική 
καινοτομία της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 232
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αξιολογήσει τα οφέλη της επέκτασης των 
στόχων για την ανανεώσιμη ενέργεια και 
μετά το 2020 καθώς κάτι τέτοιο θα 
εξασφάλιζε στη βιομηχανία, στην οποία η 
ΕΕ έχει αναπτύξει ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα, σαφείς συνθήκες για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων 
προωθώντας επίσης την τεχνολογική 
πρωτοπορία και τη βιομηχανική 
καινοτομία της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 233
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
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διασφαλιστεί για τις τεχνολογίες των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ένα 
αρκετά ισχυρό πλαίσιο πολιτικής μετά το 
2020, συμπεριλαμβανομένου ενός στόχου 
της ΕΕ για το 2030 σε σχέση με τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που να 
διασφαλίζει οικονομικά αποδοτική 
ανάπτυξη και ενσωμάτωση στην αγορά 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 234
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
διασφαλιστεί ένα αρκετά ισχυρό πλαίσιο 
πολιτικής μετά το 2020 για τις 
τεχνολογίες των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας που δεν έχουν ακόμη επιτύχει 
την ισοτιμία του δικτύου και έχουν 
σχεδιαστεί με σκοπό να συγκλίνουν και 
αργότερα να αποκλιμακώνουν τις 
επιδοτήσεις·

Or. en

Τροπολογία 235
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. σημειώνει ότι τα σενάρια του 
ενεργειακού χάρτη πορείας αναφέρουν 
μεγαλύτερο όγκο βιοκαυσίμων· πιστεύει 
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ότι, ως προς αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει 
να στηρίξει την πορεία προς τα 
βιοκαύσιμα 3ης γενιάς που βασίζονται σε 
προϊόντα από υπολείμματα καλλιέργειας 
και να επιβάλει συναφείς όρους για τα 
εισαγόμενα βιοκαύσιμα·

Or. en

Τροπολογία 236
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. υπογραμμίζει ότι ο γενικός στόχος 
μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για 
την απαλλαγή από τις ανθρακούχες 
εκπομπές είναι επίσης να 
αντικατασταθούν οι εισαγωγές ορυκτών 
καυσίμων με εξαγωγές τεχνολογιών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·  
υπογραμμίζει, ως προς αυτό, την ανάγκη 
να στηρίξουν και να προαγάγουν η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή πολιτικές ανοικτών αγορών για 
αγαθά και υπηρεσίες ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας προκειμένου να 
διασφαλίσουν την εξάλειψη όλων των 
εμπορικών φραγμών, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
ως προς το τοπικό περιεχόμενο·

Or. en

Τροπολογία 237
Νίκη Τζαβέλα, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. σημειώνει ότι ορισμένες πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας, όπως οι 
γεωθερμικές, μπορούν να παράγουν 
θερμότητα και ηλεκτρική ενέργεια σε 
τοπικό επίπεδο και σε συνεχή βάση· έχει 
την άποψη ότι οι εν λόγω τοπικές πηγές 
ενέργειας αυξάνουν την ενεργειακή 
ανεξαρτησία, ιδίως όσον αφορά 
απομονωμένες κοινότητες·  υπογραμμίζει, 
ως εκ τούτου, τη σημασία της στήριξης 
της ανάπτυξής τους μέσω της Ε&Α και 
καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων·

Or. en

Τροπολογία 238
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. πιστεύει ότι το μοντέλο επενδύσεων 
που εφαρμόζεται στον ενεργειακό χάρτη 
πορείας για το 2050 έχει την τάση να 
αναβάλλει τις νέες επενδύσεις (σε ΑΠΕ), 
με τις περισσότερες να 
πραγματοποιούνται μετά το 2030, 
υποτιμώντας έτσι σε μεγάλο βαθμό τις 
παρούσες επενδυτικές ανάγκες πριν από 
το 2030, και καθιστώντας με αυτόν τον 
τρόπο μεγαλύτερο τον κίνδυνο 
εγκλωβισμού νέων επενδύσεων υψηλών 
ανθρακούχων εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 239
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. προκειμένου να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης με την 
προώθηση των εξαγωγών τεχνολογίας 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καλεί τα 
κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να στηρίξουν και να 
προαγάγουν πολιτικές παγκόσμιων 
ανοικτών αγορών για αγαθά 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ώστε να 
διασφαλιστεί η άρση όλων των 
εμπορικών φραγμών·

Or. en

Τροπολογία 240
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11γ. αναγνωρίζει ότι οι στόχοι για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήταν 
επιτυχείς και θα πρέπει να παραταθούν 
έως το 2030· καλεί τα κράτη μέλη να 
εξακολοθήσουν να δρομολογούν την 
επίτευξη των στόχων τους για το 2020· 
ανησυχεί για τις αυξανόμενες απότομες 
αλλαγές των κρατών μελών όσον αφορά 
τη στήριξη μηχανισμών για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδίως
αναδρομικές αλλαγές και πρακτικές 
παγώματος στήριξης·  καλεί την 
Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά 
την εφαρμογή της οδηγίας για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να 
αναλάβει δράση, εάν είναι αναγκαίο·  
καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν 
σταθερά πλαίσια για τις επενδύσεις στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
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συμπεριλαμβανομένων σταθερών και 
τακτικά αναθεωρούμενων μηχανισμών 
στήριξης και απλουστευμένων 
διοικητικών διαδικασιών·

Or. en

Τροπολογία 241
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11γ. υπογραμμίζει ότι μια εγκαίρως 
σαφής πολιτική για το πλαίσιο μετά το 
2020 είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των 
επενδυτών, να προαχθεί η καινοτομία του 
τομέα της ενέργειας, η οποία αποτελεί 
καίριο σημείο για να διασφαλιστεί η 
ανάπτυξη διαφόρων τεχνολογιών που θα 
επιτρέψουν να απαλλαγεί ο τομέας της 
ενέργειας μακροπρόθεσμα και με 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και να 
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και 
δυνατότητες ανάπτυξης· πιστεύει ότι έχει 
αποδειχτεί ότι οι ειδικοί στόχοι για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τονώνουν 
την οικονομική ανάπτυξη και την 
πρωτοπορία της βιομηχανίας στις 
παγκόσμιες αγορές· ως εκ τούτου, καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει δεσμευτικό 
στόχο για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας της τάξης του 45% για το 2030, 
που να συμπεριλαμβάνει αξιολόγηση των 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών οφελών του ειδικού στόχου 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για 
την περίοδο μετά το 2020·

Or. en
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Τροπολογία 242
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11δ. τονίζει ότι η αυξανόμενη διείσδυση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
απαιτεί να γίνουν αλλαγές στην πολιτική, 
με στόχο την προσαρμογή των αγορών σε 
αυτήν την πραγματικότητα και την 
επίτευξη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης της 
αγοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
προσαρμογή των καθεστώτων στήριξης 
στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
εθνικών αγορών και τεχνολογιών, και για 
σταδιακή αποκλιμάκωση μόλις οι 
τεχνολογίες και οι αλυσίδες 
ανεφοδιασμού έχουν ωριμάσει και 
μπορούν να είναι ανταγωνιστικές, έχουν 
επιλυθεί οι αστοχίες της αγοράς και τα 
παράπλευρα οφέλη έχουν ληφθεί σωστά 
υπόψη· θεωρεί ότι τα σταθερά και 
αξιόπιστα καθεστώτα είναι καίριας
σημασίας για την αποφυγή μη βιώσιμων 
εξελίξεων στην αγορά, ενώ παράλληλα 
αναγνωρίζει ότι ξαφνικές και 
αναδρομικές αλλαγές υπονομεύουν την 
εμπιστοσύνη των επενδυτών στον τομέα· 
αναμένει τις κατευθυντήριες γραμμές της 
Επιτροπής για τις βέλτιστες πρακτικές 
και την πείρα που αποκτήθηκε από τα 
καθεστώτα στήριξης, οι οποίες θα 
αναφέρονται στη σταθερότητα, 
προβλεψιμότητα και την οικονομική 
αποδοτικότητα·  καλεί την Επιτροπή να 
παρέχει σαφή καθοδήγηση για την 
αποφυγή ξαφνικών και αναδρομικών 
αλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 243
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11δ. υπογραμμίζει ότι μολονότι τα 
σταθερά μακροπρόθεσμα πλαίσια για τη 
στήριξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας είναι καίριας σημασίας για την 
αύξηση της εμπιστοσύνης των 
επενδυτών, και, ως εκ τούτου, της 
μείωσης των κεφαλαιούχων δαπανών, 
μπορούν να γίνουν περισσότερα για να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση των επενδυτών 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
χρηματοδότηση, όπως αναβάθμιση της 
συμμετοχή της ΕΤΕπ στη 
χρηματοδότηση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, ίδρυση τραπεζών πράσινων 
επενδύσεων σε εθνικό επίπεδο, 
διευκόλυνση της συμμετοχής 
ασφαλιστικών ιδρυμάτων όπως 
συνταξιοδοτικά ταμεία και ασφαλιστικές 
εταιρείες· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν καινοτόμα μέσα 
για τη χρηματοδότηση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 244
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11ε. υπενθυμίζει ότι η θέρμανση και η 
ψύξη αντιπροσωπεύουν το 45% της 
τελικής κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ· 
τονίζει τον ρόλο των τεχνολογιών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη 
θέρμανση και την ψύξη σε σχέση με την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές 
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στον τομέα της ενέργειας· καλεί την 
Επιτροπή να αναπτύξει ένα σχέδιο 
δράσης για τη θέρμανση και ψύξη με 
ανανεώσιμη ενέργεια που να 
περιλαμβάνει αξιολόγηση της ζήτησης 
της ΕΕ για θέρμανση και ψύξη καθώς 
και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών 
για τον τρόπο στήριξης του τομέα·  
σημειώνει ότι οι άμεσα διαθέσιμες λύσεις 
ανανεώσιμης ενέργειας (γεωθερμική 
ενέργεια, βιομάζα συμπεριλαμβανομένων 
των βιοδιασπώμενα αποβλήτων, ηλιακή 
θερμική ενέργεια και υδρο-/αεροθερμική 
ενέργεια) σε συνδυασμό με μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης, 
συμπεριλαμβανομένων μονάδων 
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και 
θερμότητας (ΣΗΘ) και της χρήσης 
θερμικών αποβλήτων, έχουν τη 
δυνατότητα να απαλλάξουν από τις 
ανθρακούχες εκπομπές ολόκληρη τη 
ζήτηση θέρμανσης έως το 2050 με 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 245
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11ε. θεωρεί ότι το επενδυτικό μοντέλο 
που εφαρμόζεται στον ενεργειακό χάρτη 
πορείας για το 2050 στηρίζεται σε 
αμφιλεγόμενες παραδοχές, όπως η 
παραδοχή των μειούμενων τιμών του 
πετρελαίου, πράγμα που αποδυναμώνει το 
επιχειρηματικό πλεονέκτημα των 
επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και οδηγεί στην αναβολή, ιδίως, 
προβλεπόμενων επενδύσεων στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·
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Or. en

Τροπολογία 246
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11στ. πιστεύει ότι το μοντέλο επενδύσεων 
που εφαρμόζεται στον ενεργειακό χάρτη 
πορείας για το 2050 έχει την τάση να 
αναβάλλει τις νέες επενδύσεις (σε ΑΠΕ), 
με τις περισσότερες να 
πραγματοποιούνται μετά το 2030, 
υποτιμώντας έτσι σε μεγάλο βαθμό τις 
παρούσες επενδυτικές ανάγκες πριν από 
το 2030, και καθιστώντας με αυτόν τον 
τρόπο μεγαλύτερο τον κίνδυνο 
εγκλωβισμού νέων επενδύσεων υψηλών 
ανθρακούχων εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 247
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 ζ (νέα) (μετά τον υπότιτλο «Υποδομές και εσωτερική ενεργειακή 
αγορά»)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11ζ. επισημαίνει ότι μια ορθή αξιολόγηση 
του επιλεγμένου πλαισίου πολιτικής για το 
2020, ένα πολιτικό μείγμα τριών στόχων, 
είναι σημαντική για την επιλογή της 
μελλοντικής πολιτικής, ιδίως από άποψη 
οικονομικής αποδοτικότητας· 
αναγνωρίζει ότι ένας νέος δεσμευτικός 
στόχος για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας το 2030 αποτελεί επίσης 
δυνατότητα για την κάλυψη του κενού 
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πολιτικής μεταξύ του 2020 και του 2050· 
υπογραμμίζει ότι ένας πιθανός στόχος για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει 
να είναι συμπληρωματικός προς τον 
στόχο για το κλίμα·

Or. nl

Τροπολογία 248
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 η (νέα) (μετά τον υπότιτλο «Υποδομές και εσωτερική ενεργειακή 
αγορά»)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11η. τονίζει ότι η παραγωγή και η χρήση 
αποκεντρωμένης ενέργειας από τον ίδιο 
τον καταναλωτή θα διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στον μελλοντικό 
ενεργειακό εφοδιασμό· καλεί τις 
περιφέρειες και τις πόλεις να επιστήσουν 
εν προκειμένω ιδιαίτερη προσοχή στα 
τοπικά τους προγράμματα στον τομέα 
της ενέργειας· υπογραμμίζει τη σημασία 
της αποκεντρωμένης παραγωγής για τη 
δημιουργία βιώσιμης καταναλωτικής 
συνείδησης·

Or. nl


