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Τροπολογία 1
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη γενική αντίληψη για 
σύνδεση της πολιτικής συνοχής με τους 
στόχους της Ευρώπης 2020 και τις 
εμβληματικές πρωτοβουλίες της, με στόχο 
την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη και την 
υποστήριξη της μεταστροφής προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα σε όλους τους τομείς· 
υπενθυμίζει, ωστόσο, τη σημασία των 
διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου 
συνοχής για την επίτευξη της κοινωνικής 
διάστασης της ενεργειακής πολιτικής, 
σύμφωνα με το πνεύμα αλληλεγγύης 
μεταξύ των κρατών μελών, όπως ορίζει η 
Συνθήκη της Λισαβόνας, και για την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας στα 
πλέον ευπαθή νοικοκυριά·

1. χαιρετίζει τη γενική αντίληψη για 
σύνδεση της πολιτικής συνοχής με τους 
στόχους της Ευρώπης 2020 και τις 
εμβληματικές πρωτοβουλίες της, με στόχο 
την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη και την 
υποστήριξη της μεταστροφής προς μια 
ενεργειακά αποδοτική οικονομία που θα 
στηρίζεται σχεδόν εξολοκλήρου σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· υπενθυμίζει 
τη σημασία των διαρθρωτικών ταμείων και 
του ταμείου συνοχής για την επίτευξη των 
εν λόγω βραχυπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων στόχων καθώς και της 
κοινωνικής διάστασης της ενεργειακής
πολιτικής, σύμφωνα με το πνεύμα 
αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, 
όπως ορίζει η Συνθήκη της Λισαβόνας, και 
για την αντιμετώπιση της ενεργειακής 
πενίας στα πλέον ευπαθή νοικοκυριά·

Or. en

Τροπολογία 2
Adina-Ioana Vălean

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη γενική αντίληψη για 
σύνδεση της πολιτικής συνοχής με τους 
στόχους της Ευρώπης 2020 και τις 

1. χαιρετίζει τη γενική αντίληψη για 
σύνδεση της πολιτικής συνοχής με τους 
στόχους της Ευρώπης 2020 και τις 
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εμβληματικές πρωτοβουλίες της, με στόχο 
την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη και την 
υποστήριξη της μεταστροφής προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα σε όλους τους τομείς· 
υπενθυμίζει, ωστόσο, τη σημασία των 
διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου 
συνοχής για την επίτευξη της κοινωνικής 
διάστασης της ενεργειακής πολιτικής, 
σύμφωνα με το πνεύμα αλληλεγγύης 
μεταξύ των κρατών μελών, όπως ορίζει η 
Συνθήκη της Λισαβόνας, και για την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας στα 
πλέον ευπαθή νοικοκυριά·

εμβληματικές πρωτοβουλίες της, με στόχο 
την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη και την 
υποστήριξη της μεταστροφής προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα σε όλους τους τομείς· 
υπενθυμίζει επιπλέον τη σημασία των 
διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου 
συνοχής για την καταπολέμηση της 
ενεργειακής πενίας στις πιο ευάλωτες 
περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με το πνεύμα αλληλεγγύης 
μεταξύ των κρατών μελών, όπως ορίζει η 
Συνθήκη της Λισαβόνας·

Or. en

Τροπολογία 3
András Gyürk

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη γενική αντίληψη για 
σύνδεση της πολιτικής συνοχής με τους 
στόχους της Ευρώπης 2020 και τις 
εμβληματικές πρωτοβουλίες της, με στόχο 
την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη και την 
υποστήριξη της μεταστροφής προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα σε όλους τους τομείς· 
υπενθυμίζει, ωστόσο, τη σημασία των 
διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου 
συνοχής για την επίτευξη της κοινωνικής 
διάστασης της ενεργειακής πολιτικής, 
σύμφωνα με το πνεύμα αλληλεγγύης 
μεταξύ των κρατών μελών, όπως ορίζει η 
Συνθήκη της Λισαβόνας, και για την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας στα 
πλέον ευπαθή νοικοκυριά·

1. χαιρετίζει τη γενική αντίληψη για 
σύνδεση της πολιτικής συνοχής με τους 
στόχους της Ευρώπης 2020 και τις 
εμβληματικές πρωτοβουλίες της, με στόχο 
την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη και την 
υποστήριξη της μεταστροφής προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα σε όλους τους τομείς· τονίζει 
την ανάγκη αποτελεσματικής 
συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο 
όταν προσδιορίζονται περιφερειακές 
προτεραιότητες στον τομέα των 
υποδομών και υλοποιούνται έργα κοινού 
ενδιαφέροντος· υπενθυμίζει, ωστόσο, τη 
σημασία των διαρθρωτικών ταμείων και 
του ταμείου συνοχής για την επίτευξη της 
κοινωνικής διάστασης της ενεργειακής 
πολιτικής, σύμφωνα με το πνεύμα 
αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, 
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όπως ορίζει η Συνθήκη της Λισαβόνας, και 
για την αντιμετώπιση της ενεργειακής 
πενίας στα πλέον ευπαθή νοικοκυριά·

Or. en

Τροπολογία 4
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επισημαίνει την ανάγκη 
αντιμετώπισης του κατακερματισμού της 
αγοράς ενέργειας της ΕΕ καταργώντας 
τα εμπόδια και τα σημεία συμφόρησης 
όσον αφορά τα νομοθετικά πλαίσια και 
την πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές 
χρηματοδοτήσεις που προορίζονται για 
την κατάρτιση και την υλοποίηση 
προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 5
Adina-Ioana Vălean

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι η γραφειοκρατία και η 
έλλειψη διαφάνειας στις διαδικασίες 
δυσχεραίνουν την πρόσβαση στο ταμείο 
συνοχής και στα διαρθρωτικά ταμεία και 
ότι αποτελούν αποθαρρυντικούς 
παράγοντες για την υποβολή αιτήσεων 
από τους φορείς που έχουν περισσότερο 
ανάγκη τα εν λόγω κονδύλια· στηρίζει, ως 
εκ τούτου, την απλούστευση της 
διαδικασίας χορήγησης, την κατάργηση 
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της γραφειοκρατίας και την αύξηση της 
ευελιξίας κατά τη χορήγηση των εν λόγω 
κονδυλίων έτσι ώστε τα φτωχότερα 
κράτη μέλη και περιφέρειες να μπορούν 
να επωφελούνται πλήρως από τα 
χρηματοδοτικά μέσα για τη μείωση των 
ανισοτήτων σε περιφερειακό και 
διακρατικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 6
Krišjānis Kariņš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει την ανάγκη διαχωρισμού των 
στόχων της πολιτικής συνοχής, οι οποίοι 
εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής 
ΕΕ 2020, από τους ευρύτερους στόχους 
της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, οι 
οποίοι αφορούν και τις χώρες που είναι 
επιλέξιμες για χρηματοδότηση στον 
τομέα της συνοχής· υπογραμμίζει ότι τα 
ταμεία συνοχής μπορούν να 
χρησιμοποιούνται ως πρόσθετη πηγή 
χρηματοδότησης για την υλοποίηση 
έργων στον ενεργειακό τομέα μόνο 
εφόσον το εκάστοτε έργο συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων της πολιτικής 
συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 7
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
απλουστευθούν οι διατάξεις και οι 
διαδικασίες τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και 
σε εθνικό επίπεδο χωρίς να 
δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα 
για τους δικαιούχους· πιστεύει ότι η 
απλούστευση θα συμβάλει στην 
αποτελεσματική κατανομή των 
κονδυλίων, σε υψηλότερα ποσοστά 
απορρόφησης, σε λιγότερα σφάλματα και 
σε μικρότερες περιόδους πληρωμών· 
πιστεύει ότι θα πρέπει να επιτευχθεί 
ισορροπία μεταξύ της απλούστευσης και 
της σταθερότητας των κανόνων και των 
διαδικασιών·

Or. en

Τροπολογία 8
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα 
πρόγραμμα συνεργασίας σε όλη την 
επικράτεια της ΕΕ, βασισμένο στην 
εμπειρία από το πρόγραμμα 
αδελφοποιήσεων, προκειμένου να 
βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των 
περιφερειών με υψηλό ποσοστό 
απορρόφησης και των περιφερειών με 
χαμηλό ποσοστό απορρόφησης των 
κονδυλίων της ΕΕ, και να διευκολυνθεί η 
διάδοση βέλτιστων πρακτικών·

Or. en
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Τροπολογία 9
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1δ. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενίσχυσης των διοικητικών ικανοτήτων 
στα κράτη μέλη, σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, καθώς και μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων φορέων, με στόχο την 
υπέρβαση των φραγμών που εγείρονται 
για τη δημιουργία αποτελεσματικών 
συνεργειών ανάμεσα στα διαρθρωτικά 
ταμεία και άλλα ταμεία και τη στήριξη 
του σχεδιασμού και της εφαρμογής 
αποτελεσματικής πολιτικής· καλεί τα 
κράτη μέλη να καταβάλλουν περαιτέρω 
προσπάθειες προκειμένου να 
προσελκύουν και να διατηρούν 
ειδικευμένο προσωπικό που θα 
διαχειρίζεται τους πόρους της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 10
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ε. επικροτεί την εφαρμογή της 
καινοτόμου ευρωπαϊκής εταιρικής 
σχέσης για τις έξυπνες πόλεις και 
κοινότητες και καλεί τους 
ενδιαφερόμενους εταίρους που 
συμμετέχουν στις διαδικασίες 
σχεδιασμού για την αειφόρο αστική 
ανάπτυξη να προβάλουν περισσότερο και 
να αξιοποιήσουν τα οφέλη που θα 
προκύψουν από τις πρωτοβουλίες 
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JESSICA και ELENA για επενδύσεις στη 
βιώσιμη ενέργεια σε τοπικό επίπεδο, 
προκειμένου να βοηθήσουν πόλεις και 
περιφέρειες να δρομολογήσουν βιώσιμα 
επενδυτικά σχέδια στους τομείς της 
ενεργειακής απόδοσης, της καθαρής 
καύσης, των ανανεώσιμων πηγών και 
των βιώσιμων αστικών μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 11
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1στ. τονίζει ότι η συνεργασία μεταξύ των 
δήμων και των περιφερειών σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο συμβάλλει στην 
κατάργηση των ενεργειακών νήσων, στην 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας και στην υλοποίηση έργων 
ενεργειακής υποδομής· θεωρεί ότι ο 
στόχος της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής και οι μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές μπορούν να αυξήσουν τις 
ευκαιρίες συνεργασίας για διασυνοριακά 
έργα με στόχο τις αποδοτικές και ευφυείς 
διασυνδέσεις μεταξύ των μη συμβατικών 
τοπικών και περιφερειακών πηγών 
ενέργειας και των μεγάλων ενεργειακών 
δικτύων·

Or. en

Τροπολογία 12
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει τη σημασία της πολιτικής 
συνοχής και των χρηματοδοτικών πόρων 
που διατίθενται σε αυτήν για την πλήρη 
ανάπτυξη της υποδομής και των δικτύων 
μεταφοράς ενέργειας μεταξύ των κρατών 
μελών και όλων των περιφερειών της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόχως 
απόκεντρων περιφερειών, για την 
ολοκλήρωση και τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας, για την 
ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και για 
την επίτευξη του στόχου της σύγκλισης 
μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ· τονίζει 
ότι καμία περιφέρεια των κρατών μελών 
δεν πρέπει να απομονωθεί από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρισμού και 
αερίου μετά το 2015 ή να έχει ανεπαρκή 
σύνδεση με τα ενεργειακά δίκτυα·

2. υπογραμμίζει τη σημασία της πολιτικής 
συνοχής και των χρηματοδοτικών πόρων 
που διατίθενται σε αυτήν για την πλήρη 
ανάπτυξη έξυπνων δικτύων ώστε να 
εξασφαλιστεί η χρήση αποκεντρωμένων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να 
βελτιωθεί η διαχείρισης της ενεργειακής 
ζήτησης με στόχο την εξοικονόμηση
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 13
András Gyürk

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει τη σημασία της πολιτικής 
συνοχής και των χρηματοδοτικών πόρων 
που διατίθενται σε αυτήν για την πλήρη 
ανάπτυξη της υποδομής και των δικτύων 
μεταφοράς ενέργειας μεταξύ των κρατών 
μελών και όλων των περιφερειών της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόχως 
απόκεντρων περιφερειών, για την 
ολοκλήρωση και τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας, για την 
ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και για 
την επίτευξη του στόχου της σύγκλισης 

2. υπογραμμίζει τη σημασία της πολιτικής 
συνοχής και των χρηματοδοτικών πόρων 
που διατίθενται σε αυτήν για την πλήρη 
ανάπτυξη της υποδομής και των δικτύων 
μεταφοράς ενέργειας μεταξύ των κρατών 
μελών και όλων των περιφερειών της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόχως 
απόκεντρων περιφερειών, για την 
ολοκλήρωση και τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας, για την 
εξασφάλιση προσιτού, ασφαλούς και 
βιώσιμου ενεργειακού εφοδιασμού και για 
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μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ· τονίζει 
ότι καμία περιφέρεια των κρατών μελών 
δεν πρέπει να απομονωθεί από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρισμού και αερίου 
μετά το 2015 ή να έχει ανεπαρκή σύνδεση 
με τα ενεργειακά δίκτυα·

την επίτευξη του στόχου της σύγκλισης 
μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ· τονίζει 
ότι καμία περιφέρεια των κρατών μελών 
δεν πρέπει να απομονωθεί από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρισμού και αερίου 
μετά το 2015 ή να έχει ανεπαρκή σύνδεση 
με τα ενεργειακά δίκτυα·

Or. en

Τροπολογία 14
Béla Kovács

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει τη σημασία της πολιτικής 
συνοχής και των χρηματοδοτικών πόρων 
που διατίθενται σε αυτήν για την πλήρη 
ανάπτυξη της υποδομής και των δικτύων 
μεταφοράς ενέργειας μεταξύ των κρατών 
μελών και όλων των περιφερειών της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόχως 
απόκεντρων περιφερειών, για την 
ολοκλήρωση και τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας, για την 
ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και για 
την επίτευξη του στόχου της σύγκλισης 
μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ· τονίζει 
ότι καμία περιφέρεια των κρατών μελών 
δεν πρέπει να απομονωθεί από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρισμού και αερίου 
μετά το 2015 ή να έχει ανεπαρκή σύνδεση 
με τα ενεργειακά δίκτυα·

2. υπογραμμίζει τη σημασία της πολιτικής 
συνοχής και των χρηματοδοτικών πόρων 
που διατίθενται σε αυτήν για την πλήρη 
ανάπτυξη της υποδομής και των δικτύων 
μεταφοράς ενέργειας μεταξύ των κρατών 
μελών και όλων των περιφερειών της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόχως 
απόκεντρων περιφερειών, για την 
ολοκλήρωση και τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας, για την 
ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και για 
την επίτευξη του στόχου της σύγκλισης 
μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ 
λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων 
αναγκών των ευρωπαίων πολιτών σε 
κάθε κράτος μέλος· τονίζει ότι καμία 
περιφέρεια των κρατών μελών δεν πρέπει 
να απομονωθεί από τα ευρωπαϊκά δίκτυα 
ηλεκτρισμού και αερίου μετά το 2015 ή να 
έχει ανεπαρκή σύνδεση με τα ενεργειακά 
δίκτυα·

Or. en

Τροπολογία 15
Konrad Szymański
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει τη σημασία της πολιτικής 
συνοχής και των χρηματοδοτικών πόρων 
που διατίθενται σε αυτήν για την πλήρη 
ανάπτυξη της υποδομής και των δικτύων 
μεταφοράς ενέργειας μεταξύ των κρατών 
μελών και όλων των περιφερειών της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόχως 
απόκεντρων περιφερειών, για την 
ολοκλήρωση και τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας, για την 
ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και για 
την επίτευξη του στόχου της σύγκλισης 
μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ· τονίζει 
ότι καμία περιφέρεια των κρατών μελών 
δεν πρέπει να απομονωθεί από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρισμού και αερίου 
μετά το 2015 ή να έχει ανεπαρκή σύνδεση 
με τα ενεργειακά δίκτυα·

2. υπογραμμίζει τη σημασία της πολιτικής 
συνοχής και των χρηματοδοτικών πόρων 
που διατίθενται σε αυτήν για την πλήρη 
ανάπτυξη της υποδομής και των δικτύων 
μεταφοράς ενέργειας και αερίου (με 
ιδιαίτερη έμφαση στις ευφυείς 
μεταφορές) μεταξύ των κρατών μελών και 
όλων των περιφερειών της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόχως 
απόκεντρων περιφερειών, για την 
ολοκλήρωση και τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας, για την 
ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και για 
την επίτευξη του στόχου της σύγκλισης 
μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ· τονίζει 
ότι καμία περιφέρεια των κρατών μελών 
δεν πρέπει να απομονωθεί από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρισμού και αερίου 
μετά το 2015 ή να έχει ανεπαρκή σύνδεση 
με τα ενεργειακά δίκτυα·

Or. pl

Τροπολογία 16
Rachida Dati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει τη σημασία της πολιτικής 
συνοχής και των χρηματοδοτικών πόρων 
που διατίθενται σε αυτήν για την πλήρη 
ανάπτυξη της υποδομής και των δικτύων 
μεταφοράς ενέργειας μεταξύ των κρατών 
μελών και όλων των περιφερειών της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόχως 
απόκεντρων περιφερειών, για την 
ολοκλήρωση και τη λειτουργία της 

2. υπογραμμίζει τη σημασία της πολιτικής 
συνοχής και των χρηματοδοτικών πόρων 
που διατίθενται σε αυτήν για την πλήρη 
ανάπτυξη της υποδομής και των δικτύων 
αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας 
μεταξύ των κρατών μελών και όλων των 
περιφερειών της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόχως 
απόκεντρων περιφερειών, για την 
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εσωτερικής αγοράς ενέργειας, για την 
ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και για 
την επίτευξη του στόχου της σύγκλισης 
μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ· τονίζει 
ότι καμία περιφέρεια των κρατών μελών 
δεν πρέπει να απομονωθεί από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρισμού και αερίου 
μετά το 2015 ή να έχει ανεπαρκή σύνδεση 
με τα ενεργειακά δίκτυα·

ολοκλήρωση και τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας, για την 
ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και για 
την επίτευξη του στόχου της σύγκλισης 
μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ· τονίζει 
ότι καμία περιφέρεια των κρατών μελών 
δεν πρέπει να απομονωθεί από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρισμού και αερίου 
μετά το 2015 ή να έχει ανεπαρκή σύνδεση 
με τα ενεργειακά δίκτυα·

Or. fr

Τροπολογία 17
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει τη σημασία της εκ των 
προτέρων τήρησης των όρων για τις 
επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας που 
προτείνεται στον κανονισμό για τη νέα
πολιτική συνοχής και επισημαίνει ότι η 
Επιτροπή πρέπει να επιβάλλει με 
αυστηρότητα την εκ των προτέρων 
τήρηση των όρων σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας ώστε να εξασφαλιστεί η 
πραγματοποίηση ποιοτικών επενδύσεων 
σύμφωνα με τις πολιτικές και τους 
στόχους της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 18
Krišjānis Kariņš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. σημειώνει ότι η χρήση των 
διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου 
συνοχής για προγράμματα μέσω των 
οποίων χρηματοδοτούνται έργα για την 
ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας μέχρι στιγμής είχε 
επιτυχή αποτελέσματα και έχει συμβάλει 
στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 19
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. ζητεί από το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να συμφωνήσουν για τον 
καθορισμό υψηλότερων ορίων όσον
αφορά τις χρηματοδοτήσεις του ΕΤΠΑ 
στο πλαίσιο της μεταστροφής προς μια 
ενεργειακά αποδοτική και βασιζόμενη σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οικονομία, 
καθορίζοντας στο 22% το ελάχιστο 
ποσοστό για τις πιο αναπτυγμένες 
περιφέρειες και τις περιφέρειες στόχου 
μετάβασης και στο 12% για τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 20
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης των 
διαρθρωτικών ταμείων, του ταμείου 
συνοχής και άλλων χρηματοδοτικών 
μέσων για τη χρηματοδότηση της 
ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον 
στεγαστικό τομέα· καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
δημοσιοποιήσουν σαφείς και εύκολα 
προσιτές πληροφορίες σχετικά με τα 
χρηματοδοτικά μέσα, τα κίνητρα, τις 
επιδοτήσεις και τα δάνεια που είναι 
διαθέσιμα για την ενίσχυση των έργων 
παροχής υπηρεσιών ενεργειακής 
απόδοσης.

3. θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης των 
διαρθρωτικών ταμείων, του ταμείου 
συνοχής και άλλων χρηματοδοτικών 
μέσων για τη χρηματοδότηση της 
ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον 
στεγαστικό τομέα· καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν τη χρήση των εν λόγω 
ταμείων με σκοπό τη χρηματοδότηση 
έργων στον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης των κτιρίων καθώς και της 
παραγωγής και της μεταφοράς ενέργειας, 
τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό 
επίπεδο, παρέχοντας κίνητρα, 
επιχορηγήσεις και δάνεια.

Or. ro

Τροπολογία 21
András Gyürk

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης των 
διαρθρωτικών ταμείων, του ταμείου 
συνοχής και άλλων χρηματοδοτικών 
μέσων για τη χρηματοδότηση της 
ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον 
στεγαστικό τομέα· καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
δημοσιοποιήσουν σαφείς και εύκολα 
προσιτές πληροφορίες σχετικά με τα 
χρηματοδοτικά μέσα, τα κίνητρα, τις 
επιδοτήσεις και τα δάνεια που είναι 
διαθέσιμα για την ενίσχυση των έργων 
παροχής υπηρεσιών ενεργειακής 

3. θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης των 
διαρθρωτικών ταμείων, του ταμείου 
συνοχής και άλλων χρηματοδοτικών 
μέσων για τη χρηματοδότηση της 
ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον 
στεγαστικό τομέα· καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν καινοτόμους 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και να 
δημοσιοποιήσουν σαφείς και εύκολα 
προσιτές πληροφορίες σχετικά με τα 
χρηματοδοτικά μέσα, τα κίνητρα, τις 
επιδοτήσεις και τα δάνεια που είναι 
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απόδοσης. διαθέσιμα για την ενίσχυση των έργων 
παροχής υπηρεσιών ενεργειακής 
απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 22
Adina-Ioana Vălean

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης των 
διαρθρωτικών ταμείων, του ταμείου 
συνοχής και άλλων χρηματοδοτικών 
μέσων για τη χρηματοδότηση της 
ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον 
στεγαστικό τομέα· καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
δημοσιοποιήσουν σαφείς και εύκολα 
προσιτές πληροφορίες σχετικά με τα 
χρηματοδοτικά μέσα, τα κίνητρα, τις 
επιδοτήσεις και τα δάνεια που είναι 
διαθέσιμα για την ενίσχυση των έργων 
παροχής υπηρεσιών ενεργειακής 
απόδοσης.

3. θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης των 
διαρθρωτικών ταμείων, του ταμείου 
συνοχής και άλλων χρηματοδοτικών 
μέσων και μέσων μόχλευσης για τη 
χρηματοδότηση της ενεργειακής απόδοσης 
και έργων στον τομέα των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας· καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
δημοσιοποιήσουν σαφείς και εύκολα 
προσιτές πληροφορίες σχετικά με τα 
χρηματοδοτικά μέσα, τα κίνητρα, τις 
επιδοτήσεις και τα δάνεια που είναι 
διαθέσιμα για την ενίσχυση των εν λόγω
έργων.

Or. en

Τροπολογία 23
Alajos Mészáros

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης των 
διαρθρωτικών ταμείων, του ταμείου 

3. θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης των 
διαρθρωτικών ταμείων, του ταμείου 
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συνοχής και άλλων χρηματοδοτικών 
μέσων για τη χρηματοδότηση της 
ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον 
στεγαστικό τομέα· καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
δημοσιοποιήσουν σαφείς και εύκολα 
προσιτές πληροφορίες σχετικά με τα 
χρηματοδοτικά μέσα, τα κίνητρα, τις 
επιδοτήσεις και τα δάνεια που είναι 
διαθέσιμα για την ενίσχυση των έργων 
παροχής υπηρεσιών ενεργειακής 
απόδοσης.

συνοχής και άλλων χρηματοδοτικών 
μέσων για τη χρηματοδότηση της 
ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον 
στεγαστικό τομέα· καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
δημοσιοποιήσουν σαφείς και εύκολα 
προσιτές πληροφορίες σχετικά με τα 
χρηματοδοτικά μέσα, τα κίνητρα, τις 
επιδοτήσεις και τα δάνεια που είναι 
διαθέσιμα για την ενίσχυση των έργων 
παροχής υπηρεσιών ενεργειακής 
απόδοσης· τονίζει ότι, προκειμένου να 
βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση νέων και 
υπαρχόντων κτιρίων κατοικιών και να 
αυξηθεί η χρήση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, τα μέτρα που πρόκειται 
να ληφθούν βάσει των διαρθρωτικών 
ταμείων θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων και στα επιχειρησιακά 
προγράμματα των περιφερειών των 
κρατών μελών ώστε να διασφαλίζεται ότι 
οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται σε 
περιφερειακό επίπεδο.

Or. hu

Τροπολογία 24
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης 
της διάστασης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης 
στις στρατηγικές έρευνας και 
καινοτομίας για ευφυή εξειδίκευση που 
θα πρέπει να χαράξουν τα κράτη μέλη και 
οι περιφέρειες προκειμένου να 
αποκτήσουν πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση της καινοτομίας στο 
πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής 
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συνοχής· προκειμένου να επιτύχει η ΕΕ 
τους στόχους της σχετικά με τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 
ενεργειακή απόδοση, οι περιφερειακές 
και τοπικές αρχές καθώς και οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να 
διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην 
ανάπτυξη των πιο αναγκαίων 
καινοτομιών στον τομέα της ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 25
Adina-Ioana Vălean

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι η διαχείριση της 
πολιτικής συνοχής και των κονδυλίων 
που χορηγούνται στο πλαίσιο αυτής θα 
πρέπει να καταστεί πιο αποτελεσματική 
και να βασίζεται στις αρχές της 
αναλογικότητας, της αποδοτικότητας του 
κόστους και της λογοδοσίας· στηρίζει, 
συνεπώς, τη χρήση των χρηματοδοτικών 
μέσων, τα οποία θα λειτουργήσουν ως 
μοχλός για τις επενδύσεις στον ιδιωτικό 
τομέα, και ιδίως για την υλοποίηση 
μεγάλων έργων σχετικά με ενεργειακές 
υποδομές, ενεργειακή απόδοση και 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 26
Krišjānis Kariņš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)



AM\915431EL.doc 19/22 PE497.884v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει τη σημασία της τακτικής 
αναθεώρησης του τρόπου κατανομής των 
χρηματοδοτήσεων στον τομέα της 
συνοχής για την υλοποίηση ενεργειακών 
έργων προκειμένου να αυξηθεί το 
ποσοστό απορρόφησης και να 
διοχετευτούν κονδύλια σε προγράμματα 
που αποδεδειγμένα παρουσιάζουν υψηλά 
ποσοστά απορρόφησης, προστιθέμενη 
αξία και αποτελεσματικότητα.

Or. en

Τροπολογία 27
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει τα οφέλη που συνεπάγεται η 
χρήση των διαρθρωτικών ταμείων και 
του ταμείου συνοχής για τη δημιουργία 
δικτύων πληροφοριών και επικοινωνιών, 
τα οποία είναι απαραίτητα για την 
ανάπτυξη ενός ασφαλούς και ισχυρού 
ευφυούς ενεργειακού δικτύου στην ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 28
Adina-Ioana Vălean

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. συμμερίζεται την άποψη της 
Επιτροπής σχετικά με την προώθηση των 
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χρηματοδοτικών μέσων και την 
περαιτέρω χρήση τους στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-
2020· θεωρεί ότι τα εν λόγω μέσα 
ενδέχεται να αποδειχτούν ιδιαίτερα 
αποδοτικά από άποψη κόστους, 
επιφέροντας ένα αποτέλεσμα μόχλευσης 
μέσω της ενθάρρυνσης πρόσθετων 
δημόσιων ή ιδιωτικών συνεπενδύσεων, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
αδυναμίες της αγοράς στον τομέα της 
ενέργειας και να ελαχιστοποιηθούν οι 
στρεβλώσεις της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 29
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. υπογραμμίζει ότι για τα κράτη μέλη 
και τις περιφέρειες είναι κρίσιμης 
σημασίας η εξασφάλιση της κατάλληλης 
διακυβέρνησης και ανάπτυξης 
ικανοτήτων για την πλήρη και 
αποτελεσματική αξιοποίηση των 
χρηματοδοτήσεων που θα χορηγηθούν 
στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής στους 
τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και της ενεργειακής απόδοσης. 

Or. en

Τροπολογία 30
Adina-Ioana Vălean

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. επικροτεί τη νέα προσέγγιση της 
Επιτροπής για ευρύτερη χρήση των 
χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής, αναγνωρίζοντας την 
τρέχουσα έλλειψη χρηματοπιστωτικών 
πόρων και τις χρηματοδοτικές ανάγκες 
της ΕΕ για την ολοκλήρωση της 
στρατηγικής 2020· πιστεύει ότι τα 
χρηματοδοτικά μέσα παρέχουν 
αποδοτική και αποτελεσματική στήριξη 
για επενδύσεις σε έργα με πιθανή 
οικονομική βιωσιμότητα και ότι θα 
πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες 
των περιφερειών και των δικαιούχων, 
διευκολύνοντας έτσι σημαντικά την 
πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις προς 
όφελος ποικίλων κοινωνικοοικονομικών 
φορέων που δραστηριοποιούνται σε 
τοπικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 31
Adina-Ioana Vălean

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3δ. επικροτεί τη νέα πρόταση σχετικά με 
τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» ως πρόσθετο και 
συμπληρωματικό προς την πολιτική 
συνοχής μέσο ώστε να καλυφθούν οι 
εκτεταμένες ανάγκες για επενδύσεις με 
σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την 
επέκταση των ενεργειακών υποδομών της 
Ευρώπης, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον 
τρόπο στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής 2020· ζητεί επιτακτικά από 
την Επιτροπή να μεγιστοποιήσει τον 
συντονισμό μεταξύ του ταμείο συνοχής, 
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των διαρθρωτικών ταμείων και της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Or. en


