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Τροπολογία 249
Sabine Wils, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι, καθώς τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τον στόχο της ενεργειακής 
ασφάλειας και της ενεργειακής 
εξάρτησης, πρέπει να δοθεί έμφαση σε 
ένα μοντέλο ενεργειακής 
αλληλεξάρτησης, διασφαλίζοντας την 
άμεση ολοκλήρωση της εσωτερικής 
ενεργειακής αγοράς της ΕΕ και της 
υποδομής υπερδικτύου της ΕΕ που θα 
ενώνει τον Βορρά με το Νότο και την 
Ανατολή με τη Δύση· υπογραμμίζει ότι 
είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι 
εξελίξεις στην πολιτική και στο 
κανονιστικό πλαίσιο στα κράτη μέλη θα 
εξαλείψουν τα εναπομένοντα σημεία 
συμφόρησης και δεν θα δημιουργήσουν 
νέα εμπόδια στην ηλεκτρική ενέργεια και 
το φυσικό αέριο ή στην ολοκλήρωση της 
ενεργειακής αγοράς· τονίζει, επιπλέον, ότι 
οι αποφάσεις ενεργειακής πολιτικής που 
λαμβάνονται σε κάθε εθνικό σύστημα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις 
επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχουν 
τέτοιου είδους αποφάσεις σε άλλα κράτη 
μέλη·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 250
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι, καθώς τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τον στόχο της ενεργειακής 
ασφάλειας και της ενεργειακής 
εξάρτησης, πρέπει να δοθεί έμφαση σε ένα 
μοντέλο ενεργειακής αλληλεξάρτησης, 
διασφαλίζοντας την άμεση ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της 
ΕΕ και της υποδομής υπερδικτύου της ΕΕ 
που θα ενώνει τον Βορρά με το Νότο και 
την Ανατολή με τη Δύση· υπογραμμίζει ότι 
είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι 
εξελίξεις στην πολιτική και στο 
κανονιστικό πλαίσιο στα κράτη μέλη θα 
εξαλείψουν τα εναπομένοντα σημεία 
συμφόρησης και δεν θα δημιουργήσουν 
νέα εμπόδια στην ηλεκτρική ενέργεια και 
το φυσικό αέριο ή στην ολοκλήρωση της 
ενεργειακής αγοράς· τονίζει, επιπλέον, ότι 
οι αποφάσεις ενεργειακής πολιτικής που 
λαμβάνονται σε κάθε εθνικό σύστημα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις 
επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχουν 
τέτοιου είδους αποφάσεις σε άλλα κράτη 
μέλη·

12. τονίζει ότι, καθώς η ΕΕ επιδιώκει τον 
στόχο της ενεργειακής ανεξαρτησίας, 
πρέπει να δοθεί έμφαση σε ένα μοντέλο 
ενεργειακής αλληλεξάρτησης μεταξύ των 
κρατών μελών, διασφαλίζοντας την άμεση 
ολοκλήρωση της εσωτερικής ενεργειακής 
αγοράς της ΕΕ και της έξυπνης υποδομής 
υπερδικτύου της ΕΕ που θα ενώνει τον 
Βορρά με το Νότο και την Ανατολή με τη 
Δύση, ενισχύοντας ταυτόχρονα το δίκτυο 
διανομής ώστε να καταστεί δυνατή η 
μεγαλύτερη διείσδυση και αποδοτική 
ενσωμάτωση των μικρογεννητριών· 
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ότι οι εξελίξεις στην 
πολιτική και στο κανονιστικό πλαίσιο στα 
κράτη μέλη θα εξαλείψουν τα 
εναπομένοντα σημεία συμφόρησης και τις 
αστοχίες της αγοράς, καθώς και τη 
συγκέντρωση της αγοράς και τις 
επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων, και δεν 
θα δημιουργήσουν νέα εμπόδια στην 
ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο ή 
στην ολοκλήρωση της ενεργειακής αγοράς· 
τονίζει, επιπλέον, ότι οι αποφάσεις 
ενεργειακής πολιτικής που λαμβάνονται σε 
κάθε εθνικό σύστημα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τους τις επιπτώσεις που 
ενδεχομένως να έχουν τέτοιου είδους 
αποφάσεις σε άλλα κράτη μέλη· ζητεί από 
τα κράτη μέλη και την ΕΕ να εξαλείψουν 
άμεσα τις επιδοτήσεις ορυκτών 
καυσίμων·

Or. en

Τροπολογία 251
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι, καθώς τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τον στόχο της ενεργειακής 
ασφάλειας και της ενεργειακής εξάρτησης, 
πρέπει να δοθεί έμφαση σε ένα μοντέλο 
ενεργειακής αλληλεξάρτησης, 
διασφαλίζοντας την άμεση ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της 
ΕΕ και της υποδομής υπερδικτύου της ΕΕ 
που θα ενώνει τον Βορρά με το Νότο και 
την Ανατολή με τη Δύση· υπογραμμίζει ότι 
είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι 
εξελίξεις στην πολιτική και στο 
κανονιστικό πλαίσιο στα κράτη μέλη θα 
εξαλείψουν τα εναπομένοντα σημεία 
συμφόρησης και δεν θα δημιουργήσουν 
νέα εμπόδια στην ηλεκτρική ενέργεια και 
το φυσικό αέριο ή στην ολοκλήρωση της 
ενεργειακής αγοράς· τονίζει, επιπλέον, ότι 
οι αποφάσεις ενεργειακής πολιτικής που 
λαμβάνονται σε κάθε εθνικό σύστημα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις 
επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχουν 
τέτοιου είδους αποφάσεις σε άλλα κράτη 
μέλη·

12. τονίζει ότι, καθώς τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τον στόχο της ενεργειακής 
ασφάλειας και της ενεργειακής 
ανεξαρτησίας, πρέπει να δοθεί έμφαση σε 
ένα μοντέλο ενεργειακής αλληλεξάρτησης, 
διασφαλίζοντας την άμεση ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της 
ΕΕ και της υποδομής υπερδικτύου της ΕΕ 
που θα ενώνει τον Βορρά με το Νότο και 
την Ανατολή με τη Δύση· αξιοποιώντας, 
επίσης, το πλήρες δυναμικό της 
αποκεντρωμένης και μικρής κλίμακας 
παραγωγής ενέργειας και τις έξυπνες 
ενεργειακές υποδομές σε όλα τα κράτη 
μέλη, υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ότι οι εξελίξεις στην 
πολιτική και στο κανονιστικό πλαίσιο στα 
κράτη μέλη θα εξαλείψουν τα 
εναπομένοντα σημεία συμφόρησης και δεν 
θα δημιουργήσουν νέα εμπόδια στην 
ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο ή 
στην ολοκλήρωση της ενεργειακής αγοράς· 
τονίζει, επιπλέον, ότι οι αποφάσεις 
ενεργειακής πολιτικής που λαμβάνονται σε 
κάθε εθνικό σύστημα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τους τις επιπτώσεις που 
ενδεχομένως να έχουν τέτοιου είδους 
αποφάσεις σε άλλα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 252
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι, καθώς τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τον στόχο της ενεργειακής 
ασφάλειας και της ενεργειακής εξάρτησης, 
πρέπει να δοθεί έμφαση σε ένα μοντέλο 

12. τονίζει ότι, καθώς τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τον στόχο της ενεργειακής
ασφάλειας και της ενεργειακής 
ανεξαρτησίας, πρέπει να δοθεί έμφαση σε 
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ενεργειακής αλληλεξάρτησης, 
διασφαλίζοντας την άμεση ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της 
ΕΕ και της υποδομής υπερδικτύου της ΕΕ 
που θα ενώνει τον Βορρά με το Νότο και 
την Ανατολή με τη Δύση· υπογραμμίζει ότι 
είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι 
εξελίξεις στην πολιτική και στο 
κανονιστικό πλαίσιο στα κράτη μέλη θα 
εξαλείψουν τα εναπομένοντα σημεία 
συμφόρησης και δεν θα δημιουργήσουν 
νέα εμπόδια στην ηλεκτρική ενέργεια και 
το φυσικό αέριο ή στην ολοκλήρωση της 
ενεργειακής αγοράς· τονίζει, επιπλέον, ότι 
οι αποφάσεις ενεργειακής πολιτικής που 
λαμβάνονται σε κάθε εθνικό σύστημα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις 
επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχουν 
τέτοιου είδους αποφάσεις σε άλλα κράτη 
μέλη·

ένα μοντέλο ενεργειακής αλληλεξάρτησης, 
διασφαλίζοντας την άμεση ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της 
ΕΕ και της υποδομής υπερδικτύου της ΕΕ 
που θα ενώνει τον Βορρά με το Νότο και 
την Ανατολή με τη Δύση· υπογραμμίζει ότι 
είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι 
εξελίξεις στην πολιτική και στο 
κανονιστικό πλαίσιο στα κράτη μέλη θα 
θέσουν σε πλήρη εφαρμογή τις διατάξεις 
των τριών δεσμών μέτρων για την 
ελευθέρωση της αγοράς, θα εξαλείψουν 
τα εναπομένοντα σημεία συμφόρησης και 
δεν θα δημιουργήσουν νέα εμπόδια στην 
ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο ή 
στην ολοκλήρωση της ενεργειακής αγοράς· 
τονίζει, επιπλέον, ότι οι αποφάσεις 
ενεργειακής πολιτικής που λαμβάνονται σε 
κάθε εθνικό σύστημα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τους τις επιπτώσεις που 
ενδεχομένως να έχουν τέτοιου είδους 
αποφάσεις σε άλλα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 253
Graham Watson, Vittorio Prodi, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι, καθώς τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τον στόχο της ενεργειακής 
ασφάλειας και της ενεργειακής εξάρτησης, 
πρέπει να δοθεί έμφαση σε ένα μοντέλο 
ενεργειακής αλληλεξάρτησης, 
διασφαλίζοντας την άμεση ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της 
ΕΕ και της υποδομής υπερδικτύου της ΕΕ 
που θα ενώνει τον Βορρά με το Νότο και 
την Ανατολή με τη Δύση· υπογραμμίζει ότι 
είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι 
εξελίξεις στην πολιτική και στο 
κανονιστικό πλαίσιο στα κράτη μέλη θα 

12. τονίζει ότι, καθώς τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τον στόχο της ενεργειακής 
ασφάλειας και της ενεργειακής εξάρτησης, 
πρέπει να δοθεί έμφαση σε ένα μοντέλο 
ενεργειακής αλληλεξάρτησης και 
ανταλλαγής ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας μεταξύ των κρατών μελών, 
διασφαλίζοντας την άμεση ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της 
ΕΕ και της υποδομής υπερδικτύου της ΕΕ 
που θα ενώνει τον Βορρά με το Νότο και 
την Ανατολή με τη Δύση, με στόχο τη 
βέλτιστη χρήση των συγκριτικών 
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εξαλείψουν τα εναπομένοντα σημεία 
συμφόρησης και δεν θα δημιουργήσουν 
νέα εμπόδια στην ηλεκτρική ενέργεια και 
το φυσικό αέριο ή στην ολοκλήρωση της 
ενεργειακής αγοράς· τονίζει, επιπλέον, ότι 
οι αποφάσεις ενεργειακής πολιτικής που 
λαμβάνονται σε κάθε εθνικό σύστημα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις 
επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχουν 
τέτοιου είδους αποφάσεις σε άλλα κράτη 
μέλη·

πλεονεκτημάτων των κρατών μελών στον 
τομέα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας· υπογραμμίζει ότι είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι εξελίξεις 
στην πολιτική και στο κανονιστικό πλαίσιο 
στα κράτη μέλη θα εξαλείψουν τα 
εναπομένοντα σημεία συμφόρησης και δεν 
θα δημιουργήσουν νέα εμπόδια στην 
ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο ή 
στην ολοκλήρωση της ενεργειακής αγοράς· 
τονίζει, επιπλέον, ότι οι αποφάσεις 
ενεργειακής πολιτικής που λαμβάνονται σε 
κάθε εθνικό σύστημα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τους τις επιπτώσεις που 
ενδεχομένως να έχουν τέτοιου είδους 
αποφάσεις σε άλλα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 254
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι, καθώς τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τον στόχο της ενεργειακής 
ασφάλειας και της ενεργειακής εξάρτησης, 
πρέπει να δοθεί έμφαση σε ένα μοντέλο 
ενεργειακής αλληλεξάρτησης, 
διασφαλίζοντας την άμεση ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της 
ΕΕ και της υποδομής υπερδικτύου της ΕΕ 
που θα ενώνει τον Βορρά με το Νότο και 
την Ανατολή με τη Δύση· υπογραμμίζει ότι 
είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι 
εξελίξεις στην πολιτική και στο 
κανονιστικό πλαίσιο στα κράτη μέλη θα 
εξαλείψουν τα εναπομένοντα σημεία 
συμφόρησης και δεν θα δημιουργήσουν 
νέα εμπόδια στην ηλεκτρική ενέργεια και 
το φυσικό αέριο ή στην ολοκλήρωση της 
ενεργειακής αγοράς· τονίζει, επιπλέον, ότι 
οι αποφάσεις ενεργειακής πολιτικής που 

12. τονίζει ότι, καθώς τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τον στόχο της ενεργειακής 
ασφάλειας και της ενεργειακής εξάρτησης, 
πρέπει να δοθεί έμφαση σε ένα μοντέλο 
ενεργειακής αλληλεξάρτησης, 
διασφαλίζοντας την άμεση ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της 
ΕΕ και της υποδομής υπερδικτύου της ΕΕ 
που θα ενώνει τον Βορρά με το Νότο και 
την Ανατολή με τη Δύση· υπογραμμίζει ότι 
είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι 
εξελίξεις στην πολιτική και στο 
κανονιστικό πλαίσιο στα κράτη μέλη θα 
θέσουν σε πλήρη εφαρμογή τις διατάξεις 
των τριών δεσμών μέτρων για την 
ελευθέρωση της αγοράς, θα εξαλείψουν 
τα εναπομένοντα σημεία συμφόρησης και 
δεν θα δημιουργήσουν νέα εμπόδια στην 
ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο ή 
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λαμβάνονται σε κάθε εθνικό σύστημα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις 
επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχουν 
τέτοιου είδους αποφάσεις σε άλλα κράτη 
μέλη·

στην ολοκλήρωση της ενεργειακής αγοράς· 
τονίζει, επιπλέον, ότι οι αποφάσεις 
ενεργειακής πολιτικής που λαμβάνονται σε 
κάθε εθνικό σύστημα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τους τις επιπτώσεις που 
ενδεχομένως να έχουν τέτοιου είδους 
αποφάσεις σε άλλα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 255
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι, καθώς τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τον στόχο της ενεργειακής 
ασφάλειας και της ενεργειακής εξάρτησης, 
πρέπει να δοθεί έμφαση σε ένα μοντέλο 
ενεργειακής αλληλεξάρτησης, 
διασφαλίζοντας την άμεση ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της 
ΕΕ και της υποδομής υπερδικτύου της ΕΕ 
που θα ενώνει τον Βορρά με το Νότο και 
την Ανατολή με τη Δύση· υπογραμμίζει ότι 
είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι 
εξελίξεις στην πολιτική και στο 
κανονιστικό πλαίσιο στα κράτη μέλη θα 
εξαλείψουν τα εναπομένοντα σημεία 
συμφόρησης και δεν θα δημιουργήσουν
νέα εμπόδια στην ηλεκτρική ενέργεια και 
το φυσικό αέριο ή στην ολοκλήρωση της 
ενεργειακής αγοράς· τονίζει, επιπλέον, ότι 
οι αποφάσεις ενεργειακής πολιτικής που 
λαμβάνονται σε κάθε εθνικό σύστημα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις 
επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχουν 
τέτοιου είδους αποφάσεις σε άλλα κράτη 
μέλη·

12. τονίζει ότι, καθώς τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τον στόχο της ενεργειακής 
ασφάλειας και της ενεργειακής 
αλληλεξάρτησης, πρέπει να δοθεί έμφαση 
σε ένα μοντέλο ενεργειακής 
αλληλεξάρτησης, διασφαλίζοντας την 
άμεση ολοκλήρωση της εσωτερικής 
ενεργειακής αγοράς της ΕΕ και της 
υποδομής υπερδικτύου της ΕΕ που θα 
ενώνει τον Βορρά με το Νότο και την 
Ανατολή με τη Δύση· υπογραμμίζει ότι 
είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι 
εξελίξεις στην πολιτική και στο 
κανονιστικό πλαίσιο στα κράτη μέλη 
εξαλείφουν τα εναπομένοντα σημεία 
συμφόρησης και δεν δημιουργούν νέα 
εμπόδια στην ηλεκτρική ενέργεια και στην 
ολοκλήρωση της αγοράς φυσικού αερίου· 
τονίζει, επιπλέον, ότι οι αποφάσεις 
ενεργειακής πολιτικής που λαμβάνονται σε 
κάθε εθνικό σύστημα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τους τις επιπτώσεις που 
ενδεχομένως να έχουν τέτοιου είδους 
αποφάσεις σε άλλα κράτη μέλη·

Or. en
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Τροπολογία 256
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι, καθώς τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τον στόχο της ενεργειακής 
ασφάλειας και της ενεργειακής εξάρτησης, 
πρέπει να δοθεί έμφαση σε ένα μοντέλο 
ενεργειακής αλληλεξάρτησης, 
διασφαλίζοντας την άμεση ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της 
ΕΕ και της υποδομής υπερδικτύου της ΕΕ 
που θα ενώνει τον Βορρά με το Νότο και 
την Ανατολή με τη Δύση· υπογραμμίζει ότι 
είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι 
εξελίξεις στην πολιτική και στο 
κανονιστικό πλαίσιο στα κράτη μέλη θα 
εξαλείψουν τα εναπομένοντα σημεία 
συμφόρησης και δεν θα δημιουργήσουν 
νέα εμπόδια στην ηλεκτρική ενέργεια και 
το φυσικό αέριο ή στην ολοκλήρωση της 
ενεργειακής αγοράς· τονίζει, επιπλέον, ότι 
οι αποφάσεις ενεργειακής πολιτικής που 
λαμβάνονται σε κάθε εθνικό σύστημα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις 
επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχουν 
τέτοιου είδους αποφάσεις σε άλλα κράτη 
μέλη·

12. τονίζει ότι, καθώς τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τον στόχο της ενεργειακής 
ασφάλειας και της ενεργειακής 
ανεξαρτησίας, πρέπει να δοθεί έμφαση σε 
ένα μοντέλο ενεργειακής αλληλεξάρτησης, 
διασφαλίζοντας την άμεση ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της 
ΕΕ και της υποδομής υπερδικτύου της ΕΕ 
που θα ενώνει τον Βορρά με το Νότο και 
την Ανατολή με τη Δύση· υπογραμμίζει ότι 
είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι 
εξελίξεις στην πολιτική και στο 
κανονιστικό πλαίσιο στα κράτη μέλη θα 
εξαλείψουν τα εναπομένοντα σημεία 
συμφόρησης και δεν θα δημιουργήσουν 
νέα εμπόδια στην ηλεκτρική ενέργεια και 
το φυσικό αέριο ή στην ολοκλήρωση της 
ενεργειακής αγοράς· τονίζει, επιπλέον, ότι 
οι αποφάσεις ενεργειακής πολιτικής που 
λαμβάνονται σε κάθε εθνικό σύστημα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις 
επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχουν 
τέτοιου είδους αποφάσεις σε άλλα κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 257
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι, καθώς τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τον στόχο της ενεργειακής 
ασφάλειας και της ενεργειακής εξάρτησης, 

12. τονίζει ότι, καθώς τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τον στόχο της ενεργειακής 
ασφάλειας και της ενεργειακής 
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πρέπει να δοθεί έμφαση σε ένα μοντέλο 
ενεργειακής αλληλεξάρτησης, 
διασφαλίζοντας την άμεση ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της 
ΕΕ και της υποδομής υπερδικτύου της ΕΕ 
που θα ενώνει τον Βορρά με το Νότο και 
την Ανατολή με τη Δύση· υπογραμμίζει ότι 
είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι 
εξελίξεις στην πολιτική και στο 
κανονιστικό πλαίσιο στα κράτη μέλη θα 
εξαλείψουν τα εναπομένοντα σημεία 
συμφόρησης και δεν θα δημιουργήσουν 
νέα εμπόδια στην ηλεκτρική ενέργεια και 
το φυσικό αέριο ή στην ολοκλήρωση της 
ενεργειακής αγοράς· τονίζει, επιπλέον, ότι 
οι αποφάσεις ενεργειακής πολιτικής που 
λαμβάνονται σε κάθε εθνικό σύστημα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις 
επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχουν 
τέτοιου είδους αποφάσεις σε άλλα κράτη 
μέλη·

ανεξαρτησίας, πρέπει να δοθεί έμφαση σε 
ένα μοντέλο ενεργειακής αλληλεξάρτησης, 
διασφαλίζοντας την άμεση ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της 
ΕΕ και της υποδομής υπερδικτύου της ΕΕ 
που θα ενώνει τον Βορρά με το Νότο και 
την Ανατολή με τη Δύση· υπογραμμίζει ότι 
είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι 
εξελίξεις στην πολιτική και στο 
κανονιστικό πλαίσιο στα κράτη μέλη θα 
εξαλείψουν τα εναπομένοντα σημεία 
συμφόρησης και δεν θα δημιουργήσουν 
νέα εμπόδια στην ηλεκτρική ενέργεια και 
το φυσικό αέριο ή στην ολοκλήρωση της 
ενεργειακής αγοράς· τονίζει, επιπλέον, ότι 
οι αποφάσεις ενεργειακής πολιτικής που 
λαμβάνονται σε κάθε εθνικό σύστημα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις 
επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχουν 
τέτοιου είδους αποφάσεις σε άλλα κράτη 
μέλη·

Or. fr

Τροπολογία 258
Νίκη Τζαβέλα, Herbert Reul, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι, καθώς τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τον στόχο της ενεργειακής 
ασφάλειας και της ενεργειακής εξάρτησης, 
πρέπει να δοθεί έμφαση σε ένα μοντέλο 
ενεργειακής αλληλεξάρτησης, 
διασφαλίζοντας την άμεση ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της 
ΕΕ και της υποδομής υπερδικτύου της ΕΕ 
που θα ενώνει τον Βορρά με το Νότο και 
την Ανατολή με τη Δύση· υπογραμμίζει ότι 
είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι 
εξελίξεις στην πολιτική και στο 
κανονιστικό πλαίσιο στα κράτη μέλη θα 
εξαλείψουν τα εναπομένοντα σημεία 

12. τονίζει ότι, καθώς τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τον στόχο της ενεργειακής 
ασφάλειας και της ενεργειακής 
ανεξαρτησίας, πρέπει να δοθεί έμφαση σε 
ένα μοντέλο ενεργειακής αλληλεξάρτησης, 
διασφαλίζοντας την άμεση ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της 
ΕΕ και της υποδομής υπερδικτύου της ΕΕ 
που θα ενώνει τον Βορρά με το Νότο και 
την Ανατολή με τη Δύση· υπογραμμίζει ότι 
είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι 
εξελίξεις στην πολιτική και στο 
κανονιστικό πλαίσιο στα κράτη μέλη θα 
εξαλείψουν τα εναπομένοντα σημεία 
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συμφόρησης και δεν θα δημιουργήσουν 
νέα εμπόδια στην ηλεκτρική ενέργεια και 
το φυσικό αέριο ή στην ολοκλήρωση της 
ενεργειακής αγοράς· τονίζει, επιπλέον, ότι 
οι αποφάσεις ενεργειακής πολιτικής που 
λαμβάνονται σε κάθε εθνικό σύστημα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις 
επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχουν 
τέτοιου είδους αποφάσεις σε άλλα κράτη 
μέλη·

συμφόρησης και δεν θα δημιουργήσουν 
νέα εμπόδια στην ηλεκτρική ενέργεια και 
το φυσικό αέριο ή στην ολοκλήρωση της 
ενεργειακής αγοράς· τονίζει, επιπλέον, ότι 
οι αποφάσεις ενεργειακής πολιτικής που 
λαμβάνονται σε κάθε εθνικό σύστημα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις 
επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχουν 
τέτοιου είδους αποφάσεις σε άλλα κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 259
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι, καθώς τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τον στόχο της ενεργειακής 
ασφάλειας και της ενεργειακής εξάρτησης, 
πρέπει να δοθεί έμφαση σε ένα μοντέλο 
ενεργειακής αλληλεξάρτησης, 
διασφαλίζοντας την άμεση ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της 
ΕΕ και της υποδομής υπερδικτύου της ΕΕ 
που θα ενώνει τον Βορρά με το Νότο και 
την Ανατολή με τη Δύση· υπογραμμίζει ότι 
είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι 
εξελίξεις στην πολιτική και στο 
κανονιστικό πλαίσιο στα κράτη μέλη θα 
εξαλείψουν τα εναπομένοντα σημεία 
συμφόρησης και δεν θα δημιουργήσουν 
νέα εμπόδια στην ηλεκτρική ενέργεια και 
το φυσικό αέριο ή στην ολοκλήρωση της 
ενεργειακής αγοράς· τονίζει, επιπλέον, ότι 
οι αποφάσεις ενεργειακής πολιτικής που 
λαμβάνονται σε κάθε εθνικό σύστημα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις 
επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχουν 
τέτοιου είδους αποφάσεις σε άλλα κράτη 
μέλη·

12. τονίζει ότι, καθώς τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τον στόχο της ενεργειακής 
ασφάλειας και της ενεργειακής εξάρτησης, 
πρέπει να δοθεί έμφαση σε ένα μοντέλο 
ενεργειακής αλληλεξάρτησης, 
διασφαλίζοντας σε εύλογο χρόνο την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής ενεργειακής 
αγοράς της ΕΕ και της υποδομής 
υπερδικτύου της ΕΕ που θα ενώνει τον 
Βορρά με το Νότο και την Ανατολή με τη 
Δύση· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ότι οι εξελίξεις στην 
πολιτική και στο κανονιστικό πλαίσιο στα 
κράτη μέλη θα εξαλείψουν τα 
εναπομένοντα σημεία συμφόρησης και δεν 
θα δημιουργήσουν νέα εμπόδια στην 
ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο ή 
στην ολοκλήρωση της ενεργειακής αγοράς· 
τονίζει, επιπλέον, ότι οι αποφάσεις 
ενεργειακής πολιτικής που λαμβάνονται σε 
κάθε εθνικό σύστημα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τους τις επιπτώσεις που 
ενδεχομένως να έχουν τέτοιου είδους 
αποφάσεις σε άλλα κράτη μέλη·
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Or. en

Τροπολογία 260
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι, καθώς τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τον στόχο της ενεργειακής 
ασφάλειας και της ενεργειακής εξάρτησης, 
πρέπει να δοθεί έμφαση σε ένα μοντέλο 
ενεργειακής αλληλεξάρτησης, 
διασφαλίζοντας την άμεση ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της 
ΕΕ και της υποδομής υπερδικτύου της ΕΕ 
που θα ενώνει τον Βορρά με το Νότο και 
την Ανατολή με τη Δύση· υπογραμμίζει ότι 
είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι 
εξελίξεις στην πολιτική και στο 
κανονιστικό πλαίσιο στα κράτη μέλη θα 
εξαλείψουν τα εναπομένοντα σημεία 
συμφόρησης και δεν θα δημιουργήσουν 
νέα εμπόδια στην ηλεκτρική ενέργεια και 
το φυσικό αέριο ή στην ολοκλήρωση της 
ενεργειακής αγοράς· τονίζει, επιπλέον, ότι 
οι αποφάσεις ενεργειακής πολιτικής που 
λαμβάνονται σε κάθε εθνικό σύστημα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις 
επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχουν 
τέτοιου είδους αποφάσεις σε άλλα κράτη 
μέλη·

12. τονίζει ότι, καθώς τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τον στόχο της ενεργειακής 
ασφάλειας και της ενεργειακής εξάρτησης, 
πρέπει να δοθεί έμφαση σε ένα μοντέλο 
ενεργειακής αλληλεξάρτησης, 
διασφαλίζοντας την άμεση ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της 
ΕΕ και της υποδομής υπερδικτύου της ΕΕ 
που θα ενώνει τον Βορρά με το Νότο και 
την Ανατολή με τη Δύση· υπογραμμίζει ότι 
είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι 
εξελίξεις στην πολιτική και στο 
κανονιστικό πλαίσιο στα κράτη μέλη θα 
εξαλείψουν τα εναπομένοντα σημεία 
συμφόρησης και τις αστοχίες της αγοράς 
και δεν θα δημιουργήσουν νέα εμπόδια 
στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό 
αέριο ή στην ολοκλήρωση της ενεργειακής 
αγοράς· τονίζει, επιπλέον, ότι οι αποφάσεις 
ενεργειακής πολιτικής που λαμβάνονται σε 
κάθε εθνικό σύστημα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τους τις επιπτώσεις που 
ενδεχομένως να έχουν τέτοιου είδους 
αποφάσεις σε άλλα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 261
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι, καθώς τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τον στόχο της ενεργειακής 
ασφάλειας και της ενεργειακής εξάρτησης, 
πρέπει να δοθεί έμφαση σε ένα μοντέλο 
ενεργειακής αλληλεξάρτησης, 
διασφαλίζοντας την άμεση ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της 
ΕΕ και της υποδομής υπερδικτύου της ΕΕ 
που θα ενώνει τον Βορρά με το Νότο και 
την Ανατολή με τη Δύση· υπογραμμίζει ότι 
είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι 
εξελίξεις στην πολιτική και στο 
κανονιστικό πλαίσιο στα κράτη μέλη θα 
εξαλείψουν τα εναπομένοντα σημεία 
συμφόρησης και δεν θα δημιουργήσουν 
νέα εμπόδια στην ηλεκτρική ενέργεια και 
το φυσικό αέριο ή στην ολοκλήρωση της 
ενεργειακής αγοράς· τονίζει, επιπλέον, ότι 
οι αποφάσεις ενεργειακής πολιτικής που 
λαμβάνονται σε κάθε εθνικό σύστημα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις 
επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχουν 
τέτοιου είδους αποφάσεις σε άλλα κράτη 
μέλη·

12. τονίζει ότι, καθώς τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τον στόχο της ενεργειακής 
ασφάλειας και της ενεργειακής εξάρτησης, 
πρέπει να δοθεί έμφαση σε ένα μοντέλο 
ενεργειακής αλληλεξάρτησης, 
διασφαλίζοντας την άμεση ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της 
ΕΕ και της υποδομής υπερδικτύου της ΕΕ 
που θα ενώνει τον Βορρά με το Νότο και 
την Ανατολή με τη Δύση· υπογραμμίζει ότι 
είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι 
εξελίξεις στην πολιτική και στο 
κανονιστικό πλαίσιο στα κράτη μέλη θα 
εξαλείψουν τα εναπομένοντα σημεία 
συμφόρησης και δεν θα δημιουργήσουν 
νέα εμπόδια στην ηλεκτρική ενέργεια και 
το φυσικό αέριο ή στην ολοκλήρωση της 
ενεργειακής αγοράς· τονίζει, επιπλέον, ότι 
οι αποφάσεις ενεργειακής πολιτικής που 
λαμβάνονται σε κάθε εθνικό σύστημα 
πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τους 
τις επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχουν 
τέτοιου είδους αποφάσεις σε άλλα κράτη 
μέλη·

Or. ro

Τροπολογία 262
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι, καθώς τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τον στόχο της ενεργειακής 
ασφάλειας και της ενεργειακής εξάρτησης, 
πρέπει να δοθεί έμφαση σε ένα μοντέλο 
ενεργειακής αλληλεξάρτησης, 
διασφαλίζοντας την άμεση ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της 
ΕΕ και της υποδομής υπερδικτύου της ΕΕ 

12. τονίζει ότι, καθώς τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τον στόχο της ενεργειακής 
ασφάλειας και της ενεργειακής εξάρτησης, 
πρέπει να δοθεί έμφαση σε ένα μοντέλο 
ενεργειακής αλληλεξάρτησης, 
διασφαλίζοντας την άμεση ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της 
ΕΕ και της υποδομής υπερδικτύου της ΕΕ 



PE496.501v01-00 14/168 AM\913608EL.doc

EL

που θα ενώνει τον Βορρά με το Νότο και 
την Ανατολή με τη Δύση· υπογραμμίζει ότι 
είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι 
εξελίξεις στην πολιτική και στο 
κανονιστικό πλαίσιο στα κράτη μέλη θα 
εξαλείψουν τα εναπομένοντα σημεία 
συμφόρησης και δεν θα δημιουργήσουν 
νέα εμπόδια στην ηλεκτρική ενέργεια και 
το φυσικό αέριο ή στην ολοκλήρωση της 
ενεργειακής αγοράς· τονίζει, επιπλέον, ότι 
οι αποφάσεις ενεργειακής πολιτικής που 
λαμβάνονται σε κάθε εθνικό σύστημα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις 
επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχουν 
τέτοιου είδους αποφάσεις σε άλλα κράτη 
μέλη·

που θα ενώνει τον Βορρά με το Νότο και 
την Ανατολή με τη Δύση· υπογραμμίζει ότι 
είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι 
εξελίξεις στην πολιτική και στο 
κανονιστικό πλαίσιο στα κράτη μέλη θα 
εξαλείψουν τα εναπομένοντα σημεία 
συμφόρησης και δεν θα δημιουργήσουν 
νέα εμπόδια στην ηλεκτρική ενέργεια και 
το φυσικό αέριο ή στην ολοκλήρωση της 
ενεργειακής αγοράς· τονίζει, επιπλέον, ότι 
οι αποφάσεις ενεργειακής πολιτικής που 
λαμβάνονται σε κάθε εθνικό σύστημα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις 
επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχουν 
τέτοιου είδους αποφάσεις σε άλλα κράτη 
μέλη· καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
απόφαση σχετικά με την κοινοποίηση και 
τη διαβούλευση επί σημαντικών εθνικών 
αποφάσεων ενεργειακής πολιτικής μεταξύ 
των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 263
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι, καθώς τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τον στόχο της ενεργειακής 
ασφάλειας και της ενεργειακής εξάρτησης, 
πρέπει να δοθεί έμφαση σε ένα μοντέλο 
ενεργειακής αλληλεξάρτησης, 
διασφαλίζοντας την άμεση ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της 
ΕΕ και της υποδομής υπερδικτύου της ΕΕ 
που θα ενώνει τον Βορρά με το Νότο και 
την Ανατολή με τη Δύση· υπογραμμίζει ότι 
είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι 
εξελίξεις στην πολιτική και στο 
κανονιστικό πλαίσιο στα κράτη μέλη θα 
εξαλείψουν τα εναπομένοντα σημεία 
συμφόρησης και δεν θα δημιουργήσουν 

12. τονίζει ότι, καθώς τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τον στόχο της ενεργειακής 
ασφάλειας και της ενεργειακής 
ανεξαρτησίας, πρέπει να δοθεί έμφαση σε 
ένα μοντέλο ενεργειακής αλληλεξάρτησης, 
διασφαλίζοντας την άμεση ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της 
ΕΕ και της υποδομής υπερδικτύου της ΕΕ 
που θα ενώνει τον Βορρά με το Νότο και 
την Ανατολή με τη Δύση· υπογραμμίζει ότι 
είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι 
εξελίξεις στην πολιτική και στο 
κανονιστικό πλαίσιο στα κράτη μέλη θα 
εξαλείψουν τα εναπομένοντα σημεία 
συμφόρησης και δεν θα δημιουργήσουν 
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νέα εμπόδια στην ηλεκτρική ενέργεια και 
το φυσικό αέριο ή στην ολοκλήρωση της 
ενεργειακής αγοράς· τονίζει, επιπλέον, ότι 
οι αποφάσεις ενεργειακής πολιτικής που 
λαμβάνονται σε κάθε εθνικό σύστημα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις 
επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχουν 
τέτοιου είδους αποφάσεις σε άλλα κράτη 
μέλη·

νέα εμπόδια στην ηλεκτρική ενέργεια και
το φυσικό αέριο ή στην ολοκλήρωση της 
ενεργειακής αγοράς· τονίζει, επιπλέον, ότι 
οι αποφάσεις ενεργειακής πολιτικής που 
λαμβάνονται σε κάθε εθνικό σύστημα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις 
επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχουν 
τέτοιου είδους αποφάσεις σε άλλα κράτη 
μέλη· υποστηρίζει ότι θα ήταν σκόπιμο να 
καθορισθεί εάν και με ποιον τρόπο θα 
μπορούσαν να αξιοποιηθούν η εμπειρία 
και οι εγκαταστάσεις του Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (ACER) κατά την εκτέλεση 
των παραπάνω καθηκόντων·

Or. sl

Τροπολογία 264
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. τονίζει την ανάγκη εφαρμογής των 
υφιστάμενων πολιτικών και κανονισμών 
ώστε να αξιοποιείται καλύτερα η 
υπάρχουσα υποδομή ενέργειας προς 
όφελος του ευρωπαίου καταναλωτή· 
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον 
Οργανισμό Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) 
να παρακολουθούν αυστηρότερα την 
εφαρμογή κανόνων σε εθνικό επίπεδο, 
όπως των κανόνων που αφορούν την 
αρχή της «εκμετάλλευσης ή στέρησης» 
(«use-it-or-lose-it»)·

Or. en

Τροπολογία 265
Yannick Jadot
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. τονίζει ότι το μέγεθος της 
πρόκλησης με την οποία βρίσκεται 
αντιμέτωπη η Ευρώπη όσον αφορά την 
αντικατάσταση και την αναβάθμιση των 
ενεργειακών υποδομών της θα μειωθεί σε 
μεγάλο βαθμό χάρη στην πλήρη 
αξιοποίηση των ευκαιριών 
εξοικονόμησης ενέργειας· ζητεί 
μετ’ επιτάσεως την ενσωμάτωση 
προβλέψεων χαμηλότερης ζήτησης στα 
σχέδια υποδομών, καθώς και την πλήρη 
ένταξη της αρχής της ανάδειξης της 
εξοικονόμησης σε πρώτη προτεραιότητα 
(«savings first») στην ανάπτυξη του 
ενεργειακού συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 266
Fiona Hall, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει την ανάγκη για μια πλήρως 
ενοποιημένη αγορά έως το 2014· 
επισημαίνει τη σημασία της πλήρους 
εφαρμογής της νομοθεσίας για την 
εσωτερική ενεργειακή αγορά σε όλα τα 
κράτη μέλη και την ανάγκη να 
διασφαλιστεί ότι κανένα κράτος μέλος ή 
περιφέρεια δεν θα απομονωθεί από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρισμού και αερίου 
μετά το 2015, ούτε θα δει να διακυβεύεται 
η ενεργειακή του ασφάλεια εξαιτίας της 
έλλειψης κατάλληλων συνδέσεων· τονίζει 
την ανάγκη να ληφθεί υπόψη ο κοινωνικός 

13. τονίζει την ανάγκη για μια πλήρως 
ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας 
έως το 2014· επισημαίνει τη σημασία της 
πλήρους εφαρμογής της νομοθεσίας για 
την εσωτερική ενεργειακή αγορά σε όλα τα 
κράτη μέλη και την ανάγκη να 
διασφαλιστεί ότι κανένα κράτος μέλος ή 
περιφέρεια δεν θα απομονωθεί από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρισμού και αερίου 
μετά το 2015· τονίζει την ανάγκη να 
ληφθεί υπόψη ο κοινωνικός αντίκτυπος, 
ενώ παράλληλα να διασφαλιστεί ότι οι 
τιμές της ενέργειας αντανακλούν καλύτερα 
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αντίκτυπος, ενώ παράλληλα να 
διασφαλιστεί ότι οι τιμές της ενέργειας 
αντανακλούν καλύτερα το κόστος·

το κόστος, συμπεριλαμβανομένου του 
περιβαλλοντικού κόστους που δεν 
λαμβάνεται πλήρως υπόψη επί του 
παρόντος·

Or. en

Τροπολογία 267
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει την ανάγκη για μια πλήρως 
ενοποιημένη αγορά έως το 2014· 
επισημαίνει τη σημασία της πλήρους 
εφαρμογής της νομοθεσίας για την 
εσωτερική ενεργειακή αγορά σε όλα τα 
κράτη μέλη και την ανάγκη να 
διασφαλιστεί ότι κανένα κράτος μέλος ή 
περιφέρεια δεν θα απομονωθεί από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρισμού και αερίου 
μετά το 2015, ούτε θα δει να διακυβεύεται 
η ενεργειακή του ασφάλεια εξαιτίας της 
έλλειψης κατάλληλων συνδέσεων· τονίζει 
την ανάγκη να ληφθεί υπόψη ο κοινωνικός 
αντίκτυπος, ενώ παράλληλα να 
διασφαλιστεί ότι οι τιμές της ενέργειας 
αντανακλούν καλύτερα το κόστος·

13. τονίζει την ανάγκη για μια πλήρως 
ενοποιημένη αγορά έως το 2014· 
επισημαίνει τη σημασία της πλήρους 
εφαρμογής της νομοθεσίας για την 
εσωτερική ενεργειακή αγορά σε όλα τα 
κράτη μέλη και την ανάγκη να 
διασφαλιστεί ότι κανένα κράτος μέλος ή 
περιφέρεια δεν θα απομονωθεί από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρισμού και αερίου 
μετά το 2015, ούτε θα δει να διακυβεύεται 
η ενεργειακή του ασφάλεια εξαιτίας της 
έλλειψης κατάλληλων συνδέσεων· τονίζει 
την ανάγκη να ληφθεί υπόψη ο κοινωνικός 
αντίκτυπος και να διασφαλισθεί ότι οι 
τιμές της ενέργειας είναι προσιτές σε 
όλους, ενώ παράλληλα να διασφαλιστεί 
επίσης ότι οι τιμές της ενέργειας 
αντανακλούν καλύτερα το κόστος·

Or. ro

Τροπολογία 268
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13



PE496.501v01-00 18/168 AM\913608EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει την ανάγκη για μια πλήρως 
ενοποιημένη αγορά έως το 2014· 
επισημαίνει τη σημασία της πλήρους 
εφαρμογής της νομοθεσίας για την 
εσωτερική ενεργειακή αγορά σε όλα τα 
κράτη μέλη και την ανάγκη να 
διασφαλιστεί ότι κανένα κράτος μέλος ή 
περιφέρεια δεν θα απομονωθεί από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρισμού και αερίου 
μετά το 2015, ούτε θα δει να διακυβεύεται 
η ενεργειακή του ασφάλεια εξαιτίας της 
έλλειψης κατάλληλων συνδέσεων· τονίζει 
την ανάγκη να ληφθεί υπόψη ο κοινωνικός 
αντίκτυπος, ενώ παράλληλα να 
διασφαλιστεί ότι οι τιμές της ενέργειας 
αντανακλούν καλύτερα το κόστος·

13. τονίζει την ανάγκη για μια πλήρως 
ενοποιημένη αγορά έως το 2014· 
επισημαίνει τη σημασία της πλήρους 
εφαρμογής της νομοθεσίας για την 
εσωτερική ενεργειακή αγορά σε όλα τα 
κράτη μέλη και την ανάγκη να 
διασφαλιστεί ότι κανένα κράτος μέλος ή 
περιφέρεια δεν θα απομονωθεί από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρισμού και αερίου 
μετά το 2015, ούτε θα δει να διακυβεύεται 
η ενεργειακή του ασφάλεια εξαιτίας της 
έλλειψης κατάλληλων συνδέσεων· τονίζει 
την ανάγκη να ληφθεί υπόψη ο κοινωνικός 
αντίκτυπος, ενώ παράλληλα να 
διασφαλιστεί ότι οι τιμές της ενέργειας 
αντανακλούν καλύτερα το κόστος· αυτό θα 
εξασφαλιστεί κυρίως με την ύπαρξη 
ενισχυμένου ανταγωνισμού, ο οποίος, 
μεταξύ άλλων, θα προσδώσει μεγαλύτερη 
διαφάνεια στις τιμές της ενέργειας·

Or. fr

Τροπολογία 269
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει ότι όλα τα άρθρα της τρίτης 
δέσμης μέτρων για την ενεργειακή αγορά 
πρέπει να εφαρμοστούν χωρίς εξαιρέσεις· 
πιστεύει ότι αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για το 
άρθρο 11 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ· 
υπογραμμίζει ότι όλοι οι διαχειριστές 
τρίτων χωρών οφείλουν να τηρούν 
πλήρως το δίκαιο της Ένωσης για την 
ενέργεια και τον ανταγωνισμό και ότι η 
Επιτροπή δεν θα πρέπει να κάνει δεκτή 
καμία απόπειρα τροποποίησης της 
εφαρμογής του δικαίου μέσω συμφωνιών 
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εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ή 
μέσω διακυβερνητικών συμφωνιών· 

Or. en

Τροπολογία 270
Νίκη Τζαβέλα, Herbert Reul, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. επισημαίνει την ανάγκη αύξησης 
των κινήτρων για τους επενδυτές στην 
ενεργειακή αγορά ενισχύοντας την 
αποδοτικότητα και διευκολύνοντας τις 
γραφειοκρατικές διαδικασίες, χωρίς 
ωστόσο να μειώνεται η αυστηρότητά 
τους·

Or. en

Τροπολογία 271
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. τονίζει την ανάγκη προστασίας 
αμφότερων των καταναλωτών από τις 
υψηλές τιμές ενέργειας και των 
επιχειρήσεων από τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό και τις τεχνητά χαμηλές 
τιμές από εταιρείες τρίτων χωρών, 
σύμφωνα με τις εκκλήσεις που 
απευθύνθηκαν κατά τη διάσκεψη των 
Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη (Ρίο+20) όσον αφορά τον 
επιβεβλημένο ρόλο του ΠΟΕ·

Or. en
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Τροπολογία 272
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπογραμμίζει τις νέες προκλήσεις, 
όπως η ανάγκη ύπαρξης ευέλικτων πόρων 
στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. 
ευέλικτη παραγωγή, αποθήκευση, 
διαχείριση ζήτησης), καθώς αυξάνεται η 
συμβολή της μεταβλητής παραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές· τονίζει την ανάγκη 
ύπαρξης επαρκών δυνατοτήτων για 
ασφάλεια του εφοδιασμού ηλεκτρικής 
ενέργειας· σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει ότι 
οι πολιτικές εξελίξεις στα κράτη μέλη δεν 
πρέπει να δημιουργούν νέα εμπόδια στην 
ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας ή φυσικού αερίου·

14. υπογραμμίζει τις νέες προκλήσεις, 
όπως η ανάγκη ύπαρξης ευέλικτων 
εφεδρικών και εξισορροπητικών πόρων 
στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. 
ευέλικτη παραγωγή, αποθήκευση, 
διαχείριση ζήτησης), καθώς αυξάνεται η 
συμβολή της μεταβλητής παραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές, και αποδίδει έμφαση 
στη σημασία των υποδομών σε επίπεδο 
διανομής και στον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι επαγγελματίες-
καταναλωτές («prosumers») και οι 
διαχειριστές των δικτύων διανομής 
(DSO) κατά την ενσωμάτωση στο 
σύστημα αποκεντρωμένων ενεργειακών 
προϊόντων και μέτρων ενεργειακής 
απόδοσης σε επίπεδο ζήτησης· τονίζει την 
ανάγκη κατάλληλης αξιολόγησης των 
διαθέσιμων δυνατοτήτων στην Ευρώπη
για την ασφάλεια του εφοδιασμού 
ηλεκτρικής ενέργειας· σε αυτό το πλαίσιο, 
τονίζει ότι οι πολιτικές εξελίξεις στα κράτη 
μέλη δεν πρέπει να δημιουργούν νέα 
εμπόδια στην ενοποίηση της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου·
επισημαίνει ότι η απόδοση υψηλότερης
προτεραιότητας στα μέτρα σε επίπεδο 
ζήτησης, όπως η ανταπόκριση στη 
ζήτηση («demand response»), θα ενίσχυε 
σημαντικά την ενσωμάτωση των 
αποκεντρωμένων ενεργειακών πηγών και 
θα προωθούσε την επίτευξη των 
συνολικών στόχων ενεργειακής πολιτικής·

Or. en
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Τροπολογία 273
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπογραμμίζει τις νέες προκλήσεις, 
όπως η ανάγκη ύπαρξης ευέλικτων πόρων 
στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. 
ευέλικτη παραγωγή, αποθήκευση, 
διαχείριση ζήτησης), καθώς αυξάνεται η 
συμβολή της μεταβλητής παραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές· τονίζει την ανάγκη 
ύπαρξης επαρκών δυνατοτήτων για
ασφάλεια του εφοδιασμού ηλεκτρικής 
ενέργειας· σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει ότι
οι πολιτικές εξελίξεις στα κράτη μέλη δεν 
πρέπει να δημιουργούν νέα εμπόδια στην 
ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας ή φυσικού αερίου·

14. αναγνωρίζει ότι η χρηματοπιστωτική 
κρίση έχει μειώσει περαιτέρω την 
ικανότητα του τομέα για τη 
χρηματοδότηση του μετασχηματισμού 
του ενεργειακού συστήματος· παροτρύνει 
την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις 
σχετικά με τον σχεδιασμό της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας για τον τομέα, με 
στόχο την προσέλκυση του απαιτούμενου 
κεφαλαίου· υπογραμμίζει τις νέες 
προκλήσεις, όπως η ανάγκη ύπαρξης 
ευέλικτων πόρων στο σύστημα 
ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. ευέλικτη 
παραγωγή, αποθήκευση, διαχείριση 
ζήτησης), καθώς αυξάνεται η συμβολή της 
μεταβλητής παραγωγής από ανανεώσιμες 
πηγές· τονίζει την ανάγκη επιβράβευσης 
της συνεισφοράς στην ασφάλεια του 
εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας· θεωρεί, 
βάσει όλων των ανωτέρω στοιχείων, ότι
πρέπει να προσδιοριστούν βέλτιστες 
πρακτικές στις τρέχουσες πολιτικές 
εξελίξεις στα κράτη μέλη, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούν νέα 
εμπόδια στην ενοποίηση της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 274
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπογραμμίζει τις νέες προκλήσεις, 14. υπογραμμίζει τις νέες προκλήσεις, 
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όπως η ανάγκη ύπαρξης ευέλικτων πόρων 
στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. 
ευέλικτη παραγωγή, αποθήκευση, 
διαχείριση ζήτησης), καθώς αυξάνεται η 
συμβολή της μεταβλητής παραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές· τονίζει την ανάγκη 
ύπαρξης επαρκών δυνατοτήτων για 
ασφάλεια του εφοδιασμού ηλεκτρικής 
ενέργειας· σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει ότι 
οι πολιτικές εξελίξεις στα κράτη μέλη δεν 
πρέπει να δημιουργούν νέα εμπόδια στην 
ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας ή φυσικού αερίου·

όπως η ανάγκη ύπαρξης ευέλικτων πόρων 
στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. 
ευέλικτη παραγωγή, αποθήκευση, 
διαχείριση ζήτησης), καθώς αυξάνεται η 
συμβολή της μεταβλητής παραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές, και αποδίδει έμφαση 
στη σημασία των υποδομών σε επίπεδο 
διανομής και στον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι επαγγελματίες-
καταναλωτές και οι διαχειριστές των 
δικτύων διανομής (DSO) κατά την 
ενσωμάτωση στο σύστημα 
αποκεντρωμένων ενεργειακών προϊόντων 
και μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε 
επίπεδο ζήτησης· τονίζει την ανάγκη 
ύπαρξης επαρκών δυνατοτήτων για 
ασφάλεια του εφοδιασμού ηλεκτρικής 
ενέργειας· σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει ότι 
οι πολιτικές εξελίξεις στα κράτη μέλη δεν 
πρέπει να δημιουργούν νέα εμπόδια στην 
ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας ή φυσικού αερίου· επισημαίνει 
ότι η απόδοση υψηλότερης 
προτεραιότητας στη διαχείριση σε 
επίπεδο ζήτησης και στην παραγωγή 
ενέργειας σε επίπεδο ζήτησης θα ενίσχυε 
σημαντικά την ενσωμάτωση των 
αποκεντρωμένων ενεργειακών πηγών και 
θα προωθούσε την επίτευξη των 
συνολικών στόχων ενεργειακής πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 275
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπογραμμίζει τις νέες προκλήσεις, 
όπως η ανάγκη ύπαρξης ευέλικτων πόρων 
στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. 
ευέλικτη παραγωγή, αποθήκευση, 
διαχείριση ζήτησης), καθώς αυξάνεται η 

14. υπογραμμίζει τις νέες προκλήσεις, 
όπως η ανάγκη ύπαρξης ευέλικτων 
εφεδρικών και εξισορροπητικών πόρων 
στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. 
ευέλικτη παραγωγή, αποθήκευση, 
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συμβολή της μεταβλητής παραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές· τονίζει την ανάγκη 
ύπαρξης επαρκών δυνατοτήτων για 
ασφάλεια του εφοδιασμού ηλεκτρικής 
ενέργειας· σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει ότι 
οι πολιτικές εξελίξεις στα κράτη μέλη δεν 
πρέπει να δημιουργούν νέα εμπόδια στην 
ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας ή φυσικού αερίου·

διαχείριση ζήτησης), καθώς αυξάνεται η 
συμβολή της μεταβλητής παραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές· τονίζει την ανάγκη 
κατάλληλης αξιολόγησης των διαθέσιμων 
δυνατοτήτων στην Ευρώπη για την
ασφάλεια του εφοδιασμού ηλεκτρικής 
ενέργειας· σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει τη 
σημασία της καλύτερης διασύνδεσης 
μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων 
χωρών· επισημαίνει ότι η απόδοση 
υψηλότερης προτεραιότητας στη 
διαχείριση σε επίπεδο ζήτησης και στην 
παραγωγή ενέργειας σε επίπεδο ζήτησης 
θα ενίσχυε σημαντικά την ενσωμάτωση 
των αποκεντρωμένων ενεργειακών πηγών 
και θα προωθούσε την επίτευξη των 
συνολικών στόχων ενεργειακής πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 276
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπογραμμίζει τις νέες προκλήσεις, 
όπως η ανάγκη ύπαρξης ευέλικτων πόρων 
στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. 
ευέλικτη παραγωγή, αποθήκευση, 
διαχείριση ζήτησης), καθώς αυξάνεται η 
συμβολή της μεταβλητής παραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές· τονίζει την ανάγκη 
ύπαρξης επαρκών δυνατοτήτων για 
ασφάλεια του εφοδιασμού ηλεκτρικής 
ενέργειας· σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει ότι 
οι πολιτικές εξελίξεις στα κράτη μέλη δεν 
πρέπει να δημιουργούν νέα εμπόδια στην 
ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας ή φυσικού αερίου·

14. υπογραμμίζει τις νέες προκλήσεις και 
ευκαιρίες, όπως η ανάγκη ύπαρξης 
ευέλικτων πόρων στο σύστημα 
ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. ευέλικτη 
παραγωγή, αποθήκευση, διαχείριση 
ζήτησης), καθώς αυξάνεται η συμβολή της 
μεταβλητής παραγωγής από ανανεώσιμες 
πηγές· πιστεύει ότι οι ενεργειακές 
υποδομές πρέπει να προσανατολιστούν 
περισσότερο προς τον τελικό χρήστη, με 
μεγαλύτερη εστίαση στην αλληλεπίδραση 
μεταξύ των δυνατοτήτων των 
συστημάτων διανομής και της 
κατανάλωσης· αναγνωρίζει τη σημασία 
των υποδομών σε επίπεδο διανομής και 
τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν
οι επαγγελματίες-καταναλωτές 
(«prosumers») και οι διαχειριστές των 
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δικτύων διανομής (DSO) κατά την 
ενσωμάτωση των αποκεντρωμένων 
ενεργειακών προϊόντων στο σύστημα·
τονίζει την ανάγκη ύπαρξης επαρκών 
δυνατοτήτων για ασφάλεια του 
εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας· σε αυτό 
το πλαίσιο, τονίζει ότι οι πολιτικές 
εξελίξεις στα κράτη μέλη δεν πρέπει να 
δημιουργούν νέα εμπόδια στην ενοποίηση 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή 
φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 277
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπογραμμίζει τις νέες προκλήσεις, 
όπως η ανάγκη ύπαρξης ευέλικτων πόρων 
στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. 
ευέλικτη παραγωγή, αποθήκευση, 
διαχείριση ζήτησης), καθώς αυξάνεται η 
συμβολή της μεταβλητής παραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές· τονίζει την ανάγκη 
ύπαρξης επαρκών δυνατοτήτων για 
ασφάλεια του εφοδιασμού ηλεκτρικής 
ενέργειας· σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει ότι 
οι πολιτικές εξελίξεις στα κράτη μέλη δεν 
πρέπει να δημιουργούν νέα εμπόδια στην 
ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας ή φυσικού αερίου·

14. υπογραμμίζει τις νέες προκλήσεις, 
όπως η ανάγκη ύπαρξης ευέλικτων πόρων 
στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. 
ευέλικτη παραγωγή, αποθήκευση, 
διαχείριση ζήτησης), καθώς αυξάνεται η 
συμβολή της μεταβλητής παραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές, αλλά και την ανάγκη 
εξασφάλισης νέων υποδομών και 
ευελιξίας σε επίπεδο διανομής και την 
ικανότητα συμβολής των επαγγελματιών-
καταναλωτών («prosumers») και των 
διαχειριστών των δικτύων διανομής 
(DSO) στην επίτευξη υψηλότερης 
ενεργειακής απόδοσης· τονίζει την ανάγκη 
εμπεριστατωμένης αξιολόγησης των
διαθέσιμων δυνατοτήτων για την
ασφάλεια του εφοδιασμού ηλεκτρικής 
ενέργειας· σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει ότι 
οι πολιτικές εξελίξεις στα κράτη μέλη δεν 
πρέπει να δημιουργούν νέα εμπόδια στην 
ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας ή φυσικού αερίου·

Or. en
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Τροπολογία 278
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπογραμμίζει τις νέες προκλήσεις, 
όπως η ανάγκη ύπαρξης ευέλικτων πόρων 
στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. 
ευέλικτη παραγωγή, αποθήκευση, 
διαχείριση ζήτησης), καθώς αυξάνεται η 
συμβολή της μεταβλητής παραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές· τονίζει την ανάγκη 
ύπαρξης επαρκών δυνατοτήτων για 
ασφάλεια του εφοδιασμού ηλεκτρικής 
ενέργειας· σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει ότι 
οι πολιτικές εξελίξεις στα κράτη μέλη δεν 
πρέπει να δημιουργούν νέα εμπόδια στην 
ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας ή φυσικού αερίου·

14. υπογραμμίζει τις νέες προκλήσεις, 
όπως η ανάγκη ύπαρξης ευέλικτων πόρων 
στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. 
ευέλικτη παραγωγή, αποθήκευση, 
διαχείριση ζήτησης), καθώς αυξάνεται η 
συμβολή της μεταβλητής παραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές· τονίζει την ανάγκη 
ύπαρξης κατάλληλων μέσων προκειμένου 
να εξασφαλιστεί ότι διατίθενται επαρκείς 
εφεδρικές δυνατότητες για ασφάλεια του 
εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας· σε αυτό 
το πλαίσιο, τονίζει ότι οι πολιτικές 
εξελίξεις στα κράτη μέλη δεν πρέπει να 
δημιουργούν νέα εμπόδια στην ενοποίηση 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή 
φυσικού αερίου, παρέχοντας έτσι αρκετά 
κίνητρα για την παραγωγή ενέργειας 
ώστε να διατηρηθεί η επάρκεια του 
συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 279
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπογραμμίζει τις νέες προκλήσεις,
όπως η ανάγκη ύπαρξης ευέλικτων πόρων 
στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. 
ευέλικτη παραγωγή, αποθήκευση, 
διαχείριση ζήτησης), καθώς αυξάνεται η 

14. υπογραμμίζει τις νέες προκλήσεις, 
όπως η ανάγκη ύπαρξης ευέλικτων πόρων 
στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. 
ευέλικτη παραγωγή, αποθήκευση, 
διαχείριση ζήτησης), καθώς αυξάνεται η 
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συμβολή της μεταβλητής παραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές· τονίζει την ανάγκη 
ύπαρξης επαρκών δυνατοτήτων για 
ασφάλεια του εφοδιασμού ηλεκτρικής 
ενέργειας· σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει ότι 
οι πολιτικές εξελίξεις στα κράτη μέλη δεν 
πρέπει να δημιουργούν νέα εμπόδια στην 
ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας ή φυσικού αερίου·

συμβολή της μεταβλητής παραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές· τονίζει την ανάγκη 
ύπαρξης επαρκών δυνατοτήτων για την 
αντιστοίχιση μεταξύ προσφοράς και 
ζήτησης, εξασφαλίζοντας έτσι την 
ασφάλεια του εφοδιασμού ηλεκτρικής 
ενέργειας· σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει ότι 
οι πολιτικές εξελίξεις στα κράτη μέλη δεν 
πρέπει να δημιουργούν νέα εμπόδια στην 
ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας ή φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 280
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπογραμμίζει τις νέες προκλήσεις, 
όπως η ανάγκη ύπαρξης ευέλικτων πόρων 
στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. 
ευέλικτη παραγωγή, αποθήκευση, 
διαχείριση ζήτησης), καθώς αυξάνεται η 
συμβολή της μεταβλητής παραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές· τονίζει την ανάγκη 
ύπαρξης επαρκών δυνατοτήτων για 
ασφάλεια του εφοδιασμού ηλεκτρικής 
ενέργειας· σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει ότι 
οι πολιτικές εξελίξεις στα κράτη μέλη δεν 
πρέπει να δημιουργούν νέα εμπόδια στην 
ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας ή φυσικού αερίου·

14. υπογραμμίζει τις νέες προκλήσεις, 
όπως η ανάγκη ύπαρξης ευέλικτων πόρων 
στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. 
ευέλικτη παραγωγή, αποθήκευση, 
διαχείριση ζήτησης), καθώς αυξάνεται η 
συμβολή της μεταβλητής παραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές· επισημαίνει την 
ανάγκη υιοθέτησης πιο ολοκληρωμένης 
θεώρησης στον τομέα της μεταφοράς, 
της διανομής και της αποθήκευσης· 
τονίζει την ανάγκη ύπαρξης επαρκών 
δυνατοτήτων για ασφάλεια του 
εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας· σε αυτό 
το πλαίσιο, τονίζει ότι οι πολιτικές 
εξελίξεις στα κράτη μέλη δεν πρέπει να 
δημιουργούν νέα εμπόδια στην ενοποίηση 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή 
φυσικού αερίου·

Or. en
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Τροπολογία 281
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπογραμμίζει τις νέες προκλήσεις, 
όπως η ανάγκη ύπαρξης ευέλικτων πόρων 
στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. 
ευέλικτη παραγωγή, αποθήκευση, 
διαχείριση ζήτησης), καθώς αυξάνεται η 
συμβολή της μεταβλητής παραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές· τονίζει την ανάγκη 
ύπαρξης επαρκών δυνατοτήτων για 
ασφάλεια του εφοδιασμού ηλεκτρικής 
ενέργειας· σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει ότι
οι πολιτικές εξελίξεις στα κράτη μέλη δεν 
πρέπει να δημιουργούν νέα εμπόδια στην 
ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας ή φυσικού αερίου·

14. υπογραμμίζει τις νέες προκλήσεις και 
ευκαιρίες της αγοράς, όπως η ανάγκη 
ύπαρξης ευέλικτων πόρων στο σύστημα 
ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. ευέλικτη 
παραγωγή, αποθήκευση, διαχείριση 
ζήτησης και διασυνδέσεις), καθώς 
αυξάνεται η συμβολή της μεταβλητής 
παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές· 
τονίζει την ανάγκη ύπαρξης λειτουργικών 
αγορών στην Ευρώπη για την ασφάλεια 
του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας· σε 
αυτό το πλαίσιο, τονίζει ότι οι πολιτικές 
εξελίξεις στα κράτη μέλη δεν πρέπει να 
δημιουργούν νέα εμπόδια στην ενοποίηση 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή 
φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 282
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπογραμμίζει τις νέες προκλήσεις, 
όπως η ανάγκη ύπαρξης ευέλικτων πόρων 
στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. 
ευέλικτη παραγωγή, αποθήκευση, 
διαχείριση ζήτησης), καθώς αυξάνεται η 
συμβολή της μεταβλητής παραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές· τονίζει την ανάγκη 
ύπαρξης επαρκών δυνατοτήτων για 
ασφάλεια του εφοδιασμού ηλεκτρικής 
ενέργειας· σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει ότι 
οι πολιτικές εξελίξεις στα κράτη μέλη δεν 

14. υπογραμμίζει τις νέες προκλήσεις, 
όπως η ανάγκη ύπαρξης ευέλικτων πόρων 
στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. 
ευέλικτη παραγωγή, ισχυρό δίκτυο 
μεταφοράς, αποθήκευση, διαχείριση 
ζήτησης), καθώς αυξάνεται η συμβολή της 
μεταβλητής παραγωγής από ανανεώσιμες 
πηγές· τονίζει την ανάγκη ύπαρξης 
επαρκών δυνατοτήτων για ασφάλεια του 
εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας· σε αυτό 
το πλαίσιο, τονίζει ότι οι πολιτικές 
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πρέπει να δημιουργούν νέα εμπόδια στην 
ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας ή φυσικού αερίου·

εξελίξεις στα κράτη μέλη δεν πρέπει να 
δημιουργούν νέα εμπόδια στην ενοποίηση 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή 
φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 283
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπογραμμίζει τις νέες προκλήσεις, 
όπως η ανάγκη ύπαρξης ευέλικτων πόρων 
στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. 
ευέλικτη παραγωγή, αποθήκευση, 
διαχείριση ζήτησης), καθώς αυξάνεται η 
συμβολή της μεταβλητής παραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές· τονίζει την ανάγκη 
ύπαρξης επαρκών δυνατοτήτων για 
ασφάλεια του εφοδιασμού ηλεκτρικής 
ενέργειας· σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει ότι 
οι πολιτικές εξελίξεις στα κράτη μέλη δεν 
πρέπει να δημιουργούν νέα εμπόδια στην 
ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας ή φυσικού αερίου·

14. υπογραμμίζει τις νέες προκλήσεις, 
όπως η ανάγκη ύπαρξης ευέλικτων πόρων 
στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. 
ευέλικτη παραγωγή, αποθήκευση, 
διαχείριση ζήτησης και διασυνδέσεις), 
καθώς αυξάνεται η συμβολή της 
μεταβλητής παραγωγής από ανανεώσιμες 
πηγές· τονίζει την ανάγκη ύπαρξης 
επαρκών δυνατοτήτων για ασφάλεια του 
εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας· σε αυτό 
το πλαίσιο, τονίζει ότι οι πολιτικές 
εξελίξεις στα κράτη μέλη δεν πρέπει να 
δημιουργούν νέα εμπόδια στην ενοποίηση 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή 
φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 284
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπογραμμίζει τις νέες προκλήσεις, 
όπως η ανάγκη ύπαρξης ευέλικτων πόρων 
στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. 

14. υπογραμμίζει τις νέες προκλήσεις, 
όπως η ανάγκη ύπαρξης ευέλικτων πόρων 
στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. 
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ευέλικτη παραγωγή, αποθήκευση, 
διαχείριση ζήτησης), καθώς αυξάνεται η 
συμβολή της μεταβλητής παραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές· τονίζει την ανάγκη 
ύπαρξης επαρκών δυνατοτήτων για 
ασφάλεια του εφοδιασμού ηλεκτρικής 
ενέργειας· σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει ότι 
οι πολιτικές εξελίξεις στα κράτη μέλη δεν 
πρέπει να δημιουργούν νέα εμπόδια στην 
ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας ή φυσικού αερίου·

ευέλικτη παραγωγή, αποθήκευση, 
διαχείριση ζήτησης, μικροπαραγωγή), 
καθώς αυξάνεται η συμβολή της 
μεταβλητής παραγωγής από ανανεώσιμες 
πηγές· τονίζει την ανάγκη ύπαρξης 
επαρκών δυνατοτήτων για ασφάλεια του 
εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας· σε αυτό 
το πλαίσιο, τονίζει ότι οι πολιτικές 
εξελίξεις στα κράτη μέλη δεν πρέπει να 
δημιουργούν νέα εμπόδια στην ενοποίηση 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή 
φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 285
Sabine Wils, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπογραμμίζει τις νέες προκλήσεις, 
όπως η ανάγκη ύπαρξης ευέλικτων πόρων 
στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. 
ευέλικτη παραγωγή, αποθήκευση, 
διαχείριση ζήτησης), καθώς αυξάνεται η 
συμβολή της μεταβλητής παραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές· τονίζει την ανάγκη 
ύπαρξης επαρκών δυνατοτήτων για 
ασφάλεια του εφοδιασμού ηλεκτρικής 
ενέργειας· σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει ότι 
οι πολιτικές εξελίξεις στα κράτη μέλη δεν 
πρέπει να δημιουργούν νέα εμπόδια στην 
ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας ή φυσικού αερίου·

14. αναγνωρίζει τα στοιχεία ενός νέου 
ενεργειακού συστήματος, όπως η ανάγκη 
ύπαρξης ευέλικτων πόρων στο σύστημα 
ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. ευέλικτη 
παραγωγή, αποθήκευση, διαχείριση 
ζήτησης), καθώς αυξάνεται η συμβολή της 
μεταβλητής παραγωγής από ανανεώσιμες 
πηγές· τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν 
τα εν λόγω στοιχεία χωρίς καθυστέρηση 
για την ασφάλεια του εφοδιασμού 
ηλεκτρικής ενέργειας· τονίζει ότι οι 
πολιτικές εξελίξεις στα κράτη μέλη δεν 
πρέπει να δημιουργούν νέα εμπόδια στην 
ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας ή φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 286
Konrad Szymański, Vicky Ford, Giles Chichester
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπογραμμίζει τις νέες προκλήσεις, 
όπως η ανάγκη ύπαρξης ευέλικτων πόρων 
στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. 
ευέλικτη παραγωγή, αποθήκευση, 
διαχείριση ζήτησης), καθώς αυξάνεται η 
συμβολή της μεταβλητής παραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές· τονίζει την ανάγκη 
ύπαρξης επαρκών δυνατοτήτων για 
ασφάλεια του εφοδιασμού ηλεκτρικής 
ενέργειας· σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει ότι 
οι πολιτικές εξελίξεις στα κράτη μέλη δεν 
πρέπει να δημιουργούν νέα εμπόδια στην 
ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας ή φυσικού αερίου·

14. υπογραμμίζει τις νέες προκλήσεις, 
όπως η ανάγκη ύπαρξης ευέλικτων πόρων 
στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. 
ευέλικτη παραγωγή, αποθήκευση, 
διαχείριση ζήτησης), καθώς αυξάνεται η 
συμβολή της μεταβλητής παραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές· τονίζει την ανάγκη 
ύπαρξης επαρκών δυνατοτήτων για 
ασφάλεια του εφοδιασμού ηλεκτρικής 
ενέργειας· εκτιμά, συνεπώς, ότι η 
ενισχυμένη διασύνδεση είναι καίριας 
σημασίας για την κάλυψη της 
αναμενόμενης τεράστιας αύξησης στη 
διακοπτόμενη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· σε 
αυτό το πλαίσιο, τονίζει ότι οι πολιτικές 
εξελίξεις στα κράτη μέλη δεν πρέπει να 
δημιουργούν νέα εμπόδια στην ενοποίηση 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή 
φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 287
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπογραμμίζει τις νέες προκλήσεις, 
όπως η ανάγκη ύπαρξης ευέλικτων πόρων 
στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. 
ευέλικτη παραγωγή, αποθήκευση, 
διαχείριση ζήτησης), καθώς αυξάνεται η 
συμβολή της μεταβλητής παραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές· τονίζει την ανάγκη
ύπαρξης επαρκών δυνατοτήτων για 
ασφάλεια του εφοδιασμού ηλεκτρικής 
ενέργειας· σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει ότι 

14. υπογραμμίζει τις νέες προκλήσεις, 
όπως η ανάγκη ύπαρξης ευέλικτων πόρων 
στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής (π.χ. 
ευέλικτη παραγωγή, αποθήκευση, 
διαχείριση ζήτησης), καθώς αυξάνεται η 
συμβολή της μεταβλητής παραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές· τονίζει την ανάγκη 
ύπαρξης επαρκών δυνατοτήτων για 
ασφάλεια του εφοδιασμού ηλεκτρικής 
ενέργειας· εμμένει προς την κατεύθυνση 
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οι πολιτικές εξελίξεις στα κράτη μέλη δεν 
πρέπει να δημιουργούν νέα εμπόδια στην 
ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας ή φυσικού αερίου·

αυτή στην ανάγκη οι δημόσιες αρχές να 
ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των εν λόγω 
τεχνολογιών· σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει 
ότι οι πολιτικές εξελίξεις στα κράτη μέλη 
δεν πρέπει να δημιουργούν νέα εμπόδια 
στην ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας ή φυσικού αερίου·

Or. fr

Τροπολογία 288
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. τονίζει ότι, από τη στιγμή που οι 
υφιστάμενες υποδομές είναι 
πεπαλαιωμένες, θα είναι απαραίτητη η 
πραγματοποίηση τεράστιων επενδύσεων 
σε κάθε σενάριο της ανακοίνωσης της 
Επιτροπής σχετικά με τον χάρτη πορείας 
για το 2050· η ανάγκη αυτή θα οδηγήσει 
σε αύξηση των τιμών ενέργειας έως το 
2030 σε κάθε σενάριο· επιπλέον, η 
Επιτροπή δηλώνει ότι το μεγαλύτερο 
μέρος των αυξήσεων αυτών έχει ενταχθεί 
ήδη στο σενάριο αναφοράς, διότι αφορά 
την αντικατάσταση, εντός της προσεχούς 
εικοσαετίας, των παλαιών, ήδη πλήρως 
αποσβεσμένων εγκαταστάσεων 
ηλεκτροπαραγωγής· επισημαίνει ότι, 
εφόσον όλα τα σενάρια έχουν παρόμοιο 
κόστος, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
θετικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις που συνδέονται με 
το σενάριο υψηλής ενεργειακής απόδοσης 
και υψηλού μεριδίου ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 289
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ανησυχεί λόγω των καθυστερήσεων 
που επηρεάζουν την ολοκλήρωση του 
Νότιου Διαδρόμου· τονίζει ότι η ανάγκη 
επίτευξης ενεργειακής ασφάλειας μέσω 
της ενεργειακής διαφοροποίησης 
επικεντρώνεται στο δυναμικό ενός 
συμπληρωματικού διαδρόμου μεταφοράς 
υγροποιημένου φυσικού αερίου στην 
ανατολική Μεσόγειο, που θα λειτουργήσει 
ως ευέλικτη πηγή ενέργειας και ως 
κίνητρο αύξησης του ανταγωνισμού εντός 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της 
ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 290
Sabine Wils, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ανησυχεί λόγω των καθυστερήσεων 
που επηρεάζουν την ολοκλήρωση του 
Νότιου Διαδρόμου· τονίζει ότι η ανάγκη 
επίτευξης ενεργειακής ασφάλειας μέσω 
της ενεργειακής διαφοροποίησης 
επικεντρώνεται στο δυναμικό ενός 
συμπληρωματικού διαδρόμου μεταφοράς 
υγροποιημένου φυσικού αερίου στην 
ανατολική Μεσόγειο, που θα λειτουργήσει 
ως ευέλικτη πηγή ενέργειας και ως 
κίνητρο αύξησης του ανταγωνισμού εντός 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της 
ΕΕ·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 291
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ανησυχεί λόγω των καθυστερήσεων 
που επηρεάζουν την ολοκλήρωση του 
Νότιου Διαδρόμου· τονίζει ότι η ανάγκη 
επίτευξης ενεργειακής ασφάλειας μέσω 
της ενεργειακής διαφοροποίησης 
επικεντρώνεται στο δυναμικό ενός 
συμπληρωματικού διαδρόμου μεταφοράς 
υγροποιημένου φυσικού αερίου στην 
ανατολική Μεσόγειο, που θα λειτουργήσει 
ως ευέλικτη πηγή ενέργειας και ως 
κίνητρο αύξησης του ανταγωνισμού εντός 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της 
ΕΕ·

15. διαπιστώνει ότι η απόλυτη 
κατανάλωση φυσικού αερίου, τόσο για 
οικιακές όσο και για άλλες χρήσεις, 
μειώνεται σε όλες τις πιθανές πορείες που 
διερευνά η Επιτροπή· ανησυχεί για τον 
σοβαρό κίνδυνο εγκλωβισμού (lock-in) 
που συνεπάγονται οι υπερεπενδύσεις στις 
υποδομές φυσικού αερίου· θεωρεί ότι οι 
μελλοντικές επενδύσεις σε νέες υποδομές 
πρέπει πάντα να σταθμίζονται, βάσει 
ιεράρχησης της σημασίας τους και
συμφέρουσας σχέσης κόστους-
αποτελεσματικότητας, έναντι των 
επενδύσεων σε μέτρα ενεργειακής
απόδοσης ή, εναλλακτικά, να 
αναβαθμίζονται / εκσυγχρονίζονται οι 
υφιστάμενες υποδομές·

Or. en

Τροπολογία 292
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ανησυχεί λόγω των καθυστερήσεων 
που επηρεάζουν την ολοκλήρωση του 
Νότιου Διαδρόμου· τονίζει ότι η ανάγκη 
επίτευξης ενεργειακής ασφάλειας μέσω 
της ενεργειακής διαφοροποίησης

15. υπογραμμίζει ότι η ενεργειακή 
ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
επιτευχθεί μεταξύ άλλων μέσω της 
διαφοροποίησης των πηγών των 
εισαγωγών της· εμμένει προς αυτή την 
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επικεντρώνεται στο δυναμικό ενός 
συμπληρωματικού διαδρόμου μεταφοράς 
υγροποιημένου φυσικού αερίου στην 
ανατολική Μεσόγειο, που θα λειτουργήσει 
ως ευέλικτη πηγή ενέργειας και ως κίνητρο 
αύξησης του ανταγωνισμού εντός της 
εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της ΕΕ·

κατεύθυνση στην ανάγκη ενεργούς 
ενίσχυσης της συνεργασίας με τους 
εταίρους της και ιδίως με τις χώρες του 
Καυκάσου· ανησυχεί εν προκειμένω λόγω 
των καθυστερήσεων που επηρεάζουν την 
ολοκλήρωση του Νότιου Διαδρόμου· 
επικεντρώνεται στο δυναμικό ενός 
συμπληρωματικού διαδρόμου μεταφοράς 
υγροποιημένου φυσικού αερίου στην 
ανατολική Μεσόγειο, που θα λειτουργήσει 
ως ευέλικτη πηγή ενέργειας και ως κίνητρο 
αύξησης του ανταγωνισμού εντός της 
εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 293
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ανησυχεί λόγω των καθυστερήσεων 
που επηρεάζουν την ολοκλήρωση του 
Νότιου Διαδρόμου· τονίζει ότι η ανάγκη 
επίτευξης ενεργειακής ασφάλειας μέσω της 
ενεργειακής διαφοροποίησης 
επικεντρώνεται στο δυναμικό ενός 
συμπληρωματικού διαδρόμου μεταφοράς 
υγροποιημένου φυσικού αερίου στην 
ανατολική Μεσόγειο, που θα λειτουργήσει 
ως ευέλικτη πηγή ενέργειας και ως κίνητρο 
αύξησης του ανταγωνισμού εντός της 
εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της ΕΕ·

15. ανησυχεί λόγω των καθυστερήσεων 
που επηρεάζουν την ολοκλήρωση του 
Νότιου Διαδρόμου· τονίζει την ανάγκη 
επίτευξης ενεργειακής ασφάλειας μέσω της 
ενεργειακής διαφοροποίησης· 
υπογραμμίζει ότι η διαφοροποίηση μέσω 
του Νότιου Διαδρόμου θα πρέπει να 
συνεπάγεται νέες, εκτός Ρωσίας, πηγές 
πετρελαίου, φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας για τα κράτη μέλη 
που εξαρτώνται σε υπερβολικό βαθμό 
από τον συγκεκριμένο μόνο προμηθευτή·
επισημαίνει το δυναμικό ενός 
συμπληρωματικού διαδρόμου μεταφοράς 
υγροποιημένου φυσικού αερίου στην 
ανατολική Μεσόγειο, που θα λειτουργήσει 
ως ευέλικτη πηγή ενέργειας και ως κίνητρο 
αύξησης του ανταγωνισμού εντός της 
εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 294
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ανησυχεί λόγω των καθυστερήσεων 
που επηρεάζουν την ολοκλήρωση του 
Νότιου Διαδρόμου· τονίζει ότι η ανάγκη 
επίτευξης ενεργειακής ασφάλειας μέσω της 
ενεργειακής διαφοροποίησης 
επικεντρώνεται στο δυναμικό ενός 
συμπληρωματικού διαδρόμου μεταφοράς 
υγροποιημένου φυσικού αερίου στην 
ανατολική Μεσόγειο, που θα λειτουργήσει 
ως ευέλικτη πηγή ενέργειας και ως κίνητρο 
αύξησης του ανταγωνισμού εντός της 
εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της ΕΕ·

15. ανησυχεί λόγω των καθυστερήσεων 
που επηρεάζουν την ολοκλήρωση του 
Νότιου Διαδρόμου· τονίζει την ανάγκη 
επίτευξης ενεργειακής ασφάλειας μέσω της 
ενεργειακής διαφοροποίησης, υπενθυμίζει 
τη σημαντική συμβολή του 
υγροποιημένου φυσικού αερίου και των 
στόλων υγροποιημένου φυσικού αερίου 
στον ενεργειακό εφοδιασμό της ΕΕ και 
επισημαίνει το δυναμικό ενός 
συμπληρωματικού διαδρόμου μεταφοράς 
υγροποιημένου φυσικού αερίου στην 
ανατολική Μεσόγειο, που θα λειτουργήσει 
ως ευέλικτη πηγή ενέργειας και ως κίνητρο 
αύξησης του ανταγωνισμού εντός της 
εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 295
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ανησυχεί λόγω των καθυστερήσεων 
που επηρεάζουν την ολοκλήρωση του 
Νότιου Διαδρόμου· τονίζει ότι η ανάγκη 
επίτευξης ενεργειακής ασφάλειας μέσω της 
ενεργειακής διαφοροποίησης 
επικεντρώνεται στο δυναμικό ενός 
συμπληρωματικού διαδρόμου μεταφοράς 
υγροποιημένου φυσικού αερίου στην 
ανατολική Μεσόγειο, που θα λειτουργήσει 

15. ανησυχεί λόγω των καθυστερήσεων 
που επηρεάζουν την ολοκλήρωση του 
Νότιου Διαδρόμου· τονίζει την ανάγκη 
επίτευξης ενεργειακής ασφάλειας μέσω της 
ενεργειακής διαφοροποίησης και
επικεντρώνεται στο δυναμικό ενός 
συμπληρωματικού διαδρόμου μεταφοράς 
υγροποιημένου φυσικού αερίου στην 
ανατολική Μεσόγειο και στην περιοχή του 
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ως ευέλικτη πηγή ενέργειας και ως κίνητρο 
αύξησης του ανταγωνισμού εντός της 
εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της ΕΕ·

Ευξείνου Πόντου, που θα λειτουργήσει ως 
ευέλικτη πηγή ενέργειας και ως κίνητρο 
αύξησης του ανταγωνισμού εντός της 
εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της ΕΕ·

Or. ro

Τροπολογία 296
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ανησυχεί λόγω των καθυστερήσεων 
που επηρεάζουν την ολοκλήρωση του 
Νότιου Διαδρόμου· τονίζει ότι η ανάγκη 
επίτευξης ενεργειακής ασφάλειας μέσω της 
ενεργειακής διαφοροποίησης 
επικεντρώνεται στο δυναμικό ενός 
συμπληρωματικού διαδρόμου μεταφοράς 
υγροποιημένου φυσικού αερίου στην 
ανατολική Μεσόγειο, που θα λειτουργήσει 
ως ευέλικτη πηγή ενέργειας και ως κίνητρο 
αύξησης του ανταγωνισμού εντός της 
εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της ΕΕ·

15. ανησυχεί λόγω των καθυστερήσεων 
που επηρεάζουν την ολοκλήρωση του 
Νότιου Διαδρόμου· τονίζει την ανάγκη 
επίτευξης ενεργειακής ασφάλειας μέσω της 
ενεργειακής διαφοροποίησης· επισημαίνει 
το δυναμικό ενός συμπληρωματικού 
διαδρόμου μεταφοράς υγροποιημένου 
φυσικού αερίου στην ανατολική Μεσόγειο, 
που θα λειτουργήσει ως ευέλικτη πηγή 
φορέα ενέργειας και ως κίνητρο αύξησης 
του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής 
ενεργειακής αγοράς της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 297
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ανησυχεί λόγω των καθυστερήσεων 
που επηρεάζουν την ολοκλήρωση του 
Νότιου Διαδρόμου· τονίζει ότι η ανάγκη 
επίτευξης ενεργειακής ασφάλειας μέσω της 
ενεργειακής διαφοροποίησης 

15. ανησυχεί λόγω των καθυστερήσεων 
που επηρεάζουν την ολοκλήρωση του 
Νότιου Διαδρόμου· τονίζει την ανάγκη 
επίτευξης ενεργειακής ασφάλειας μέσω της 
ενεργειακής διαφοροποίησης και 
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επικεντρώνεται στο δυναμικό ενός 
συμπληρωματικού διαδρόμου μεταφοράς 
υγροποιημένου φυσικού αερίου στην 
ανατολική Μεσόγειο, που θα λειτουργήσει 
ως ευέλικτη πηγή ενέργειας και ως κίνητρο 
αύξησης του ανταγωνισμού εντός της 
εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της ΕΕ·

επισημαίνει το δυναμικό ενός 
συμπληρωματικού διαδρόμου μεταφοράς 
υγροποιημένου φυσικού αερίου στην 
ανατολική Μεσόγειο, που θα λειτουργήσει 
ως ευέλικτη πηγή ενέργειας και ως κίνητρο 
αύξησης του ανταγωνισμού εντός της 
εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 298
Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. υπενθυμίζει ότι οι στρατηγικές 
εταιρικές σχέσεις της Ένωσης με χώρες 
παραγωγούς και με διαμετακομιστικές 
χώρες, ειδικότερα χώρες που 
καλύπτονται από την ευρωπαϊκή πολιτική 
γειτονίας (ΕΠΓ), απαιτούν κατάλληλα 
εργαλεία, προβλεψιμότητα, σταθερότητα
και μακροπρόθεσμες επενδύσεις· 
υπογραμμίζει ότι, προς τον σκοπό αυτόν, 
οι στόχοι της Ένωσης για το κλίμα πρέπει 
να συμβαδίζουν με τα επενδυτικά έργα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των 
υποδομών και να προσανατολίζονται 
προς τη διαφοροποίηση οδών 
εφοδιασμού και την αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας της Ένωσης, 
όπως το έργο Nabucco·

Or. en

Τροπολογία 299
Sabine Wils, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16



PE496.501v01-00 38/168 AM\913608EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει ότι οι αγορές πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν τον 
κύριο ρόλο στη χρηματοδότηση 
επενδύσεων για ενεργειακές υποδομές, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι υπάρχουν 
ορισμένα έργα που ίσως να απαιτούν 
περιορισμένη δημόσια στήριξη για 
ενίσχυση της ιδιωτικής χρηματοδότησης· 
τονίζει ότι κάθε συνεισφορά προερχόμενη 
από δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να 
βασίζεται σε σαφή, διαφανή κριτήρια, δεν 
πρέπει να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό 
και πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα 
συμφέροντα των καταναλωτών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 300
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει ότι οι αγορές πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν τον 
κύριο ρόλο στη χρηματοδότηση 
επενδύσεων για ενεργειακές υποδομές, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι υπάρχουν 
ορισμένα έργα που ίσως να απαιτούν 
περιορισμένη δημόσια στήριξη για 
ενίσχυση της ιδιωτικής χρηματοδότησης· 
τονίζει ότι κάθε συνεισφορά προερχόμενη 
από δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να 
βασίζεται σε σαφή, διαφανή κριτήρια, δεν 
πρέπει να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα 
συμφέροντα των καταναλωτών·

16. υπενθυμίζει ότι προτεραιότητα όσον 
αφορά τη χρηματοδότηση των 
ενεργειακών υποδομών πρέπει να δίδεται 
στους φορείς της αγοράς· αναγνωρίζει 
ότι, σε περίπτωση που έργα ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος δεν μπορούν να 
υλοποιηθούν από τους φορείς της αγοράς, 
ενδέχεται να απαιτούν περιορισμένη
ευρωπαϊκή στήριξη για ενίσχυση της 
ιδιωτικής χρηματοδότησης· τονίζει ότι 
κάθε συνεισφορά προερχόμενη από 
δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να 
βασίζεται σε σαφή, διαφανή κριτήρια, δεν 
πρέπει να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα 
συμφέροντα των καταναλωτών·

Or. nl
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Τροπολογία 301
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει ότι οι αγορές πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν τον 
κύριο ρόλο στη χρηματοδότηση
επενδύσεων για ενεργειακές υποδομές, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι υπάρχουν
ορισμένα έργα που ίσως να απαιτούν 
περιορισμένη δημόσια στήριξη για 
ενίσχυση της ιδιωτικής χρηματοδότησης· 
τονίζει ότι κάθε συνεισφορά προερχόμενη 
από δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να 
βασίζεται σε σαφή, διαφανή κριτήρια, δεν 
πρέπει να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό
και πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα 
συμφέροντα των καταναλωτών·

16. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη δέσμη 
μέτρων για την εσωτερική αγορά, οι 
αγορές πρέπει να εξακολουθήσουν να 
διαδραματίζουν τον κύριο ρόλο στη 
χρηματοδότηση επενδύσεων για 
ενεργειακές υποδομές· αναγνωρίζει ότι 
ορισμένα έργα, τα οποία δικαιολογούνται 
για λόγους ασφάλειας του ενεργειακού 
εφοδιασμού, αλληλεγγύης και 
βιωσιμότητας αλλά αδυνατούν να 
προσελκύσουν επαρκή χρηματοδότηση 
από την αγορά, ίσως να απαιτούν 
περιορισμένη δημόσια στήριξη για 
ενίσχυση της ιδιωτικής χρηματοδότησης· 
τονίζει ότι τα έργα αυτά επιλέγονται με 
βάση σαφή, διαφανή κριτήρια, 
αποφεύγοντας στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού και λαμβάνοντας υπόψη τα 
συμφέροντα των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 302
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει ότι οι αγορές πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν τον 
κύριο ρόλο στη χρηματοδότηση 
επενδύσεων για ενεργειακές υποδομές, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι υπάρχουν 
ορισμένα έργα που ίσως να απαιτούν 

16. υπενθυμίζει ότι οι αγορές πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν τον 
κύριο ρόλο στη χρηματοδότηση 
επενδύσεων για ενεργειακές υποδομές, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι υπάρχουν 
έργα που απαιτούν δημόσια στήριξη, διότι 
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περιορισμένη δημόσια στήριξη για
ενίσχυση της ιδιωτικής χρηματοδότησης· 
τονίζει ότι κάθε συνεισφορά προερχόμενη 
από δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να 
βασίζεται σε σαφή, διαφανή κριτήρια, δεν 
πρέπει να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα 
συμφέροντα των καταναλωτών·

είναι μείζονος σημασίας για τον 
μετασχηματισμό του ενεργειακού τοπίου 
της ΕΕ· επιπλέον, η στήριξη αυτή μπορεί 
να ενισχύσει την ιδιωτική 
χρηματοδότηση· τονίζει ότι κάθε 
συνεισφορά προερχόμενη από δημόσια 
χρηματοδότηση πρέπει να βασίζεται σε 
σαφή, διαφανή κριτήρια, δεν πρέπει να 
στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη της τα συμφέροντα των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 303
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει ότι οι αγορές πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν τον 
κύριο ρόλο στη χρηματοδότηση 
επενδύσεων για ενεργειακές υποδομές, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι υπάρχουν 
ορισμένα έργα που ίσως να απαιτούν 
περιορισμένη δημόσια στήριξη για 
ενίσχυση της ιδιωτικής χρηματοδότησης· 
τονίζει ότι κάθε συνεισφορά προερχόμενη 
από δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να 
βασίζεται σε σαφή, διαφανή κριτήρια, δεν 
πρέπει να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα 
συμφέροντα των καταναλωτών·

16. υπενθυμίζει ότι οι αγορές πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν τον 
κύριο ρόλο στη χρηματοδότηση 
επενδύσεων για ενεργειακές υποδομές, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι υπάρχουν 
ορισμένα έργα που δικαιολογούνται για 
λόγους ασφάλειας του ενεργειακού 
εφοδιασμού, αλληλεγγύης και 
βιωσιμότητας, αλλά αδυνατούν να 
προσελκύσουν επαρκή χρηματοδότηση 
από την αγορά και ίσως να απαιτούν 
περιορισμένη δημόσια στήριξη για 
ενίσχυση της ιδιωτικής χρηματοδότησης· 
τονίζει ότι, στα έργα αυτά, κάθε 
συνεισφορά προερχόμενη από δημόσια 
χρηματοδότηση πρέπει να επιλέγεται με 
βάση σαφή, διαφανή κριτήρια, δεν πρέπει 
να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη της τα συμφέροντα 
των καταναλωτών·

Or. en
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Τροπολογία 304
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει ότι οι αγορές πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν τον 
κύριο ρόλο στη χρηματοδότηση 
επενδύσεων για ενεργειακές υποδομές, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι υπάρχουν 
ορισμένα έργα που ίσως να απαιτούν 
περιορισμένη δημόσια στήριξη για 
ενίσχυση της ιδιωτικής χρηματοδότησης· 
τονίζει ότι κάθε συνεισφορά προερχόμενη 
από δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να 
βασίζεται σε σαφή, διαφανή κριτήρια, δεν 
πρέπει να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα 
συμφέροντα των καταναλωτών·

16. υπενθυμίζει ότι οι αγορές πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν τον 
κύριο ρόλο στη χρηματοδότηση 
επενδύσεων για ενεργειακές υποδομές, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι υπάρχουν 
ορισμένα έργα που απαιτούν τη δημόσια 
στήριξη για ενίσχυση της ιδιωτικής 
χρηματοδότησης· τονίζει ότι κάθε 
συνεισφορά προερχόμενη από δημόσια 
χρηματοδότηση πρέπει να βασίζεται σε 
σαφή, διαφανή κριτήρια, δεν πρέπει να 
στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη της τα συμφέροντα των 
καταναλωτών·

Or. pl

Τροπολογία 305
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει ότι οι αγορές πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν τον 
κύριο ρόλο στη χρηματοδότηση 
επενδύσεων για ενεργειακές υποδομές, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι υπάρχουν 
ορισμένα έργα που ίσως να απαιτούν 
περιορισμένη δημόσια στήριξη για 
ενίσχυση της ιδιωτικής χρηματοδότησης· 
τονίζει ότι κάθε συνεισφορά προερχόμενη 
από δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να 
βασίζεται σε σαφή, διαφανή κριτήρια, δεν 
πρέπει να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και 

16. υπενθυμίζει ότι οι αγορές πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν τον 
κύριο ρόλο στη χρηματοδότηση 
επενδύσεων για ενεργειακές υποδομές, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι υπάρχουν 
ορισμένα έργα που ίσως να απαιτούν 
περιορισμένη δημόσια στήριξη για 
ενίσχυση της ιδιωτικής χρηματοδότησης· 
τονίζει ότι κάθε συνεισφορά προερχόμενη 
από δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να 
βασίζεται σε σαφή, διαφανή κριτήρια, δεν 
πρέπει να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, 
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πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα 
συμφέροντα των καταναλωτών·

πρέπει να εναρμονίζεται πλήρως με τη 
νομοθεσία της ΕΕ και τους 
μακροπρόθεσμους στόχους της για την 
ενέργεια και την κλιματική αλλαγή και 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα 
συμφέροντα των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 306
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει ότι οι αγορές πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν τον 
κύριο ρόλο στη χρηματοδότηση 
επενδύσεων για ενεργειακές υποδομές, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι υπάρχουν 
ορισμένα έργα που ίσως να απαιτούν 
περιορισμένη δημόσια στήριξη για 
ενίσχυση της ιδιωτικής χρηματοδότησης· 
τονίζει ότι κάθε συνεισφορά προερχόμενη 
από δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να 
βασίζεται σε σαφή, διαφανή κριτήρια, δεν 
πρέπει να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό 
και πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα 
συμφέροντα των καταναλωτών·

16. υπενθυμίζει ότι οι αγορές πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν τον 
κύριο ρόλο στη χρηματοδότηση 
επενδύσεων για ενεργειακές υποδομές, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι υπάρχουν 
ορισμένα έργα που ίσως να απαιτούν 
περιορισμένη δημόσια στήριξη για 
ενίσχυση της ιδιωτικής χρηματοδότησης· 
τονίζει ότι κάθε συνεισφορά προερχόμενη 
από δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να 
βασίζεται σε σαφή, διαφανή κριτήρια, δεν 
πρέπει να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα 
συμφέροντα των καταναλωτών και πρέπει 
να εναρμονίζεται πλήρως με τους 
μακροπρόθεσμους στόχους της ΕΕ για 
την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 307
Graham Watson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει ότι οι αγορές πρέπει να
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν τον 
κύριο ρόλο στη χρηματοδότηση 
επενδύσεων για ενεργειακές υποδομές, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι υπάρχουν 
ορισμένα έργα που ίσως να απαιτούν 
περιορισμένη δημόσια στήριξη για 
ενίσχυση της ιδιωτικής χρηματοδότησης· 
τονίζει ότι κάθε συνεισφορά προερχόμενη 
από δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να 
βασίζεται σε σαφή, διαφανή κριτήρια, δεν 
πρέπει να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα 
συμφέροντα των καταναλωτών·

16. υπενθυμίζει ότι οι ρυθμιζόμενες 
επενδύσεις θα εξακολουθήσουν να 
διαδραματίζουν τον κύριο ρόλο στη 
χρηματοδότηση επενδύσεων για 
ενεργειακές υποδομές, αναγνωρίζοντας 
παράλληλα ότι υπάρχουν ορισμένα 
καινοτόμα ή στρατηγικής σημασίας έργα 
που ίσως να απαιτούν περιορισμένη 
δημόσια στήριξη για ενίσχυση της 
ιδιωτικής χρηματοδότησης· τονίζει ότι 
κάθε συνεισφορά προερχόμενη από 
δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να 
βασίζεται σε σαφή, διαφανή κριτήρια, δεν 
πρέπει να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα 
συμφέροντα των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 308
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. τονίζει ότι τα περισσότερα σενάρια 
στον ενεργειακό χάρτη πορείας δεν θα 
είναι εφικτά χωρίς την ανάπτυξη τοπικών 
ευφυών δικτύων διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου· πιστεύει 
ότι, εκτός από τα διασυνοριακά έργα, η 
Ένωση θα πρέπει να λάβει μέτρα για τη 
στήριξη της τοπικής δημιουργίας ή 
ανακαίνισης δικτύων, ιδίως όσον αφορά 
την πρόσβαση των προστατευμένων 
καταναλωτών·

Or. en
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Τροπολογία 309
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. πιστεύει ότι, ενώ τα τελευταία 
χρόνια οι λογαριασμοί κατανάλωσης 
ενέργειας στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί, η 
εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει σε μια 
«έξυπνη» προσέγγιση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας, που βασίζεται στην κοινή 
λογική· πιστεύει, παρόλα αυτά, ότι ο 
ρόλος των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθίσταται όλο και 
πιο σημαντικός για την ενέργεια· 
επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο 
των ευφυών συστημάτων μέτρησης στην 
παροχή στους καταναλωτές στοιχείων 
σχετικών με την κατανάλωση ενέργειας 
στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις·
(Μεταφέρθηκε από την παράγραφο 32.)

Or. sl

Τροπολογία 310
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», 
αξιόλογο ποσό της οποίας προορίζεται για 
τον μετασχηματισμό και την περαιτέρω 
ανάπτυξη των ενεργειακών υποδομών 
στην ΕΕ· τονίζει τη σημασία του 
προσδιορισμού και της στήριξης 
κρίσιμων βιώσιμων έργων τόσο μεγάλης 
όσο και μικρής κλίμακας·
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Τροπολογία 311
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπογραμμίζει τον ρόλο μιας 
μονοαπευθυντικής προσέγγισης στη 
συμπλήρωση των στόχων απλοποίησης της 
ΕΕ για μείωση της γραφειοκρατίας, ώστε 
να επιταχυνθούν οι διαδικασίες χορήγησης 
και έκδοσης αδειών και να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος που υφίστανται 
εταιρείες που ζητούν αδειοδότηση σχετικά 
με την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών, 
ενώ παράλληλα πρέπει να διασφαλίζεται ο 
σεβασμός για τους εφαρμοστέους κανόνες 
και κανονισμούς· καλεί τα κράτη μέλη να 
επανεξετάσουν τις σχετικές διαδικασίες 
τους·

17. υπογραμμίζει τον ρόλο μιας 
μονοαπευθυντικής προσέγγισης στη 
συμπλήρωση των στόχων απλοποίησης της 
ΕΕ για μείωση της γραφειοκρατίας, ώστε 
να επιταχυνθούν οι διαδικασίες χορήγησης 
και έκδοσης αδειών και να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος που υφίστανται 
εταιρείες που ζητούν αδειοδότηση σχετικά 
με την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών, 
ενώ παράλληλα πρέπει να διασφαλίζεται ο 
αναγκαίος σεβασμός για τους 
εφαρμοστέους κανόνες και κανονισμούς· 
καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τις 
σχετικές διαδικασίες τους·

Or. en

Τροπολογία 312
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. παροτρύνει τα κράτη μέλη και τη 
διεθνή κοινότητα να συντηρούν 
εκπαιδευτικά ιδρύματα ικανά να 
παράγουν εξειδικευμένο εργατικό 
δυναμικό στους τομείς της ενεργειακής 
ασφάλειας, της προστασίας και της 
διαχείρισης αποβλήτων·

διαγράφεται

(Μετατρέπεται σε παράγραφο 33α)
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Or. sl

Τροπολογία 313
Sabine Wils, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. παροτρύνει τα κράτη μέλη και τη 
διεθνή κοινότητα να συντηρούν 
εκπαιδευτικά ιδρύματα ικανά να 
παράγουν εξειδικευμένο εργατικό 
δυναμικό στους τομείς της ενεργειακής 
ασφάλειας, της προστασίας και της 
διαχείρισης αποβλήτων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 314
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. παροτρύνει τα κράτη μέλη και τη 
διεθνή κοινότητα να συντηρούν 
εκπαιδευτικά ιδρύματα ικανά να παράγουν 
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό στους 
τομείς της ενεργειακής ασφάλειας, της 
προστασίας και της διαχείρισης 
αποβλήτων·

18. παροτρύνει τα κράτη μέλη και τη 
διεθνή κοινότητα να συντηρούν 
εκπαιδευτικά ιδρύματα ικανά να παράγουν 
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, καθώς 
και την επόμενη γενιά επιστημόνων και 
φορέων καινοτομίας, στους τομείς της 
ενεργειακής ασφάλειας, της προστασίας 
και της διαχείρισης αποβλήτων· στο 
πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει τον σημαντικό 
ρόλο του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας στη 
γεφύρωση του κενού μεταξύ εκπαίδευσης, 
έρευνας και εφαρμογής στον ενεργειακό 
τομέα·
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Τροπολογία 315
Fiona Hall, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. παροτρύνει τα κράτη μέλη και τη 
διεθνή κοινότητα να συντηρούν 
εκπαιδευτικά ιδρύματα ικανά να
παράγουν εξειδικευμένο εργατικό 
δυναμικό στους τομείς της ενεργειακής 
ασφάλειας, της προστασίας και της 
διαχείρισης αποβλήτων·

18. παροτρύνει τα κράτη μέλη και τη 
διεθνή κοινότητα να ενισχύσουν την 
εκπαιδευτική ικανότητα ώστε να
εξασφαλιστεί η διάθεση επαρκούς 
εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και 
εμπειρογνωμοσύνης για την απαλλαγή 
του ενεργειακού συστήματος της
Ευρώπης από τις ανθρακούχες εκπομπές·

Or. en

Τροπολογία 316
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. παροτρύνει τα κράτη μέλη και τη 
διεθνή κοινότητα να συντηρούν 
εκπαιδευτικά ιδρύματα ικανά να παράγουν 
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό στους 
τομείς της ενεργειακής ασφάλειας, της 
προστασίας και της διαχείρισης 
αποβλήτων·

18. παροτρύνει τα κράτη μέλη και τη 
διεθνή κοινότητα να συντηρούν, να 
ενθαρρύνουν και να ιδρύουν εκπαιδευτικά 
ιδρύματα ικανά να παράγουν 
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό στους 
τομείς της ενεργειακής ασφάλειας, της 
προστασίας και της διαχείρισης 
αποβλήτων·

Or. fr

Τροπολογία 317
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. παροτρύνει τα κράτη μέλη και τη 
διεθνή κοινότητα να συντηρούν 
εκπαιδευτικά ιδρύματα ικανά να παράγουν 
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό στους 
τομείς της ενεργειακής ασφάλειας, της 
προστασίας και της διαχείρισης 
αποβλήτων·

18. παροτρύνει τα κράτη μέλη και τη 
διεθνή κοινότητα να συντηρούν 
εκπαιδευτικά ιδρύματα ικανά να παράγουν 
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό στους 
τομείς της ενεργειακής ασφάλειας, της 
προστασίας, της ενεργειακής απόδοσης
και της διαχείρισης αποβλήτων·

Or. ro

Τροπολογία 318
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. παροτρύνει τα κράτη μέλη και τη 
διεθνή κοινότητα να συντηρούν 
εκπαιδευτικά ιδρύματα ικανά να παράγουν 
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό στους 
τομείς της ενεργειακής ασφάλειας, της 
προστασίας και της διαχείρισης 
αποβλήτων·

18. παροτρύνει τα κράτη μέλη και τη 
διεθνή κοινότητα να συντηρούν 
εκπαιδευτικά ιδρύματα ικανά να παράγουν 
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό στους 
τομείς της ενεργειακής ασφάλειας, της 
προστασίας, της αποδοτικότητας και της 
διαχείρισης αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 319
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. παροτρύνει τα κράτη μέλη και τη 
διεθνή κοινότητα να συντηρούν 

18. παροτρύνει τα κράτη μέλη και τη 
διεθνή κοινότητα να συντηρούν 
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εκπαιδευτικά ιδρύματα ικανά να παράγουν 
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό στους 
τομείς της ενεργειακής ασφάλειας, της 
προστασίας και της διαχείρισης 
αποβλήτων·

εκπαιδευτικά ιδρύματα ικανά να παράγουν 
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό στους 
τομείς της ενεργειακής ασφάλειας, της 
προστασίας, της αποδοτικότητας και της 
διαχείρισης αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 320
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. εκτιμά ότι θα χρειαστούν όλοι οι 
τύποι τεχνολογίας χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών για την επίτευξη του φιλόδοξου 
στόχου της απαλλαγής του ενεργειακού 
συστήματος της ΕΕ γενικότερα και του 
τομέα ηλεκτρικής ενέργειας ειδικότερα 
από τις ανθρακούχες εκπομπές. Θα 
παραμείνει αβέβαιο ποιες τεχνολογίες 
πρόκειται να αποδειχθούν ικανοποιητικές 
από τεχνικής και εμπορικής άποψης 
εντός του απαιτούμενου 
χρονοδιαγράμματος. Η διατήρηση 
ευελιξίας είναι επιβεβλημένη προκειμένου 
να καταστεί εφικτή η προσαρμογή στις 
τεχνολογικές και κοινωνικοοικονομικές 
αλλαγές που θα προκύψουν· 

Or. en

Τροπολογία 321
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. εκτιμά ότι θα χρειαστούν όλοι οι 
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τύποι τεχνολογιών που μειώνουν τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για την 
επίτευξη του φιλόδοξου στόχου της 
απαλλαγής του ενεργειακού τομέα της ΕΕ 
ειδικότερα από τις ανθρακούχες 
εκπομπές· δεδομένου ότι θα παραμείνει 
αβέβαιο ποιες τεχνολογίες πρόκειται να 
αποδειχθούν ικανοποιητικές από τεχνικής 
και εμπορικής άποψης εντός του 
απαιτούμενου χρονοδιαγράμματος, η 
διατήρηση ευελιξίας είναι επιβεβλημένη 
προκειμένου να καταστεί εφικτή η 
προσαρμογή στις τεχνολογικές και 
κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που θα 
προκύψουν·

Or. en

Τροπολογία 322
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. τονίζει ιδιαιτέρως ότι πρέπει να 
δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη 
διαχείριση σε επίπεδο ζήτησης· 
υπογραμμίζει ότι η διαχείριση σε επίπεδο 
ζήτησης, τόσο σε βιομηχανική όσο και σε 
καταναλωτική κλίμακα, συνιστά ισχυρό 
εργαλείο για την καθιέρωση ενός 
ενεργειακού συστήματος που βασίζεται 
σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διότι 
εξισορροπεί τις εξάρσεις ζήτησης ή 
προσφοράς και, κατά συνέπεια, μειώνει 
την απαιτούμενη ποσότητα αποθήκευσης 
και εφεδρικών προμηθειών·

Or. en

Τροπολογία 323
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί την Επιτροπή να επιληφθεί 
επειγόντως του ζητήματος της 
ρυθμιστικής αβεβαιότητας για τους 
θεσμικούς επενδυτές κατά την ερμηνεία 
της τρίτης δέσμης μέτρων όταν ενεργούν 
ως παθητικοί επενδυτές στη 
δυναμικότητα τόσο μεταφοράς όσο και 
παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 324
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. καλεί την Επιτροπή να επιληφθεί 
επειγόντως του ζητήματος της έλλειψης 
παροχής κινήτρων στους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής και στους 
διαχειριστές δικτύων μεταφοράς για 
επενδύσεις σε ευφυή δίκτυα στον τομέα 
των τεχνολογιών της πληροφορίας και 
των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και άλλων 
καινοτόμων τεχνολογιών που 
διευκολύνουν την καλύτερη και ευρύτερη 
χρήση του υφιστάμενου δικτύου·

Or. en

Τροπολογία 325
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο ρόλος συγκεκριμένων πηγών ενέργειας Ο ρόλος των ορυκτών καυσίμων και των 
συναφών τεχνολογιών

Or. en

Τροπολογία 326
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 γ (νέα) (μετά τον υπότιτλο “Ο ρόλος συγκεκριμένων πηγών ενέργειας»

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18γ. υπογραμμίζει ότι η πυρηνική 
ενέργεια είναι ένα υπό σταδιακή 
κατάργηση στοιχείο του ενεργειακού 
μείγματος. Όσο εξακολουθούν να 
υπάρχουν πυρηνικοί σταθμοί, θα 
τηρούνται τα ανώτατα ευρωπαϊκά 
πρότυπα ασφαλείας, θα εφαρμόζονται σε 
όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης οι 
δοκιμασίες αντοχής και οι πυρηνικοί 
σταθμοί θα τίθενται εκτός λειτουργίας 
αναλόγως των αποτελεσμάτων·

Or. de

Τροπολογία 327
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το 
φυσικό αέριο θα έχει ζωτική σημασία για 
τον μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος, δεδομένου ότι 
αντιπροσωπεύει έναν γρήγορο και 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο μείωσης της 
εξάρτησης από άλλα πιο ρυπογόνα 

19. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το 
φυσικό αέριο διαδραματίζει 
αναντικατάστατο ρόλο κατά τη μετάβαση 
σε βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό, ως
γρήγορο και οικονομικά αποδοτικό 
υποκατάστατο του άνθρακα και ως 
ευέλικτο εφεδρικό μέσο των διαφόρων 
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ορυκτά καύσιμα, μειώνοντας με τον 
τρόπο αυτό τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου·

βιώσιμων πηγών ενέργειας· 

Or. nl

Τροπολογία 328
Holger Krahmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το 
φυσικό αέριο θα έχει ζωτική σημασία για 
τον μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος, δεδομένου ότι 
αντιπροσωπεύει έναν γρήγορο και 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο μείωσης της 
εξάρτησης από άλλα πιο ρυπογόνα 
ορυκτά καύσιμα, μειώνοντας με τον 
τρόπο αυτό τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου·

19. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το 
φυσικό αέριο θα έχει ζωτική σημασία για 
τον μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος. Εξαιτίας της χαμηλής 
περιεκτικότητας του φυσικού αερίου σε 
άνθρακα, η χρήση του για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας 
μπορεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου·

Or. de

Τροπολογία 329
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage, Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το 
φυσικό αέριο θα έχει ζωτική σημασία για 
τον μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος, δεδομένου ότι 
αντιπροσωπεύει έναν γρήγορο και 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο μείωσης της 
εξάρτησης από άλλα πιο ρυπογόνα ορυκτά 
καύσιμα, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου·

19. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το 
φυσικό αέριο ενδέχεται να διαδραματίσει 
βραχυπρόθεσμα κάποιον ρόλο στον
μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος, δεδομένου ότι 
αντιπροσωπεύει έναν γρήγορο, προσωρινό
και οικονομικά αποδοτικό τρόπο μείωσης 
της εξάρτησης από άλλα πιο ρυπογόνα 
ορυκτά καύσιμα, εξασφαλίζοντας με τον 
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τρόπο αυτό σχετική μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε
βραχυπρόθεσμο ορίζοντα· συνιστά, 
ωστόσο, να αποφευχθούν τυχόν 
επενδύσεις που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε εξάρτηση εγκλωβισμού από 
οιοδήποτε ορυκτό καύσιμο, 
συμπεριλαμβανομένου του φυσικού 
αερίου, και να παρεμποδίσουν τη 
μετάβαση προς ένα πραγματικά βιώσιμο 
ενεργειακό σύστημα·

Or. en

Τροπολογία 330
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το 
φυσικό αέριο θα έχει ζωτική σημασία για 
τον μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος, δεδομένου ότι 
αντιπροσωπεύει έναν γρήγορο και 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο μείωσης της 
εξάρτησης από άλλα πιο ρυπογόνα ορυκτά 
καύσιμα, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου·

19. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το 
φυσικό αέριο θα διαδραματίσει 
βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα 
κάποιον ρόλο στον μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, δεδομένου ότι 
αντιπροσωπεύει έναν γρήγορο, προσωρινό
και οικονομικά αποδοτικό τρόπο μείωσης 
της εξάρτησης από άλλα πιο ρυπογόνα 
ορυκτά καύσιμα, ικανό ενδεχομένως να 
μειώσει τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου· συνιστά, ωστόσο, να 
αποφευχθούν τυχόν επενδύσεις που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε εξάρτηση 
εγκλωβισμού από οιοδήποτε ορυκτό 
καύσιμο, συμπεριλαμβανομένου του 
φυσικού αερίου, και να παρεμποδίσουν τη 
μετάβαση προς ένα πραγματικά βιώσιμο 
ενεργειακό σύστημα·

Or. en
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Τροπολογία 331
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το 
φυσικό αέριο θα έχει ζωτική σημασία για
τον μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος, δεδομένου ότι 
αντιπροσωπεύει έναν γρήγορο και 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο μείωσης της 
εξάρτησης από άλλα πιο ρυπογόνα ορυκτά 
καύσιμα, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου·

19. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το 
φυσικό αέριο θα διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο κατά τον μετασχηματισμό σε ένα 
βιώσιμο ενεργειακό σύστημα που 
βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει 
έναν βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο, 
καθώς και σχετικά γρήγορο και 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο μείωσης της 
εξάρτησης από άλλα πιο ρυπογόνα ορυκτά 
καύσιμα που παράγουν υψηλότερες
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου·

Or. en

Τροπολογία 332
Sabine Wils, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το 
φυσικό αέριο θα έχει ζωτική σημασία για
τον μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος, δεδομένου ότι 
αντιπροσωπεύει έναν γρήγορο και 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο μείωσης της 
εξάρτησης από άλλα πιο ρυπογόνα ορυκτά 
καύσιμα, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου·

19. αναγνωρίζει το γεγονός ότι το 
συμβατικό φυσικό αέριο θα διαδραματίσει 
τον ρόλο που του αναλογεί ως 
μεταβατικού καυσίμου κατά τον 
μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος, δεδομένου ότι 
αντιπροσωπεύει έναν γρήγορο και 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο μείωσης της 
εξάρτησης από άλλα πιο ρυπογόνα ορυκτά 
καύσιμα, ικανό ενδεχομένως να συμβάλει 
στη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου·

Or. en
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Τροπολογία 333
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το 
φυσικό αέριο θα έχει ζωτική σημασία για 
τον μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος, δεδομένου ότι 
αντιπροσωπεύει έναν γρήγορο και 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο μείωσης της 
εξάρτησης από άλλα πιο ρυπογόνα ορυκτά 
καύσιμα, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου·

19. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το 
φυσικό αέριο θα έχει ζωτική σημασία για 
τον μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος, δεδομένου ότι 
αντιπροσωπεύει έναν γρήγορο και 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο μείωσης της 
εξάρτησης από άλλα πιο ρυπογόνα ορυκτά 
καύσιμα, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου· 
αναγνωρίζει ότι για ορισμένα κράτη μέλη, 
η αυξημένη χρήση του φυσικού αερίου 
σημαίνει αύξηση των εισαγωγών του εν 
λόγω καυσίμου, με αρνητικό αντίκτυπο 
στην ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού·

Or. pl

Τροπολογία 334
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το 
φυσικό αέριο θα έχει ζωτική σημασία για 
τον μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος, δεδομένου ότι 
αντιπροσωπεύει έναν γρήγορο και 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο μείωσης της 
εξάρτησης από άλλα πιο ρυπογόνα ορυκτά 
καύσιμα, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου·

19. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το 
φυσικό αέριο θα έχει ζωτική σημασία για 
τον μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος, δεδομένου ότι 
αντιπροσωπεύει έναν γρήγορο και 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο μείωσης της 
εξάρτησης από άλλα πιο ρυπογόνα ορυκτά 
καύσιμα, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου· 
διαπιστώνει, εν προκειμένω, ότι το 
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πλαίσιο χρήσης του φυσικού αερίου από 
τον ενεργειακό τομέα δεν φαίνεται 
ευνοϊκό και ότι πρέπει να βελτιωθεί 
προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι 
που ορίζονται εν προκειμένω·

Or. nl

Τροπολογία 335
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το 
φυσικό αέριο θα έχει ζωτική σημασία για 
τον μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος, δεδομένου ότι 
αντιπροσωπεύει έναν γρήγορο και 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο μείωσης της 
εξάρτησης από άλλα πιο ρυπογόνα ορυκτά 
καύσιμα, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου·

19. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το 
φυσικό αέριο θα έχει ζωτική σημασία για 
τον μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος, δεδομένου ότι 
αντιπροσωπεύει έναν γρήγορο και 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο μείωσης της 
εξάρτησης από άλλα πιο ρυπογόνα ορυκτά 
καύσιμα, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου· 
αναγνωρίζοντας τη σημασία του φυσικού 
αερίου, τονίζει την ανάγκη 
διαφοροποίησης των οδών εφοδιασμού 
φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 336
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το 
φυσικό αέριο θα έχει ζωτική σημασία για 
τον μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος, δεδομένου ότι 

19. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το 
φυσικό αέριο θα έχει καίρια σημασία για 
τον μετασχηματισμό του ενεργειακού 
συστήματος, δεδομένου ότι 
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αντιπροσωπεύει έναν γρήγορο και 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο μείωσης της 
εξάρτησης από άλλα πιο ρυπογόνα ορυκτά 
καύσιμα, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου·

αντιπροσωπεύει έναν γρήγορο και 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο μείωσης της 
εξάρτησης από άλλα πιο ρυπογόνα ορυκτά 
καύσιμα, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλέπε τη διατύπωση που χρησιμοποιείται στην ανακοίνωση της Επιτροπής «γ) Ο καίριος ρόλος 
του φυσικού αερίου για τη μετάβαση».

Τροπολογία 337
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το 
φυσικό αέριο θα είναι αποφασιστικής 
σημασίας για τον μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος και θα συμβάλει 
στη σταδιακή μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου·

Or. pl

Τροπολογία 338
Νίκη Τζαβέλα, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. αναγνωρίζει το γεγονός ότι τα 
συμβατικά ορυκτά καύσιμα θα 
εξακολουθήσουν πιθανότατα να 
αποτελούν μέρος του ενεργειακού 
συστήματος τουλάχιστον κατά τη 
διάρκεια της μετάβασης σε ένα 
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ενεργειακό σύστημα χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 339
Fiona Hall, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο του 
φυσικού αερίου τόσο στη μετάβαση σε 
ένα ενεργειακό σύστημα χαμηλού 
επιπέδου ανθρακούχων εκπομπών και ως 
ευέλικτη εφεδρική μορφή ενέργειας, όσο 
και στη δυνατότητα εξισορρόπησης εκεί 
όπου σημειώνεται διακύμανση του 
εφοδιασμού από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 340
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο του 
φυσικού αερίου τόσο στη μετάβαση σε ένα 
ενεργειακό σύστημα χαμηλού επιπέδου 
ανθρακούχων εκπομπών και ως ευέλικτη 
εφεδρική μορφή ενέργειας, όσο και στη 
δυνατότητα εξισορρόπησης εκεί όπου 
σημειώνεται διακύμανση του εφοδιασμού 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

20. θεωρεί, ωστόσο, ότι θα πρέπει να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο ενός 
σημαντικότερου ρόλου για το φυσικό 
αέριο, ιδίως σε περίπτωση που οι 
τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης 
του διοξειδίου του άνθρακα καταστούν 
επαρκώς διαθέσιμες· εκτιμά 
συγκεκριμένα ότι ο στόχος μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο του 
συνόλου των προβληματισμών  που 
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διατυπώνονται ως προς το θέμα αυτό, και 
να καθοδηγεί κατά προτεραιότητα τις 
ενεργειακές επιλογές· αναγνωρίζει 
συνεπώς τον καίριο ρόλο του φυσικού 
αερίου τόσο στη μετάβαση σε ένα 
ενεργειακό σύστημα χαμηλού επιπέδου 
ανθρακούχων εκπομπών και ως ευέλικτη 
εφεδρική μορφή ενέργειας, όσο και στη 
δυνατότητα εξισορρόπησης εκεί όπου 
σημειώνεται διακύμανση του εφοδιασμού 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. fr

Τροπολογία 341
Sabine Wils, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο του 
φυσικού αερίου τόσο στη μετάβαση σε ένα 
ενεργειακό σύστημα χαμηλού επιπέδου 
ανθρακούχων εκπομπών και ως ευέλικτη 
εφεδρική μορφή ενέργειας, όσο και στη 
δυνατότητα εξισορρόπησης εκεί όπου 
σημειώνεται διακύμανση του εφοδιασμού 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

20. αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τόσο στη 
μετάβαση σε ένα βιώσιμο ενεργειακό 
σύστημα όσο και ως ευέλικτων εφεδρικών 
επιλογών σε ένα μελλοντικό ευρωπαϊκό 
ενεργειακό σύστημα με μεγαλύτερο 
μερίδιο ευμετάβλητων ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου 
του υψηλότερου επιπέδου διασύνδεσης 
και αποθήκευσης·

Or. en

Τροπολογία 342
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο του 
φυσικού αερίου τόσο στη μετάβαση σε ένα 
ενεργειακό σύστημα χαμηλού επιπέδου 
ανθρακούχων εκπομπών και ως ευέλικτη 
εφεδρική μορφή ενέργειας, όσο και στη 
δυνατότητα εξισορρόπησης εκεί όπου 
σημειώνεται διακύμανση του εφοδιασμού 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

20. αναγνωρίζει τον ρόλο του φυσικού 
αερίου και του βιοαερίου τόσο στη 
μετάβαση σε μια οικονομία που βασίζεται 
σχεδόν αποκλειστικά σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας όσο και ως ευέλικτης 
εφεδρικής επιλογής, δεδομένου ότι μπορεί 
να συμβάλει και στη δυνατότητα 
εξισορρόπησης·

Or. en

Τροπολογία 343
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο του 
φυσικού αερίου τόσο στη μετάβαση σε 
ένα ενεργειακό σύστημα χαμηλού 
επιπέδου ανθρακούχων εκπομπών και ως 
ευέλικτη εφεδρική μορφή ενέργειας, όσο 
και στη δυνατότητα εξισορρόπησης εκεί 
όπου σημειώνεται διακύμανση του 
εφοδιασμού από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

20. αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο του 
φυσικού αερίου τόσο κατά την περίοδο 
μετάβασης σε ένα ενεργειακό σύστημα 
που βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας όσο και ως ευέλικτης εφεδρικής 
μορφής ενέργειας σε βραχυπρόθεσμο και 
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, δεδομένου ότι 
μπορεί να συμβάλει στη δυνατότητα 
εξισορρόπησης εκεί που σημειώνεται 
διακύμανση του εφοδιασμού από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 344
Νίκη Τζαβέλα, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο του 
φυσικού αερίου τόσο στη μετάβαση σε ένα 
ενεργειακό σύστημα χαμηλού επιπέδου 
ανθρακούχων εκπομπών και ως ευέλικτη 
εφεδρική μορφή ενέργειας, όσο και στη 
δυνατότητα εξισορρόπησης εκεί όπου 
σημειώνεται διακύμανση του εφοδιασμού 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

20. αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο του 
φυσικού αερίου τόσο στη μετάβαση σε ένα 
ενεργειακό σύστημα χαμηλού επιπέδου 
ανθρακούχων εκπομπών και ως ευέλικτης 
εφεδρικής μορφής ενέργειας, όσο και στη 
δυνατότητα εξισορρόπησης εκεί όπου 
σημειώνεται διακύμανση του εφοδιασμού 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·
αναγνωρίζει το γεγονός ότι τα συμβατικά 
ορυκτά καύσιμα θα εξακολουθήσουν 
πιθανότατα να αποτελούν μέρος του 
ενεργειακού συστήματος τουλάχιστον 
κατά τη διάρκεια της μετάβασης σε ένα 
ενεργειακό σύστημα χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 345
Vicky Ford, Konrad Szymański, Giles Chichester

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο του 
φυσικού αερίου τόσο στη μετάβαση σε ένα 
ενεργειακό σύστημα χαμηλού επιπέδου 
ανθρακούχων εκπομπών και ως ευέλικτη 
εφεδρική μορφή ενέργειας, όσο και στη
δυνατότητα εξισορρόπησης εκεί όπου 
σημειώνεται διακύμανση του εφοδιασμού 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

20. αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο του 
φυσικού αερίου τόσο στη μετάβαση σε ένα 
ενεργειακό σύστημα χαμηλού επιπέδου 
ανθρακούχων εκπομπών όσο και ως
ευέλικτης εφεδρικής μορφής ενέργειας,
ούτως ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 
εξισορρόπησης που μπορεί να συμβάλει 
στην κάλυψη του εφοδιασμού
διακοπτόμενης παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

Or. en

Τροπολογία 346
Lambert van Nistelrooij
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο του 
φυσικού αερίου τόσο στη μετάβαση σε ένα 
ενεργειακό σύστημα χαμηλού επιπέδου 
ανθρακούχων εκπομπών και ως ευέλικτη 
εφεδρική μορφή ενέργειας, όσο και στη 
δυνατότητα εξισορρόπησης εκεί όπου 
σημειώνεται διακύμανση του εφοδιασμού 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

20. αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο του 
φυσικού αερίου ως ευέλικτου και σχετικά 
φθηνού καυσίμου τόσο στη μετάβαση σε 
ένα ενεργειακό σύστημα χαμηλού 
επιπέδου ανθρακούχων εκπομπών και ως 
ευέλικτη εφεδρική μορφή ενέργειας, όσο 
και στη δυνατότητα εξισορρόπησης εκεί 
όπου σημειώνεται διακύμανση του 
εφοδιασμού από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

Or. nl

Τροπολογία 347
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο του 
φυσικού αερίου τόσο στη μετάβαση σε ένα 
ενεργειακό σύστημα χαμηλού επιπέδου 
ανθρακούχων εκπομπών και ως ευέλικτη 
εφεδρική μορφή ενέργειας, όσο και στη 
δυνατότητα εξισορρόπησης εκεί όπου 
σημειώνεται διακύμανση του εφοδιασμού 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

20. αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο του 
φυσικού αερίου τόσο στη μετάβαση σε ένα 
ενεργειακό σύστημα χαμηλού επιπέδου 
ανθρακούχων εκπομπών και ως ευέλικτης 
εφεδρικής μορφής ενέργειας, σε 
συνδυασμό με τις τεχνολογίες 
αποθήκευσης ενέργειας και 
ανταπόκρισης στη ζήτηση («demand-
response»), όσο και στη δυνατότητα 
εξισορρόπησης εκεί όπου σημειώνεται 
διακύμανση του εφοδιασμού από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 348
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο του 
φυσικού αερίου τόσο στη μετάβαση σε ένα 
ενεργειακό σύστημα χαμηλού επιπέδου 
ανθρακούχων εκπομπών και ως ευέλικτη 
εφεδρική μορφή ενέργειας, όσο και στη 
δυνατότητα εξισορρόπησης εκεί όπου 
σημειώνεται διακύμανση του εφοδιασμού 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

20. αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο του 
φυσικού αερίου τόσο στη μετάβαση σε ένα 
ενεργειακό σύστημα χαμηλού επιπέδου 
ανθρακούχων εκπομπών και ως ευέλικτης 
εφεδρικής μορφής ενέργειας, όσο και στη 
δυνατότητα εξισορρόπησης εκεί όπου 
σημειώνεται διακύμανση του εφοδιασμού
διακοπτόμενης παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

Or. en

Τροπολογία 349
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο του 
φυσικού αερίου τόσο στη μετάβαση σε ένα 
ενεργειακό σύστημα χαμηλού επιπέδου 
ανθρακούχων εκπομπών και ως ευέλικτη 
εφεδρική μορφή ενέργειας, όσο και στη 
δυνατότητα εξισορρόπησης εκεί όπου 
σημειώνεται διακύμανση του εφοδιασμού 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

20. αναγνωρίζει τον ρόλο του φυσικού 
αερίου τόσο στη μετάβαση σε ένα 
ενεργειακό σύστημα χαμηλού επιπέδου 
ανθρακούχων εκπομπών και ως ευέλικτης 
εφεδρικής μορφής ενέργειας, όσο και στη 
δυνατότητα εξισορρόπησης εκεί όπου 
σημειώνεται διακύμανση του εφοδιασμού 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 350
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. πιστεύει ότι το μη συμβατικό φυσικό 
αέριο θα διαδραματίσει ρόλο στο μέλλον 
του ενεργειακού μείγματος της ΕΕ, και 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
λάβουν υπόψη τους τις εξελίξεις γύρω 
από το μη συμβατικό φυσικό αέριο κατά 
τη διαμόρφωση μελλοντικών σεναρίων 
ενεργειακών προοπτικών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 351
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. πιστεύει ότι το μη συμβατικό φυσικό 
αέριο θα διαδραματίσει ρόλο στο μέλλον 
του ενεργειακού μείγματος της ΕΕ, και 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
λάβουν υπόψη τους τις εξελίξεις γύρω από
το μη συμβατικό φυσικό αέριο κατά τη 
διαμόρφωση μελλοντικών σεναρίων
ενεργειακών προοπτικών·

21. παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει 
ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για το μη 
συμβατικό φυσικό αέριο, με βάση τις 
πρόσφατες αξιολογήσεις της και 
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 
περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές 
πτυχές και τις πτυχές που αφορούν την 
υγεία, καθώς και τους υπολογισμούς επί 
του συνολικού κόστους του κύκλου ζωής, 
τις επιπτώσεις εγκλωβισμού, τη χρήση 
της γης και τους κινδύνους της 
υδραυλικής διάρρηξης πλησίον 
εγκαταστάσεων καίριας σημασίας· 
τονίζει ότι, προκειμένου να καθοριστεί ο 
ρόλος που θα μπορούσε να διαδραματίσει 
το μη συμβατικό αέριο στο μέλλον του 
ενεργειακού μείγματος της ΕΕ, η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν 
υπόψη τους τα αποτελέσματα των 
αξιολογήσεων σχετικά με το μη συμβατικό 
φυσικό αέριο κατά τη διαμόρφωση του
μελλοντικού σεναρίου ενεργειακών 
προοπτικών·
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Or. en

Τροπολογία 352
Sabine Wils, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. πιστεύει ότι το μη συμβατικό φυσικό 
αέριο θα διαδραματίσει ρόλο στο μέλλον 
του ενεργειακού μείγματος της ΕΕ, και 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
λάβουν υπόψη τους τις εξελίξεις γύρω 
από το μη συμβατικό φυσικό αέριο κατά 
τη διαμόρφωση μελλοντικών σεναρίων 
ενεργειακών προοπτικών·

21. αναγνωρίζει τους σοβαρούς κινδύνους 
που παρουσιάζει για το περιβάλλον και 
την υγεία το μη συμβατικό φυσικό αέριο, 
και καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
μορατόριουμ όλων των σχετικών 
δραστηριοτήτων έως ότου η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη διενεργήσουν 
ολοκληρωμένες επιστημονικές εκτιμήσεις 
των επιπτώσεων που συνδέονται με το μη 
συμβατικό φυσικό αέριο. Οποιαδήποτε 
απόφαση για την άρση εθνικού 
μορατόριουμ πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τα αποτελέσματα των ανωτέρω 
επιστημονικών εκτιμήσεων·

Or. en

Τροπολογία 353
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. πιστεύει ότι το μη συμβατικό φυσικό 
αέριο θα διαδραματίσει ρόλο στο μέλλον 
του ενεργειακού μείγματος της ΕΕ, και 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
λάβουν υπόψη τους τις εξελίξεις γύρω από 
το μη συμβατικό φυσικό αέριο κατά τη 
διαμόρφωση μελλοντικών σεναρίων 
ενεργειακών προοπτικών·

21. πιστεύει ότι το μη συμβατικό φυσικό 
αέριο θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο 
στο μέλλον του ενεργειακού μείγματος της 
ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται 
σε εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των 
δυνητικών οφελών και κινδύνων που 
παρουσιάζει· τονίζει ότι οιαδήποτε 
στήριξη υπέρ της εκμετάλλευσης πηγών 
μη συμβατικού φυσικού αερίου λαμβάνει
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συναφώς υπόψη τα νομικά ζητήματα, την 
ανάλυση κύκλου ζωής, τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την 
οικονομική βιωσιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 354
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. πιστεύει ότι το μη συμβατικό φυσικό 
αέριο θα διαδραματίσει ρόλο στο μέλλον 
του ενεργειακού μείγματος της ΕΕ, και 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
λάβουν υπόψη τους τις εξελίξεις γύρω από 
το μη συμβατικό φυσικό αέριο κατά τη 
διαμόρφωση μελλοντικών σεναρίων 
ενεργειακών προοπτικών·

21. πιστεύει ότι το μη συμβατικό φυσικό 
αέριο θα διαδραματίσει ρόλο στο μέλλον 
του ενεργειακού μείγματος της ΕΕ, και 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
λάβουν υπόψη τους τις εξελίξεις γύρω από 
το μη συμβατικό φυσικό αέριο κατά τη 
διαμόρφωση μελλοντικών σεναρίων 
ενεργειακών προοπτικών· πριν ωστόσο 
από την εκμετάλλευση αποθεμάτων μη 
συμβατικού φυσικού αερίου θα διεξάγεται 
διεξοδική αξιολόγηση κινδύνου και 
αξιολόγηση επιπτώσεων με σκοπό να 
εξεταστούν εκτενώς οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις και να αποσαφηνιστούν όλα 
τα σχετικά ερωτήματα που παραμένουν 
ανοικτά.

Or. de

Τροπολογία 355
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. πιστεύει ότι το μη συμβατικό φυσικό 
αέριο θα διαδραματίσει ρόλο στο μέλλον 

21. πιστεύει ότι το μη συμβατικό φυσικό 
αέριο θα διαδραματίσει ρόλο στο μέλλον 
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του ενεργειακού μείγματος της ΕΕ, και 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
λάβουν υπόψη τους τις εξελίξεις γύρω από
το μη συμβατικό φυσικό αέριο κατά τη 
διαμόρφωση μελλοντικών σεναρίων 
ενεργειακών προοπτικών·

του ενεργειακού μείγματος της ΕΕ, και 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
λάβουν υπόψη τους τις εξελίξεις γύρω από 
το μη συμβατικό φυσικό αέριο κατά τη 
διαμόρφωση μελλοντικών σεναρίων 
ενεργειακών προοπτικών· διαπιστώνει, εν 
προκειμένω, ότι η ανάπτυξη των 
τεχνικών γεώτρησης συνεχίζεται και ότι 
περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη μπορεί 
να οδηγήσει σε βελτιωμένες και 
καθαρότερες πρακτικές·

Or. nl

Τροπολογία 356
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. πιστεύει ότι το μη συμβατικό φυσικό 
αέριο θα διαδραματίσει ρόλο στο μέλλον 
του ενεργειακού μείγματος της ΕΕ, και 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
λάβουν υπόψη τους τις εξελίξεις γύρω από 
το μη συμβατικό φυσικό αέριο κατά τη 
διαμόρφωση μελλοντικών σεναρίων 
ενεργειακών προοπτικών·

21. πιστεύει ότι το μη συμβατικό φυσικό 
αέριο θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο 
στο μέλλον του ενεργειακού μείγματος της 
ΕΕ, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν υπόψη τους τις εξελίξεις 
γύρω από το μη συμβατικό φυσικό αέριο 
κατά τη διαμόρφωση μελλοντικών 
σεναρίων ενεργειακών προοπτικών, 
λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη τον 
αντίκτυπο που μπορεί να έχει η εξόρυξή 
του στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία·

Or. ro

Τροπολογία 357
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21



AM\913608EL.doc 69/168 PE496.501v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. πιστεύει ότι το μη συμβατικό φυσικό 
αέριο θα διαδραματίσει ρόλο στο μέλλον 
του ενεργειακού μείγματος της ΕΕ, και 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
λάβουν υπόψη τους τις εξελίξεις γύρω από 
το μη συμβατικό φυσικό αέριο κατά τη 
διαμόρφωση μελλοντικών σεναρίων 
ενεργειακών προοπτικών·

21. πιστεύει ότι το μη συμβατικό φυσικό 
αέριο θα διαδραματίσει ρόλο στο μέλλον 
του ενεργειακού μείγματος της ΕΕ και ότι 
η αξιολόγηση και η ρύθμιση του πλαισίου 
πολιτικής ενδέχεται να αποδειχθούν 
επαρκείς για την εξασφάλιση βιώσιμης 
παραγωγής, και καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους τις 
εξελίξεις γύρω από το μη συμβατικό 
φυσικό αέριο κατά τη διαμόρφωση 
μελλοντικών σεναρίων ενεργειακών 
προοπτικών·

Or. en

Τροπολογία 358
Fiona Hall, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. πιστεύει ότι το μη συμβατικό φυσικό 
αέριο θα διαδραματίσει ρόλο στο μέλλον 
του ενεργειακού μείγματος της ΕΕ, και 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
λάβουν υπόψη τους τις εξελίξεις γύρω από 
το μη συμβατικό φυσικό αέριο κατά τη 
διαμόρφωση μελλοντικών σεναρίων 
ενεργειακών προοπτικών·

21. πιστεύει ότι το μη συμβατικό φυσικό 
αέριο ενδέχεται να διαδραματίσει 
εξαιρετικά περιορισμένο ρόλο στο μέλλον 
του ενεργειακού μείγματος της ΕΕ, και 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
λάβουν υπόψη τους τις εξελίξεις και τις 
περιβαλλοντικές πτυχές γύρω από το μη 
συμβατικό φυσικό αέριο κατά τη 
διαμόρφωση μελλοντικών σεναρίων 
ενεργειακών προοπτικών·

Or. en

Τροπολογία 359
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. πιστεύει ότι το μη συμβατικό φυσικό 
αέριο θα διαδραματίσει ρόλο στο μέλλον 
του ενεργειακού μείγματος της ΕΕ, και 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
λάβουν υπόψη τους τις εξελίξεις γύρω από 
το μη συμβατικό φυσικό αέριο κατά τη 
διαμόρφωση μελλοντικών σεναρίων 
ενεργειακών προοπτικών·

21. πιστεύει ότι το φυσικό αέριο που 
προέρχεται από μη συμβατικές πηγές θα 
διαδραματίσει ρόλο στο μέλλον του 
ενεργειακού μείγματος της ΕΕ, και καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
λάβουν υπόψη τους τις εξελίξεις γύρω από 
το μη συμβατικό φυσικό αέριο κατά τη 
διαμόρφωση μελλοντικών σεναρίων 
ενεργειακών προοπτικών·

Or. en

Τροπολογία 360
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. πιστεύει ότι το μη συμβατικό φυσικό 
αέριο θα διαδραματίσει ρόλο στο μέλλον 
του ενεργειακού μείγματος της ΕΕ, και 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
λάβουν υπόψη τους τις εξελίξεις γύρω από 
το μη συμβατικό φυσικό αέριο κατά τη 
διαμόρφωση μελλοντικών σεναρίων 
ενεργειακών προοπτικών·

21. πιστεύει ότι το μη συμβατικό φυσικό 
αέριο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στο μέλλον του ενεργειακού μείγματος της 
ΕΕ, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν υπόψη τους τις εξελίξεις 
γύρω από το μη συμβατικό φυσικό αέριο 
κατά τη διαμόρφωση μελλοντικών 
σεναρίων ενεργειακών προοπτικών·

Or. pl

Τροπολογία 361
Holger Krahmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. πιστεύει ότι το μη συμβατικό φυσικό 
αέριο θα διαδραματίσει ρόλο στο μέλλον 

21. πιστεύει ότι το μη συμβατικό φυσικό 
αέριο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
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του ενεργειακού μείγματος της ΕΕ, και 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
λάβουν υπόψη τους τις εξελίξεις γύρω από 
το μη συμβατικό φυσικό αέριο κατά τη 
διαμόρφωση μελλοντικών σεναρίων 
ενεργειακών προοπτικών·

στο μέλλον του ενεργειακού μείγματος της 
ΕΕ, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν υπόψη τους τις εξελίξεις 
γύρω από το μη συμβατικό φυσικό αέριο 
κατά τη διαμόρφωση μελλοντικών 
σεναρίων ενεργειακών προοπτικών·

Or. de

Τροπολογία 362
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. συμμερίζεται την άποψη της 
Επιτροπής ότι η συνεισφορά της 
πυρηνικής ενέργειας θα εξακολουθήσει να 
είναι σημαντική, διότι ορισμένα κράτη 
μέλη συνεχίζουν να θεωρούν την 
πυρηνική ενέργεια ασφαλή, αξιόπιστη και 
οικονομική πηγή ηλεκτροπαραγωγής 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών· 
αναγνωρίζει το συμπέρασμα που 
συνάγεται από την ανάλυση των 
σεναρίων ότι η πυρηνική ενέργεια μπορεί 
να συμβάλει στη μείωση του κόστους του 
συστήματος και των τιμών ηλεκτρικής 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 363
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 
πυρηνική ενέργεια θα παραμείνει στο 
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μείγμα ηλεκτροπαραγωγής της ΕΕ, διότι 
εξακολουθεί να αποτελεί βασική πηγή 
ηλεκτροπαραγωγής χαμηλού επιπέδου 
ανθρακούχων εκπομπών και, σύμφωνα με 
την ανάλυση των σεναρίων, μπορεί να 
συμβάλει στη μείωση του κόστους του 
συστήματος και των τιμών ηλεκτρικής 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 364
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. συμμερίζεται την άποψη της 
Επιτροπής ότι η πυρηνική ενέργεια που 
χρησιμοποιείται από τα περισσότερα 
κράτη μέλη συμβάλλει στην ασφαλή, 
αξιόπιστη και ανταγωνιστική 
ηλεκτροπαραγωγή, ενώ μειώνει επίσης το 
κόστος του συστήματος και τις τιμές 
ηλεκτρικής ενέργειας, όπως προκύπτει 
και από την ανάλυση των σεναρίων·

Or. en

Τροπολογία 365
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία 
που θα έχει και μελλοντικά η πυρηνική 
ενέργεια ως κύρια πηγή ενέργειας, ιδίως 
όσον αφορά την επίτευξη του κοινοτικού 
στόχου της απαλλαγής από τις 
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ανθρακούχες εκπομπές·

Or. de

Τροπολογία 366
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. επισημαίνει ότι μελλοντικά και ο 
λιγνίτης θα διαδραματίσει ρόλο στο 
πλαίσιο της διαφοροποίησης του 
ενεργειακού μείγματος· τονίζει ότι η 
εξόρυξη λιγνίτη είναι ανταγωνιστική και 
στο πλαίσιο των ισχυόντων στόχων της 
ΕΕ για την προστασία του κλίματος, 
εφόσον μάλιστα έχει το πλεονέκτημα του 
σχετικά χαμηλού κόστους παραγωγής·

Or. de

Τροπολογία 367
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπογραμμίζει τη σημασία της 
δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 
του άνθρακα (CCS) για την πορεία προς 
το 2050 και την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· τονίζει ότι η CCS 
πρέπει να είναι έτοιμη έως το 2030, αν 
θέλουμε τα ορυκτά καύσιμα να 
διατηρήσουν τη σπουδαιότητά τους στο 
ενεργειακό μείγμα· υπογραμμίζει ότι η 
CCS είναι επίσης σημαντική εναλλακτική 
επιλογή για την απαλλαγή αρκετών 
βαριών βιομηχανιών από τις 

διαγράφεται
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ανθρακούχες εκπομπές και, σε 
συνδυασμό με τη βιομάζα, ενδέχεται να 
αποφέρει «αρνητικές» τιμές διοξειδίου 
του άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 368
Sabine Wils, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπογραμμίζει τη σημασία της 
δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 
του άνθρακα (CCS) για την πορεία προς 
το 2050 και την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· τονίζει ότι η CCS 
πρέπει να είναι έτοιμη έως το 2030, αν 
θέλουμε τα ορυκτά καύσιμα να 
διατηρήσουν τη σπουδαιότητά τους στο 
ενεργειακό μείγμα· υπογραμμίζει ότι η 
CCS είναι επίσης σημαντική εναλλακτική 
επιλογή για την απαλλαγή αρκετών 
βαριών βιομηχανιών από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και, σε 
συνδυασμό με τη βιομάζα, ενδέχεται να 
αποφέρει «αρνητικές» τιμές διοξειδίου 
του άνθρακα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 369
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπογραμμίζει τη σημασία της 22. λόγω της ανεπάρκειας των πόρων, της
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δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 
του άνθρακα (CCS) για την πορεία προς 
το 2050 και την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· τονίζει ότι η CCS 
πρέπει να είναι έτοιμη έως το 2030, αν 
θέλουμε τα ορυκτά καύσιμα να 
διατηρήσουν τη σπουδαιότητά τους στο 
ενεργειακό μείγμα· υπογραμμίζει ότι η 
CCS είναι επίσης σημαντική εναλλακτική
επιλογή για την απαλλαγή αρκετών 
βαριών βιομηχανιών από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και, σε 
συνδυασμό με τη βιομάζα, ενδέχεται να 
αποφέρει «αρνητικές» τιμές διοξειδίου 
του άνθρακα·

έλλειψης αποθηκευτικής χωρητικότητας, 
ανεπίλυτων προβλημάτων όπως οι 
υψηλές τιμές κόστους, το ενεργειακό 
τίμημα («energy penalty») (έως και το 
40% της ενέργειας που παράγεται από μια 
μονάδα ηλεκτροπαραγωγής) και οι 
περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, η δέσμευση και
αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα 
(CCS) δεν συνιστά επιλογή εάν η ΕΕ 
επιθυμεί να αναπτύξει γρήγορα μια 
οικονομία που βασίζεται σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και είναι ενεργειακά 
αποδοτική σύμφωνα με τους στόχους της 
ΕΕ για το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 370
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπογραμμίζει τη σημασία της 
δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 
του άνθρακα (CCS) για την πορεία προς το 
2050 και την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· τονίζει ότι η CCS 
πρέπει να είναι έτοιμη έως το 2030, αν 
θέλουμε τα ορυκτά καύσιμα να 
διατηρήσουν τη σπουδαιότητά τους στο 
ενεργειακό μείγμα· υπογραμμίζει ότι η 
CCS είναι επίσης σημαντική εναλλακτική 
επιλογή για την απαλλαγή αρκετών βαριών 
βιομηχανιών από τις ανθρακούχες 
εκπομπές και, σε συνδυασμό με τη 
βιομάζα, ενδέχεται να αποφέρει 
«αρνητικές» τιμές διοξειδίου του άνθρακα·

22. παρατηρεί ότι η δέσμευση και
αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα 
(CCS) θα μπορούσε να διαδραματίσει 
κάποιον ρόλο στην πορεία προς το 2050 
και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες 
εκπομπές· εκφράζει, ωστόσο, ανησυχίες 
για τα ανεπίλυτα προβλήματα όπως οι 
απροσδιόριστες καθυστερήσεις στην 
ανάπτυξη, οι υψηλές τιμές κόστους και οι 
περιβαλλοντικοί κίνδυνοι· τονίζει ότι η 
CCS δεν θα είναι πιθανότατα έτοιμη για 
εμπορική αξιοποίηση πριν από το 2030 
και, ως εκ τούτου, συνιστά 
επιφυλακτικότητα κατά την αιτιολόγηση 
των μειώσεων του CO2 που αποδίδονται 
στη CCS στο πλαίσιο των σεναρίων· 
υπογραμμίζει ότι η CCS ενδέχεται να είναι 
σημαντική εναλλακτική επιλογή για την 
απαλλαγή αρκετών βαριών βιομηχανιών 
από τις ανθρακούχες εκπομπές και, σε 
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συνδυασμό με τη βιομάζα, ενδέχεται να 
αποφέρει «αρνητικές» τιμές διοξειδίου του 
άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 371
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπογραμμίζει τη σημασία της 
δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 
του άνθρακα (CCS) για την πορεία προς το 
2050 και την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· τονίζει ότι η CCS 
πρέπει να είναι έτοιμη έως το 2030, αν 
θέλουμε τα ορυκτά καύσιμα να 
διατηρήσουν τη σπουδαιότητά τους στο 
ενεργειακό μείγμα· υπογραμμίζει ότι η 
CCS είναι επίσης σημαντική εναλλακτική 
επιλογή για την απαλλαγή αρκετών βαριών 
βιομηχανιών από τις ανθρακούχες 
εκπομπές και, σε συνδυασμό με τη 
βιομάζα, ενδέχεται να αποφέρει
«αρνητικές» τιμές διοξειδίου του άνθρακα·

22. υπογραμμίζει τη σημασία της 
δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 
του άνθρακα (CCS) για την πορεία προς το 
2050 και την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· υπογραμμίζει ότι η 
CCS βρίσκεται σήμερα ακόμα στο στάδιο 
της έρευνας και της ανάπτυξης, 
διαπιστώνει ότι η CCS ή άλλες 
εναλλακτικές τεχνολογίες θα αποτελέσουν 
στο μέλλον σημαντικές εναλλακτικές 
επιλογές για την απαλλαγή αρκετών 
βαριών βιομηχανιών από τις ανθρακούχες 
εκπομπές και, σε συνδυασμό με τη 
βιομάζα, ενδέχεται να αποφέρουν
«αρνητικές» τιμές διοξειδίου του άνθρακα·

Or. de

Τροπολογία 372
Fiona Hall, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπογραμμίζει τη σημασία της 
δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 
του άνθρακα (CCS) για την πορεία προς το 
2050 και την απαλλαγή από τις 

22. υπογραμμίζει τη σημασία της 
δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 
του άνθρακα (CCS) για την πορεία προς 
την απαλλαγή από τις ανθρακούχες 
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ανθρακούχες εκπομπές· τονίζει ότι η CCS 
πρέπει να είναι έτοιμη έως το 2030, αν 
θέλουμε τα ορυκτά καύσιμα να 
διατηρήσουν τη σπουδαιότητά τους στο 
ενεργειακό μείγμα· υπογραμμίζει ότι η 
CCS είναι επίσης σημαντική εναλλακτική 
επιλογή για την απαλλαγή αρκετών 
βαριών βιομηχανιών από τις ανθρακούχες 
εκπομπές και, σε συνδυασμό με τη 
βιομάζα, ενδέχεται να αποφέρει 
«αρνητικές» τιμές διοξειδίου του 
άνθρακα·

εκπομπές έως το 2050· τονίζει ότι η CCS
πρέπει να είναι έτοιμη και οικονομικά 
βιώσιμη έως το 2030, αν θέλουμε τα 
ορυκτά καύσιμα να παραμείνουν στο 
ενεργειακό μείγμα· υπογραμμίζει ότι η 
CCS είναι επίσης σημαντική εναλλακτική 
επιλογή για την απαλλαγή αρκετών 
ενεργοβόρων βιομηχανιών, όπως η 
διύλιση πετρελαίου, η εξαγωγή αργιλίου 
με τήξη και η παραγωγή τσιμέντου, από 
τις ανθρακούχες εκπομπές·

Or. en

Τροπολογία 373
Norbert Glante

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπογραμμίζει τη σημασία της 
δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 
του άνθρακα (CCS) για την πορεία προς το 
2050 και την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· τονίζει ότι η CCS 
πρέπει να είναι έτοιμη έως το 2030, αν 
θέλουμε τα ορυκτά καύσιμα να 
διατηρήσουν τη σπουδαιότητά τους στο 
ενεργειακό μείγμα· υπογραμμίζει ότι η 
CCS είναι επίσης σημαντική εναλλακτική 
επιλογή για την απαλλαγή αρκετών βαριών 
βιομηχανιών από τις ανθρακούχες 
εκπομπές και, σε συνδυασμό με τη 
βιομάζα, ενδέχεται να αποφέρει 
«αρνητικές» τιμές διοξειδίου του άνθρακα·

22. υπογραμμίζει τη σημασία της 
δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 
του άνθρακα (CCS) για την πορεία προς το 
2050 και την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· τονίζει ότι η CCS 
πρέπει να χρησιμοποιείται σε εμπορική 
κλίμακα έως το 2020 εάν θέλουμε να είναι 
έτοιμη έως το 2030 και τα ορυκτά καύσιμα 
να διατηρήσουν τη σπουδαιότητά τους στο 
ενεργειακό μείγμα· υπογραμμίζει ότι η 
CCS είναι επίσης σημαντική εναλλακτική 
επιλογή για την απαλλαγή αρκετών βαριών 
βιομηχανιών από τις ανθρακούχες 
εκπομπές και, σε συνδυασμό με τη 
βιομάζα, ενδέχεται να αποφέρει 
«αρνητικές» τιμές διοξειδίου του άνθρακα·

Or. de

Τροπολογία 374
Jolanta Emilia Hibner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπογραμμίζει τη σημασία της 
δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 
του άνθρακα (CCS) για την πορεία προς το 
2050 και την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· τονίζει ότι η CCS 
πρέπει να είναι έτοιμη έως το 2030, αν 
θέλουμε τα ορυκτά καύσιμα να 
διατηρήσουν τη σπουδαιότητά τους στο 
ενεργειακό μείγμα· υπογραμμίζει ότι η 
CCS είναι επίσης σημαντική εναλλακτική 
επιλογή για την απαλλαγή αρκετών βαριών 
βιομηχανιών από τις ανθρακούχες 
εκπομπές και, σε συνδυασμό με τη 
βιομάζα, ενδέχεται να αποφέρει
«αρνητικές» τιμές διοξειδίου του άνθρακα·

22. υπογραμμίζει τη σημασία της 
δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 
του άνθρακα (CCS) για την πορεία προς το 
2050 και την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· τονίζει ότι η CCS 
πρέπει να είναι έτοιμη έως το 2030, αν 
θέλουμε τα ορυκτά καύσιμα να 
διατηρήσουν τη σπουδαιότητά τους στο 
ενεργειακό μείγμα· υπογραμμίζει ότι η 
CCS είναι επίσης σημαντική εναλλακτική 
επιλογή για την απαλλαγή αρκετών βαριών 
βιομηχανιών από τις ανθρακούχες 
εκπομπές και, σε συνδυασμό με τη 
βιομάζα, ενδέχεται να αποφέρει
«αρνητικές» τιμές διοξειδίου του άνθρακα·
σημειώνει ότι η ανάπτυξη της σχετικής 
τεχνολογίας θα πρέπει αναμφισβήτητα να 
συνδυαστεί με την ανάπτυξη 
βιομηχανικών τεχνικών για την 
αξιοποίηση των εκπομπών CO2 και, στο 
πλαίσιο της διατήρησης του σημαντικού  
ρόλου των ορυκτών καυσίμων στο 
ενεργειακό μείγμα της ΕΕ, δεν πρέπει να 
περιορίζεται μόνο στη δέσμευση και 
αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, 
αλλά να καταβάλλεται κάθε δυνατή 
προσπάθεια επιτάχυνσης της ανάπτυξης 
ευρέος φάσματος των καθαρών 
τεχνολογιών του άνθρακα·

Or. pl

Τροπολογία 375
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπογραμμίζει τη σημασία της 
δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 
του άνθρακα (CCS) για την πορεία προς το 
2050 και την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· τονίζει ότι η CCS 
πρέπει να είναι έτοιμη έως το 2030, αν 
θέλουμε τα ορυκτά καύσιμα να 
διατηρήσουν τη σπουδαιότητά τους στο 
ενεργειακό μείγμα· υπογραμμίζει ότι η 
CCS είναι επίσης σημαντική εναλλακτική 
επιλογή για την απαλλαγή αρκετών βαριών 
βιομηχανιών από τις ανθρακούχες 
εκπομπές και, σε συνδυασμό με τη 
βιομάζα, ενδέχεται να αποφέρει 
«αρνητικές» τιμές διοξειδίου του άνθρακα·

22. υπογραμμίζει τη σημασία της 
δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 
του άνθρακα (CCS) για την πορεία προς το 
2050 και την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· τονίζει ότι η CCS, 
η οποία έχει αναπτυχθεί με οικονομικά 
αποδοτικό, ασφαλή και βιώσιμο τρόπο,
πρέπει να είναι έτοιμη έως το 2030, αν 
θέλουμε τα ορυκτά καύσιμα να 
διατηρήσουν τη σπουδαιότητά τους στο 
ενεργειακό μείγμα· υπογραμμίζει ότι η 
CCS είναι επίσης σημαντική εναλλακτική 
επιλογή για την απαλλαγή αρκετών βαριών 
βιομηχανιών από τις ανθρακούχες 
εκπομπές και, σε συνδυασμό με τη 
βιομάζα, ενδέχεται να αποφέρει 
«αρνητικές» τιμές διοξειδίου του άνθρακα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα δεν πρέπει να αναπτύσσεται και να 
εφαρμόζεται με οποιοδήποτε τίμημα, αλλά πρέπει να είναι ασφαλής, οικονομικά αποδοτική 
(συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων) και βιώσιμη.

Τροπολογία 376
Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπογραμμίζει τη σημασία της 
δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 
του άνθρακα (CCS) για την πορεία προς το 
2050 και την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· τονίζει ότι η CCS 
πρέπει να είναι έτοιμη έως το 2030, αν
θέλουμε τα ορυκτά καύσιμα να
διατηρήσουν τη σπουδαιότητά τους στο 
ενεργειακό μείγμα· υπογραμμίζει ότι η 

22. υπογραμμίζει τη μείζονα σημασία της 
δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 
του άνθρακα (CCS) για την πορεία προς το 
2050 και την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· τονίζει ότι η CCS 
θα πρέπει να είναι έτοιμη έως το 2030, 
δεδομένου ότι τα ορυκτά καύσιμα θα
διατηρήσουν τη σπουδαιότητά τους στο 
ενεργειακό μείγμα· υπογραμμίζει ότι η 
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CCS είναι επίσης σημαντική εναλλακτική 
επιλογή για την απαλλαγή αρκετών βαριών 
βιομηχανιών από τις ανθρακούχες 
εκπομπές και, σε συνδυασμό με τη 
βιομάζα, ενδέχεται να αποφέρει 
«αρνητικές» τιμές διοξειδίου του άνθρακα·

CCS αποτελεί πολύ σημαντική 
εναλλακτική επιλογή για την απαλλαγή 
αρκετών βαριών βιομηχανιών από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και, σε συνδυασμό 
με τη βιομάζα, ενδέχεται να αποφέρει 
«αρνητικές» τιμές διοξειδίου του άνθρακα· 

Or. en

Τροπολογία 377
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
παρεμβατικής πολιτικής, της δημόσιας 
χρηματοδότησης και του καθορισμού 
κατάλληλης τιμής του άνθρακα για την 
επίδειξη και διασφάλιση της έγκαιρης 
ανάπτυξη της τεχνολογίας CCS στην 
Ευρώπη ήδη από το 2020· τονίζει τη 
σημασία του προγράμματος επίδειξης της 
ΕΕ για την εξασφάλιση της δημόσιας 
αποδοχής και στήριξης της CCS ως 
σημαντικής τεχνολογίας για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

Or. en

Τροπολογία 378
Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. παρατηρεί ότι η πορεία προς τη 
μείωση των ανθρακούχων εκπομπών 
προϋποθέτει την κατασκευή σύγχρονων 
αποδοτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής 
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και τον εκσυγχρονισμό παλαιών μονάδων 
ώστε να είναι σε ετοιμότητα για την 
ανάπτυξη της CCS και ότι απαιτούνται 
ευέλικτες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής 
που τροφοδοτούνται με ορυκτά καύσιμα 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
ασφάλεια και η σταθερότητα του δικτύου 
καθώς αυξάνεται η απρόβλεπτη και 
διακοπτόμενη παραγωγή από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 379
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. διαπιστώνει ότι, εφόσον εξακολουθεί 
να υπάρχει ζήτηση για προϊόντα που 
βασίζονται στο αργό πετρέλαιο, είναι 
σημαντική η διατήρηση της ευρωπαϊκής 
παρουσίας στη βιομηχανία διύλισης του 
πετρελαίου, και τούτο όχι μόνο για τους 
κλάδους που συμμετέχουν στη διύλιση ή 
βασίζονται σε προϊόντα διύλισης, αλλά 
εξίσου για τη διατήρηση της 
απασχόλησης στους κλάδους αυτούς και 
για περιβαλλοντικούς λόγους·

Or. en

Τροπολογία 380
Vicky Ford, Giles Chichester

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. εκφράζει ανησυχία για το βραδύ 
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ρυθμό ανάπτυξης και εξάπλωσης των 
τεχνολογιών CCS ενόψει της 
προβλεπόμενης περαιτέρω παγκόσμιας 
χρήσης του άνθρακα ως πηγής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 381
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει και 
να προαγάγει την ανταλλαγή γνώσεων και 
τη συνεργασία εντός της ΕΕ και σε 
διεθνές επίπεδο, ούτως ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι επιτυγχάνεται σε 
κλίμακα η βέλτιστη αξία σχεδιασμού στα 
προγράμματα επίδειξης CCS· ζητεί από 
την Επιτροπή να στηρίξει τις έγκαιρες 
επενδύσεις σε υποδομές αγωγών και να 
συντονίσει τον διασυνοριακό 
προγραμματισμό, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η πρόσβαση σε συλλέκτες 
CO2 ήδη από το 2020, καθώς και να 
αναλάβει τη διεξαγωγή έρευνας για τον 
χαρακτηρισμό δεξαμενών αποθήκευσης 
στην Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να 
συνεργαστεί δυναμικά με τα κράτη μέλη 
και τον βιομηχανικό κλάδο ώστε να 
συζητηθούν τα οφέλη και η ασφάλεια της 
CCS, προκειμένου να καλλιεργηθεί η 
εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης στην 
τεχνολογία·

Or. en

Τροπολογία 382
Christian Ehler
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. σημειώνει ότι η ευρωπαϊκή χημική 
βιομηχανία εξαρτάται για τις πρώτες ύλες 
της από εξωτερικές πηγές πετρελαίου και 
φυσικού αερίου και έχει συμφέρον να 
εκμεταλλευτεί εναλλακτικές επιλογές, 
όπως ο άνθρακας και ο λιγνίτης, που 
μπορούν να αποφέρουν μεγαλύτερη 
ασφάλεια στον εφοδιασμό των πρώτων 
υλών και περιβαλλοντικά οφέλη όταν 
αξιοποιούνται με σύγχρονες τεχνολογίες 
επεξεργασίας που συνδυάζουν για την 
παραγωγή χημικών προϊόντων 
γαιάνθρακα με ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας, παρέχοντας έτσι εξαιρετικά 
ευέλικτες εγκαταστάσεις πολυπαραγωγής 
που παράγουν ταυτόχρονα ηλεκτρική 
ενέργεια και χημικά·

Or. en

Τροπολογία 383
Νίκη Τζαβέλα, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επισημαίνει ότι η βέλτιστη, ασφαλής 
και βιώσιμη χρήση των εγχώριων 
ενεργειακών πόρων και η 
ανταγωνιστικότητα της υποδομής που είναι 
απαραίτητη για τον σταθερό εφοδιασμό με 
εγχώρια ή εισαγόμενη ενέργεια, 
συμπεριλαμβανομένης της διύλισης, 
μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας·

23. επισημαίνει ότι η βέλτιστη, ασφαλής 
και βιώσιμη χρήση των εγχώριων 
ενεργειακών πόρων και η 
ανταγωνιστικότητα της υποδομής που είναι 
απαραίτητη για τον σταθερό εφοδιασμό με 
εγχώρια ή εισαγόμενη ενέργεια, 
συμπεριλαμβανομένης της διύλισης, 
μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας· επισημαίνει, 
επίσης, το πόρισμα του ενεργειακού 
χάρτη πορείας, σύμφωνα με το οποίο το 
πετρέλαιο μάλλον θα παραμείνει στοιχείο 
του ενεργειακού μείγματος ακόμη και το 
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2050 και ότι θα αποτελεί κυρίως το 
καύσιμο για μέρος των επιβατικών και 
εμπορευματικών μεταφορών μεγάλων 
αποστάσεων·

Or. en

Τροπολογία 384
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επισημαίνει ότι η βέλτιστη, ασφαλής 
και βιώσιμη χρήση των εγχώριων 
ενεργειακών πόρων και η 
ανταγωνιστικότητα της υποδομής που είναι 
απαραίτητη για τον σταθερό εφοδιασμό με 
εγχώρια ή εισαγόμενη ενέργεια, 
συμπεριλαμβανομένης της διύλισης, 
μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας·

23. επισημαίνει ότι η βέλτιστη, ασφαλής 
και βιώσιμη ανάπτυξη και χρήση των 
εγχώριων ενεργειακών πόρων και η 
ανταγωνιστικότητα της υποδομής που είναι 
απαραίτητη για τον σταθερό εφοδιασμό με 
εγχώρια ή εισαγόμενη ενέργεια, 
συμπεριλαμβανομένης της διύλισης, 
μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας και, ως εκ τούτου, 
θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα 
κατά τη χάραξη της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 385
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επισημαίνει ότι η βέλτιστη, ασφαλής 
και βιώσιμη χρήση των εγχώριων 
ενεργειακών πόρων και η 
ανταγωνιστικότητα της υποδομής που είναι 
απαραίτητη για τον σταθερό εφοδιασμό με 
εγχώρια ή εισαγόμενη ενέργεια, 

23. επισημαίνει ότι η βέλτιστη, ασφαλής 
και βιώσιμη χρήση των εγχώριων 
ενεργειακών πόρων και η 
ανταγωνιστικότητα της υποδομής που είναι 
απαραίτητη για τον σταθερό εφοδιασμό με 
εγχώρια ή εισαγόμενη ενέργεια, 
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συμπεριλαμβανομένης της διύλισης, 
μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας·

συμπεριλαμβανομένης της διύλισης, 
αποτελεί το κλειδί για την ενεργειακή 
ασφάλεια της ΕΕ και των επιμέρους 
κρατών μελών·

Or. pl

Τροπολογία 386
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επισημαίνει ότι η βέλτιστη, ασφαλής 
και βιώσιμη χρήση των εγχώριων 
ενεργειακών πόρων και η 
ανταγωνιστικότητα της υποδομής που 
είναι απαραίτητη για τον σταθερό 
εφοδιασμό με εγχώρια ή εισαγόμενη 
ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της 
διύλισης, μπορούν να συμβάλουν στην 
αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας·

23. επισημαίνει ότι η βέλτιστη, ασφαλής 
και βιώσιμη χρήση των εγχώριων 
ενεργειακών πόρων και η υποδομή που 
είναι απαραίτητη για τον σταθερό 
εφοδιασμό με εγχώρια ή εισαγόμενη 
ενέργεια μπορούν να συμβάλουν στην 
αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 387
Hannu Takkula, Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επισημαίνει ότι η βέλτιστη, ασφαλής 
και βιώσιμη χρήση των εγχώριων 
ενεργειακών πόρων και η 
ανταγωνιστικότητα της υποδομής που είναι 
απαραίτητη για τον σταθερό εφοδιασμό με 
εγχώρια ή εισαγόμενη ενέργεια, 
συμπεριλαμβανομένης της διύλισης, 
μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας·

23. επισημαίνει ότι η βέλτιστη, ασφαλής 
και βιώσιμη χρήση των εγχώριων και των 
περιφερειακών ενεργειακών πόρων και η 
ανταγωνιστικότητα της υποδομής που είναι 
απαραίτητη για τον σταθερό εφοδιασμό με 
εγχώρια ή εισαγόμενη ενέργεια, 
συμπεριλαμβανομένης της διύλισης, 
μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας·
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Or. fi

Τροπολογία 388
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επισημαίνει ότι η βέλτιστη, ασφαλής 
και βιώσιμη χρήση των εγχώριων 
ενεργειακών πόρων και η 
ανταγωνιστικότητα της υποδομής που είναι 
απαραίτητη για τον σταθερό εφοδιασμό με 
εγχώρια ή εισαγόμενη ενέργεια, 
συμπεριλαμβανομένης της διύλισης, 
μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας·

23. επισημαίνει ότι η βέλτιστη, ασφαλής 
και βιώσιμη χρήση των εγχώριων 
ενεργειακών πόρων και η 
ανταγωνιστικότητα της υποδομής που είναι 
απαραίτητη για τον σταθερό εφοδιασμό με 
εγχώριες ή εισαγόμενες πηγές ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της διύλισης, 
μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 389
António Fernando Correia de Campos, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
διατήρησης της ευρωπαϊκής 
βιομηχανικής παρουσίας στην εγχώρια 
διύλιση, μεριμνώντας έτσι για την 
ασφάλεια του εφοδιασμού και 
καθορίζοντας παγκόσμια πρότυπα για την 
ποιότητα διύλισης των καυσίμων και τη 
συμμόρφωση προς τις περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις, τροφοδοτώντας παράλληλα 
τους κλάδους που έπονται της 
παραγωγής, όπως η βιομηχανία 
πετροχημικών προϊόντων, και 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στην 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
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απασχόλησης στην ΕΕ· τονίζει την 
ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων 
πολιτικής για την καταπολέμηση του 
κοινωνικού και περιβαλλοντικού 
ντάμπινγκ και των συνθηκών ασύμμετρου 
ανταγωνισμού στον συγκεκριμένο 
βιομηχανικό κλάδο εκτός των συνόρων 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 390
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στις περιφέρειες των 
κρατών μελών όπου ο γαιάνθρακας 
αποτελεί επί του παρόντος την κυρίαρχη 
πηγή ενέργειας ή/και όπου η παραγωγή 
γαιάνθρακα και η ηλεκτροπαραγωγή με 
τη χρήση γαιάνθρακα συνιστούν καίριες 
περιφερειακές πηγές απασχόλησης· 
εκτιμά ότι θα απαιτηθεί η λήψη 
συμπληρωματικών κοινωνικών μέτρων 
με την υποστήριξη της ΕΕ για την 
αποδοχή των σεναρίων του ενεργειακού 
χάρτη πορείας για το 2050 από τον 
πληθυσμό των εν λόγω περιοχών·

Or. en

Τροπολογία 391
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. υπογραμμίζει ότι οι νέες τεχνολογίες 
πυρηνικής ενέργειας θα μπορούσαν να 
συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην 
παραγωγή ασφαλούς, καθαρής και 
χαμηλού κόστους ενέργειας και ότι για 
τον λόγο αυτόν θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται· η ανάπτυξή τους πρέπει 
να συνοδεύεται από τη διατήρηση 
υψηλών απαιτήσεων από άποψη 
ασφάλειας των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, στήριξης της έρευνας 
και ανάπτυξης καινοτόμων διαδικασιών 
για τη διαχείριση των αποβλήτων·

Or. fr

Τροπολογία 392
Herbert Reul, Edit Herczog, Zigmantas Balčytis, Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 
πυρηνική ενέργεια εξακολουθεί να 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον 
ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης, 
παραμένει κύρια πηγή για την 
ηλεκτροπαραγωγή χαμηλού επιπέδου 
ανθρακούχων εκπομπών και συμβάλλει 
σε μεγάλο βαθμό στον μετασχηματισμό 
του ενεργειακού συστήματος στα κράτη 
μέλη στα οποία επιδιώκεται·

Or. en

Τροπολογία 393
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. είναι της άποψης ότι, στο πλαίσιο 
ενός βιώσιμου ενεργειακού τοπίου και της 
πορείας προς τη διαμόρφωσή του, δεν 
έχει θέση η χρήση επικίνδυνων ή 
εξαιρετικά ρυπογόνων πηγών ενέργειας, 
ιδίως σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα· 
τονίζει, επομένως, ότι δεν πρέπει 
χορηγούνται χρηματοδοτικοί πόροι από 
την ΕΕ για την κατασκευή νέων 
πυρηνικών σταθμών ή μονάδων 
παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 394
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. υπογραμμίζει ότι η αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης θα μπορούσε να 
διευκολύνει τη διαχείριση της διανομής 
ενέργειας και των δικτύων μεταφοράς· 
τονίζει, συνεπώς, ότι η ενεργειακή 
απόδοση θα πρέπει να συνιστά κύρια 
προτεραιότητα στο πλαίσιο του 
εκσυγχρονισμού των ενεργειακών 
υποδομών· 

Or. en

Τροπολογία 395
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν σε σημαντικό βαθμό τα 
ποσά που προορίζονται για μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης στο μελλοντικό 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

Or. ro

Τροπολογία 396
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα) (μετά τον υπότιτλο «Παγκόσμιες προκλήσεις στον τομέα της 
ενέργειας»)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. υπογραμμίζει την ανάγκη κοινοτικής 
διαμόρφωσης της μελλοντικής 
ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής 
προκειμένου να αποτραπούν οι δράσεις 
που θα είναι αντίθετες με τις νομικές 
διατάξεις της κοινοτικής εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας και να ενισχυθεί η 
διαπραγματευτική θέση των επιμέρους 
κρατών μελών έναντι τρίτων χωρών·

Or. de

Τροπολογία 397
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ λειτουργεί μέσα 
σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον, υπενθυμίζει
όμως τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου 

24. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ λειτουργεί μέσα 
σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον, υπενθυμίζει 
όμως τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου 
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Μεταφορών, Τηελπικοινωνιών και 
Ενέργειας του Νοεμβρίου του 2011 
σχετικά με την ενίσχυση της εξωτερικής 
διάστασης της ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ, την ανάγκη ευρύτερης και πιο 
συντονισμένης προσέγγισης στις διεθνείς 
ενεργειακές σχέσεις προκειμένου η ΕΕ να 
απαντήσει στις παγκόσμιες ενεργειακές 
προκλήσεις και την κλιματική αλλαγή και 
να αντιμετωπίσει προβλήματα που έχουν 
να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα και 
τη διαρροή άνθρακα, να διατηρήσει και 
να προωθήσει τα υψηλότερα πρότυπα 
πυρηνικής ασφάλειας, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα τον ασφαλή και 
διαφοροποιημένο ενεργειακό εφοδιασμό·

Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενέργειας του Νοεμβρίου του 2011 
σχετικά με την ενίσχυση της εξωτερικής 
διάστασης της ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ, την ανάγκη ευρύτερης και πιο 
συντονισμένης προσέγγισης στις διεθνείς 
ενεργειακές σχέσεις·

Or. en

Τροπολογία 398
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ λειτουργεί μέσα 
σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον, υπενθυμίζει 
όμως τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου 
Μεταφορών, Τηελπικοινωνιών και 
Ενέργειας του Νοεμβρίου του 2011 
σχετικά με την ενίσχυση της εξωτερικής 
διάστασης της ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ, την ανάγκη ευρύτερης και πιο 
συντονισμένης προσέγγισης στις διεθνείς 
ενεργειακές σχέσεις προκειμένου η ΕΕ να 
απαντήσει στις παγκόσμιες ενεργειακές 
προκλήσεις και την κλιματική αλλαγή και 
να αντιμετωπίσει προβλήματα που έχουν 
να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα και 
τη διαρροή άνθρακα, να διατηρήσει και να 
προωθήσει τα υψηλότερα πρότυπα 
πυρηνικής ασφάλειας, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα τον ασφαλή και 

24. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ λειτουργεί μέσα 
σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον, υπενθυμίζει 
όμως τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου 
Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενέργειας του Νοεμβρίου του 2011 
σχετικά με την ενίσχυση της εξωτερικής 
διάστασης της ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ, την ανάγκη ευρύτερης και πιο 
συντονισμένης προσέγγισης στις διεθνείς 
ενεργειακές σχέσεις προκειμένου η ΕΕ να 
απαντήσει στις παγκόσμιες ενεργειακές 
προκλήσεις και την κλιματική αλλαγή και 
να αντιμετωπίσει προβλήματα που έχουν 
να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα και 
τη διαρροή άνθρακα, να διατηρήσει και να 
προωθήσει τα υψηλότερα πρότυπα 
πυρηνικής ασφάλειας, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα τον ασφαλή και 
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διαφοροποιημένο ενεργειακό εφοδιασμό· διαφοροποιημένο ενεργειακό εφοδιασμό·
υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή 
συνιστά παγκόσμια πρόκληση και, ως εκ 
τούτου, περαιτέρω διεθνείς δεσμεύσεις 
από άλλες χώρες, κυρίως από τις χώρες 
με τα υψηλότερα επίπεδα ανθρακούχων 
εκπομπών, θα πρέπει να παρουσιάζουν 
συνάφεια με τις μακροπρόθεσμες 
πολιτικές της ΕΕ για το κλίμα, με στόχο 
την αποφυγή της διαρροής άνθρακας και 
των δυσμενών επιπτώσεων της 
ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας·

Or. en

Τροπολογία 399
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ λειτουργεί μέσα 
σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον, υπενθυμίζει 
όμως τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου 
Μεταφορών, Τηελπικοινωνιών και 
Ενέργειας του Νοεμβρίου του 2011 
σχετικά με την ενίσχυση της εξωτερικής 
διάστασης της ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ, την ανάγκη ευρύτερης και πιο 
συντονισμένης προσέγγισης στις διεθνείς 
ενεργειακές σχέσεις προκειμένου η ΕΕ να 
απαντήσει στις παγκόσμιες ενεργειακές 
προκλήσεις και την κλιματική αλλαγή και
να αντιμετωπίσει προβλήματα που έχουν 
να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα και 
τη διαρροή άνθρακα, να διατηρήσει και να 
προωθήσει τα υψηλότερα πρότυπα 
πυρηνικής ασφάλειας, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα τον ασφαλή και
διαφοροποιημένο ενεργειακό εφοδιασμό·

24. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ λειτουργεί μέσα 
σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον, υπενθυμίζει 
όμως τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου 
Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενέργειας του Νοεμβρίου του 2011 
σχετικά με την ενίσχυση της εξωτερικής 
διάστασης της ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ, την ανάγκη ευρύτερης και πιο 
συντονισμένης προσέγγισης στις διεθνείς 
ενεργειακές σχέσεις προκειμένου η ΕΕ να 
απαντήσει στην παγκόσμια κλιματική 
αλλαγή και τις ενεργειακές προκλήσεις και 
να αντιμετωπίσει προβλήματα που έχουν 
να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα και 
τη διαρροή άνθρακα, να διατηρήσει και να 
προωθήσει τα υψηλότερα πρότυπα 
πυρηνικής ασφάλειας, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα τον ασφαλή και βιώσιμο
ενεργειακό εφοδιασμό·

Or. en



AM\913608EL.doc 93/168 PE496.501v01-00

EL

Τροπολογία 400
Sabine Wils, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ λειτουργεί μέσα 
σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον, υπενθυμίζει 
όμως τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου 
Μεταφορών, Τηελπικοινωνιών και 
Ενέργειας του Νοεμβρίου του 2011 
σχετικά με την ενίσχυση της εξωτερικής 
διάστασης της ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ, την ανάγκη ευρύτερης και πιο 
συντονισμένης προσέγγισης στις διεθνείς 
ενεργειακές σχέσεις προκειμένου η ΕΕ να 
απαντήσει στις παγκόσμιες ενεργειακές 
προκλήσεις και την κλιματική αλλαγή και 
να αντιμετωπίσει προβλήματα που έχουν 
να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα και 
τη διαρροή άνθρακα, να διατηρήσει και να 
προωθήσει τα υψηλότερα πρότυπα 
πυρηνικής ασφάλειας, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα τον ασφαλή και 
διαφοροποιημένο ενεργειακό εφοδιασμό·

24. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ λειτουργεί μέσα 
σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον, υπενθυμίζει 
όμως τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου 
Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενέργειας του Νοεμβρίου του 2011 
σχετικά με την ενίσχυση της εξωτερικής 
διάστασης της ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ, την ανάγκη ευρύτερης και πιο 
συντονισμένης προσέγγισης στις διεθνείς 
ενεργειακές σχέσεις προκειμένου η ΕΕ να 
απαντήσει στις παγκόσμιες ενεργειακές 
προκλήσεις και την κλιματική αλλαγή και 
να αντιμετωπίσει προβλήματα που έχουν 
να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα και 
τη διαρροή άνθρακα, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα τον ασφαλή και 
διαφοροποιημένο ενεργειακό εφοδιασμό·

Or. en

Τροπολογία 401
Νίκη Τζαβέλα, Herbert Reul, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ λειτουργεί μέσα 
σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον, υπενθυμίζει 
όμως τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου 
Μεταφορών, Τηελπικοινωνιών και 
Ενέργειας του Νοεμβρίου του 2011 
σχετικά με την ενίσχυση της εξωτερικής 
διάστασης της ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ, την ανάγκη ευρύτερης και πιο 

24. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ λειτουργεί μέσα 
σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον και ότι η 
μονομερής δράση ενδέχεται να μην 
αποφέρει όλα τα αναμενόμενα οφέλη, 
υπενθυμίζει όμως τα Συμπεράσματα του 
Συμβουλίου Μεταφορών,
Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας του 
Νοεμβρίου του 2011 σχετικά με την 
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συντονισμένης προσέγγισης στις διεθνείς 
ενεργειακές σχέσεις προκειμένου η ΕΕ να 
απαντήσει στις παγκόσμιες ενεργειακές 
προκλήσεις και την κλιματική αλλαγή και 
να αντιμετωπίσει προβλήματα που έχουν 
να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα και 
τη διαρροή άνθρακα, να διατηρήσει και να 
προωθήσει τα υψηλότερα πρότυπα 
πυρηνικής ασφάλειας, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα τον ασφαλή και 
διαφοροποιημένο ενεργειακό εφοδιασμό·

ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, την ανάγκη 
ευρύτερης και πιο συντονισμένης 
προσέγγισης στις διεθνείς ενεργειακές 
σχέσεις προκειμένου η ΕΕ να απαντήσει 
στις παγκόσμιες ενεργειακές προκλήσεις 
και την κλιματική αλλαγή και να 
αντιμετωπίσει προβλήματα που έχουν να 
κάνουν με την ανταγωνιστικότητα και τη 
διαρροή άνθρακα, να διατηρήσει και να 
προωθήσει τα υψηλότερα πρότυπα 
πυρηνικής ασφάλειας, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα τον ασφαλή και 
διαφοροποιημένο ενεργειακό εφοδιασμό·

Or. en

Τροπολογία 402
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ λειτουργεί μέσα 
σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον, υπενθυμίζει 
όμως τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου 
Μεταφορών, Τηελπικοινωνιών και 
Ενέργειας του Νοεμβρίου του 2011 
σχετικά με την ενίσχυση της εξωτερικής 
διάστασης της ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ, την ανάγκη ευρύτερης και πιο 
συντονισμένης προσέγγισης στις διεθνείς 
ενεργειακές σχέσεις προκειμένου η ΕΕ να 
απαντήσει στις παγκόσμιες ενεργειακές 
προκλήσεις και την κλιματική αλλαγή και 
να αντιμετωπίσει προβλήματα που έχουν 
να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα και 
τη διαρροή άνθρακα, να διατηρήσει και να 
προωθήσει τα υψηλότερα πρότυπα 
πυρηνικής ασφάλειας, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα τον ασφαλή και 
διαφοροποιημένο ενεργειακό εφοδιασμό·

24. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ λειτουργεί μέσα 
σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον και ότι δεν 
μπορεί να επιτύχει μόνη της τους στόχους 
που έχουν τεθεί, υπενθυμίζει όμως τα 
Συμπεράσματα του Συμβουλίου 
Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενέργειας του Νοεμβρίου του 2011 
σχετικά με την ενίσχυση της εξωτερικής 
διάστασης της ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ, την ανάγκη ευρύτερης και πιο 
συντονισμένης προσέγγισης στις διεθνείς 
ενεργειακές σχέσεις προκειμένου η ΕΕ να 
απαντήσει στις παγκόσμιες ενεργειακές 
προκλήσεις και την κλιματική αλλαγή και 
να αντιμετωπίσει προβλήματα που έχουν 
να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα και 
τη διαρροή άνθρακα, να διατηρήσει και να 
προωθήσει τα υψηλότερα πρότυπα 
πυρηνικής ασφάλειας, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα τον ασφαλή και 
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διαφοροποιημένο ενεργειακό εφοδιασμό·

Or. sl

Τροπολογία 403
Konrad Szymański, Vicky Ford, Giles Chichester

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει, το συντομότερο δυνατόν, 
πρόσθετη αξιολόγηση, παρέχοντας 
εισηγήσεις για συνιστώμενες δράσεις που 
δύνανται να αποτρέψουν τον κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα που προκαλείται από 
τη μετεγκατάσταση της παραγωγής σε 
τρίτες χώρες, αξιολογώντας ειδικότερα 
πρόσθετα σενάρια σε περίπτωση 
ανάληψης περιορισμένης ή καθόλου 
περαιτέρω παγκόσμιας δράσης για τη 
μείωση των ανθρακούχων εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 404
Sabine Wils, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η 
ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ μέσα από 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας και να 
μειωθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγές· 
υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την 
αναδυόμενη σημασία της έρευνας για 
κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στη Μεσόγειο και στην Αρκτική·
πιστεύει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για

25. επισημαίνει την αυξημένη 
δραστηριότητα γύρω από την έρευνα για 
κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στη Μεσόγειο και στην Αρκτική·
πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να προωθήσει 
την ανάπτυξη διεθνούς νομικού πλαισίου 
για την προστασία της υψηλής Αρκτικής, 
όπως προβλέπεται ήδη για την 
Ανταρκτική στη Συνθήκη για την 
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χάραξη πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της
θαλάσσιας γεώτρησης πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης 
της οριοθέτησης των αποκλειστικών 
οικονομικών ζωνών (EEZ) των κρατών 
μελών της ΕΕ και των σχετικών τρίτων 
χωρών, σύμφωνα με τη Σύμβαση 
UNCLOS, την οποία έχουν 
προσυπογράψει όλα τα κράτη μέλη και η 
ΕΕ καθαυτή·

Ανταρκτική και στο σχετικό πρωτόκολλο 
για την περιβαλλοντική προστασία· όσον 
αφορά άλλες περιοχές της Αρκτικής που 
εντάσσονται σε αποκλειστικές 
οικονομικές ζώνες των κρατών μελών 
της ΕΕ και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 
Χώρο (ΕΟΧ), υπάρχει επείγουσα ανάγκη 
να συμπεριληφθούν στην πρόταση 
κανονισμού σχετικά με την ασφάλεια της
υπεράκτιας εκμετάλλευσης κοιτασμάτων 
πετρελαίου και φυσικού αερίου
απαιτήσεις γεώτρησης που διασφαλίζουν 
ότι οι απομακρυσμένες περιοχές δεν 
εκτίθενται σε υψηλότερο κίνδυνο από ό,τι 
άλλες περιοχές και ότι ακραίες συνθήκες 
λειτουργίας, όπως μακράς διάρκειας 
σκοτάδι, συνθήκες πάγου ή βαθέων 
υδάτων, αποτυπώνονται με ακρίβεια στη 
διαδικασία αδειοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 405
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η 
ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ μέσα από 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας και να 
μειωθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγές· 
υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την
αναδυόμενη σημασία της έρευνας για 
κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στη Μεσόγειο και στην Αρκτική· 
πιστεύει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη 
για χάραξη πολιτικής της ΕΕ στον τομέα 
της θαλάσσιας γεώτρησης πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης 
της οριοθέτησης των αποκλειστικών 
οικονομικών ζωνών (EEZ) των κρατών
μελών της ΕΕ και των σχετικών τρίτων 

25. τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν 
πολιτικές και μέτρα που διασφαλίζουν 
την ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ, 
μειώνοντας εν τω μεταξύ τις εισαγωγές
ενέργειας· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, τη
σημασία της μετάβασης προς μια 
αποδοτική οικονομία βασιζόμενη σχεδόν 
αποκλειστικά σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, η οποία θα μπορούσε, 
σύμφωνα με τα σενάρια, να μειώσει στο 
ένα τρίτο τις εισαγωγές μας σε ενέργεια 
έως το 2050 (από το 75% στο 25%)· 
συνιστά, ωστόσο, να αποφευχθούν τυχόν 
επενδύσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν 
σε εξάρτηση εγκλωβισμού από οιαδήποτε 
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χωρών, σύμφωνα με τη Σύμβαση 
UNCLOS, την οποία έχουν 
προσυπογράψει όλα τα κράτη μέλη και η 
ΕΕ καθαυτή·

ορυκτά και πυρηνικά καύσιμα· ζητεί την 
απαγόρευση της έρευνας για κοιτάσματα 
πετρελαίου και φυσικού αερίου στη 
Μεσόγειο και στην Αρκτική·

Or. en

Τροπολογία 406
Fiona Hall, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η 
ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ μέσα από 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας και να 
μειωθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγές· 
υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την 
αναδυόμενη σημασία της έρευνας για 
κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στη Μεσόγειο και στην Αρκτική·
πιστεύει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη 
για χάραξη πολιτικής της ΕΕ στον τομέα 
της θαλάσσιας γεώτρησης πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης 
της οριοθέτησης των αποκλειστικών 
οικονομικών ζωνών (EEZ) των κρατών 
μελών της ΕΕ και των σχετικών τρίτων 
χωρών, σύμφωνα με τη Σύμβαση 
UNCLOS, την οποία έχουν 
προσυπογράψει όλα τα κράτη μέλη και η 
ΕΕ καθαυτή·

25. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η 
ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ μέσα από 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας και να 
μειωθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγές 
μέσω της αύξησης της ενεργειακής 
απόδοσης· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, 
την αναδυόμενη σημασία των τεράστιων 
υπεράκτιων πόρων αιολικής και 
θαλάσσιας ενέργειας της Ευρώπης που 
θα συμβάλουν σημαντικά στο μέλλον 
στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών 
της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 407
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η 
ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ μέσα από 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας και να 
μειωθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγές· 
υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την 
αναδυόμενη σημασία της έρευνας για 
κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στη Μεσόγειο και στην Αρκτική· 
πιστεύει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για 
χάραξη πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της 
θαλάσσιας γεώτρησης πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης 
της οριοθέτησης των αποκλειστικών 
οικονομικών ζωνών (EEZ) των κρατών 
μελών της ΕΕ και των σχετικών τρίτων 
χωρών, σύμφωνα με τη Σύμβαση 
UNCLOS, την οποία έχουν 
προσυπογράψει όλα τα κράτη μέλη και η 
ΕΕ καθαυτή·

25. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η 
ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ μέσα από 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας και να 
μειωθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγές·
λαμβάνει υπόψη την έρευνα για 
κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στη Μεσόγειο και στην Αρκτική·
επισημαίνει ότι η πολιτική της ΕΕ στον 
τομέα της θαλάσσιας γεώτρησης 
πετρελαίου και φυσικού αερίου πρέπει να 
συνάδει με τη Σύμβαση UNCLOS· 
πιστεύει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για 
χάραξη πολιτικής της ΕΕ προκειμένου να 
προωθηθεί η ανάπτυξη ενός διεθνούς 
νομικού πλαισίου για την προστασία της 
περιοχής της Αρκτικής·

Or. en

Τροπολογία 408
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η 
ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ μέσα από
εναλλακτικές πηγές ενέργειας και να 
μειωθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγές· 
υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την 
αναδυόμενη σημασία της έρευνας για 
κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στη Μεσόγειο και στην Αρκτική· 
πιστεύει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για 
χάραξη πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της 
θαλάσσιας γεώτρησης πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης 
της οριοθέτησης των αποκλειστικών 

25. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η 
ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ, που 
επιτυγχάνεται πρωτίστως με την 
προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας 
και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι 
οποίες, σε συνδυασμό με άλλες 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας, μειώνουν 
την εξάρτηση από τις εισαγωγές·
σημειώνει το αναδυόμενο ενδιαφέρον 
σχετικά με την έρευνα για κοιτάσματα 
πετρελαίου και φυσικού αερίου στη 
Μεσόγειο και στην Αρκτική· πιστεύει ότι 
υπάρχει επείγουσα ανάγκη για χάραξη 
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οικονομικών ζωνών (EEZ) των κρατών 
μελών της ΕΕ και των σχετικών τρίτων 
χωρών, σύμφωνα με τη Σύμβαση 
UNCLOS, την οποία έχουν 
προσυπογράψει όλα τα κράτη μέλη και η 
ΕΕ καθαυτή·

πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της 
θαλάσσιας γεώτρησης πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, με έμφαση στους 
περιβαλλοντικούς κινδύνους και 
συμπεριλαμβανομένης της οριοθέτησης 
των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών 
(EEZ) των κρατών μελών της ΕΕ και των 
σχετικών τρίτων χωρών, σύμφωνα με τη 
Σύμβαση UNCLOS, την οποία έχουν 
προσυπογράψει όλα τα κράτη μέλη και η 
ΕΕ καθαυτή·

Or. en

Τροπολογία 409
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η 
ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ μέσα από 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας και να 
μειωθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγές· 
υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την 
αναδυόμενη σημασία της έρευνας για 
κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στη Μεσόγειο και στην Αρκτική· 
πιστεύει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για 
χάραξη πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της 
θαλάσσιας γεώτρησης πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης 
της οριοθέτησης των αποκλειστικών 
οικονομικών ζωνών (EEZ) των κρατών 
μελών της ΕΕ και των σχετικών τρίτων 
χωρών, σύμφωνα με τη Σύμβαση 
UNCLOS, την οποία έχουν 
προσυπογράψει όλα τα κράτη μέλη και η 
ΕΕ καθαυτή·

25. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η 
ενεργειακή ασφάλεια και η επακόλουθη 
αυτό-βιωσιμότητα της ΕΕ μέσα από 
εναλλακτικές ή/και εγχώριες πηγές 
ενέργειας και να μειωθεί η εξάρτηση από 
τις εισαγωγές· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, 
την αναδυόμενη σημασία της έρευνας για 
κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στη Μεσόγειο και στην Αρκτική· 
πιστεύει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για 
χάραξη ολοκληρωμένης πολιτικής της ΕΕ 
στον τομέα της θαλάσσιας γεώτρησης 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, 
συμπεριλαμβανομένης της οριοθέτησης 
των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών 
(EEZ) των κρατών μελών της ΕΕ και των 
σχετικών τρίτων χωρών, σύμφωνα με τη 
Σύμβαση UNCLOS, την οποία έχουν 
προσυπογράψει όλα τα κράτη μέλη και η 
ΕΕ καθαυτή·

Or. en
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Τροπολογία 410
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η 
ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ μέσα από 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας και να 
μειωθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγές· 
υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την 
αναδυόμενη σημασία της έρευνας για 
κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στη Μεσόγειο και στην Αρκτική· 
πιστεύει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για 
χάραξη πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της 
θαλάσσιας γεώτρησης πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης 
της οριοθέτησης των αποκλειστικών 
οικονομικών ζωνών (EEZ) των κρατών 
μελών της ΕΕ και των σχετικών τρίτων 
χωρών, σύμφωνα με τη Σύμβαση 
UNCLOS, την οποία έχουν 
προσυπογράψει όλα τα κράτη μέλη και η 
ΕΕ καθαυτή·

25. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η 
ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ μέσα από 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας και να 
μειωθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγές· 
υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την 
αναδυόμενη σημασία της έρευνας για 
κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στη Μεσόγειο· πιστεύει ότι υπάρχει 
επείγουσα ανάγκη για χάραξη πολιτικής 
της ΕΕ στον τομέα της θαλάσσιας 
γεώτρησης πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, συμπεριλαμβανομένης της 
οριοθέτησης των αποκλειστικών 
οικονομικών ζωνών (EEZ) των κρατών 
μελών της ΕΕ και των σχετικών τρίτων 
χωρών, σύμφωνα με τη Σύμβαση 
UNCLOS, την οποία έχουν 
προσυπογράψει όλα τα κράτη μέλη και η 
ΕΕ καθαυτή·

Or. sl

Τροπολογία 411
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η 
ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ μέσα από 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας και να 
μειωθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγές· 
υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την 
αναδυόμενη σημασία της έρευνας για 
κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στη Μεσόγειο και στην Αρκτική· 

25. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η 
ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ μέσα από 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας και να 
μειωθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγές· 
υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την 
αναδυόμενη σημασία της έρευνας για 
κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στη Μεσόγειο, στον Εύξεινο Πόντο
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πιστεύει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για 
χάραξη πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της 
θαλάσσιας γεώτρησης πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης 
της οριοθέτησης των αποκλειστικών 
οικονομικών ζωνών (EEZ) των κρατών 
μελών της ΕΕ και των σχετικών τρίτων 
χωρών, σύμφωνα με τη Σύμβαση 
UNCLOS, την οποία έχουν 
προσυπογράψει όλα τα κράτη μέλη και η 
ΕΕ καθαυτή·

και στην Αρκτική· πιστεύει ότι υπάρχει 
επείγουσα ανάγκη για χάραξη πολιτικής 
της ΕΕ στον τομέα της θαλάσσιας 
γεώτρησης πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, συμπεριλαμβανομένης της 
οριοθέτησης των αποκλειστικών 
οικονομικών ζωνών (EEZ) των κρατών 
μελών της ΕΕ και των σχετικών τρίτων 
χωρών, σύμφωνα με τη Σύμβαση 
UNCLOS, την οποία έχουν 
προσυπογράψει όλα τα κράτη μέλη και η 
ΕΕ καθαυτή·

Or. ro

Τροπολογία 412
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. συνιστά εντόνως να επιδειχθεί 
ιδιαίτερη σύνεση κατά τη διερεύνηση της 
γεώτρησης πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στην Αρκτική· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι περιοχές αυτές είναι 
εξαιρετικά ευάλωτες και απολύτως 
αναγκαίες, ιδίως στην υψηλή Αρκτική, 
δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται 
γεωτρήσεις, εκτός εάν διασφαλίζεται, 
κατόπιν εμπεριστατωμένης και 
επιστημονικής ανάλυσης των κινδύνων, 
ότι μπορούν να αποτραπούν όλες οι 
μορφές περιβαλλοντικών κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 413
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. ζητεί από την Επιτροπή να 
επεκτείνει τον ενεργειακό χάρτη πορείας 
για το 2050 ώστε να συμπεριληφθούν οι 
χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας, 
δεδομένου ότι οι εν λόγω χώρες και η ΕΕ 
πασχίζουν για την εγκαθίδρυση μιας 
πλήρως ενοποιημένης εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
και εφαρμόζουν το ενεργειακό κεκτημένο 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 414
Sabine Wils, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. τονίζει ότι η παραχώρηση δικαιωμάτων 
εκμετάλλευσης για γεωτρήσεις και η 
οριοθέτηση των αποκλειστικών 
οικονομικών ζωνών θα μετατραπεί σε 
πηγή προστριβών με τρίτες χώρες, και ότι 
η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει υψηλό 
πολιτικό προφίλ στο θέμα αυτό· 
υπογραμμίζει ότι η ενέργεια πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως κινητήρια δύναμη για 
ειρήνη, συνεργασία και σταθερότητα·

26. τονίζει ότι η παραχώρηση δικαιωμάτων 
εκμετάλλευσης για γεωτρήσεις και η 
οριοθέτηση των αποκλειστικών 
οικονομικών ζωνών θα μετατραπεί σε 
πηγή προστριβών με τρίτες χώρες, και ότι 
η ΕΕ πρέπει να επιδιώξει να εμποδίσει 
τυχόν διεθνείς διαφωνίες, ακολουθώντας 
μια πολιτική νόμιμης περιβαλλοντικής 
προστασίας στο πλαίσιο του διεθνούς 
δικαίου· υπογραμμίζει ότι η ενέργεια 
πρέπει να χρησιμοποιείται ως κινητήρια 
δύναμη για την περιβαλλοντική 
ακεραιότητα της Αρκτικής, την ειρήνη, 
την συνεργασία και τη σταθερότητα·

Or. en

Τροπολογία 415
Kathleen Van Brempt
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. τονίζει ότι η παραχώρηση δικαιωμάτων 
εκμετάλλευσης για γεωτρήσεις και η 
οριοθέτηση των αποκλειστικών 
οικονομικών ζωνών θα μετατραπεί σε 
πηγή προστριβών με τρίτες χώρες, και ότι 
η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει υψηλό πολιτικό 
προφίλ στο θέμα αυτό· υπογραμμίζει ότι η 
ενέργεια πρέπει να χρησιμοποιείται ως 
κινητήρια δύναμη για ειρήνη, συνεργασία 
και σταθερότητα·

26. τονίζει ότι η παραχώρηση δικαιωμάτων 
εκμετάλλευσης για γεωτρήσεις και η 
οριοθέτηση των αποκλειστικών 
οικονομικών ζωνών θα μετατραπεί σε 
πηγή προστριβών με τρίτες χώρες, και ότι 
η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει υψηλό πολιτικό 
προφίλ στο θέμα αυτό και να 
δημιουργήσει ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο 
ώστε να αποφευχθούν οι εν λόγω 
προστριβές· υπογραμμίζει ότι η ενέργεια 
πρέπει να χρησιμοποιείται ως κινητήρια 
δύναμη για ειρήνη, συνεργασία, 
ενεργειακή ασφάλεια, βιώσιμη ανάπτυξη
και σταθερότητα·

Or. en

Τροπολογία 416
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. τονίζει ότι η παραχώρηση δικαιωμάτων 
εκμετάλλευσης για γεωτρήσεις και η 
οριοθέτηση των αποκλειστικών 
οικονομικών ζωνών θα μετατραπεί σε 
πηγή προστριβών με τρίτες χώρες, και ότι 
η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει υψηλό 
πολιτικό προφίλ στο θέμα αυτό·
υπογραμμίζει ότι η ενέργεια πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως κινητήρια δύναμη για 
ειρήνη, συνεργασία και σταθερότητα·

26. τονίζει ότι η παραχώρηση δικαιωμάτων 
εκμετάλλευσης για γεωτρήσεις και η 
οριοθέτηση των αποκλειστικών 
οικονομικών ζωνών θα μετατραπεί σε 
πηγή προστριβών με τρίτες χώρες και
υπογραμμίζει ότι η ενέργεια πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως κινητήρια δύναμη για 
ειρήνη, βιώσιμη ανάπτυξη, συνεργασία 
και σταθερότητα·

Or. en



PE496.501v01-00 104/168 AM\913608EL.doc

EL

Τροπολογία 417
Sabine Wils, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επισημαίνει τη σημασία της ευρείας 
συνεργασίας στην περιοχή της Αρκτικής, 
ιδίως μεταξύ χωρών του ευρωατλαντικού 
χώρου· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή 
να εκπονήσει ολιστική αξιολόγηση των 
οφελών και των κινδύνων που συνεπάγεται 
η συμμετοχή της ΕΕ στην Αρκτική·

27. επισημαίνει τη σημασία της ευρείας 
συνεργασίας στην περιοχή της Αρκτικής, 
ιδίως μεταξύ χωρών του ευρωατλαντικού 
χώρου· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή 
να εκπονήσει ολιστική αξιολόγηση των 
οφελών και των κινδύνων που συνεπάγεται 
η συμμετοχή της ΕΕ στην Αρκτική, 
συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης μιας 
πολιτικής νόμιμης περιβαλλοντικής 
προστασίας, στο πλαίσιο του διεθνούς 
δικαίου, για την ακατοίκητη περιοχή της 
υψηλής Αρκτικής που βρίσκεται γύρω 
από τον Βόρειο Πόλο, σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο της Συνθήκης της 
Ανταρκτικής για την περιβαλλοντική 
προστασία και την προώθηση της 
διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας 
στην περιοχή της Αρκτικής·

Or. en

Τροπολογία 418
Fiona Hall, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επισημαίνει τη σημασία της ευρείας 
συνεργασίας στην περιοχή της Αρκτικής, 
ιδίως μεταξύ χωρών του ευρωατλαντικού 
χώρου· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή 
να εκπονήσει ολιστική αξιολόγηση των 
οφελών και των κινδύνων που συνεπάγεται 
η συμμετοχή της ΕΕ στην Αρκτική·

27. επισημαίνει τη σημασία της ευρείας 
συνεργασίας στην περιοχή της Αρκτικής 
και την ανάγκη επίτευξης συμφωνίας επί 
της θέσπισης ειδικού καθεστώτος, ούτως 
ώστε να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η 
περιβαλλοντική ευαισθησία της εν λόγω 
περιοχής, ιδίως μεταξύ χωρών του 
ευρωατλαντικού χώρου· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να εκπονήσει 
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ολιστική αξιολόγηση των οφελών και των 
κινδύνων που συνεπάγεται η συμμετοχή 
της ΕΕ στην Αρκτική·

Or. en

Τροπολογία 419
Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. ζητεί ο ενεργειακός χάρτης πορείας 
ΕΕ-Ρωσίας να βασίζεται στις αρχές του 
αμοιβαίου σεβασμού και της 
αμοιβαιότητας, που θεμελιώνονται στους 
κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, της Συνθήκης για τον Χάρτη 
Ενέργειας και της τρίτης δέσμης μέτρων 
για την ενέργεια· καλεί την Επιτροπή να 
εφαρμόσει και να εκτελέσει κατά τρόπο 
αποτελεσματικό τους κανόνες 
ανταγωνισμού της ΕΕ έναντι όλων των 
επιχειρήσεων στον τομέα της ενέργειας 
που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια 
της Ένωσης· επικροτεί, σε αυτό το 
πλαίσιο, την πρόσφατη έρευνα για την 
αντιανταγωνιστική συμπεριφορά της 
Gazprom και εκφράζει τη λύπη του για το 
διάταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας που 
εκδόθηκε με πολιτικά κίνητρα και 
εμποδίζει τη συνεργασία ρωσικών 
επιχειρήσεων του τομέα της ενέργειας με 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 420
Herbert Reul, Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει 
μια πλήρη σειρά βραχυπρόθεσμων, 
μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
προτεραιοτήτων ενεργειακής πολιτικής 
σε σχέση με τους γείτονές της, 
προκειμένου να διαμορφωθεί ένας κοινός 
νομικός χώρος που θα βασίζεται σε αρχές 
που απορρέουν από το κεκτημένο και σε 
κανόνες της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας· τονίζει τη σημασία της 
περαιτέρω διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής 
Ενεργειακής Κοινότητας και της 
δημιουργίας νομικών μηχανισμών 
ελέγχου για την αντιμετώπιση της 
πλημμελούς εφαρμογής του κεκτημένου·

Or. en

Τροπολογία 421
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 422
Herbert Reul, Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27β. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η 
ενεργειακή πολιτική της ΕΕ πρέπει να 
εναρμονίζεται με τις άλλες πολιτικές 
προτεραιότητας της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών 
στους τομείς ασφάλειας, εξωτερικών 
υποθέσεων, γειτονίας, εμπορίου και 
ανάπτυξης, ώστε να διασφαλίζει την 
αποτελεσματικότητα της ενεργειακής 
πολιτικής της, καθώς και τη συνοχή και 
την αξιοπιστία της εξωτερικής της 
πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 423
Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. υπογραμμίζει τη σημασία ενίσχυσης 
της συνεργασίας και του διαλόγου με 
άλλους στρατηγικούς ενεργειακούς 
εταίρους· τονίζει τη σημασία να μιλά η 
ΕΕ με μία φωνή έναντι τρίτων όσον 
αφορά θέματα ενέργειας· τονίζει τον ρόλο 
της Επιτροπής στον συντονισμό και τη 
στήριξη των δράσεων των κρατών μελών·

28. υπογραμμίζει τη σημασία ενίσχυσης 
της συνεργασίας και του διαλόγου με 
άλλους στρατηγικούς ενεργειακούς 
εταίρους· απευθύνει έκκληση για 
στενότερη συνεργασία μεταξύ του 
Συμβουλίου, της Επιτροπής και της 
ΕΥΕΔ ώστε να είναι σε θέση να μιλούν 
και να ενεργούν από κοινού σε ζητήματα 
που αφορούν την εξωτερική πολιτική 
ενέργειας και να συντονίζουν τις δράσεις 
των κρατών μελών· τονίζει την ανάγκη να 
δημιουργηθεί γραφείο ενεργειακής 
πολιτικής στο πλαίσιο της ΕΥΕΔ και να 
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εξασφαλιστεί η συμμετοχή 
αντιπροσωπειών της ΕΕ στις 
διπλωματικές δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται επιτόπου στον τομέα της 
ενέργειας· υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει να 
τηρείται τακτικά ενήμερο για τις εξελίξεις 
στον εν λόγω τομέα· 

Or. en

Τροπολογία 424
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. υπογραμμίζει τη σημασία ενίσχυσης 
της συνεργασίας και του διαλόγου με 
άλλους στρατηγικούς ενεργειακούς 
εταίρους· τονίζει τη σημασία να μιλά η ΕΕ 
με μία φωνή έναντι τρίτων όσον αφορά 
θέματα ενέργειας· τονίζει τον ρόλο της 
Επιτροπής στον συντονισμό και τη στήριξη 
των δράσεων των κρατών μελών·

28. υπογραμμίζει τη σημασία ενίσχυσης 
της συνεργασίας και του διαλόγου με 
άλλους στρατηγικούς ενεργειακούς 
εταίρους· θεωρεί ότι η αυξανόμενη 
επιρροή των αναδυόμενων οικονομιών 
στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, καθώς 
και η αύξηση της ενεργειακής τους 
ζήτησης, καθιστά καίριας σημασίας για 
την ΕΕ την πλήρη συνεργασία της με 
τους εν λόγω εταίρους σε όλους τους 
τομείς ενέργειας· τονίζει τη σημασία να 
μιλά η ΕΕ με μία φωνή έναντι τρίτων όσον 
αφορά θέματα ενέργειας· τονίζει τον ρόλο 
της Επιτροπής στον συντονισμό και τη 
στήριξη των δράσεων των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 425
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. υπογραμμίζει τη σημασία ενίσχυσης 
της συνεργασίας και του διαλόγου με 
άλλους στρατηγικούς ενεργειακούς 
εταίρους· τονίζει τη σημασία να μιλά η ΕΕ 
με μία φωνή έναντι τρίτων όσον αφορά 
θέματα ενέργειας· τονίζει τον ρόλο της 
Επιτροπής στον συντονισμό και τη 
στήριξη των δράσεων των κρατών 
μελών·

28. υπογραμμίζει τη σημασία ενίσχυσης 
της συνεργασίας και του διαλόγου με 
άλλους στρατηγικούς ενεργειακούς 
εταίρους· τονίζει τη σημασία να έχουν τα 
κράτη μέλη μια κοινή προσέγγιση έναντι 
τρίτων όσον αφορά θέματα ενέργειας·

Or. nl

Τροπολογία 426
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. υπογραμμίζει τη σημασία ενίσχυσης 
της συνεργασίας και του διαλόγου με 
άλλους στρατηγικούς ενεργειακούς 
εταίρους· τονίζει τη σημασία να μιλά η ΕΕ 
με μία φωνή έναντι τρίτων όσον αφορά 
θέματα ενέργειας· τονίζει τον ρόλο της 
Επιτροπής στον συντονισμό και τη στήριξη 
των δράσεων των κρατών μελών·

28. υπογραμμίζει τη σημασία ενίσχυσης 
της συνεργασίας και του διαλόγου με 
άλλους στρατηγικούς ενεργειακούς 
εταίρους· τονίζει τη σημασία να μιλά η ΕΕ 
με μία φωνή έναντι τρίτων όσον αφορά 
θέματα ενέργειας· τονίζει τον ρόλο της 
Επιτροπής στον συντονισμό και τη στήριξη 
των δράσεων των κρατών μελών· 
επισημαίνει ότι, σε μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
ενισχύσει τον συντονισμό στο πλαίσιο των 
αγορών ενεργειακών προϊόντων από 
τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 427
Νίκη Τζαβέλα, Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. τονίζει ότι δεν θα υπάρξει κανένας 
συμβιβασμός ως προς την ασφάλεια και 
την προστασία είτε των παραδοσιακών 
(π.χ. πυρηνική ενέργεια) είτε των νέων 
πηγών ενέργειας (π.χ. μη συμβατικό 
πετρέλαιο και φυσικό αέριο) και εκτιμά 
ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει τις 
προσπάθειες ενίσχυσης του πλαισίου 
ασφάλειας και προστασίας και να ηγηθεί 
διεθνών προσπαθειών στον συγκεκριμένο 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 428
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28β. επισημαίνει ότι, καθώς τα κράτη 
μέλη βρίσκονται στο στάδιο της 
διασύνδεσης και της ολοκλήρωσης των 
εθνικών τους αγορών μέσω της 
πραγματοποίησης επενδύσεων σε 
υποδομές και της έγκρισης κοινών 
κανονισμών, θα πρέπει επίσης να 
καταβληθούν συνεχείς προσπάθειες για 
συνεργασία με τη Ρωσία προκειμένου να 
προσδιοριστούν δημιουργικά και 
αμοιβαίως αποδεκτά μέτρα με στόχο τη 
μείωση των αποκλίσεων μεταξύ των δύο 
ενεργειακών αγορών·

Or. en

Τροπολογία 429
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. τονίζει ότι, καθώς ο ενεργειακός 
εφοδιασμός στρέφεται προς τις 
αναπτυσσόμενες οικονομίες, η ΕΕ θα 
πρέπει να ξεκινήσει εντατικό διάλογο και 
συνεργασία με τις χώρες BRICS στο 
πλαίσιο της ενεργειακής απόδοσης, των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του 
καθαρού γαιάνθρακα, της CCS, των 
ευφυών δικτύων, της έρευνας στον τομέα 
της σύντηξης, καθώς και της πυρηνικής 
ασφάλειας· η ΕΕ θα πρέπει επίσης να 
αναπτύξει μια σαφή πολιτική για 
συνεργασία στην έρευνα και καινοτομία 
στον τομέα της ενέργειας με τις χώρες 
αυτές·

Or. en

Τροπολογία 430
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. αναγνωρίζει ότι το ΣΕΕ αποτελεί το 
βασικό –αν και όχι το μοναδικό– μέσο 
μείωσης των βιομηχανικών εκπομπών και 
προώθησης των επενδύσεων σε 
τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών· επισημαίνει ότι 
είναι αναγκαία η περαιτέρω βελτίωση του 
ΣΕΕ· επισημαίνει ότι οποιεσδήποτε 
αλλαγές στο ΣΕΕ απαιτούν προσεκτική 
αξιολόγηση του αντίκτυπου στις τιμές της 
ηλεκτρικής ενέργειας και στην 
ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων 
βιομηχανιών· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διευκολύνουν την 

29. αναγνωρίζει ότι το ΣΕΕ ενδέχεται να 
συνιστά αποτελεσματικό μέσο μείωσης 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·
σε αυτό το πλαίσιο, καλεί την Επιτροπή 
να προτείνει χωρίς καθυστέρηση 
διαρθρωτικά μέτρα για την ενίσχυση του 
ΣΕΕ και ζητεί εκ νέου την ανάκληση 
δικαιωμάτων ΣΕΕ ύψους τουλάχιστον 
1,4 δισεκατομμυρίου, ούτως ώστε να 
διατηρηθούν τα κίνητρα για επενδύσεις 
σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης και σε 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας·
διατυπώνει την άποψη ότι η στήριξη 
μόνο στο ΣΕΕ για τον μετασχηματισμό 



PE496.501v01-00 112/168 AM\913608EL.doc

EL

ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών 
λύσεων εκ μέρους των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών·

του ενεργειακού μας συστήματος θα 
απαιτούσε υψηλή τιμή άνθρακα που θα 
μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα· θεωρεί, συνεπώς, ότι 
είναι απαραίτητη η λήψη 
συμπληρωματικών μέτρων για τη 
στήριξη της ενεργειακής απόδοσης και 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 431
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. αναγνωρίζει ότι το ΣΕΕ αποτελεί το 
βασικό –αν και όχι το μοναδικό– μέσο 
μείωσης των βιομηχανικών εκπομπών και 
προώθησης των επενδύσεων σε 
τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών· επισημαίνει ότι 
είναι αναγκαία η περαιτέρω βελτίωση του 
ΣΕΕ· επισημαίνει ότι οποιεσδήποτε 
αλλαγές στο ΣΕΕ απαιτούν προσεκτική 
αξιολόγηση του αντίκτυπου στις τιμές της 
ηλεκτρικής ενέργειας και στην 
ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων 
βιομηχανιών· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διευκολύνουν την ανάπτυξη 
καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων εκ 
μέρους των ευρωπαϊκών βιομηχανιών·

29. αναγνωρίζει ότι το ΣΕΕ αποτελεί το 
βασικό –αν και όχι το μοναδικό– μέσο 
μείωσης των βιομηχανικών εκπομπών και 
προώθησης των επενδύσεων σε 
τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών· επισημαίνει ότι 
είναι επειγόντως αναγκαία η περαιτέρω 
βελτίωση του ΣΕΕ· σε αυτό το πλαίσιο, 
επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για 
την αναθεώρηση των χαρακτηριστικών 
των πλειστηριασμών ως πρώτο βήμα· 
συνιστά να πραγματοποιηθούν 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί διά 
παντός το πρόβλημα της υπερπροσφοράς·
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν την ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογικών λύσεων εκ μέρους των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών·

Or. en

Τροπολογία 432
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. αναγνωρίζει ότι το ΣΕΕ αποτελεί το 
βασικό –αν και όχι το μοναδικό– μέσο 
μείωσης των βιομηχανικών εκπομπών και 
προώθησης των επενδύσεων σε 
τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών· επισημαίνει ότι 
είναι αναγκαία η περαιτέρω βελτίωση του 
ΣΕΕ· επισημαίνει ότι οποιεσδήποτε 
αλλαγές στο ΣΕΕ απαιτούν προσεκτική 
αξιολόγηση του αντίκτυπου στις τιμές της 
ηλεκτρικής ενέργειας και στην
ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων 
βιομηχανιών· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διευκολύνουν την ανάπτυξη 
καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων εκ 
μέρους των ευρωπαϊκών βιομηχανιών·

29. αναγνωρίζει ότι το ΣΕΕ αποτελεί επί 
του παρόντος το βασικό –αν και όχι το 
μοναδικό– μέσο μείωσης των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και προώθησης 
των επενδύσεων σε τεχνολογίες χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών· 
επισημαίνει ότι είναι επειγόντως αναγκαία
η περαιτέρω βελτίωση του ΣΕΕ 
προκειμένου να σταθεροποιηθεί η τιμή 
του άνθρακα και να αποσταλούν σωστά 
μηνύματα στους επενδυτές που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
τεχνολογιών χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών· επισημαίνει ότι 
απαιτείται επειγόντως η διαρθρωτική 
μεταρρύθμιση του ΣΕΕ προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της 
υπερπροσφοράς δικαιωμάτων· 
επισημαίνει ότι αλλαγές στο ΣΕΕ απαιτούν 
ολοκληρωμένη αξιολόγηση του 
αντίκτυπου στις επενδύσεις χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών, στην 
τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας και στην 
ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών της 
ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διευκολύνουν την ανάπτυξη 
καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων εκ 
μέρους των ευρωπαϊκών βιομηχανιών·

Or. en

Τροπολογία 433
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. αναγνωρίζει ότι το ΣΕΕ αποτελεί το 
βασικό –αν και όχι το μοναδικό– μέσο 

29. αναγνωρίζει ότι το ΣΕΕ αποτελεί το 
βασικό –αν και όχι το μοναδικό– μέσο 
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μείωσης των βιομηχανικών εκπομπών και 
προώθησης των επενδύσεων σε 
τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών· επισημαίνει ότι 
είναι αναγκαία η περαιτέρω βελτίωση του 
ΣΕΕ· επισημαίνει ότι οποιεσδήποτε 
αλλαγές στο ΣΕΕ απαιτούν προσεκτική 
αξιολόγηση του αντίκτυπου στις τιμές της 
ηλεκτρικής ενέργειας και στην 
ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων 
βιομηχανιών· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διευκολύνουν την ανάπτυξη 
καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων εκ 
μέρους των ευρωπαϊκών βιομηχανιών·

μείωσης των βιομηχανικών εκπομπών και 
προώθησης των επενδύσεων σε 
τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών· επισημαίνει ότι 
τυχόν περαιτέρω βελτίωση ή αλλαγή του 
ΣΕΕ πρέπει να εξετάσει το καθεστώς 
μετά το 2020 και απαιτεί ενδεχομένως 
προσεκτική αξιολόγηση του αντίκτυπου 
στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και 
στην ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων 
βιομηχανιών· καλεί την Επιτροπή στο 
πλαίσιο του περαιτέρω ανοίγματος των 
εσωτερικών αγορών ενέργειας της ΕΕ –
χωρίς να θίγονται οι υφιστάμενοι στόχοι 
του ΣΕΕ– να διερευνήσει επίσης τις νέες 
τάσεις της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
προκειμένου να αποτραπούν μη 
αποδεκτές υψηλές τιμές αγοράς λόγω 
μετακύλισης της τιμής άνθρακα· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν την ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογικών λύσεων εκ μέρους των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών·

Or. en

Τροπολογία 434
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. αναγνωρίζει ότι το ΣΕΕ αποτελεί το 
βασικό – αν και όχι το μοναδικό – μέσο 
μείωσης των βιομηχανικών εκπομπών 
και προώθησης των επενδύσεων σε 
τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών· επισημαίνει ότι 
είναι αναγκαία η περαιτέρω βελτίωση του 
ΣΕΕ· επισημαίνει ότι οποιεσδήποτε
αλλαγές στο ΣΕΕ απαιτούν προσεκτική 
αξιολόγηση του αντίκτυπου στις τιμές της 
ηλεκτρικής ενέργειας και στην 
ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων 

29. αναγνωρίζει ότι ένα λειτουργικό ΣΕΕ 
είναι σε θέση να παράσχει κίνητρα για 
επενδύσεις σε βιώσιμες μορφές ενέργειας· 
επισημαίνει ότι είναι αναγκαία η 
περαιτέρω διαρθρωτική βελτίωση του 
ΣΕΕ· επισημαίνει ότι οι αλλαγές στο
πλαίσιο του ΣΕΕ απαιτούν προσεκτική 
αξιολόγηση του αντίκτυπου στις τιμές της 
ηλεκτρικής ενέργειας και στην 
ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων 
βιομηχανιών· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διευκολύνουν και να 
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βιομηχανιών· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διευκολύνουν την ανάπτυξη 
καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων εκ 
μέρους των ευρωπαϊκών βιομηχανιών·

ενθαρρύνουν την ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογικών λύσεων εκ μέρους των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών·

Or. nl

Τροπολογία 435
Sabine Wils, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. αναγνωρίζει ότι το ΣΕΕ αποτελεί το 
βασικό –αν και όχι το μοναδικό– μέσο 
μείωσης των βιομηχανικών εκπομπών και 
προώθησης των επενδύσεων σε 
τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών· επισημαίνει ότι 
είναι αναγκαία η περαιτέρω βελτίωση του 
ΣΕΕ· επισημαίνει ότι οποιεσδήποτε
αλλαγές στο ΣΕΕ απαιτούν προσεκτική 
αξιολόγηση του αντίκτυπου στις τιμές της 
ηλεκτρικής ενέργειας και στην 
ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων 
βιομηχανιών· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διευκολύνουν την ανάπτυξη 
καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων εκ 
μέρους των ευρωπαϊκών βιομηχανιών·

29. αναγνωρίζει ότι το ΣΕΕ αποτελεί 
σημαντικό –αν και όχι το μοναδικό– μέσο 
μείωσης των βιομηχανικών εκπομπών και 
προώθησης των επενδύσεων σε βιώσιμες 
τεχνολογίες· επισημαίνει ότι είναι 
αναγκαία η περαιτέρω βελτίωση του ΣΕΕ· 
επισημαίνει ότι διαρθρωτικές μόνο 
αλλαγές στο ΣΕΕ απαιτούν προσεκτική 
αξιολόγηση των κοινωνικών, 
περιβαλλοντικών και οικονομικών 
επιπτώσεων· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διευκολύνουν την ανάπτυξη 
καινοτόμων, ασφαλών και βιώσιμων
τεχνολογικών λύσεων εκ μέρους των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει διαρθρωτικά 
μέτρα για την ενίσχυση του ΣΕΕ, 
ακολουθώντας το παράδειγμα του 
Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου στο 
πλαίσιο της οδηγίας για την ενεργειακή 
απόδοση·

Or. en

Τροπολογία 436
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. αναγνωρίζει ότι το ΣΕΕ αποτελεί το 
βασικό –αν και όχι το μοναδικό– μέσο 
μείωσης των βιομηχανικών εκπομπών και 
προώθησης των επενδύσεων σε 
τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών· επισημαίνει ότι 
είναι αναγκαία η περαιτέρω βελτίωση του
ΣΕΕ· επισημαίνει ότι οποιεσδήποτε 
αλλαγές στο ΣΕΕ απαιτούν προσεκτική 
αξιολόγηση του αντίκτυπου στις τιμές της 
ηλεκτρικής ενέργειας και στην 
ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων 
βιομηχανιών· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διευκολύνουν την ανάπτυξη 
καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων εκ 
μέρους των ευρωπαϊκών βιομηχανιών·

29. αναγνωρίζει ότι το ΣΕΕ αποτελεί το 
βασικό –αν και όχι το μοναδικό– μέσο 
μείωσης των βιομηχανικών εκπομπών και 
προώθησης των επενδύσεων σε 
τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών· επισημαίνει ότι 
το ΣΕΕ δημιουργήθηκε ως ένα 
αγορακεντρικό μέσο περιορισμού των 
εκπομπών και θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η δυνατότητα λειτουργίας 
του κατά τον τρόπο αυτόν· επισημαίνει 
ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στο ΣΕΕ 
απαιτούν προσεκτική αξιολόγηση του 
αντίκτυπου στις τιμές της ηλεκτρικής 
ενέργειας και στην ανταγωνιστικότητα των 
ενεργοβόρων βιομηχανιών· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν την ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογικών λύσεων εκ μέρους των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών·

Or. en

Τροπολογία 437
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. αναγνωρίζει ότι το ΣΕΕ αποτελεί το 
βασικό –αν και όχι το μοναδικό– μέσο 
μείωσης των βιομηχανικών εκπομπών και 
προώθησης των επενδύσεων σε 
τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών· επισημαίνει ότι 
είναι αναγκαία η περαιτέρω βελτίωση του 
ΣΕΕ· επισημαίνει ότι οποιεσδήποτε 
αλλαγές στο ΣΕΕ απαιτούν προσεκτική 
αξιολόγηση του αντίκτυπου στις τιμές της 
ηλεκτρικής ενέργειας και στην 
ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων 

29. αναγνωρίζει ότι το ΣΕΕ αποτελεί το 
βασικό –αν και όχι το μοναδικό– μέσο 
μείωσης των βιομηχανικών εκπομπών και 
προώθησης των επενδύσεων σε 
τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών· επισημαίνει ότι 
είναι αναγκαία η περαιτέρω βελτίωση του 
ΣΕΕ προκειμένου να ενισχυθούν 
σημαντικά τα αγορακεντρικά κίνητρα για 
επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και για 
τη χρήση των τεχνολογιών αυτών· 
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βιομηχανιών· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διευκολύνουν την ανάπτυξη 
καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων εκ 
μέρους των ευρωπαϊκών βιομηχανιών·

επισημαίνει ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στο 
ΣΕΕ απαιτούν προσεκτική αξιολόγηση του 
αντίκτυπου στις τιμές της ηλεκτρικής 
ενέργειας και στην ανταγωνιστικότητα των 
ενεργοβόρων βιομηχανιών· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν την ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογικών λύσεων εκ μέρους των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών·

Or. en

Τροπολογία 438
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. αναγνωρίζει ότι το ΣΕΕ αποτελεί το 
βασικό –αν και όχι το μοναδικό– μέσο 
μείωσης των βιομηχανικών εκπομπών και 
προώθησης των επενδύσεων σε 
τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών· επισημαίνει ότι 
είναι αναγκαία η περαιτέρω βελτίωση του 
ΣΕΕ· επισημαίνει ότι οποιεσδήποτε 
αλλαγές στο ΣΕΕ απαιτούν προσεκτική 
αξιολόγηση του αντίκτυπου στις τιμές της 
ηλεκτρικής ενέργειας και στην 
ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων 
βιομηχανιών· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διευκολύνουν την ανάπτυξη 
καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων εκ 
μέρους των ευρωπαϊκών βιομηχανιών·

29. αναγνωρίζει ότι το ΣΕΕ αποτελεί το 
βασικό –αν και όχι το μοναδικό– μέσο 
μείωσης των βιομηχανικών εκπομπών και 
προώθησης των επενδύσεων σε ασφαλείς 
και βιώσιμες τεχνολογίες χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών· 
επισημαίνει ότι είναι αναγκαία η 
περαιτέρω βελτίωση του ΣΕΕ· επισημαίνει 
ότι οποιεσδήποτε διαρθρωτικές αλλαγές 
στο ΣΕΕ απαιτούν προσεκτική αξιολόγηση 
των περιβαλλοντικών, οικονομικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων, καθώς και του 
αντίκτυπου στις τιμές της ηλεκτρικής 
ενέργειας και στην ανταγωνιστικότητα των 
ενεργοβόρων βιομηχανιών· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν την ανάπτυξη καινοτόμων, 
ασφαλών και βιώσιμων τεχνολογικών 
λύσεων εκ μέρους των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών·

Or. en
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Τροπολογία 439
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. αναγνωρίζει ότι το ΣΕΕ αποτελεί το 
βασικό –αν και όχι το μοναδικό– μέσο 
μείωσης των βιομηχανικών εκπομπών και 
προώθησης των επενδύσεων σε 
τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών· επισημαίνει ότι 
είναι αναγκαία η περαιτέρω βελτίωση του 
ΣΕΕ· επισημαίνει ότι οποιεσδήποτε 
αλλαγές στο ΣΕΕ απαιτούν προσεκτική 
αξιολόγηση του αντίκτυπου στις τιμές της 
ηλεκτρικής ενέργειας και στην 
ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων 
βιομηχανιών· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διευκολύνουν την ανάπτυξη 
καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων εκ 
μέρους των ευρωπαϊκών βιομηχανιών·

29. αναγνωρίζει ότι το ΣΕΕ αποτελεί το 
βασικό –αν και όχι το μοναδικό– μέσο 
μείωσης των βιομηχανικών εκπομπών και 
προώθησης των επενδύσεων σε 
τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών· επισημαίνει ότι 
είναι αναγκαία η περαιτέρω βελτίωση του 
ΣΕΕ προκειμένου να μειωθούν οι 
εκπομπές και να δοθούν κίνητρα για 
επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών· 
επισημαίνει ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στο 
ΣΕΕ απαιτούν προσεκτική αξιολόγηση του 
αντίκτυπου στις τιμές της ηλεκτρικής 
ενέργειας και στην ανταγωνιστικότητα των 
ενεργοβόρων βιομηχανιών· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν την ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογικών λύσεων εκ μέρους των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών·

Or. en

Τροπολογία 440
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. αναγνωρίζει ότι το ΣΕΕ αποτελεί το 
βασικό – αν και όχι το μοναδικό – μέσο 
μείωσης των βιομηχανικών εκπομπών και 
προώθησης των επενδύσεων σε 
τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών· επισημαίνει ότι
είναι αναγκαία η περαιτέρω βελτίωση του 

29. αναγνωρίζει ότι το ΣΕΕ αποτελεί το 
βασικό – αν και όχι το μοναδικό – μέσο 
μείωσης των βιομηχανικών εκπομπών και 
προώθησης των επενδύσεων σε 
τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών· επισημαίνει ότι 
είναι αναγκαία η περαιτέρω βελτίωση του 
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ΣΕΕ· επισημαίνει ότι οποιεσδήποτε 
αλλαγές στο ΣΕΕ απαιτούν προσεκτική 
αξιολόγηση του αντίκτυπου στις τιμές της 
ηλεκτρικής ενέργειας και στην 
ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων 
βιομηχανιών· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διευκολύνουν την ανάπτυξη 
καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων εκ 
μέρους των ευρωπαϊκών βιομηχανιών·

ΣΕΕ ή η υποκατάστασή του με 
εναλλακτικά μέτρα· επισημαίνει ότι 
οποιεσδήποτε αλλαγές στο ΣΕΕ απαιτούν 
προσεκτική αξιολόγηση του αντίκτυπου 
στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και 
στην ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων 
βιομηχανιών· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διευκολύνουν την ανάπτυξη 
καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων εκ 
μέρους των ευρωπαϊκών βιομηχανιών·

Or. de

Τροπολογία 441
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. αναγνωρίζει ότι το ΣΕΕ αποτελεί το 
βασικό – αν και όχι το μοναδικό – μέσο 
μείωσης των βιομηχανικών εκπομπών και 
προώθησης των επενδύσεων σε 
τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών· επισημαίνει ότι 
είναι αναγκαία η περαιτέρω βελτίωση του 
ΣΕΕ· επισημαίνει ότι οποιεσδήποτε 
αλλαγές στο ΣΕΕ απαιτούν προσεκτική 
αξιολόγηση του αντίκτυπου στις τιμές της 
ηλεκτρικής ενέργειας και στην 
ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων 
βιομηχανιών· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διευκολύνουν την ανάπτυξη 
καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων εκ 
μέρους των ευρωπαϊκών βιομηχανιών·

29. αναγνωρίζει ότι το ΣΕΕ αποτελεί το 
βασικό – αν και όχι το μοναδικό – μέσο 
μείωσης των βιομηχανικών εκπομπών· 
επισημαίνει ότι είναι αναγκαία η 
περαιτέρω βελτίωση του ΣΕΕ· επισημαίνει 
ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στο ΣΕΕ 
απαιτούν προσεκτική αξιολόγηση του 
αντίκτυπου στις τιμές της ηλεκτρικής 
ενέργειας και στην ανταγωνιστικότητα των 
ενεργοβόρων βιομηχανιών· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν την ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογικών λύσεων εκ μέρους των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών·

Or. pl

Τροπολογία 442
Konrad Szymański
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. αναγνωρίζει ότι το ΣΕΕ αποτελεί το 
βασικό – αν και όχι το μοναδικό – μέσο 
μείωσης των βιομηχανικών εκπομπών και 
προώθησης των επενδύσεων σε 
τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών· επισημαίνει ότι 
είναι αναγκαία η περαιτέρω βελτίωση του 
ΣΕΕ· επισημαίνει ότι οποιεσδήποτε 
αλλαγές στο ΣΕΕ απαιτούν προσεκτική 
αξιολόγηση του αντίκτυπου στις τιμές της 
ηλεκτρικής ενέργειας και στην 
ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων 
βιομηχανιών· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διευκολύνουν την ανάπτυξη 
καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων εκ 
μέρους των ευρωπαϊκών βιομηχανιών·

29. αναγνωρίζει ότι το ΣΕΕ αποτελεί το 
βασικό – αν και όχι το μοναδικό – μέσο 
μείωσης των βιομηχανικών εκπομπών και 
προώθησης των επενδύσεων σε 
τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών· επισημαίνει ότι 
είναι αναγκαία η περαιτέρω βελτίωση του 
ΣΕΕ· επισημαίνει ότι οποιεσδήποτε 
αλλαγές στο ΣΕΕ απαιτούν προσεκτική 
αξιολόγηση του αντίκτυπου στις τιμές της 
ηλεκτρικής ενέργειας και στην 
ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων 
βιομηχανιών σε κάθε κράτος μέλος· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν την ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογικών λύσεων εκ μέρους των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών·

Or. pl

Τροπολογία 443
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια ενιαία και ομοιόμορφη 
πολιτική στο θέμα των βιομηχανιών της 
ΕΕ που κινδυνεύουν λόγω του κόστους 
των έμμεσων εκπομπών CO2, έτσι ώστε 
να αποτραπεί η διεύρυνση της "ψαλίδας" 
μεταξύ των ευαίσθητων ενεργειακά 
βιομηχανιών των οικονομικά ισχυρών και 
αυτών που δραστηριοποιούνται σε κράτη 
μέλη που βιώνουν τις συνέπειες της 
κρίσης χρέους·

Or. el
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Τροπολογία 444
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. τονίζει ότι η ικανότητα του εδάφους 
και των δασών να απορροφούν το 
διοξείδιο του άνθρακα διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στη μείωση των 
επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα στην 
ατμόσφαιρα και θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνεται υπόψη στη μελλοντική 
ανάπτυξη του ΣΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 445
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. κρίνει ότι είναι απαραίτητο για τη 
μακροπρόθεσμη σταθεροποίηση της 
τιμής του άνθρακα, η οποία είναι μακράν 
υψηλότερη σε σύγκριση με τα σημερινά 
δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 446
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την ΕΕ να εξακολουθήσει να 
διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για την παγκόσμια 
συμφωνία για το κλίμα· είναι της άποψης 
ότι η διπλωματία για το κλίμα θα πρέπει 
να τεθεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)· 
τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να γνωρίζει τις 
συνέπειες μιας αποτυχίας σύναψης μιας 
παγκόσμιας συμφωνίας για την κλιματική 
αλλαγή·

30. καλεί την ΕΕ να εξακολουθήσει να 
διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για την παγκόσμια 
συμφωνία για το κλίμα· τονίζει ότι η ΕΕ 
πρέπει να γνωρίζει τις συνέπειες μιας 
αποτυχίας σύναψης μιας παγκόσμιας 
συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή,
αλλά επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να 
αναλάβει εν πάση περιπτώσει δράση στον 
τομέα της κλιματικής αλλαγής, με στόχο 
την εξοικονόμηση χρημάτων, τη 
δημιουργία οφελών για το περιβάλλον και 
ευκαιριών θέσεων απασχόλησης, καθώς 
και για την παροχή προβαδίσματος στον 
κλάδο·

Or. en

Τροπολογία 447
Sabine Wils, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την ΕΕ να εξακολουθήσει να 
διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για την παγκόσμια 
συμφωνία για το κλίμα· είναι της άποψης 
ότι η διπλωματία για το κλίμα θα πρέπει 
να τεθεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)·
τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να γνωρίζει τις 
συνέπειες μιας αποτυχίας σύναψης μιας 
παγκόσμιας συμφωνίας για την κλιματική 
αλλαγή·

30. καλεί την ΕΕ να εξακολουθήσει να 
διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για την παγκόσμια 
συμφωνία για το κλίμα· τονίζει ότι η ΕΕ 
πρέπει να γνωρίζει τις συνέπειες μιας 
αποτυχίας σύναψης μιας παγκόσμιας 
συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή· 
τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει 
δράση στον τομέα της κλιματικής 
αλλαγής, ανεξάρτητα από μια παγκόσμια 
συμφωνία για την κλιματική αλλαγή,  για 
την εξοικονόμηση του κόστους των 
ορυκτών καυσίμων και την εξασφάλιση 
των σημαντικών οφελών από την 
προώθηση των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας·
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Or. en

Τροπολογία 448
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την ΕΕ να εξακολουθήσει να 
διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για την παγκόσμια 
συμφωνία για το κλίμα· είναι της άποψης 
ότι η διπλωματία για το κλίμα θα πρέπει 
να τεθεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)· 
τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να γνωρίζει τις 
συνέπειες μιας αποτυχίας σύναψης μιας 
παγκόσμιας συμφωνίας για την κλιματική 
αλλαγή·

30. καλεί την ΕΕ να εξακολουθήσει να 
διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για την παγκόσμια 
συμφωνία για το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 449
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την ΕΕ να εξακολουθήσει να 
διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για την παγκόσμια 
συμφωνία για το κλίμα· είναι της άποψης 
ότι η διπλωματία για το κλίμα θα πρέπει να 
τεθεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)· 
τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να γνωρίζει τις 
συνέπειες μιας αποτυχίας σύναψης μιας 
παγκόσμιας συμφωνίας για την κλιματική 
αλλαγή·

30. καλεί την ΕΕ να εξακολουθήσει να 
διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για την παγκόσμια 
συμφωνία για το κλίμα· διαπιστώνει ότι 
μόνο μια συμφωνία με παγκόσμια 
δεσμευτικό χαρακτήρα μπορεί να 
οδηγήσει στην επιτυχία της πολιτικής για 
το κλίμα και ότι περαιτέρω μονομερείς 
ενέργειες μπορούν να επιφέρουν 
αποδυνάμωση της οικείας βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας· είναι της άποψης ότι 
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η διπλωματία για το κλίμα θα πρέπει να 
τεθεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)· 
τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να γνωρίζει τις 
συνέπειες μιας αποτυχίας σύναψης μιας 
παγκόσμιας συμφωνίας για την κλιματική 
αλλαγή·

Or. de

Τροπολογία 450
Fiona Hall, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την ΕΕ να εξακολουθήσει να 
διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για την παγκόσμια 
συμφωνία για το κλίμα· είναι της άποψης 
ότι η διπλωματία για το κλίμα θα πρέπει 
να τεθεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)·
τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να γνωρίζει τις 
συνέπειες μιας αποτυχίας σύναψης μιας 
παγκόσμιας συμφωνίας για την κλιματική 
αλλαγή·

30. καλεί την ΕΕ να εξακολουθήσει να 
διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για την παγκόσμια 
συμφωνία για το κλίμα· τονίζει ότι η ΕΕ 
πρέπει να κατανοήσει τις ύστατες
συνέπειες μιας αποτυχίας σύναψης μιας 
παγκόσμιας συμφωνίας για την κλιματική 
αλλαγή και, ως εκ τούτου, να ηγηθεί της 
επί του παρόντος βραδείας διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης μιας φιλόδοξης 
διεθνούς συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 451
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την ΕΕ να εξακολουθήσει να 
διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για την παγκόσμια 
συμφωνία για το κλίμα· είναι της άποψης 

30. καλεί την ΕΕ να εξακολουθήσει να 
διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για την παγκόσμια 
συμφωνία για το κλίμα· τονίζει ότι η ΕΕ 
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ότι η διπλωματία για το κλίμα θα πρέπει 
να τεθεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)·
τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να γνωρίζει τις 
συνέπειες μιας αποτυχίας σύναψης μιας 
παγκόσμιας συμφωνίας για την κλιματική 
αλλαγή·

πρέπει να γνωρίζει τις συνέπειες μιας 
αποτυχίας σύναψης μιας παγκόσμιας 
συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 452
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την ΕΕ να εξακολουθήσει να 
διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για την παγκόσμια 
συμφωνία για το κλίμα· είναι της άποψης 
ότι η διπλωματία για το κλίμα θα πρέπει να 
τεθεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)· 
τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να γνωρίζει τις 
συνέπειες μιας αποτυχίας σύναψης μιας 
παγκόσμιας συμφωνίας για την κλιματική 
αλλαγή·

30. καλεί την ΕΕ να εξακολουθήσει να 
διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για την παγκόσμια 
συμφωνία για το κλίμα· είναι της άποψης 
ότι η διπλωματία για το κλίμα θα πρέπει να 
τεθεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)· 
τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να γνωρίζει τις 
συνέπειες μιας αποτυχίας σύναψης μιας 
παγκόσμιας συμφωνίας για την κλιματική 
αλλαγή· ως εκ τούτου, εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι ο χάρτης πορείας 
δεν παρουσιάζει σενάριο μη επίτευξης 
μιας τέτοιας συμφωνίας· υπογραμμίζει 
τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 453
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την ΕΕ να εξακολουθήσει να 
διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για την παγκόσμια 
συμφωνία για το κλίμα· είναι της άποψης 
ότι η διπλωματία για το κλίμα θα πρέπει 
να τεθεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)· 
τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να γνωρίζει τις 
συνέπειες μιας αποτυχίας σύναψης μιας 
παγκόσμιας συμφωνίας για την κλιματική 
αλλαγή·

30. καλεί την ΕΕ να εξακολουθήσει να 
διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για την παγκόσμια 
συμφωνία για το κλίμα· είναι της άποψης 
ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ) θα πρέπει να συμβάλει 
στην ενίσχυση της πολιτικής της ΕΕ για 
το κλίμα· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 
γνωρίζει τις συνέπειες μιας αποτυχίας 
σύναψης μιας παγκόσμιας συμφωνίας για 
την κλιματική αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 454
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την ΕΕ να εξακολουθήσει να 
διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για την παγκόσμια 
συμφωνία για το κλίμα· είναι της άποψης 
ότι η διπλωματία για το κλίμα θα πρέπει να 
τεθεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)· 
τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να γνωρίζει τις 
συνέπειες μιας αποτυχίας σύναψης μιας 
παγκόσμιας συμφωνίας για την κλιματική 
αλλαγή·

30. καλεί την ΕΕ να εξακολουθήσει να 
διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για την παγκόσμια 
συμφωνία για το κλίμα· είναι της άποψης 
ότι η διπλωματία για το κλίμα θα πρέπει να 
τεθεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)· 
τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να γνωρίζει τις 
συνέπειες μιας αποτυχίας σύναψης μιας 
παγκόσμιας συμφωνίας για την κλιματική 
αλλαγή και να τις λαμβάνει υπόψη στο 
πλαίσιο πολιτικής που πρόκειται να 
αναπτυχθεί για το 2040 και στη συνέχεια 
για το 2050·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ δεν πρέπει μόνο να έχει επίγνωση της ενδεχόμενης αποτυχίας των διαπραγματεύσεων 
σχετικά με τη σύναψη παγκόσμιας συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή, αλλά πρέπει να είναι 
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και προετοιμασμένη για μια τέτοια εξέλιξη.

Τροπολογία 455
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την ΕΕ να εξακολουθήσει να 
διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για την παγκόσμια 
συμφωνία για το κλίμα· είναι της άποψης 
ότι η διπλωματία για το κλίμα θα πρέπει να 
τεθεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)· 
τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να γνωρίζει τις 
συνέπειες μιας αποτυχίας σύναψης μιας 
παγκόσμιας συμφωνίας για την κλιματική 
αλλαγή·

30. καλεί την ΕΕ να εξακολουθήσει να 
διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για την παγκόσμια 
συμφωνία για το κλίμα· είναι της άποψης 
ότι η διπλωματία για το κλίμα θα πρέπει να 
τεθεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)· 
τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να γνωρίζει τις 
συνέπειες μιας αποτυχίας σύναψης μιας 
παγκόσμιας συμφωνίας για την κλιματική 
αλλαγή, όμως η απουσία μιας τέτοιας 
συμφωνίας θα μπορούσε να έχει ως 
αποτέλεσμα την αύξηση της διαρροής 
άνθρακα και την επακόλουθη αύξηση 
των εκπομπών παγκοσμίως·

Or. pl

Τροπολογία 456
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την ΕΕ να εξακολουθήσει να 
διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για την παγκόσμια 
συμφωνία για το κλίμα· είναι της άποψης 
ότι η διπλωματία για το κλίμα θα πρέπει να 
τεθεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)· 
τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να γνωρίζει τις 

30. καλεί την ΕΕ να εξακολουθήσει να 
διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για την παγκόσμια 
συμφωνία για το κλίμα· είναι της άποψης 
ότι η διπλωματία για το κλίμα θα πρέπει να 
τεθεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)· 
τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να γνωρίζει τις 
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συνέπειες μιας αποτυχίας σύναψης μιας 
παγκόσμιας συμφωνίας για την κλιματική 
αλλαγή·

συνέπειες μιας αποτυχίας σύναψης μιας 
παγκόσμιας συμφωνίας για την κλιματική 
αλλαγή και τις επιπτώσεις για τις 
πολιτικές της ΕΕ για το κλίμα και την 
ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 457
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την ΕΕ να εξακολουθήσει να 
διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για την παγκόσμια 
συμφωνία για το κλίμα· είναι της άποψης 
ότι η διπλωματία για το κλίμα θα πρέπει να 
τεθεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)· 
τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να γνωρίζει τις 
συνέπειες μιας αποτυχίας σύναψης μιας 
παγκόσμιας συμφωνίας για την κλιματική 
αλλαγή·

30. καλεί την ΕΕ να εξακολουθήσει να 
διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για την παγκόσμια 
συμφωνία για το κλίμα· είναι της άποψης 
ότι η διπλωματία για το κλίμα θα πρέπει να 
τεθεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)· 
τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να υπολογίσει τις 
συνέπειες μιας αποτυχίας σύναψης μιας 
παγκόσμιας συμφωνίας για την κλιματική 
αλλαγή·

Or. sl

Τροπολογία 458
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
έρευνας, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε 
επίπεδο κρατών μελών, προκειμένου να 
παρουσιαστούν οι εξελίξεις και η πρόοδος 
όσον αφορά τη νέα τεχνολογία στον τομέα 
της ενέργειας και να διατηρηθεί η 
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ηγετική θέση της ΕΕ στον τομέα της 
τεχνολογίας, ούτως ώστε η ενεργειακή 
μετάβαση να συμβάλει στην ευρωπαϊκή 
ατζέντα για την ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 459
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. επισημαίνει ότι ο τομέας που δεν 
υπάγεται στο ΣΕΕ ευθύνεται για το 55% 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
της ΕΕ και, ταυτόχρονα με το ΣΕΕ, είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι και ο 
τομέας που δεν υπάγεται στο ΣΕΕ 
αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί 
για τις μειώσεις εκπομπών· τονίζει την 
ανάγκη πολιτικής καθοδήγησης σε 
επίπεδο ΕΕ και ανάληψης συγκεκριμένων 
δράσεων για την αντιμετώπιση του 
ζητήματος αυτού·

Or. en

Τροπολογία 460
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. ζητεί να καθοριστεί ευρωπαϊκός 
δεσμευτικός στόχος μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 
2030 ως βασική κινητήρια δύναμη της 
συνεχιζόμενης εγχώριας απαλλαγής από 



PE496.501v01-00 130/168 AM\913608EL.doc

EL

τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2020·

Or. en

Τροπολογία 461
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Έρευνα, νέες τεχνολογίες και εναλλακτικά 
καύσιμα

Έρευνα, ανθρώπινοι πόροι, νέες 
τεχνολογίες και εναλλακτικά καύσιμα

Or. sl

Τροπολογία 462
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. 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 ενδέχεται να οδηγήσει σε 
υψηλές τιμές ενέργειας·

διαγράφεται

(Μετατρέπεται στην παράγραφο 11α)

Or. sl



AM\913608EL.doc 131/168 PE496.501v01-00

EL

Τροπολογία 463
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. 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 ενδέχεται να οδηγήσει σε 
υψηλές τιμές ενέργειας·

31. 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 
προκλήσεις· είναι της άποψης ότι οι 
πρόσφατες σχετικά υψηλές τιμές ορυκτών 
καυσίμων, παρόλο που επιδοτούνται εδώ 
και δεκαετίες, οδήγησαν στην αύξηση 
των τιμών ενέργειας, εντείνοντας έτσι την 
ανάγκη για την ανάπτυξη και εξάπλωση 
εγχώριων βιώσιμων πόρων· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η 
προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
μέσω οικονομικής στήριξης ενδέχεται να 
οδηγήσει σε αύξηση των τιμών ενέργειας·
ωστόσο, υπογραμμίζει ότι κάτι τέτοιο θα 
πρέπει να συγκριθεί με τα συνολικά οφέλη 
που συνδέονται με την εξάπλωση των 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της αποφυγής του 
κόστους που συνδέεται με το διοξείδιο 
του άνθρακα, της δημιουργίας εσόδων 
στην αγορά ενέργειας και του θετικού 
αντίκτυπου του φαινομένου της 
κατάταξης αξιολόγησης («merit-order-
effect») στη μείωση των χονδρικών τιμών 
ηλεκτρικής ενέργειας· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι δεν 
πραγματοποιείται συχνά μετακύλιση του 
οφέλους στους καταναλωτές και καλεί 
σθεναρά τους παράγοντες της αγοράς να 
το πράξουν·

Or. en
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Τροπολογία 464
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. 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 
ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλές τιμές 
ενέργειας·

31. πιστεύει ότι οι τιμές διαδραματίζουν 
καίριο ρόλο στις συναφείς με την ενέργεια 
επενδύσεις και τις επιλογές που 
σχετίζονται με την παραγωγή ενέργειας· 
σημειώνει ότι οι διαφορετικές πολιτικές 
που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για να 
προωθήσουν την ανανεώσιμη ενέργεια θα 
πρέπει να θεωρούνται καμπύλη μάθησης· 
είναι της άποψης ότι η ασταθής και 
αβέβαια τιμή των ορυκτών καυσίμων θα 
προάγουν την ανάπτυξη ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας με την προϋπόθεση ότι 
θα εξαλειφθούν αστοχίες της αγοράς και 
της πολιτικής· σημειώνει, ωστόσο, ότι τα
κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν μια 
προσαρμοσμένη και διαφανή προσέγγιση 
κατά τη θέσπιση προγραμμάτων 
στήριξης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 465
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. 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 

31. πιστεύει ότι μόνο το πλήρες κόστος θα 
εξασφαλίσει ότι οι συναφείς με την 
ενέργεια επενδύσεις θα προωθήσουν την 
ενεργειακή απόδοση και την 
εξοικονόμηση ενέργειας· σημειώνει ότι οι 
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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 
ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλές τιμές 
ενέργειας·

διαφορετικές πολιτικές που εφαρμόζουν τα 
κράτη μέλη για να προωθήσουν την 
ανανεώσιμη ενέργεια παρουσιάζουν τόσο 
επιτυχίες όσο και προβλήματα· είναι της 
άποψης ότι η ασταθής και αβέβαιη τιμή 
των ορυκτών καυσίμων θα προάγουν την 
ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
με την προϋπόθεση ότι θα εξαλειφθούν 
αστοχίες της αγοράς και της πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 466
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. 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 
ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλές τιμές 
ενέργειας·

31. 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 
ότι η στήριξη της ενέργειας από ορυκτές 
πηγές και της πυρηνικής ενέργειας, 
καθώς και η μη ισορροπημένη 
οικονομική στήριξη των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν στρέβλωση του 
ανταγωνισμού και να οδηγήσουν σε 
υψηλές τιμές ενέργειας· παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να καταργήσουν σταδιακά τις 
μη αποδοτικές επιδοτήσεις ορυκτών 
καυσίμων σύμφωνα με τη συμφωνία της 
G-20·

Or. en
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Τροπολογία 467
Sabine Wils, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. 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 
ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλές τιμές 
ενέργειας·

31. πιστεύει ότι οι τιμές διαδραματίζουν 
καίριο ρόλο στις συναφείς με την ενέργεια 
επενδύσεις και στην παραγωγή ενέργειας· 
σημειώνει ότι οι μεταρρυθμίσεις 
πολιτικών που εφαρμόζουν ορισμένα
κράτη μέλη για να προωθήσουν την 
ανανεώσιμη ενέργεια έχουν συντελέσει 
στη δημιουργία αβεβαιότητας για τον 
επενδυτή· είναι της άποψης ότι η τάση για 
ολοένα υψηλότερες τιμές ορυκτών 
καυσίμων προάγει την ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· σημειώνει 
ότι η προώθηση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας μέσω οικονομικής στήριξης
οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας 
μακροπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 468
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. 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 

31. 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 
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καυσίμων προάγουν την ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η 
προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλές τιμές
ενέργειας·

καυσίμων προάγουν την ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η 
προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
ενδέχεται οδηγεί αύξηση των τιμών 
ενέργειας· σημειώνει ότι η 
μακροπρόθεσμη στήριξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βαρύνει 
άμεσα τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, μέσω 
του κόστους της ενέργειας που 
προμηθεύονται 

Or. pl

Τροπολογία 469
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. 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 ενδέχεται να οδηγήσει σε 
υψηλές τιμές ενέργειας·

31. 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 προκλήσεις όσο και 
ευκαιρίες· είναι της άποψης ότι οι 
πρόσφατες σχετικά υψηλές τιμές ορυκτών 
καυσίμων αυξάνουν τις τιμές ενέργειας· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι σε ορισμένα κράτη 
μέλη η προώθηση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας ενδέχεται επίσης να οδηγήσει σε 
υψηλότερες τιμές ενέργειας 
βραχυπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 470
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. 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 
ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλές τιμές 
ενέργειας·

31. 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 
ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλές τιμές 
ενέργειας· τονίζει την ανάγκη εξέτασης 
της επιλογής ενός πανευρωπαϊκού 
συστήματος επιδοτήσεων ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας που θα προωθούσε 
ανταγωνιστικές και βιώσιμες τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 471
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. 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, 

31. 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, 
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ωστόσο, ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η 
προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλές τιμές 
ενέργειας·

ωστόσο, ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η 
προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλές τιμές 
ενέργειας· πιστεύει ότι η Ένωση θα 
πρέπει να προσανατολιστεί προς την 
εναρμονισμένη στήριξη των 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 472
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. 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 
ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλές τιμές 
ενέργειας·

31. 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 
ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλές τιμές 
ενέργειας με αυξημένο κίνδυνο 
ενεργειακής ένδειας, απώλειας της 
βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και 
αύξησης των φορολογικών 
επιβαρύνσεων·

Or. en

Τροπολογία 473
Herbert Reul
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. 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 
ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλές τιμές 
ενέργειας·

31. 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 
ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλές τιμές 
ενέργειας και να προκαλέσει έτσι 
ενεργειακή ένδεια·

Or. de

Τροπολογία 474
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31a. υπογραμμίζει τον ρόλο της έρευνας, 
τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο 
κρατών μελών, ώστε να είναι δυνατές 
νέες τεχνολογικές εξελίξεις και πρόοδοι 
στον τομέα της ενέργειας και να 
διατηρηθεί το τεχνολογικό προβάδισμα 
της ΕΕ, προκειμένου οι αλλαγές στο 
ενεργειακό σύστημα να δώσουν τη 
δυνατότητα για ανάπτυξη και να 
δημιουργήσουν θέσεις εργασίας·

Or. de
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Τροπολογία 475
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31a. πιστεύει ότι οι τιμές ενέργειας θα 
αυξηθούν και ζητεί από τα κράτη μέλη να 
συμφωνήσουν επί της ανάληψης δράσεων 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
αυξήσεις των τιμών είναι αναλογικές 
προς τα διαφορετικά επίπεδα 
εισοδημάτων των νοικοκυριών σε 
ολόκληρη την Ευρώπη ώστε να 
αποτραπεί η αύξηση της ενεργειακής 
ένδειας στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 476
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. πιστεύει ότι, ενώ τα τελευταία χρόνια 
οι λογαριασμοί κατανάλωσης ενέργειας 
στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί, η εξέλιξη 
αυτή έχει οδηγήσει σε μια «έξυπνη» 
προσέγγιση της ενεργειακής απόδοσης 
και της εξοικονόμησης ενέργειας, που 
βασίζεται στην κοινή λογική· πιστεύει, 
παρόλα αυτά, ότι ο ρόλος των 
τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθίσταται όλο και 
πιο σημαντικός για την ενέργεια· 
επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο 
των ευφυών συστημάτων μέτρησης στην 
παροχή στους καταναλωτές στοιχείων 
σχετικών με την κατανάλωση ενέργειας 
στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις·

διαγράφεται
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(Μετατρέπεται σε παράγραφο 16α)

Or. sl

Τροπολογία 477
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. πιστεύει ότι, ενώ τα τελευταία χρόνια 
οι λογαριασμοί κατανάλωσης ενέργειας 
στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί, η εξέλιξη 
αυτή έχει οδηγήσει σε μια «έξυπνη» 
προσέγγιση της ενεργειακής απόδοσης και 
της εξοικονόμησης ενέργειας, που 
βασίζεται στην κοινή λογική· πιστεύει, 
παρόλα αυτά, ότι ο ρόλος των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
καθίσταται όλο και πιο σημαντικός για την 
ενέργεια· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, 
τον ρόλο των ευφυών συστημάτων 
μέτρησης στην παροχή στους 
καταναλωτές στοιχείων σχετικών με την 
κατανάλωση ενέργειας στα νοικοκυριά 
και στις επιχειρήσεις·

32. πιστεύει ότι, ενώ τα τελευταία χρόνια 
οι τιμές της ενέργειας στην Ευρώπη έχουν 
αυξηθεί, η ανάπτυξη φιλόδοξων και 
φιλικών προς τον χρήστη πολιτικών
ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης 
ενέργειας αποτελεί τη μοναδική 
πραγματική εναλλακτική λύση 
προκειμένου να διατηρηθεί το ενεργειακό 
κόστος υπό έλεγχο· πιστεύει, παρόλα αυτά, 
ότι ο ρόλος των τεχνολογιών πληροφοριών 
και επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθίσταται όλο 
και πιο σημαντικός για την ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 478
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. πιστεύει ότι, ενώ τα τελευταία χρόνια 
οι λογαριασμοί κατανάλωσης ενέργειας 
στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί, η εξέλιξη 
αυτή έχει οδηγήσει σε μια «έξυπνη» 

32. πιστεύει ότι, ενώ τα τελευταία χρόνια 
οι λογαριασμοί κατανάλωσης ενέργειας 
στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί, η εξέλιξη 
αυτή έχει οδηγήσει σε μια «έξυπνη» 
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προσέγγιση της ενεργειακής απόδοσης και 
της εξοικονόμησης ενέργειας, που 
βασίζεται στην κοινή λογική· πιστεύει, 
παρόλα αυτά, ότι ο ρόλος των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
καθίσταται όλο και πιο σημαντικός για την 
ενέργεια· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, 
τον ρόλο των ευφυών συστημάτων 
μέτρησης στην παροχή στους 
καταναλωτές στοιχείων σχετικών με την 
κατανάλωση ενέργειας στα νοικοκυριά και 
στις επιχειρήσεις·

προσέγγιση της ενεργειακής απόδοσης και 
της εξοικονόμησης ενέργειας, που 
βασίζεται στην κοινή λογική· τονίζει τη 
σημασία πλαισίωσης αυτής της φυσικής 
αλλά ανεπαρκούς αλλαγής στη 
συμπεριφορά με τις σωστές δράσεις 
πολιτικής και οικονομικής στήριξης για 
την περαιτέρω ενίσχυση της 
εξοικονόμησης ενέργειας· πιστεύει, 
παρόλα αυτά, ότι ο ρόλος των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
καθίσταται όλο και πιο σημαντικός για την 
ενέργεια· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, 
την ανάγκη προσδιορισμού του ρόλου 
των προγραμμάτων ανταπόκρισης στη 
ζήτηση που εστιάζουν στα οφέλη των 
καταναλωτών, παρέχοντάς τους στοιχεία 
σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας στα 
νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 479
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. πιστεύει ότι, ενώ τα τελευταία χρόνια 
οι λογαριασμοί κατανάλωσης ενέργειας 
στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί, η εξέλιξη 
αυτή έχει οδηγήσει σε μια «έξυπνη» 
προσέγγιση της ενεργειακής απόδοσης και 
της εξοικονόμησης ενέργειας, που 
βασίζεται στην κοινή λογική· πιστεύει, 
παρόλα αυτά, ότι ο ρόλος των 
τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθίσταται όλο και 
πιο σημαντικός για την ενέργεια· 
επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο 
των ευφυών συστημάτων μέτρησης στην 
παροχή στους καταναλωτές στοιχείων 
σχετικών με την κατανάλωση ενέργειας 

32. πιστεύει ότι η αύξηση, τα τελευταία 
χρόνια, των λογαριασμών κατανάλωσης 
ενέργειας στην Ευρώπη έχει αναπτύξει μια 
«έξυπνη» προσέγγιση της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας, που βασίζεται στην κοινή 
λογική· τονίζει ότι ο ρόλος των 
τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) και η εφαρμογή τους 
σε όλα τα ευφυή δίκτυα έχουν ολοένα 
μεγαλύτερη σημασία για την ανάπτυξη 
αποδοτικής κατανάλωσης ενέργειας και, 
ιδίως για την ανάπτυξη ευφυών 
συστημάτων μέτρησης που παρέχουν 
στους καταναλωτές στοιχεία σχετικά με 
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στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις· την κατανάλωση ενέργειας στα νοικοκυριά 
και στις επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 480
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. πιστεύει ότι, ενώ τα τελευταία χρόνια 
οι λογαριασμοί κατανάλωσης ενέργειας 
στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί, η εξέλιξη 
αυτή έχει οδηγήσει σε μια «έξυπνη» 
προσέγγιση της ενεργειακής απόδοσης και 
της εξοικονόμησης ενέργειας, που 
βασίζεται στην κοινή λογική· πιστεύει, 
παρόλα αυτά, ότι ο ρόλος των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
καθίσταται όλο και πιο σημαντικός για την 
ενέργεια· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, 
τον ρόλο των ευφυών συστημάτων 
μέτρησης στην παροχή στους καταναλωτές 
στοιχείων σχετικών με την κατανάλωση 
ενέργειας στα νοικοκυριά και στις 
επιχειρήσεις·

32. πιστεύει ότι, ενώ τα τελευταία χρόνια 
οι λογαριασμοί κατανάλωσης ενέργειας 
στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί, η εξέλιξη 
αυτή έχει οδηγήσει σε μια «έξυπνη» 
προσέγγιση της ενεργειακής απόδοσης και 
της εξοικονόμησης ενέργειας, που 
βασίζεται στην κοινή λογική· πιστεύει, 
παρόλα αυτά, ότι ο ρόλος των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
καθίσταται όλο και πιο σημαντικός για την 
ενέργεια· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, 
τον ρόλο των ευφυών συστημάτων 
μέτρησης στην παροχή στους καταναλωτές 
στοιχείων σχετικών με την κατανάλωση 
ενέργειας στα νοικοκυριά και στις 
επιχειρήσεις· υπογραμμίζει ότι οι 
καταναλωτές γίνονται ενεργά 
ενδιαφερόμενα μέρη της ενεργειακής 
απόδοσης καθώς παρατηρούν την 
ενεργειακή τους κατανάλωση, την 
παρακολουθούν και την ελέγχουν 
αποτελεσματικά·

Or. en

Τροπολογία 481
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32



AM\913608EL.doc 143/168 PE496.501v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. πιστεύει ότι, ενώ τα τελευταία χρόνια 
οι λογαριασμοί κατανάλωσης ενέργειας 
στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί, η εξέλιξη 
αυτή έχει οδηγήσει σε μια «έξυπνη» 
προσέγγιση της ενεργειακής απόδοσης και 
της εξοικονόμησης ενέργειας, που 
βασίζεται στην κοινή λογική· πιστεύει, 
παρόλα αυτά, ότι ο ρόλος των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
καθίσταται όλο και πιο σημαντικός για την 
ενέργεια· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, 
τον ρόλο των ευφυών συστημάτων 
μέτρησης στην παροχή στους καταναλωτές 
στοιχείων σχετικών με την κατανάλωση 
ενέργειας στα νοικοκυριά και στις 
επιχειρήσεις·

32. πιστεύει ότι, ενώ τα τελευταία χρόνια 
οι λογαριασμοί κατανάλωσης ενέργειας 
στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί, η εξέλιξη 
αυτή έχει οδηγήσει σε μια «έξυπνη» 
προσέγγιση της ενεργειακής απόδοσης και 
της εξοικονόμησης ενέργειας, που 
βασίζεται στην κοινή λογική· πιστεύει, 
παρόλα αυτά, ότι ο ρόλος των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
καθίσταται όλο και πιο σημαντικός για την 
ενέργεια· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, 
τον ρόλο των ευφυών συστημάτων 
μέτρησης στην παροχή στους καταναλωτές 
στοιχείων σχετικών με την κατανάλωση 
ενέργειας στα νοικοκυριά και στις 
επιχειρήσεις· υπογραμμίζει ότι οι 
καταναλωτές γίνονται ενεργά 
ενδιαφερόμενα μέρη της ενεργειακής 
απόδοσης καθώς παρατηρούν την 
ενεργειακή τους κατανάλωση, την 
παρακολουθούν και την ελέγχουν 
αποτελεσματικά·

Or. en

Τροπολογία 482
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. πιστεύει ότι, ενώ τα τελευταία χρόνια 
οι λογαριασμοί κατανάλωσης ενέργειας 
στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί, η εξέλιξη 
αυτή έχει οδηγήσει σε μια «έξυπνη» 
προσέγγιση της ενεργειακής απόδοσης και 
της εξοικονόμησης ενέργειας, που 
βασίζεται στην κοινή λογική· πιστεύει, 
παρόλα αυτά, ότι ο ρόλος των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
καθίσταται όλο και πιο σημαντικός για την 

32. πιστεύει ότι, ενώ τα τελευταία χρόνια 
οι λογαριασμοί κατανάλωσης ενέργειας 
στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί, η εξέλιξη 
αυτή έχει οδηγήσει σε μια «έξυπνη» 
προσέγγιση της ενεργειακής απόδοσης και 
της εξοικονόμησης ενέργειας, που 
βασίζεται στην κοινή λογική· πιστεύει, 
παρόλα αυτά, ότι ο ρόλος των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
καθίσταται όλο και πιο σημαντικός για την 
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ενέργεια· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, 
τον ρόλο των ευφυών συστημάτων 
μέτρησης στην παροχή στους καταναλωτές 
στοιχείων σχετικών με την κατανάλωση 
ενέργειας στα νοικοκυριά και στις 
επιχειρήσεις·

ενέργεια· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, 
τον ρόλο των ευφυών συστημάτων 
μέτρησης στην παροχή στους καταναλωτές 
στοιχείων σχετικών με την κατανάλωση 
ενέργειας στα νοικοκυριά και στις 
επιχειρήσεις· υπογραμμίζει ότι οι 
καταναλωτές γίνονται ενεργά 
ενδιαφερόμενα μέρη της ενεργειακής 
απόδοσης καθώς παρατηρούν την 
ενεργειακή τους κατανάλωση, την 
παρακολουθούν και την ελέγχουν 
αποτελεσματικά·

Or. en

Τροπολογία 483
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. πιστεύει ότι, ενώ τα τελευταία χρόνια 
οι λογαριασμοί κατανάλωσης ενέργειας 
στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί, η εξέλιξη 
αυτή έχει οδηγήσει σε μια «έξυπνη» 
προσέγγιση της ενεργειακής απόδοσης και 
της εξοικονόμησης ενέργειας, που 
βασίζεται στην κοινή λογική· πιστεύει, 
παρόλα αυτά, ότι ο ρόλος των 
τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθίσταται όλο και 
πιο σημαντικός για την ενέργεια· 
επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο 
των ευφυών συστημάτων μέτρησης στην 
παροχή στους καταναλωτές στοιχείων 
σχετικών με την κατανάλωση ενέργειας 
στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις·

32. πιστεύει ότι, ενώ τα τελευταία χρόνια 
οι λογαριασμοί κατανάλωσης ενέργειας 
στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί, η εξέλιξη 
αυτή έχει οδηγήσει σε μια «έξυπνη» 
αποτελεσματική ως προς το κόστος 
προσέγγιση για τη μείωση της χρήσης 
ενέργειας μέσω της ενεργειακής απόδοσης 
και της εξοικονόμησης ενέργειας· πιστεύει 
ότι ο ρόλος των τεχνολογιών πληροφοριών 
και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης καθίσταται όλο και 
πιο σημαντικός· επισημαίνει, στο πλαίσιο 
αυτό, τον ρόλο των ευφυών συστημάτων 
μέτρησης στην παροχή στους καταναλωτές 
στοιχείων σε πραγματικό χρόνο σχετικών 
με την κατανάλωση ενέργειας στα 
νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, καθώς 
και πληροφορίες σχετικά με μέτρα και 
δυνατότητες ενεργειακής απόδοσης·

Or. en
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Τροπολογία 484
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. πιστεύει ότι, ενώ τα τελευταία χρόνια 
οι λογαριασμοί κατανάλωσης ενέργειας 
στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί, η εξέλιξη 
αυτή έχει οδηγήσει σε μια «έξυπνη» 
προσέγγιση της ενεργειακής απόδοσης και 
της εξοικονόμησης ενέργειας, που 
βασίζεται στην κοινή λογική· πιστεύει, 
παρόλα αυτά, ότι ο ρόλος των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
καθίσταται όλο και πιο σημαντικός για την 
ενέργεια· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, 
τον ρόλο των ευφυών συστημάτων 
μέτρησης στην παροχή στους καταναλωτές 
στοιχείων σχετικών με την κατανάλωση 
ενέργειας στα νοικοκυριά και στις 
επιχειρήσεις·

32. πιστεύει ότι, ενώ τα τελευταία χρόνια 
οι λογαριασμοί κατανάλωσης ενέργειας 
στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί, η εξέλιξη 
αυτή έχει οδηγήσει σε μια «έξυπνη» 
προσέγγιση της ενεργειακής απόδοσης και 
της εξοικονόμησης ενέργειας, που 
βασίζεται στην κοινή λογική· πιστεύει, 
παρόλα αυτά, ότι ο ρόλος των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
καθίσταται όλο και πιο σημαντικός για την 
ενέργεια· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, 
τον ρόλο των ευφυών συστημάτων 
μέτρησης στην παροχή στους καταναλωτές 
στοιχείων σχετικών με την κατανάλωση 
ενέργειας στα νοικοκυριά και στις 
επιχειρήσεις· υπογραμμίζει ότι οι 
καταναλωτές θα πρέπει να γίνονται 
ενεργά ενδιαφερόμενα μέρη της 
ενεργειακής απόδοσης, 
παρακολουθώντας και ελέγχοντας 
αποτελεσματικά την ενεργειακή τους 
κατανάλωση·

Or. en

Τροπολογία 485
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. πιστεύει ότι, ενώ τα τελευταία χρόνια 
οι λογαριασμοί κατανάλωσης ενέργειας 
στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί, η εξέλιξη 
αυτή έχει οδηγήσει σε μια «έξυπνη» 
προσέγγιση της ενεργειακής απόδοσης και 

32. πιστεύει ότι, ενώ τα τελευταία χρόνια 
οι λογαριασμοί κατανάλωσης ενέργειας 
στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί, η εξέλιξη 
αυτή έχει οδηγήσει σε μια «έξυπνη» 
προσέγγιση της ενεργειακής απόδοσης και 
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της εξοικονόμησης ενέργειας, που 
βασίζεται στην κοινή λογική· πιστεύει, 
παρόλα αυτά, ότι ο ρόλος των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
καθίσταται όλο και πιο σημαντικός για την 
ενέργεια· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, 
τον ρόλο των ευφυών συστημάτων 
μέτρησης στην παροχή στους καταναλωτές 
στοιχείων σχετικών με την κατανάλωση 
ενέργειας στα νοικοκυριά και στις 
επιχειρήσεις·

της εξοικονόμησης ενέργειας, που 
βασίζεται στην κοινή λογική· πιστεύει, 
παρόλα αυτά, ότι ο ρόλος των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
καθίσταται όλο και πιο σημαντικός για την 
ενέργεια· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, 
τον ρόλο των ευφυών συστημάτων 
μέτρησης στην παροχή στους καταναλωτές 
στοιχείων σχετικών με την κατανάλωση 
ενέργειας στα νοικοκυριά και στις 
επιχειρήσεις· υπογραμμίζει ότι είναι 
απαραίτητη η ενεργή συμμετοχή των 
καταναλωτών και ότι θα είναι 
απαραίτητη η διοργάνωση ενημερωτικών 
εκστρατειών για τους καταναλωτές 
προκειμένου να επωφεληθούν από τη 
διάδοση ευφυών ενεργειακών 
συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 486
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. πιστεύει ότι, ενώ τα τελευταία χρόνια 
οι λογαριασμοί κατανάλωσης ενέργειας 
στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί, η εξέλιξη 
αυτή έχει οδηγήσει σε μια «έξυπνη» 
προσέγγιση της ενεργειακής απόδοσης και 
της εξοικονόμησης ενέργειας, που 
βασίζεται στην κοινή λογική· πιστεύει, 
παρόλα αυτά, ότι ο ρόλος των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
καθίσταται όλο και πιο σημαντικός για την 
ενέργεια· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, 
τον ρόλο των ευφυών συστημάτων 
μέτρησης στην παροχή στους καταναλωτές 
στοιχείων σχετικών με την κατανάλωση 
ενέργειας στα νοικοκυριά και στις 
επιχειρήσεις·

32. πιστεύει ότι, ενώ τα τελευταία χρόνια 
οι λογαριασμοί κατανάλωσης ενέργειας 
στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί, η εξέλιξη 
αυτή έχει οδηγήσει σε μια «έξυπνη» 
προσέγγιση της ενεργειακής απόδοσης και 
της εξοικονόμησης ενέργειας, που 
βασίζεται στην κοινή λογική· πιστεύει, 
παρόλα αυτά, ότι ο ρόλος των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
καθίσταται όλο και πιο σημαντικός για την 
ενέργεια· τονίζει την ανάγκη παρακίνησης 
των καταναλωτών να παράγουν τη δική 
τους ενέργεια· επισημαίνει, στο πλαίσιο 
αυτό, τον ρόλο των ευφυών συστημάτων 
μέτρησης στην παροχή στους καταναλωτές 
στοιχείων σχετικών με την κατανάλωση 
ενέργειας στα νοικοκυριά και στις 
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επιχειρήσεις και  πλεόνασμα με το οποίο 
τροφοδοτείται πάλι το δίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 487
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. πιστεύει ότι, ενώ τα τελευταία χρόνια 
οι λογαριασμοί κατανάλωσης ενέργειας 
στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί, η εξέλιξη 
αυτή έχει οδηγήσει σε μια «έξυπνη» 
προσέγγιση της ενεργειακής απόδοσης και 
της εξοικονόμησης ενέργειας, που 
βασίζεται στην κοινή λογική· πιστεύει, 
παρόλα αυτά, ότι ο ρόλος των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
καθίσταται όλο και πιο σημαντικός για την 
ενέργεια· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, 
τον ρόλο των ευφυών συστημάτων 
μέτρησης στην παροχή στους καταναλωτές 
στοιχείων σχετικών με την κατανάλωση 
ενέργειας στα νοικοκυριά και στις 
επιχειρήσεις·

32. πιστεύει ότι, ενώ τα τελευταία χρόνια 
οι λογαριασμοί κατανάλωσης ενέργειας 
στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί, η εξέλιξη 
αυτή έχει οδηγήσει σε μια «έξυπνη» 
προσέγγιση της ενεργειακής απόδοσης και 
της εξοικονόμησης ενέργειας, που 
βασίζεται στην κοινή λογική· πιστεύει, 
παρόλα αυτά, ότι ο ρόλος των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
καθίσταται όλο και πιο σημαντικός για την 
ενέργεια· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, 
τον ρόλο των ευφυών συστημάτων 
μέτρησης στην παροχή στους καταναλωτές 
εύκολα κατανοητών στοιχείων σχετικών 
με την πραγματική κατανάλωση ενέργειας 
στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις μέσω 
της οθόνης ευφυούς συστήματος 
μέτρησης ή μέσω του Διαδικτύου·

Or. en

Τροπολογία 488
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. πιστεύει ότι η ανάπτυξη των ευφυών 
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δικτύων είναι ζήτημα επείγουσας 
ανάγκης, διότι χωρίς αυτά, δεν θα είναι 
δυνατή η ενοποίηση της αποκεντρωμένης 
παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και η βελτίωση της απόδοσης 
της κατανάλωσης ενέργειας, που είναι 
βασικές για την επίτευξη των 
ευρωπαϊκών στόχων «20-20-20»·

Or. en

Τροπολογία 489
Νίκη Τζαβέλα, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. πιστεύει ότι οι ενεργειακές υποδομές 
θα πρέπει να προσανατολιστούν 
περισσότερο προς τον τελικό χρήστη, με 
εντονότερη έμφαση στην αλληλεπίδραση 
μεταξύ των δυνατοτήτων του 
συστήματος διανομής και της 
κατανάλωσης, και τονίζει την ανάγκη για 
πραγματικού χρόνου, δύο κατευθύνσεων 
ροές ενέργειας και πληροφοριών· 
επισημαίνει τα οφέλη που έχουν για τους 
καταναλωτές οι νέες τεχνολογίες, όπως 
τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας σε 
επίπεδο ζήτησης και τα συστήματα 
ανταπόκρισης στη ζήτηση, που 
βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση της 
προσφοράς και της ζήτησης·

Or. en

Τροπολογία 490
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
έρευνας, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε 
επίπεδο κρατών μελών, προκειμένου να 
παρουσιαστούν οι εξελίξεις και η πρόοδος 
όσον αφορά τη νέα τεχνολογία στον τομέα 
της ενέργειας, να διατηρηθεί η ηγετική 
θέση της ΕΕ στον τομέα της τεχνολογίας 
και να αποτραπεί η εξάρτηση από την 
τεχνολογία που προέρχεται από τρίτες 
χώρες, ούτως ώστε η ενεργειακή 
μετάβαση να συμβάλει στην ευρωπαϊκή 
ατζέντα για την ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 491
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. πιστεύει ότι οι ενεργειακές υποδομές 
πρέπει να προσανατολιστούν περισσότερο 
προς τον τελικό χρήστη, με εντονότερη 
έμφαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ των 
δυνατοτήτων του συστήματος διανομής 
και της κατανάλωσης, και τονίζει την 
ανάγκη για πραγματικού χρόνου, δύο 
κατευθύνσεων ροές ενέργειας και 
πληροφοριών· επισημαίνει τα οφέλη που 
έχουν για τους καταναλωτές οι νέες 
τεχνολογίες, όπως τα συστήματα 
διαχείρισης ενέργειας σε επίπεδο ζήτησης 
και τα συστήματα ανταπόκρισης στη 
ζήτηση, που βελτιώνουν την ενεργειακή 
απόδοση της προσφοράς και της 
ζήτησης·

Or. en
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Τροπολογία 492
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. πιστεύει ότι η ενεργειακή υποδομή 
πρέπει να προσανατολιστεί περισσότερο 
προς τον τελικό χρήστη, με εντονότερη 
έμφαση στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 
δυνατοτήτων του συστήματος διανομής 
και της κατανάλωσης· τονίζει την ανάγκη 
για πραγματικού χρόνου, δύο 
κατευθύνσεων ροές ενέργειας και 
πληροφοριών· και επισημαίνει τα οφέλη 
που έχουν για τους καταναλωτές οι νέες 
τεχνολογίες, όπως τα συστήματα 
διαχείρισης ενέργειας σε επίπεδο ζήτησης 
και τα συστήματα ανταπόκρισης στη 
ζήτηση, που βελτιώνουν την ενεργειακή 
απόδοση της προσφοράς και της 
ζήτησης·

Or. en

Τροπολογία 493
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 a (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. επιθυμεί να τονίσει τον κεντρικό 
ρόλο της διαφάνειας των τιμών και της 
ενημέρωσης των καταναλωτών· θεωρεί 
εν προκειμένω ότι εναπόκειται στην 
Επιτροπή να ποσοτικοποιήσει με τη 
μέγιστη δυνατή ακρίβεια τις επιπτώσεις 
στην τιμή της ενέργειας που θα 
καταβάλλουν οι ιδιώτες και οι 
επιχειρήσεις ανάλογα με τα διάφορα 
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σενάρια που έχουν επιλεγεί·

Or. fr

Τροπολογία 494
Sabine Wils, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. αναγνωρίζει το γεγονός ότι η 
τρέχουσα τιμή ΣΕΕ για τον άνθρακα δεν 
θα αποτελέσει κίνητρο για επενδύσεις σε 
τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών και, επομένως, 
θα διαδραματίσει πολύ περιορισμένο 
ρόλο στην προώθηση της μείωσης των 
εκπομπών, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος, τις 
επόμενες δεκαετίες, να εγκλωβιστεί η ΕΕ 
σε υποδομές έντασης ανθρακούχων 
εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 495
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και οι 
ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένωση 
Καινοτομίας» θέτουν σε προτεραιότητα 
την ανάγκη για ανάπτυξη κάθε είδους
τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ, να 
προωθηθούν οι ευκαιρίες για θέσεις 

33. επισημαίνει τη μείωση του κόστους 
στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, που 
προκύπτει εν μέρει από τεχνολογικές 
βελτιώσεις μέσω προηγμένης έρευνας και 
ανάπτυξης· τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
συνεχιστεί η στήριξη της έρευνας και της 
ανάπτυξης για ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας, καθορίζοντας, μεταξύ άλλων, 
υψηλότερο μερίδιο για την έρευνα στον 
τομέα ανανεώσιμων μορφών ενέργειας σε 
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εργασίας και να υπάρξει αλλαγή στη 
συμπεριφορά των καταναλωτών·

ποσοστό 3% του δημόσιου ΑΕΠ που 
προορίζεται για την έρευνα και 
εφαρμόζοντας το σχέδιο ΣΕΤ· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και οι 
ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένωση 
Καινοτομίας» θέτουν σε προτεραιότητα 
την ανάγκη για ανάπτυξη ασφαλών και 
βιώσιμων τεχνολογιών χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ανταγωνιστικότητα στην 
ΕΕ, να προωθηθούν οι ευκαιρίες για θέσεις 
εργασίας και να υπάρξει αλλαγή στη 
συμπεριφορά των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 496
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και οι 
ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένωση 
Καινοτομίας» θέτουν σε προτεραιότητα 
την ανάγκη για ανάπτυξη κάθε είδους 
τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ, να 
προωθηθούν οι ευκαιρίες για θέσεις 
εργασίας και να υπάρξει αλλαγή στη 
συμπεριφορά των καταναλωτών·

33. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και οι 
ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένωση 
Καινοτομίας» θέτουν σε προτεραιότητα 
την ανάγκη για ανάπτυξη κάθε είδους 
τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ, να 
προωθηθούν οι ευκαιρίες για θέσεις 
εργασίας, να εκπληρωθούν οι 
μακροπρόθεσμοι στόχοι για την ενέργεια 
και την κλιματική αλλαγή και να υπάρξει 
αλλαγή στη συμπεριφορά των 
καταναλωτών· ζητεί, ως εκ τούτου, 
τουλάχιστον τα τρία τέταρτα του 
προϋπολογισμού για την έρευνα στον 
τομέα της ενέργειας της γραμμής 
προϋπολογισμού που αφορά την ασφαλή, 
καθαρή και αποδοτική ενέργεια, να 
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προορίζονται για τις ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειες και την ενεργειακή απόδοση 
βάσει των προτεραιοτήτων που 
προσδιορίζονται στο στρατηγικό Σχέδιο 
Ενεργειακών Τεχνολογιών· επισημαίνει 
ότι το σχέδιο ΣΕΤ θα πρέπει να 
χρηματοδοτείται μέσω μεμονωμένων 
γραμμών προϋπολογισμού ανά τεχνολογία 
με επαρκή κονδύλια·

Or. en

Τροπολογία 497
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και οι 
ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένωση 
Καινοτομίας» θέτουν σε προτεραιότητα 
την ανάγκη για ανάπτυξη κάθε είδους 
τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ, να 
προωθηθούν οι ευκαιρίες για θέσεις 
εργασίας και να υπάρξει αλλαγή στη 
συμπεριφορά των καταναλωτών·

33. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και οι 
ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένωση 
Καινοτομίας» θέτουν σε προτεραιότητα 
την ανάγκη για ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
μέτρων ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα 
με το σύστημα βιώσιμης ενέργειας έως το 
2050, να προωθηθούν οι ευκαιρίες για 
θέσεις εργασίας και να υπάρξει αλλαγή 
στη συμπεριφορά των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 498
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και οι 
ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένωση 
Καινοτομίας» θέτουν σε προτεραιότητα 
την ανάγκη για ανάπτυξη κάθε είδους 
τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ, να 
προωθηθούν οι ευκαιρίες για θέσεις 
εργασίας και να υπάρξει αλλαγή στη 
συμπεριφορά των καταναλωτών·

33. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και οι 
ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένωση 
Καινοτομίας» θέτουν σε προτεραιότητα 
την ανάγκη για ανάπτυξη κάθε είδους 
τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ, να 
προωθηθούν οι ευκαιρίες για θέσεις 
εργασίας και να υπάρξει αλλαγή στη 
συμπεριφορά των καταναλωτών· 
υπογραμμίζει ότι και κατά την περίοδο 
μετά το 2020 η μείωση του κόστους των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω της 
καινοτομίας πρέπει να έχει τη δέουσα 
προτεραιότητα·

Or. nl

Τροπολογία 499
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και οι 
ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένωση 
Καινοτομίας» θέτουν σε προτεραιότητα 
την ανάγκη για ανάπτυξη κάθε είδους 
τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ, να 
προωθηθούν οι ευκαιρίες για θέσεις 
εργασίας και να υπάρξει αλλαγή στη 
συμπεριφορά των καταναλωτών·

33. επισημαίνει ότι η ασφαλής, καθαρή 
και αποδοτική ενέργεια αποτελεί βασικό 
στοιχείο του νέου προγράμματος πλαισίου 
έρευνας και καινοτομίας για την περίοδο 
2014-2020, «Ορίζοντας 2020» [xxx/xxxx]·
καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και οι 
ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένωση 
Καινοτομίας» θέτουν σε προτεραιότητα 
την ανάγκη για ανάπτυξη κάθε είδους 
τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ, να 
προωθηθούν οι ευκαιρίες για θέσεις 
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εργασίας και να υπάρξει αλλαγή στη 
συμπεριφορά των καταναλωτών·

Or. sl

Τροπολογία 500
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και οι 
ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένωση 
Καινοτομίας» θέτουν σε προτεραιότητα 
την ανάγκη για ανάπτυξη κάθε είδους 
τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ, να 
προωθηθούν οι ευκαιρίες για θέσεις 
εργασίας και να υπάρξει αλλαγή στη 
συμπεριφορά των καταναλωτών·

33. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και οι 
ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένωση 
Καινοτομίας» θέτουν σε προτεραιότητα 
την ανάγκη για ανάπτυξη κάθε είδους 
τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ, να 
προωθηθούν οι ευκαιρίες για θέσεις 
εργασίας και να υπάρξει αλλαγή στη 
συμπεριφορά των καταναλωτών· στηρίζει 
τους στόχους του ευρωπαϊκού 
στρατηγικού σχεδίου ενεργειακών 
τεχνολογιών και των συναφών 
ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
πρωτοβουλιών στο εν λόγω πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 501
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και οι 
ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας στο 

33. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και οι 
ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας στο 
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πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένωση 
Καινοτομίας» θέτουν σε προτεραιότητα 
την ανάγκη για ανάπτυξη κάθε είδους 
τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ, να 
προωθηθούν οι ευκαιρίες για θέσεις 
εργασίας και να υπάρξει αλλαγή στη 
συμπεριφορά των καταναλωτών·

πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένωση 
Καινοτομίας» θέτουν σε προτεραιότητα 
την ανάγκη για ανάπτυξη κάθε είδους 
τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ, να 
προωθηθούν οι ευκαιρίες για θέσεις 
εργασίας και να δοθούν κίνητρα για μια 
υπεύθυνη αντιμετώπιση της ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 502
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και οι 
ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένωση 
Καινοτομίας» θέτουν σε προτεραιότητα 
την ανάγκη για ανάπτυξη κάθε είδους 
τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ, να 
προωθηθούν οι ευκαιρίες για θέσεις 
εργασίας και να υπάρξει αλλαγή στη 
συμπεριφορά των καταναλωτών·

33. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και οι 
ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένωση 
Καινοτομίας» θέτουν σε προτεραιότητα 
την ανάγκη για ανάπτυξη κάθε είδους 
τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ, να 
προωθηθούν οι ευκαιρίες για θέσεις 
εργασίας και να υπάρξει αλλαγή στη 
συμπεριφορά των καταναλωτών· τονίζει 
ότι πρέπει να αποδοθεί μεγαλύτερη 
έμφαση από πλευράς έρευνας και 
ανάπτυξης (Ε&Α) στη βελτιστοποίηση σε 
επίπεδο ενεργειακού συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 503
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και οι 
ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένωση 
Καινοτομίας» θέτουν σε προτεραιότητα 
την ανάγκη για ανάπτυξη κάθε είδους
τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ, να 
προωθηθούν οι ευκαιρίες για θέσεις 
εργασίας και να υπάρξει αλλαγή στη 
συμπεριφορά των καταναλωτών·

33. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι
το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και οι 
ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένωση 
Καινοτομίας» θέτουν σε προτεραιότητα 
την ανάγκη για ανάπτυξη τεχνολογιών του 
σχεδίου ΣΕΤ και άλλων βιώσιμων
τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ, να 
προωθηθούν οι ευκαιρίες για θέσεις 
εργασίας και να υπάρξει αλλαγή στη 
συμπεριφορά των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 504
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και οι 
ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένωση 
Καινοτομίας» θέτουν σε προτεραιότητα 
την ανάγκη για ανάπτυξη κάθε είδους 
τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ, να 
προωθηθούν οι ευκαιρίες για θέσεις 
εργασίας και να υπάρξει αλλαγή στη 
συμπεριφορά των καταναλωτών·

33. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και οι 
ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένωση 
Καινοτομίας» θέτουν σε προτεραιότητα 
την ανάγκη για ανάπτυξη κάθε είδους 
τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών, συγχρονίζοντας παράλληλα τα 
αντίστοιχα μέσα, προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ανταγωνιστικότητα στην 
ΕΕ, να προωθηθούν οι ευκαιρίες για θέσεις 
εργασίας και να υπάρξει αλλαγή στη 
συμπεριφορά των καταναλωτών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη κάθε είδους τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών προϋποθέτει 
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προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας σε πρώιμο στάδιο. Οι προσπάθειες αυτές θα 
υποστηριχθούν καλύτερα με την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, η οποία θα συμπληρώνεται 
από ένα ενιαίο πλαίσιο πολιτικής για τον συγχρονισμό όλων των μέσων, από τις πολιτικές 
έρευνας και καινοτομίας έως τις πολιτικές ανάπτυξης.

Τροπολογία 505
Sabine Wils, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. αναγνωρίζει ότι το ΣΕΕ 
αντιμετωπίζει προβλήματα που δεν είχαν 
προβλεφθεί αρχικά και ότι η συσσώρευση 
πλεονάσματος δικαιωμάτων θα 
εξασθενήσει το κίνητρο για την 
προώθηση επενδύσεων χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών επί 
σειρά ετών στο άμεσο μέλλον· 
επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή θέτει σε 
κίνδυνο την αποτελεσματικότητα του 
ΣΕΕ ως κύριου μηχανισμού της ΕΕ για 
τη μείωση των εκπομπών κατά τρόπο 
που να εξασφαλίζει τη δημιουργία 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις 
ανταγωνιζόμενες τεχνολογίες, να παρέχει 
ευελιξία στις εταιρείες ώστε να 
αναπτύσσουν δική τους στρατηγική για 
τον μετριασμό των επιπτώσεων και να 
προβλέπει ειδικά μέτρα για την 
καταπολέμηση της διαρροής άνθρακα· 
καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα 
ώστε να διορθωθούν οι αδυναμίες του 
ΣΕΕ και να καταστεί εφικτή η λειτουργία 
του σύμφωνα με τις αρχικές προβλέψεις· 
τα μέτρα αυτά μπορούν να 
περιλαμβάνουν:
α) υποβολή στο Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, το συντομότερο δυνατόν, 
έκθεσης που θα εξετάζει, μεταξύ άλλων, 
τις επιπτώσεις στα κίνητρα για 
επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και 
τον κίνδυνο της διαρροής άνθρακα. Πριν 
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από την έναρξη του τρίτου σταδίου, η 
Επιτροπή θα τροποποιεί, κατά 
περίπτωση, τον κανονισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, προκειμένου να 
εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα, τα οποία 
ενδέχεται να περιλαμβάνουν την 
ανάκληση του αναγκαίου ποσοστού 
δικαιωμάτων·
β) πρόταση νομοθεσίας το συντομότερο 
δυνατόν προκειμένου να τροποποιηθεί η 
απαίτηση ετήσιας γραμμικής μείωσης 
της τάξεως του 1,74%, ούτως ώστε να 
εκπληρωθούν οι απαιτήσεις του στόχου 
μείωσης διοξειδίου του άνθρακα για το 
2050·
γ) διενέργεια και δημοσίευση αξιολόγησης 
της χρησιμότητας καθορισμού οριακής 
τιμής για τον πλειστηριασμό των 
δικαιωμάτων·
δ) λήψη μέτρων για την αύξηση της 
εισροής συναφών πληροφοριών και της 
διαφάνειας του μητρώου ΣΕΕ, 
προκειμένου να είναι εφικτή η 
αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και 
αξιολόγηση·

Or. en

Τροπολογία 506
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. παροτρύνει τα κράτη μέλη και τη 
διεθνή κοινότητα να συντηρούν 
εκπαιδευτικά ιδρύματα ικανά να 
παράγουν εξειδικευμένο εργατικό 
δυναμικό στους τομείς της ενεργειακής 
ασφάλειας, της προστασίας και της 
διαχείρισης αποβλήτων·
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(Μεταφέρθηκε από την παράγραφο 18.)

Or. sl

Τροπολογία 507
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να συνδράμει στη θέσπιση ευρωπαϊκών 
βιομηχανικών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο 
του σχεδίου ΣΕΤ για τεχνολογίες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που δεν 
λαμβάνονται επί του παρόντος υπόψη, 
ήτοι την πλατφόρμα τεχνολογιών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για 
θέρμανση και ψύξη·

Or. en

Τροπολογία 508
Norbert Glante

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω 
ερευνητικές προσπάθειες αναφορικά με 
την ανάπτυξη τεχνολογιών αποθήκευσης 
ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 509
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω 
έρευνα και ανάπτυξη εκ μέρους της 
βιομηχανίας ως προς τη χρήση του 
φυσικού αερίου στους τομείς της ναυτιλίας 
και των αεροπορικών μεταφορών·

34. τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω 
έρευνα και ανάπτυξη εκ μέρους των
δημόσιων οργανισμών και της 
βιομηχανίας ως προς τη χρήση 
εναλλακτικών και ανανεώσιμων 
καυσίμων στους τομείς των οδικών 
μεταφορών, της ναυτιλίας και των 
αεροπορικών μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 510
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω 
έρευνα και ανάπτυξη εκ μέρους της 
βιομηχανίας ως προς τη χρήση του 
φυσικού αερίου στους τομείς της ναυτιλίας 
και των αεροπορικών μεταφορών·

34. τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω 
έρευνα και ανάπτυξη εκ μέρους της 
βιομηχανίας ως προς τη χρήση της 
ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και του φυσικού αερίου 
στους τομείς της ναυτιλίας και των 
αεροπορικών μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 511
Νίκη Τζαβέλα, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω 
έρευνα και ανάπτυξη εκ μέρους της 

34. τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω 
έρευνα και ανάπτυξη εκ μέρους της 
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βιομηχανίας ως προς τη χρήση του 
φυσικού αερίου στους τομείς της ναυτιλίας 
και των αεροπορικών μεταφορών·

βιομηχανίας ως προς τη χρήση του 
φυσικού αερίου στους τομείς των οδικών 
μεταφορών, της ναυτιλίας και των 
αεροπορικών μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 512
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω 
έρευνα και ανάπτυξη εκ μέρους της 
βιομηχανίας ως προς τη χρήση του 
φυσικού αερίου στους τομείς της ναυτιλίας 
και των αεροπορικών μεταφορών·

34. τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω 
έρευνα και ανάπτυξη εκ μέρους της 
βιομηχανίας ως προς τη χρήση του 
φυσικού αερίου στους τομείς των οδικών 
μεταφορών, της ναυτιλίας και των 
αεροπορικών μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 513
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. τονίζει τη σημασία της περαιτέρω 
έρευνας και ανάπτυξης στη χρήση των 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας 
προκειμένου να διευκολυνθεί η 
εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στον τομέα των μεταφορών·

Or. en
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Τροπολογία 514
Norbert Glante

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. υποστηρίζει την περαιτέρω έρευνα για 
συστήματα ψύξης και θέρμανσης με στόχο 
την υλοποίηση της φιλόδοξης πολιτικής 
της ΕΕ· καλεί τις δημόσιες αρχές να 
εκπονήσουν εκτίμηση περιφερειακού 
αντίκτυπου όσον αφορά το υπέδαφος, 
προκειμένου να βελτιστοποιήσουν την 
κατανομή πόρων μεταξύ γεωθερμικής 
ενέργειας, σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
και άλλων υπόγειων πόρων, 
μεγιστοποιώντας με τον τρόπο αυτόν τα 
οφέλη για την κοινωνία·

35. υποστηρίζει την περαιτέρω έρευνα για 
συστήματα ψύξης και θέρμανσης 
συμπεριλαμβανομένων της 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης με στόχο 
την υλοποίηση της φιλόδοξης πολιτικής 
της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 515
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. υποστηρίζει την περαιτέρω έρευνα για 
συστήματα ψύξης και θέρμανσης με στόχο 
την υλοποίηση της φιλόδοξης πολιτικής 
της ΕΕ· καλεί τις δημόσιες αρχές να 
εκπονήσουν εκτίμηση περιφερειακού 
αντίκτυπου όσον αφορά το υπέδαφος, 
προκειμένου να βελτιστοποιήσουν την 
κατανομή πόρων μεταξύ γεωθερμικής 
ενέργειας, σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
και άλλων υπόγειων πόρων, 
μεγιστοποιώντας με τον τρόπο αυτόν τα 
οφέλη για την κοινωνία·

35. υποστηρίζει την περαιτέρω έρευνα για 
συστήματα ψύξης και θέρμανσης με στόχο 
την υλοποίηση της φιλόδοξης πολιτικής 
της ΕΕ· επισημαίνει τον πιθανό 
ανταγωνισμό μεταξύ σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας· καλεί, για τον λόγο αυτόν, τις 
δημόσιες αρχές να εκπονήσουν εκτίμηση 
περιφερειακού αντίκτυπου όσον αφορά το 
υπέδαφος, προκειμένου να 
βελτιστοποιήσουν την κατανομή πόρων, 
μεγιστοποιώντας με τον τρόπο αυτόν τα 
οφέλη για την κοινωνία·

Or. en
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Τροπολογία 516
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. υποστηρίζει την περαιτέρω έρευνα για 
συστήματα ψύξης και θέρμανσης με στόχο 
την υλοποίηση της φιλόδοξης πολιτικής 
της ΕΕ· καλεί τις δημόσιες αρχές να 
εκπονήσουν εκτίμηση περιφερειακού 
αντίκτυπου όσον αφορά το υπέδαφος, 
προκειμένου να βελτιστοποιήσουν την 
κατανομή πόρων μεταξύ γεωθερμικής 
ενέργειας, σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
και άλλων υπόγειων πόρων, 
μεγιστοποιώντας με τον τρόπο αυτόν τα 
οφέλη για την κοινωνία·

35. ενθαρρύνει την παραγωγή και χρήση 
θερμότητας από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή ανακτημένης θερμότητας και 
υποστηρίζει την περαιτέρω έρευνα για 
συστήματα ψύξης και θέρμανσης με στόχο 
την υλοποίηση της φιλόδοξης πολιτικής 
της ΕΕ· καλεί τις δημόσιες αρχές να 
επικαιροποιήσουν τις προβλέψεις για τη 
ζήτηση θερμότητας με ορίζοντα το 2050 
και να εκπονήσουν εκτίμηση 
περιφερειακού αντίκτυπου όσον αφορά το 
υπέδαφος, προκειμένου να 
βελτιστοποιήσουν την κατανομή πόρων 
μεταξύ γεωθερμικής ενέργειας, 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου και άλλων 
υπόγειων πόρων, μεγιστοποιώντας με τον 
τρόπο αυτόν τα οφέλη για την κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 517
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. υποστηρίζει την περαιτέρω έρευνα για 
συστήματα ψύξης και θέρμανσης με στόχο 
την υλοποίηση της φιλόδοξης πολιτικής 
της ΕΕ· καλεί τις δημόσιες αρχές να 
εκπονήσουν εκτίμηση περιφερειακού 
αντίκτυπου όσον αφορά το υπέδαφος, 
προκειμένου να βελτιστοποιήσουν την 
κατανομή πόρων μεταξύ γεωθερμικής 

35. υποστηρίζει την περαιτέρω έρευνα για 
συστήματα ψύξης και θέρμανσης με στόχο 
την υλοποίηση της φιλόδοξης πολιτικής 
της ΕΕ· καλεί τις δημόσιες αρχές να 
εκπονήσουν εκτίμηση περιφερειακού 
αντίκτυπου όσον αφορά το υπέδαφος, 
προκειμένου να βελτιστοποιήσουν την 
κατανομή πόρων μεταξύ γεωθερμικής 
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ενέργειας, σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
και άλλων υπόγειων πόρων, 
μεγιστοποιώντας με τον τρόπο αυτόν τα 
οφέλη για την κοινωνία·

ενέργειας, σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
και άλλων υπόγειων πόρων με βιώσιμο 
τρόπο, μεγιστοποιώντας με τον τρόπο 
αυτόν τα οφέλη για την κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 518
Νίκη Τζαβέλα, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. ζητεί από την Επιτροπή να 
συγκεντρώσει τα αναγκαία στοιχεία 
σχετικά με τη θερμότητα, τη θέρμανση 
και την ψύξη, τα οποία απαιτούνται 
επειγόντως για τη διαμόρφωση σαφούς 
εικόνας όσον αφορά την υφιστάμενη 
κατάσταση, και να καταρτιστούν, 
περαιτέρω, συναφή σενάρια για το 
μέλλον· τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
αποτυπώνουν τις πηγές και τις χρήσεις 
της θερμότητας και της ψύξης, το 
ενεργειακό τους μείγμα και τη διανομή 
της θέρμανσης στους διάφορους τελικούς 
καταναλωτές (κατοικίες, βιομηχανίες, 
τριτογενής τομέας), με το μερίδιο που 
παράγεται/διανέμεται από τα συστήματα 
τηλεθέρμανσης·

Or. en

Τροπολογία 519
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. υπογραμμίζει ότι για την προώθηση 



PE496.501v01-00 166/168 AM\913608EL.doc

EL

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι 
αποφασιστικής σημασίας οι 
μακροπρόθεσμοι και σταθεροί όροι 
πλαίσιο προκειμένου να μειωθούν οι 
κεφαλαιουχικές δαπάνες για τους 
επενδυτές· συνηγορεί υπέρ της 
απλουστευμένης πρόσβασης των 
επενδυτών στη χρηματοδότηση 
ανανεώσιμων ενεργειών, προτείνει 
μεγαλύτερη συμμετοχή της ΕΤΕπ στη 
χρηματοδότηση ανανεώσιμων ενεργειών, 
τη σύσταση εθνικών πράσινων τραπεζών 
επενδύσεων, την εξέταση καινοτόμων 
χρηματοδοτικών μέσων στον τομέα των 
ανανεώσιμων ενεργειών, καθώς και την 
ενισχυμένη και απλουστευμένη πρόσβαση 
σε ιδρύματα με μακροχρόνιες 
υποχρεώσεις όπως για παράδειγμα τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία· 

Or. de

Τροπολογία 520
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. υποστηρίζει ότι η έρευνα για νέα 
εναλλακτικά καύσιμα έχει ουσιώδη 
σημασία για την επίτευξη 
μακροπρόθεσμων στόχων για το 
περιβάλλον και το κλίμα και αναμένει, ως 
εκ τούτου, από το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020» να παράσχει τα 
αναγκαία κίνητρα·

Or. sl

Τροπολογία 521
Jolanta Emilia Hibner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. τονίζει τη σημασία της στήριξης της 
ΕΕ για την έρευνα ανάπτυξης 
τεχνολογιών νέων πηγών ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας και 
αντισυμβατικών καυσίμων·

Or. pl

Τροπολογία 522
Norbert Glante

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. στηρίζει την περαιτέρω επέκταση 
των εγκαταστάσεων συμπαραγωγής 
ηλεκτρισμού και θερμότητας και την 
αξιοποίηση των θερμικών αποβλήτων, 
καθώς και τη σχετική υποδομή· 

Or. de

Τροπολογία 523
Norbert Glante

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35β. καλεί τις δημόσιες αρχές να 
εκπονήσουν εκτίμηση γεωλογικού 
αντίκτυπου, προκειμένου να 
βελτιστοποιήσουν την κατανομή των 
δυνατοτήτων αξιοποίησης μεταξύ 
εκμετάλλευσης γεωθερμικής ενέργειας, 
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εξαγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου, 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα και 
άλλων υπόγειων πόρων, μεγιστοποιώντας 
με τον τρόπο αυτόν τα οφέλη για την 
κοινωνία·

Or. de

Τροπολογία 524
Νίκη Τζαβέλα, Herbert Reul, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την επικείμενη ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με τη δέσμευση και 
αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα 
(CCS), την εσωτερική αγορά, την 
ενεργειακή απόδοση και τις ενεργειακές 
τεχνολογίες, η οποία επιδιώκει την 
επίτευξη περαιτέρω προόδου στις 
πολιτικές επιλογές που προσδιορίζονται 
στον ενεργειακό χάρτη πορείας για το 
2050·

Or. en


