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Τροπολογία 1
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

σχετικά με τις σημερινές προκλήσεις και 
ευκαιρίες όσον αφορά τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά 
ενέργειας

σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας: σημαντικός παράγοντας στην 
ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας

Or. en

Τροπολογία 2
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020 -
Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» 
(COM(2010) 2020),

Or. en

Τροπολογία 3
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/27/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 
για την ενεργειακή απόδοση, την 
τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ 
και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των 
οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ,

Or. en

Τροπολογία 4
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας 
των υπηρεσιών της Επιτροπής που 
συνοδεύει την πρόταση οδηγίας 
2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Κοινοβουλίου της 
23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές (SEC(2008) 57),

Or. en

Τροπολογία 5
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα στατιστικά στοιχεία 
της Eurostat, τεύχος 44/2012 της 
8ης Νοεμβρίου 2012 με τίτλο «Analysis of 
the latest data on energy from renewable 
sources»,

Or. en



AM\920120EL.doc 5/283 PE500.604v01-00

EL

Τροπολογία 6
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) επί 
του ευρωπαϊκού ενεργειακού μείγματος 
παρουσιάζει βραχυπρόθεσμη, 
μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
αύξηση·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 7
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) επί 
του ευρωπαϊκού ενεργειακού μείγματος 
παρουσιάζει βραχυπρόθεσμη, 
μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
αύξηση·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) επί 
του ευρωπαϊκού ενεργειακού μείγματος 
παρουσιάζει βραχυπρόθεσμη, 
μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
αύξηση και ότι συμβάλλει σε σημαντικό 
βαθμό στον ασφαλή, ανεξάρτητο, 
διαφοροποιημένο ενεργειακό εφοδιασμό 
στην Ευρώπη με χαμηλές ανθρακούχες
εκπομπές·

Or. de

Τροπολογία 8
Fiona Hall
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) επί 
του ευρωπαϊκού ενεργειακού μείγματος 
παρουσιάζει βραχυπρόθεσμη, 
μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
αύξηση·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) επί 
του ευρωπαϊκού ενεργειακού μείγματος 
παρουσιάζει βραχυπρόθεσμη, 
μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
αύξηση και ότι, ως εκ τούτου, οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα 
αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο του 
μελλοντικού ενεργειακού συστήματος της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 9
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) επί 
του ευρωπαϊκού ενεργειακού μείγματος 
παρουσιάζει βραχυπρόθεσμη, 
μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
αύξηση·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) επί 
του ευρωπαϊκού ενεργειακού μείγματος 
παρουσιάζει βραχυπρόθεσμη, 
μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
αύξηση και ότι οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα παρέχουν το 2050, σύμφωνα 
με τον ενεργειακό χάρτη πορείας 2050, το 
μεγαλύτερο ποσοστό του ενεργειακού 
εφοδιασμού·

Or. de

Τροπολογία 10
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμβάλλουν 
στους στόχους της ενεργειακής πολιτικής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 11
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στον 
ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι έως το 
2050 το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας θα κυμαίνεται από 55% έως 
75% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
σε όλα τα σενάρια για την απαλλαγή από 
τις ανθρακούχες εκπομπές, αλλά ότι εάν 
δεν αναληφθεί περαιτέρω δράση το 
μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών θα 
μειωθεί μετά το 2020·

Or. en

Τροπολογία 12
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαφοροποίηση του ενεργειακού 
μείγματος της ΕΕ εξαρτάται από ένα 
ευρύ φάσμα τεχνολογιών ανανεώσιμων 
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πηγών ενέργειας (υδροηλεκτρική, 
γεωθερμική, ηλιακή, θαλάσσια και 
αιολική ενέργεια, αντλίες θερμότητας, 
βιομάζα, βιοκαύσιμα) βάσει των οποίων 
παρέχονται διάφορες υπηρεσίες σε μορφή 
ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και 
ψύξης καθώς και λύσεις για τον τομέα 
των μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 13
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προσφέρουν 
ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών βάσει των 
οποίων παρέχονται υπηρεσίες ενέργειας 
σε μορφή ηλεκτρισμού, θέρμανσης και 
ψύξης καθώς και λύσεις για τις 
μεταφορές και ότι, ως εκ τούτου, 
μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο στη διαφοροποίηση του ενεργειακού 
μας μείγματος·

Or. en

Τροπολογία 14
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προσφέρουν 
ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών βάσει των 
οποίων παρέχονται υπηρεσίες ενέργειας 



AM\920120EL.doc 9/283 PE500.604v01-00

EL

σε μορφή ηλεκτρισμού, θέρμανσης και 
ψύξης καθώς και λύσεις για τις 
μεταφορές και ότι, ως εκ τούτου, 
μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο στη διαφοροποίηση του ενεργειακού 
μας μείγματος·

Or. en

Τροπολογία 15
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
δεσμευτικός στόχος όσον αφορά το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές σε ποσοστό τουλάχιστον 20% έως 
το 2020 αποτελεί πρωταρχικό στόχο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 16
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
πανευρωπαϊκό δυναμικό των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τον 
ενεργειακό εφοδιασμό δεν έχει ακόμα 
αξιοποιηθεί στο έπακρο·

Or. de
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Τροπολογία 17
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά 
την ακαθάριστη τελική κατανάλωση 
ενέργειας, η ξυλεία και τα απόβλητα 
ξυλείας εξακολουθούν να καταλαμβάνουν 
το μεγαλύτερο μέρος του μεριδίου της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

Or. en

Τροπολογία 18
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέρμανση 
και η ψύξη αντιπροσωπεύουν το 45% 
περίπου της τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας της ΕΕ και ότι οι τεχνολογίες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για 
θέρμανση και ψύξη θα πρέπει να 
διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην 
απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις 
ανθρακούχες εκπομπές·

Or. en

Τροπολογία 19
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας για θέρμανση και ψύξη θα 
πρέπει να διαδραματίσουν καίριο ρόλο 
στην απαλλαγή του ενεργειακού τομέα 
από τις ανθρακούχες εκπομπές·

Or. en

Τροπολογία 20
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
αυξανόμενο ποσοστό ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας επί του ευρωπαϊκού 
ενεργειακού μείγματος καθιστά αναγκαία 
την επέκταση των υφιστάμενων 
υποδομών δικτύου και ΤΠ·

Or. de

Τροπολογία 21
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για την 
τεχνολογική πρόοδο στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να 
προωθηθεί περαιτέρω ο τομέας της 
έρευνας και ανάπτυξης·

Or. de
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Τροπολογία 22
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
πολιτική πρέπει να εφαρμόζεται τηρώντας 
την ισορροπία μεταξύ των εξής στόχων: 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού,
οικονομική αποδοτικότητα και 
οικολογική συμβατότητα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
πολιτική πρέπει να εστιάζει στην επίτευξη 
των στόχων προώθησης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της 
ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας 
του ενεργειακού εφοδιασμού,
διασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητα 
της βιομηχανίας και την επίτευξη 
μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
στόχων μείωσης σε σχέση με την 
κλιματική αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 23
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
πολιτική πρέπει να εφαρμόζεται τηρώντας 
την ισορροπία μεταξύ των εξής στόχων: 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, 
οικονομική αποδοτικότητα και οικολογική 
συμβατότητα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
πολιτική πρέπει να εφαρμόζεται τηρώντας 
την ισορροπία μεταξύ των εξής στόχων: 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, 
ανταγωνιστικότητα, οικονομική 
αποδοτικότητα και οικολογική 
συμβατότητα·

Or. pl

Τροπολογία 24
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
πολιτική πρέπει να εφαρμόζεται τηρώντας 
την ισορροπία μεταξύ των εξής στόχων:
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, 
οικονομική αποδοτικότητα και οικολογική 
συμβατότητα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
πολιτική πρέπει να εφαρμόζεται τηρώντας 
την ισορροπία μεταξύ των εξής στόχων: 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, 
ανταγωνιστικότητα, οικονομική 
αποδοτικότητα και οικολογική 
συμβατότητα·

Or. en

Τροπολογία 25
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
πολιτική πρέπει να εφαρμόζεται 
τηρώντας την ισορροπία μεταξύ των εξής 
στόχων: ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού, οικονομική αποδοτικότητα 
και οικολογική συμβατότητα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας συμβάλλουν στους 
στόχους της ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ περί ασφάλειας του ενεργειακού 
εφοδιασμού και οικονομικής και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 26
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
πολιτική πρέπει να εφαρμόζεται τηρώντας 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας πληρούν όλους τους 
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την ισορροπία μεταξύ των εξής στόχων: 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, 
οικονομική αποδοτικότητα και οικολογική 
συμβατότητα·

στόχους της ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ, η οποία πρέπει να εφαρμόζεται 
τηρώντας την ισορροπία μεταξύ των εξής 
στόχων: ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού, οικονομική αποδοτικότητα 
και οικολογική συμβατότητα·

Or. en

Τροπολογία 27
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του 
παρόντος, η ΕΕ εξαρτάται από τις 
ενεργειακές εισαγωγές για να καλύψει 
περισσότερο από το ήμισυ της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 28
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμβάλλουν 
στον στόχο της ΕΕ περί ανάπτυξης και 
απασχόλησης και ενισχύουν τις 
δυνατότητες για τοπικά παραγόμενη 
ενέργεια στην ΕΕ, συμβάλλοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο στην ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού·

Or. en
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Τροπολογία 29
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη 
έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όσον 
αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
γεγονός που συμβάλλει σημαντικά στην 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 30
Bendt Bendtsen, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη 
εξακολουθεί να εξαρτάται από τις 
ενεργειακές εισαγωγές για να καλύψει 
περισσότερο από το ήμισυ της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 31
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενισχύσεις 
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πολιτική της Ένωσης επιδιώκει, μεταξύ 
άλλων στόχων, την προώθηση της 
ανάπτυξης νέων και ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ 
των κρατών μελών, στο πλαίσιο της 
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
διαφύλαξης και βελτίωσης του 
περιβάλλοντος·

για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
προκαλούν στρέβλωση της αγοράς και 
είναι ασύμφορες·

Or. nl

Τροπολογία 32
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
πολιτική της Ένωσης επιδιώκει, μεταξύ 
άλλων στόχων, την προώθηση της 
ανάπτυξης νέων και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ 
των κρατών μελών, στο πλαίσιο της 
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
διαφύλαξης και βελτίωσης του 
περιβάλλοντος·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
πολιτική της Ένωσης επιδιώκει, μεταξύ 
άλλων στόχων, την προώθηση της 
ανάπτυξης νέων και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και την αποδοτικότερη χρήση 
της ενέργειας, σε πνεύμα αλληλεγγύης 
μεταξύ των κρατών μελών, στο πλαίσιο 
της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς 
και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
οικοδόμησης μιας βιώσιμης κοινωνίας 
και μείωσης των εκπομπών που επιδρούν 
στην αλλαγή του κλίματος·

Or. en

Τροπολογία 33
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
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πολιτική της Ένωσης επιδιώκει, μεταξύ 
άλλων στόχων, την προώθηση της 
ανάπτυξης νέων και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ 
των κρατών μελών, στο πλαίσιο της 
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
διαφύλαξης και βελτίωσης του 
περιβάλλοντος·

πολιτική της Ένωσης επιδιώκει, μεταξύ 
άλλων στόχων, την προώθηση της 
ανάπτυξης νέων και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ 
των κρατών μελών, στο πλαίσιο της 
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 34
Struan Stevenson, Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
πολιτική της Ένωσης επιδιώκει, μεταξύ 
άλλων στόχων, την προώθηση της 
ανάπτυξης νέων και ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ 
των κρατών μελών, στο πλαίσιο της 
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
διαφύλαξης και βελτίωσης του 
περιβάλλοντος·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
πολιτική της Ένωσης επιδιώκει, μεταξύ 
άλλων στόχων, την προώθηση της 
ανάπτυξης νέων και ανανεώσιμων μορφών
ενέργειας, σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ 
των κρατών μελών, στο πλαίσιο της 
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
διαφύλαξης και βελτίωσης του 
περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 35
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
πολιτική της Ένωσης επιδιώκει, μεταξύ 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
πολιτική της Ένωσης επιδιώκει, μεταξύ 
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άλλων στόχων, την προώθηση της 
ανάπτυξης νέων και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ 
των κρατών μελών, στο πλαίσιο της 
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
διαφύλαξης και βελτίωσης του 
περιβάλλοντος·

άλλων στόχων, την προώθηση της 
ανάπτυξης νέων και υφιστάμενων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε πνεύμα 
αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, 
στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της 
εσωτερικής αγοράς και λαμβάνοντας
υπόψη την ανάγκη διαφύλαξης και 
βελτίωσης του περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 36
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
πολιτική της Ένωσης επιδιώκει, μεταξύ 
άλλων στόχων, την προώθηση της 
ανάπτυξης νέων και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ 
των κρατών μελών, στο πλαίσιο της 
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
διαφύλαξης και βελτίωσης του 
περιβάλλοντος·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
πολιτική της Ένωσης επιδιώκει, μεταξύ 
άλλων στόχων, την προώθηση της 
ανάπτυξης νέων και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ 
των κρατών μελών, στο πλαίσιο της 
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
διαφύλαξης και βελτίωσης του 
περιβάλλοντος·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. de

Τροπολογία 37
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ολοκλήρωση, έως το 2014, της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας θα πρέπει 
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να διευκολύνει την είσοδο νέων και 
περισσότερων συμμετεχόντων στην 
αγορά, μεταξύ άλλων από τις ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται ολοένα και 
περισσότερο στην παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 38
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιλογή του 
ενεργειακού μείγματος, σύμφωνα με τις 
ευρωπαϊκές συμβάσεις, εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιλογή του 
ενεργειακού μείγματος, σύμφωνα με τις 
ευρωπαϊκές συμβάσεις, εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών και ότι, 
σύμφωνα με τον ενεργειακό χάρτη 
πορείας της Επιτροπής για το 2050, για 
την εφαρμογή οποιουδήποτε σεναρίου 
όσον αφορά το ενεργειακό σύστημα της 
Ευρώπης απαιτείται σημαντικά 
υψηλότερο μερίδιο ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 39
Bendt Bendtsen, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιλογή του 
ενεργειακού μείγματος, σύμφωνα με τις 
ευρωπαϊκές συμβάσεις, εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα 
των κρατών μελών να καθορίζουν τους 
όρους εκμετάλλευσης των ενεργειακών 
τους πόρων , την επιλογή τους μεταξύ 
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διαφόρων ενεργειακών πηγών και τη 
γενική διάρθρωση του ενεργειακού τους 
εφοδιασμού, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
συμβάσεις, εμπίπτει στην αρμοδιότητα των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 40
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιλογή του 
ενεργειακού μείγματος, σύμφωνα με τις 
ευρωπαϊκές συμβάσεις, εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιλογή του 
ενεργειακού μείγματος, σύμφωνα με τις 
ευρωπαϊκές συμβάσεις, εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά ότι 
η ενίσχυση της επικοινωνίας και της 
συνεργασίας είναι σε κάθε περίπτωση 
αναγκαία·

Or. de

Τροπολογία 41
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ σύμφωνα 
με την τρέχουσα κατάσταση έχει
δρομολογήσει επιτυχώς τον στόχο της να 
εξασφαλίσει έως το 2020 παραγωγή 
ενέργειας σε ποσοστό 20% από ΑΠΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα 
κράτη μέλη της ΕΕ σύμφωνα με την 
τρέχουσα κατάσταση έχουν δρομολογήσει 
επιτυχώς με βάση την ενδεικτική πορεία 
τους τον στόχο της ΕΕ να εξασφαλίσει 
έως το 2020 παραγωγή ενέργειας σε 
ποσοστό τουλάχιστον 20% από ΑΠΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται η 
έγκαιρη κίνηση της διαδικασίας επί



AM\920120EL.doc 21/283 PE500.604v01-00

EL

παραβάσει εναντίων των κρατών μελών 
που αδυνατούν να θεσπίσουν κατάλληλο 
θεσμικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο για 
την επίτευξη των στόχων τους·

Or. en

Τροπολογία 42
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ σύμφωνα 
με την τρέχουσα κατάσταση έχει 
δρομολογήσει επιτυχώς τον στόχο της να 
εξασφαλίσει έως το 2020 παραγωγή 
ενέργειας σε ποσοστό 20% από ΑΠΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ σύμφωνα 
με την τρέχουσα κατάσταση έχει 
δρομολογήσει επιτυχώς τον στόχο της να 
εξασφαλίσει έως το 2020 παραγωγή 
ενέργειας σε ποσοστό 20% από ΑΠΕ, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται 
συνεχείς προσπάθειες για την επίτευξη 
του εν λόγω στόχου και για τη 
διασφάλιση της ταχείας, 
αποτελεσματικής και οικονομικά 
αποδοτικής εφαρμογής του συνόλου των 
ενεργειακών και κλιματικών πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 43
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ σύμφωνα 
με την τρέχουσα κατάσταση έχει 
δρομολογήσει επιτυχώς τον στόχο της να 
εξασφαλίσει έως το 2020 παραγωγή 
ενέργειας σε ποσοστό 20% από ΑΠΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ σύμφωνα 
με την τρέχουσα κατάσταση έχει 
δρομολογήσει επιτυχώς τον στόχο της να 
εξασφαλίσει έως το 2020 παραγωγή 
ενέργειας σε ποσοστό 20% από ΑΠΕ·
λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται πιο 
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φιλόδοξοι και δεσμευτικοί στόχοι όσον 
αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
για τα κράτη μέλη με ορίζοντα το 2020, 
το 2030 και έπειτα, ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι η οικονομία της ΕΕ θα έχει 
μετατραπεί έως το 2050 σε μια οικονομία 
που θα βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 44
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford, Struan Stevenson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ σύμφωνα 
με την τρέχουσα κατάσταση έχει 
δρομολογήσει επιτυχώς τον στόχο της να 
εξασφαλίσει έως το 2020 παραγωγή 
ενέργειας σε ποσοστό 20% από ΑΠΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ σύμφωνα 
με εκτιμήσεις έχει δρομολογήσει επιτυχώς 
τον στόχο της να εξασφαλίσει έως το 2020 
παραγωγή ενέργειας σε ποσοστό 20% από 
ΑΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 45
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ σύμφωνα 
με την τρέχουσα κατάσταση έχει 
δρομολογήσει επιτυχώς τον στόχο της να 
εξασφαλίσει έως το 2020 παραγωγή 
ενέργειας σε ποσοστό 20% από ΑΠΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του 
παρόντος, η ΕΕ έχει δρομολογήσει 
επιτυχώς τον στόχο της να εξασφαλίσει 
έως το 2020 παραγωγή ενέργειας σε 
ποσοστό 20% από ΑΠΕ μολονότι οι 
πορείες καθίστανται δυσχερείς·

Or. en
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Τροπολογία 46
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περαιτέρω 
ανάπτυξη του τομέα ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαθέτει 
υψηλή προστιθέμενη αξία, συμβάλλοντας 
θετικά στους στόχους που αφορούν το 
κλίμα και την ενέργεια καθώς και στην 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού 
της ΕΕ, και επιτρέποντας επίσης την 
προώθηση της τεχνολογικής υπεροχής, 
της ανταγωνιστικότητας και της 
απασχόλησης στο εσωτερικό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία 47
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές έχει τα τελευταία χρόνια σημειωθεί 
τεχνολογική πρόοδος και ότι η Ευρώπη 
έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στον εν λόγω 
τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία 48
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη 
πρωτοπορεί στον τομέα των τεχνολογιών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μολονότι 
η πίεση από τις υπόλοιπες χώρες του 
κόσμου αυξάνεται ταχέως·

Or. en

Τροπολογία 49
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενόψει του 
2020, η πορεία για την επίτευξη του 
στόχου του 20% που συμφωνήθηκε στο 
πλαίσιο της οδηγίας για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας καθίσταται όλο και πιο 
δυσχερής·

Or. en

Τροπολογία 50
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον 
τομέα της ηλεκτροκίνησης στο πλαίσιο 
ενός έξυπνου, ενοποιημένου και βιώσιμου 
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ενεργειακού συστήματος δεν έχει 
αντιμετωπιστεί ακόμη επαρκώς σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 51
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον 
νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας λήγει το 
2020 και ότι με το πέρας των εθνικών 
υποχρεώσεων υπάρχει ενδεχόμενο 
απότομης επιβράδυνσης της αναγκαίας 
ανάπτυξης του τομέα ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας· 

Or. de

Τροπολογία 52
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υποχρεωτικοί στόχοι που αφορούν τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε σχέση με 
την τελική χρήση ενέργειας είχαν ως 
αποτέλεσμα την περισσότερο βιώσιμη 
οικονομική ανάπτυξη και την προώθηση 
της τεχνολογικής υπεροχής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια 
αγορά·

Or. de
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Τροπολογία 53
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
κρίση και κρίση χρέους στην Ευρώπη δεν 
έχει ξεπεραστεί ακόμα, και ότι οι κρατικοί 
προϋπολογισμοί αντιμετωπίζουν μεγάλες 
προκλήσεις·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
κρίση και κρίση χρέους στην Ευρώπη δεν 
έχει ξεπεραστεί ακόμα, και ότι οι κρατικοί 
προϋπολογισμοί αντιμετωπίζουν μεγάλες 
προκλήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κρίση πρέπει να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία 
για την πραγματοποίηση των 
απαραίτητων επενδύσεων στον τομέα της 
καθαρής τεχνολογίας με σκοπό τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και 
οικονομικής ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 54
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
κρίση και κρίση χρέους στην Ευρώπη δεν 
έχει ξεπεραστεί ακόμα, και ότι οι κρατικοί 
προϋπολογισμοί αντιμετωπίζουν μεγάλες 
προκλήσεις·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
κρίση και κρίση χρέους στην Ευρώπη δεν 
έχει ξεπεραστεί ακόμα, και ότι οι κρατικοί 
προϋπολογισμοί και η εμπιστοσύνη των 
επενδυτών αντιμετωπίζουν μεγάλες 
προκλήσεις·

Or. en

Τροπολογία 55
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση και να 
αυξηθεί η αποδοτικότητα της 
ενεργειακής παραγωγής, μετάδοσης και 
χρήσης·

Or. en

Τροπολογία 56
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του 
παρόντος, η παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές είναι σε μεγάλο βαθμό 
στον αντίποδα των γεωγραφικών 
υποδομών και συνθηκών και των 
πλεονεκτημάτων από πλευράς κόστους, 
με αποτέλεσμα την άσκοπη οικονομική 
επιβάρυνση της ευρωπαϊκής ενεργειακής 
μετάβασης·

Or. de

Τροπολογία 57
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδυτές Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδυτές 
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χρειάζονται ασφάλεια και συνέχεια για τις 
μελλοντικές επενδύσεις τους και μετά το 
2020·

και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα 
χρειάζονται ασφάλεια και συνέχεια τόσο 
για τα υφιστάμενα όσο και για τα 
μελλοντικά, μετά το 2020, επενδυτικά 
σχέδιά τους με σκοπό την προώθηση της 
καινοτομίας στον τομέα της ενέργειας και 
της ανάπτυξης διαφόρων τεχνολογιών 
ΑΠΕ, την επίτευξη ενός μακροπρόθεσμου 
και οικονομικά αποδοτικού 
μετασχηματισμού του ενεργειακού τομέα 
και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
και δυνατοτήτων ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 58
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδυτές 
χρειάζονται ασφάλεια και συνέχεια για τις 
μελλοντικές επενδύσεις τους και μετά το 
2020·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδυτές 
χρειάζονται ασφάλεια και συνέχεια για τις 
μελλοντικές επενδύσεις τους και μετά το 
2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πιο 
οικονομικά αποδοτικός και ενεργειακά 
ουδέτερος τρόπος για την πλήρωση της 
εν λόγω απαίτησης είναι να τεθεί ένας 
ενιαίος πρωταρχικός στόχος για το 2020, 
ήτοι ο περιορισμός των εκπομπών αερίου 
του θερμοκηπίου·

Or. fi

Τροπολογία 59
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδυτές 
χρειάζονται ασφάλεια και συνέχεια για τις 
μελλοντικές επενδύσεις τους και μετά το 
2020·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη 
των ΑΠΕ εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό 
από τις ιδιωτικές επενδύσεις και ότι οι 
επενδυτές χρειάζονται ασφάλεια και 
συνέχεια για τις μελλοντικές επενδύσεις 
τους και μετά το 2020·

Or. de

Τροπολογία 60
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδυτές 
χρειάζονται ασφάλεια και συνέχεια για τις 
μελλοντικές επενδύσεις τους και μετά το
2020·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδυτές 
δεν θα έχουν ασφάλεια και συνέχεια για 
τις μελλοντικές επενδύσεις τους εκτός εάν 
η ΕΕ συμφωνήσει να προβεί στη θέσπιση 
ενός νέου πλαισίου πολιτικής για το κλίμα 
και την ενέργεια για την περίοδο πέραν 
του 2020· αναγνωρίζει ότι το ετήσιο 
ποσοστό ανάπτυξης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας θα είναι σαφώς 
χαμηλότερο μετά το 2020, εάν δεν 
αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες πολιτικής 
για το κλίμα ή την ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 61
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι χορηγούνται 
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επιδοτήσεις ύψους 400 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων ΗΠΑ μέσω των οποίων 
υποστηρίζεται η επιζήμια κατανάλωση 
των ορυκτών καυσίμων, γεγονός το οποίο 
εμποδίζει την ανάπτυξη ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, στο πλαίσιο των συνόδων κορυφής 
στο Πίτσμπουργκ και το Los Cabos, η 
ομάδα G20 υποστήριξε τον στόχο της 
σταδιακής κατάργησης των μη 
αποδοτικών επιδοτήσεων ορυκτών 
καυσίμων σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται 
έλλειψη συγκεκριμένων προτάσεων όσον 
αφορά την εφαρμογή του εν λόγω στόχου·

Or. en

Τροπολογία 62
Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υφιστάμενες νομικές πράξεις για τη 
δασική διαχείριση παρέχουν επαρκές 
πλαίσιο ώστε να διασφαλίζεται η 
απόδειξη της βιωσιμότητας όσον αφορά 
τη δασική βιομάζα που παράγεται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 63
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απελευθέρωση και ο ανταγωνισμός έχουν 
διαδραματίσει καίριο ρόλο στη μείωση 
των τιμών της ενέργειας για όλους τους 
καταναλωτές της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 64
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
επιτακτική η ανάγκη για ένα σαφές 
μακροπρόθεσμο πλαίσιο πολιτικής στον 
τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
που θα εξασφαλίζει ασφαλή, προσιτό και 
σταθερό ενεργειακό εφοδιασμό καθώς 
και την ανταγωνιστικότητα και την 
ικανότητα καινοτομίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία 65
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχουν δηλώσει τη 
φιλοδοξία τους να εξασφαλίσουν ένα 
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επίπεδο μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου κατά 80 με 95% έως το 
2050·

Or. en

Τροπολογία 66
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπολογίσει ότι 
με το βέλτιστο επίπεδο εμπορίου 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα 
ήταν δυνατόν να εξοικονομούνται 
ετησίως έως 8 δισεκατομμύρια ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 67
Bendt Bendtsen, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 
υφίσταται πρωταρχικός στόχος για τις 
ΑΠΕ για το 2030·

Or. en

Τροπολογία 68
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
απελευθερωμένες ενεργειακές αγορές της 
Ευρώπης, η ανάπτυξη της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές εξαρτάται από τις 
ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες με τη 
σειρά τους βασίζονται στη σταθερότητα 
της πολιτικής για την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές·

Or. en

Τροπολογία 69
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ενεργειακός 
χάρτης πορείας αναγνωρίζει ότι το 
φυσικό αέριο είναι καίριας σημασίας 
όσον αφορά τον μετασχηματισμό του 
ενεργειακού συστήματος, με την παροχή 
μεταβλητού και βασικού φορτίου για τη 
στήριξη των ΑΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 70
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
μελλοντικά στην Ευρώπη θα αυξάνεται 
το ποσοστό των ΑΠΕ στον εφοδιασμό 
ενέργειας, τόσο για το ηλεκτρικό ρεύμα 

1. θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή ενεργειακή 
πολιτική πρέπει να εστιάσει εκ νέου στην 
ανάπτυξη, την εκμετάλλευση και τη 
διανομή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 
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όσο και για τη θέρμανση και την ψύξη, 
καθώς και για τον τομέα των μεταφορών, 
μειώνοντας την ενεργειακή εξάρτηση της 
Ευρώπης από συμβατικές πηγές 
ενέργειας·

καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και την 
Επιτροπή να ενισχύσουν τις φιλοδοξίες 
της ΕΕ και να αυξήσουν τον στόχο για 
την ανανεώσιμη ενέργεια στο 30% έως το 
2020, θέτοντας έναν πρόσθετο 
δεσμευτικό στόχο 45% για το 2030 και 
πρόσθετους ενδεικτικούς στόχους για το 
2040 και το 2050· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να υιοθετήσει επειγόντως τις 
δέουσες νομοθετικές προτάσεις για την 
αναθεώρηση της δέσμης μέτρων για το 
κλίμα και την ενέργεια ώστε να 
διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ασφάλεια
των επενδυτών και των καινοτόμων· 
υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η 
βιώσιμη μετάβαση της κοινωνίας είναι 
ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης, την 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και 
την οικονομική ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 71
Roger Helmer
εξ ονόματος της Ομάδας EFD

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
μελλοντικά στην Ευρώπη θα αυξάνεται 
το ποσοστό των ΑΠΕ στον εφοδιασμό 
ενέργειας, τόσο για το ηλεκτρικό ρεύμα 
όσο και για τη θέρμανση και την ψύξη, 
καθώς και για τον τομέα των μεταφορών, 
μειώνοντας την ενεργειακή εξάρτηση της 
Ευρώπης από συμβατικές πηγές ενέργειας·

1. επισημαίνει τα σχέδια για την αύξηση 
του ποσοστού των ΑΠΕ στον εφοδιασμό 
ενέργειας, για το ηλεκτρικό ρεύμα, τη 
θέρμανση και την ψύξη, καθώς και για τον 
τομέα των μεταφορών, εκφράζει ωστόσο 
τον φόβο ότι δεν θα μειωθεί σημαντικά η
ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από 
συμβατικές πηγές ενέργειας· επισημαίνει 
επίσης ότι η διαλείπουσα ηλεκτρική 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές απαιτεί 
εφεδρική στήριξη από συμβατικές πηγές 
ενέργειας· εκφράζει την ανησυχία του για 
τα συμπεράσματα πολυάριθμων 
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πρόσφατων ευρωπαϊκών μελετών που 
εκπονήθηκαν από έμπειρους 
ακαδημαϊκούς και από οικονομολόγους 
με ειδίκευση στο περιβάλλον, σύμφωνα με 
τα οποία οι εγγενείς ανεπάρκειες της 
περιοδικής χρήσης των ορυκτών 
καυσίμων ως εφεδρικής στήριξης, 
συμπληρωματικά ως προς την αιολική 
ενέργεια, απορυθμίζουν κατά πολύ την 
εξοικονόμηση εκπομπών αερίων που 
επιδιώκεται από τις ΑΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 72
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
μελλοντικά στην Ευρώπη θα αυξάνεται το 
ποσοστό των ΑΠΕ στον εφοδιασμό 
ενέργειας, τόσο για το ηλεκτρικό ρεύμα 
όσο και για τη θέρμανση και την ψύξη, 
καθώς και για τον τομέα των μεταφορών, 
μειώνοντας την ενεργειακή εξάρτηση της 
Ευρώπης από συμβατικές πηγές 
ενέργειας·

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
μελλοντικά στην Ευρώπη θα αυξάνεται το 
ποσοστό των ΑΠΕ στον εφοδιασμό 
ενέργειας, τόσο για το ηλεκτρικό ρεύμα 
όσο και για τους τομείς θέρμανσης και 
ψύξης· στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί ότι θα 
εξακολουθεί να είναι αναγκαία μια 
σημαντικά ευέλικτη παραγωγή με σκοπό 
τη στήριξη των αυξανόμενων ποσοτήτων 
μεταβλητών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα·

Or. en

Τροπολογία 73
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
μελλοντικά στην Ευρώπη θα αυξάνεται το 
ποσοστό των ΑΠΕ στον εφοδιασμό 
ενέργειας, τόσο για το ηλεκτρικό ρεύμα 
όσο και για τη θέρμανση και την ψύξη, 
καθώς και για τον τομέα των μεταφορών, 
μειώνοντας την ενεργειακή εξάρτηση της 
Ευρώπης από συμβατικές πηγές ενέργειας·

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι ΑΠΕ, 
σε συνδυασμό με την ενεργειακή απόδοση 
και την ευέλικτη και έξυπνη υποδομή 
αποτελούν τις ασφαλείς επιλογές, και ότι 
μελλοντικά στην Ευρώπη θα αυξάνεται το 
ποσοστό των ΑΠΕ στον εφοδιασμό 
ενέργειας, τόσο για το ηλεκτρικό ρεύμα 
όσο και για τη θέρμανση και την ψύξη, 
καθώς και για τον τομέα των μεταφορών, 
μειώνοντας την ενεργειακή εξάρτηση της 
Ευρώπης από συμβατικές πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 74
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
μελλοντικά στην Ευρώπη θα αυξάνεται το 
ποσοστό των ΑΠΕ στον εφοδιασμό 
ενέργειας, τόσο για το ηλεκτρικό ρεύμα 
όσο και για τη θέρμανση και την ψύξη, 
καθώς και για τον τομέα των μεταφορών, 
μειώνοντας την ενεργειακή εξάρτηση της 
Ευρώπης από συμβατικές πηγές ενέργειας·

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
μελλοντικά στην Ευρώπη θα αυξάνεται το 
ποσοστό των ΑΠΕ στον εφοδιασμό 
ενέργειας, τόσο για το ηλεκτρικό ρεύμα 
όσο και για τη θέρμανση και την ψύξη, 
καθώς και για τον τομέα των μεταφορών, 
μειώνοντας την ενεργειακή εξάρτηση της 
Ευρώπης από συμβατικές πηγές ενέργειας· 
υποστηρίζει ότι ο καλύτερος τρόπος 
επίτευξης των στόχων πολιτικής της ΕΕ 
είναι η δημιουργία, έως το 2050, μιας 
βιώσιμης ευρωπαϊκής οικονομίας υψηλής 
αποδοτικότητας βασιζόμενης σχεδόν εξ 
ολοκλήρου σε ΑΠΕ·

Or. en
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Τροπολογία 75
Struan Stevenson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
μελλοντικά στην Ευρώπη θα αυξάνεται το 
ποσοστό των ΑΠΕ στον εφοδιασμό 
ενέργειας, τόσο για το ηλεκτρικό ρεύμα 
όσο και για τη θέρμανση και την ψύξη, 
καθώς και για τον τομέα των μεταφορών, 
μειώνοντας την ενεργειακή εξάρτηση της 
Ευρώπης από συμβατικές πηγές ενέργειας·

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
μελλοντικά στην Ευρώπη θα αυξάνεται το 
ποσοστό των νέων μορφών παραγωγής 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
ΑΠΕ, στον εφοδιασμό ενέργειας, τόσο για 
το ηλεκτρικό ρεύμα όσο και για τη 
θέρμανση και την ψύξη, καθώς και για τον 
τομέα των μεταφορών, μειώνοντας την 
ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από 
συμβατικές πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 76
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
μελλοντικά στην Ευρώπη θα αυξάνεται το 
ποσοστό των ΑΠΕ στον εφοδιασμό 
ενέργειας, τόσο για το ηλεκτρικό ρεύμα 
όσο και για τη θέρμανση και την ψύξη, 
καθώς και για τον τομέα των μεταφορών, 
μειώνοντας την ενεργειακή εξάρτηση της 
Ευρώπης από συμβατικές πηγές ενέργειας·

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
μελλοντικά στην Ευρώπη θα αυξάνεται το 
ποσοστό των ΑΠΕ στον εφοδιασμό 
ενέργειας, για το ηλεκτρικό ρεύμα, τη 
θέρμανση και την ψύξη, καθώς και για τον 
τομέα των μεταφορών, μειώνοντας την 
ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από 
συμβατικές πηγές ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 77
Alejo Vidal-Quadras
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. σημειώνει ότι η πολιτική της ΕΕ όσον 
αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
δεν πρέπει να εστιάζει μόνον στην 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και 
σε άλλους τομείς, όπως η θέρμανση και η 
ψύξη, καθώς η ζήτηση για θερμότητα 
αναλογεί σχεδόν στο ήμισυ της συνολικής 
ενεργειακής ζήτησης στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 78
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι, εκτός από τις ειδικές πολιτικές για τη 
θέρμανση σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, η θέρμανση και η ψύξη 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν 
εντάσσονται στα καθεστώτα στήριξης 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως 
τα τιμολόγια τροφοδότησης και τα 
πράσινα πιστοποιητικά)·

Or. en

Τροπολογία 79
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επιχαίρει διότι οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα καλύπτουν το 2050 το 
μεγαλύτερο ποσοστό του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και διότι θεωρούνται αναμφιβόλως 
θετική επιλογή (επιλογή «no regret»)· 
συμπληρώνει ότι μέχρι το 2050 πρέπει να 
διαμορφωθούν συγκεκριμένα ορόσημα, 
προκειμένου να υπάρξει μια αξιόπιστη
προοπτική για το μέλλον όσον αφορά τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 80
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επισημαίνει ότι οι ΑΠΕ δεν 
συμβάλλουν απλώς στην αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής αλλά 
προσφέρουν, επιπλέον, πρόσθετα 
περιβαλλοντικά οφέλη σε σύγκριση με τις 
συμβατικές μονάδες παραγωγής 
ενέργειας από ορυκτά και πυρηνικά 
καύσιμα, όπως είναι η έλλειψη εκπομπών 
NOx ή Sox, η έλλειψη άλλων 
ατμοσφαιρικών ρύπων, όπως το διοξείδιο 
του θείου ή τα σωματίδια που έχουν 
καρκινογόνες επιπτώσεις και επηρεάζουν 
σοβαρά την ανθρώπινη υγεία, η μη 
ύπαρξη προβλημάτων σχετικά με τη 
μακροπρόθεσμη αποθήκευση αποβλήτων 
ή τον παροπλισμό εγκαταστάσεων, η 
ελάχιστη έως καθόλου χρήση νερού κατά 
τη λειτουργία τους καθώς και η μηδενική 
εξόρυξη καυσίμων·

Or. en
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Τροπολογία 81
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. αναγνωρίζει ότι ο στόχος της 
Ευρώπης για τον τομέα της ενέργειας για 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές 
έως το 2050 θα επιτευχθεί μόνον εάν 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο εγκλωβισμού 
στα ορυκτά καύσιμα και ότι προς αυτό θα 
συμβάλλει μια σταθερή, φιλόδοξη και 
μακροπρόθεσμη πολιτική για την 
ανανεώσιμη ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 82
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. αναγνωρίζει τα πορίσματα του 
Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας 
σύμφωνα με τα οποία, ενώ οι ειδικές 
πολιτικές για την ανανεώσιμη ενέργεια θα 
επιφέρουν πρόσθετο βραχυπρόθεσμο 
κόστος, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα το 
κόστος των εν λόγω πολιτικών είναι 
χαμηλότερο σε σύγκριση με την 
αποκλειστική στήριξη στην τιμολόγηση 
των ανθρακούχων εκπομπών καθώς 
καθιστούν δυνατή την έγκαιρη και 
ταχύτερη ανάπτυξη μεγαλύτερου 
φάσματος τεχνολογιών ανανεώσιμης 
ενέργειας ώστε να επιτευχθεί έως το 2050 
η πλήρης απαλλαγή του ενεργειακού 
τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές με 
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το χαμηλότερο δυνατό κόστος·

Or. en

Τροπολογία 83
Marisa Matias, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι με 
ισχυρή ανάπτυξη της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2030 θα ήταν 
δυνατό να δημιουργηθούν περισσότερες 
από 3 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 84
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επιτάσσει 
έναν ασφαλή, οικονομικά προσιτό και 
οικολογικό ενεργειακό εφοδιασμό· τονίζει 
συνεπώς ότι η αναμόρφωση του 
συστήματος ενεργειακού εφοδιασμού 
πρέπει να πραγματοποιηθεί με την 
αύξηση του ποσοστού ΑΠΕ, με 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο και χωρίς 
να επηρεαστεί η ασφάλεια του 
εφοδιασμού·

2. υπογραμμίζει ότι ο ασφαλής 
ενεργειακός εφοδιασμός δεν μπορεί να 
εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες·

Or. nl
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Τροπολογία 85
Roger Helmer
εξ ονόματος της Ομάδας EFD

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επιτάσσει 
έναν ασφαλή, οικονομικά προσιτό και 
οικολογικό ενεργειακό εφοδιασμό· τονίζει 
συνεπώς ότι η αναμόρφωση του 
συστήματος ενεργειακού εφοδιασμού 
πρέπει να πραγματοποιηθεί με την 
αύξηση του ποσοστού ΑΠΕ, με 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο και χωρίς 
να επηρεαστεί η ασφάλεια του 
εφοδιασμού·

2. υπογραμμίζει ότι η εξάρτηση από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυξάνει το 
κόστος και υπονομεύει την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας, ενώ για τους ευρωπαίους 
πολίτες συνεπάγεται ενεργειακή φτώχεια·
τονίζει πόσο σημαντική είναι η μείωση 
της εξάρτησης από τις ανανεώσιμες 
πηγές και η υιοθέτηση μιας βιώσιμης και 
ορθολογικής ενεργειακής πολιτικής με 
βάση το φυσικό αέριο, τον άνθρακα και 
την πυρηνική ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 86
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επιτάσσει 
έναν ασφαλή, οικονομικά προσιτό και 
οικολογικό ενεργειακό εφοδιασμό· τονίζει 
συνεπώς ότι η αναμόρφωση του 
συστήματος ενεργειακού εφοδιασμού 
πρέπει να πραγματοποιηθεί με την αύξηση 
του ποσοστού ΑΠΕ, με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο και χωρίς να επηρεαστεί 
η ασφάλεια του εφοδιασμού·

2. υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επιτάσσει 
έναν ασφαλή, οικονομικά προσιτό και 
οικολογικό ενεργειακό εφοδιασμό· τονίζει 
συνεπώς ότι η αναμόρφωση του 
συστήματος ενεργειακού εφοδιασμού 
πρέπει να πραγματοποιηθεί με την αύξηση 
του ποσοστού ΑΠΕ, με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο και χωρίς να επηρεαστεί 
η ασφάλεια του εφοδιασμού· υπογραμμίζει 
τη σημασία της αυτάρκειας στον τομέα 
της ενέργειας, καθώς και τον καίριο ρόλο 
των ευρωπαϊκών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
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βραδέως ανανεώσιμων πηγών, για τις 
περιφέρειες της ΕΕ· σημειώνει ότι στόχος 
πρέπει να είναι πρωτίστως η 
αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων 
και της εισαγόμενης ενέργειας με τοπικά 
παραγόμενη ευρωπαϊκή ενέργεια από 
ανανεώσιμες και βραδέως ανανεώσιμες 
πηγές·

Or. fi

Τροπολογία 87
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επιτάσσει 
έναν ασφαλή, οικονομικά προσιτό και 
οικολογικό ενεργειακό εφοδιασμό· τονίζει 
συνεπώς ότι η αναμόρφωση του 
συστήματος ενεργειακού εφοδιασμού 
πρέπει να πραγματοποιηθεί με την 
αύξηση του ποσοστού ΑΠΕ, με 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο και χωρίς να 
επηρεαστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού·

2. υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επιτάσσει 
έναν ασφαλή, οικονομικά προσιτό και 
οικολογικό ενεργειακό εφοδιασμό· τονίζει 
ότι θα πρέπει, κατά την επόμενη 
δεκαετία, να αντικατασταθούν οι μισές 
μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στην ΕΕ και 
ότι, ως εκ τούτου, απαιτείται η 
αναμόρφωση του συστήματος ενεργειακού 
εφοδιασμού με οικονομικά αποδοτικό 
τρόπο και χωρίς να επηρεαστεί η ασφάλεια 
του εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 88
Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επιτάσσει 

2. υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επιτάσσει 
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έναν ασφαλή, οικονομικά προσιτό και 
οικολογικό ενεργειακό εφοδιασμό· τονίζει 
συνεπώς ότι η αναμόρφωση του 
συστήματος ενεργειακού εφοδιασμού 
πρέπει να πραγματοποιηθεί με την αύξηση 
του ποσοστού ΑΠΕ, με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο και χωρίς να επηρεαστεί 
η ασφάλεια του εφοδιασμού·

έναν ασφαλή, οικονομικά προσιτό και 
οικολογικό ενεργειακό εφοδιασμό ενώ οι 
ΑΠΕ και οι συναφείς κλάδοι καθαρής 
τεχνολογίας είναι επίσης μεταξύ των 
κυριότερων μοχλών ανάπτυξης της 
ευρωπαϊκής οικονομίας λόγω του 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των 
πράσινων επιχειρήσεων που εδρεύουν 
στην ΕΕ· τονίζει συνεπώς ότι η 
αναμόρφωση του συστήματος ενεργειακού 
εφοδιασμού πρέπει να πραγματοποιηθεί με 
την αύξηση του ποσοστού ΑΠΕ, με 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο και χωρίς να 
επηρεαστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 89
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επιτάσσει 
έναν ασφαλή, οικονομικά προσιτό και 
οικολογικό ενεργειακό εφοδιασμό· τονίζει 
συνεπώς ότι η αναμόρφωση του 
συστήματος ενεργειακού εφοδιασμού 
πρέπει να πραγματοποιηθεί με την αύξηση 
του ποσοστού ΑΠΕ, με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο και χωρίς να επηρεαστεί 
η ασφάλεια του εφοδιασμού·

2. υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επιτάσσει 
έναν ασφαλή, οικονομικά προσιτό και 
οικολογικό ενεργειακό εφοδιασμό· τονίζει 
συνεπώς ότι η αναμόρφωση του 
συστήματος ενεργειακού εφοδιασμού 
πρέπει να πραγματοποιηθεί με την αύξηση 
του ποσοστού ΑΠΕ, ώστε να διασφαλιστεί 
η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού 
με οικονομικά αποδοτικό τρόπο· εν 
προκειμένω, αναγνωρίζει τη μείωση του 
κόστους και την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των τεχνολογιών 
ανανεώσιμης ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 90
Alejo Vidal-Quadras
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επιτάσσει 
έναν ασφαλή, οικονομικά προσιτό και 
οικολογικό ενεργειακό εφοδιασμό· τονίζει 
συνεπώς ότι η αναμόρφωση του 
συστήματος ενεργειακού εφοδιασμού 
πρέπει να πραγματοποιηθεί με την αύξηση 
του ποσοστού ΑΠΕ, με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο και χωρίς να επηρεαστεί
η ασφάλεια του εφοδιασμού·

2. υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επιτάσσει 
έναν ασφαλή, οικονομικά προσιτό και 
οικολογικό ενεργειακό εφοδιασμό· τονίζει 
συνεπώς ότι η αναμόρφωση του 
συστήματος ενεργειακού εφοδιασμού 
πρέπει να πραγματοποιηθεί με την αύξηση 
του ποσοστού ΑΠΕ στην ηλεκτρική 
ενέργεια, τη θέρμανση, την ψύξη και τις 
μεταφορές, με οικονομικά αποδοτικό 
τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη το πλήρες 
κόστος της ανανεώσιμης ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους του 
συστήματος, και χωρίς να τίθεται σε 
κίνδυνο η ασφάλεια του εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 91
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επιτάσσει 
έναν ασφαλή, οικονομικά προσιτό και 
οικολογικό ενεργειακό εφοδιασμό· τονίζει 
συνεπώς ότι η αναμόρφωση του 
συστήματος ενεργειακού εφοδιασμού 
πρέπει να πραγματοποιηθεί με την αύξηση 
του ποσοστού ΑΠΕ, με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο και χωρίς να επηρεαστεί 
η ασφάλεια του εφοδιασμού·

2. υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επιτάσσει 
έναν ασφαλή, οικονομικά προσιτό και 
οικολογικό ενεργειακό εφοδιασμό· τονίζει 
συνεπώς ότι το σύστημα ενεργειακού 
εφοδιασμού πρέπει να καταστεί 
περισσότερο ευέλικτο, ούτως ώστε η
αύξηση του ποσοστού ΑΠΕ να γίνει με 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο και χωρίς να 
επηρεαστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού·

Or. de
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Τροπολογία 92
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επιτάσσει 
έναν ασφαλή, οικονομικά προσιτό και 
οικολογικό ενεργειακό εφοδιασμό· τονίζει 
συνεπώς ότι η αναμόρφωση του 
συστήματος ενεργειακού εφοδιασμού 
πρέπει να πραγματοποιηθεί με την αύξηση 
του ποσοστού ΑΠΕ, με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο και χωρίς να επηρεαστεί 
η ασφάλεια του εφοδιασμού·

2. υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επιτάσσει 
έναν ασφαλή, οικονομικά προσιτό και 
οικολογικό ενεργειακό εφοδιασμό· τονίζει 
συνεπώς ότι η αναμόρφωση του 
συστήματος ενεργειακού εφοδιασμού 
πρέπει να πραγματοποιηθεί με την αύξηση 
του ποσοστού ΑΠΕ, με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο και χωρίς να επηρεαστεί 
η ασφάλεια του εφοδιασμού· προτείνει η 
Επιτροπή να λάβει υπόψη τις επιπτώσεις 
της οικονομικής κρίσης και της 
μειωμένης πιστοληπτικής ικανότητας 
των χωρών, όπως αντανακλώνται στις 
περικοπές δαπανών –και τον βαθμό του 
ενεχόμενου κινδύνου– στις επενδύσεις σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. sl

Τροπολογία 93
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επιτάσσει 
έναν ασφαλή, οικονομικά προσιτό και 
οικολογικό ενεργειακό εφοδιασμό· τονίζει 
συνεπώς ότι η αναμόρφωση του 
συστήματος ενεργειακού εφοδιασμού 
πρέπει να πραγματοποιηθεί με την αύξηση 
του ποσοστού ΑΠΕ, με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο και χωρίς να επηρεαστεί 

2. υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής οικονομίας επιτάσσει έναν 
ασφαλή, σίγουρο, οικονομικά προσιτό και 
περιβαλλοντικά βιώσιμο ενεργειακό 
εφοδιασμό· τονίζει συνεπώς ότι η 
αναμόρφωση του συστήματος ενεργειακού 
εφοδιασμού πρέπει να πραγματοποιηθεί με 
την αύξηση του ποσοστού ΑΠΕ, με 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο που ενισχύει 
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η ασφάλεια του εφοδιασμού· την ασφάλεια του εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 94
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επιτάσσει 
έναν ασφαλή, οικονομικά προσιτό και 
οικολογικό ενεργειακό εφοδιασμό· τονίζει 
συνεπώς ότι η αναμόρφωση του 
συστήματος ενεργειακού εφοδιασμού 
πρέπει να πραγματοποιηθεί με την αύξηση 
του ποσοστού ΑΠΕ, με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο και χωρίς να επηρεαστεί 
η ασφάλεια του εφοδιασμού·

2. υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επιτάσσει 
έναν ασφαλή, οικονομικά προσιτό και 
οικολογικό ενεργειακό εφοδιασμό· τονίζει 
συνεπώς ότι η αναμόρφωση του 
συστήματος ενεργειακού εφοδιασμού 
πρέπει να πραγματοποιηθεί με την αύξηση 
του ποσοστού ΑΠΕ στον τομέα 
ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και 
ψύξης, καθώς και στον τομέα των 
μεταφορών, με οικονομικά αποδοτικό 
τρόπο και χωρίς να επηρεαστεί η ασφάλεια 
του εφοδιασμού·

Or. de

Τροπολογία 95
Struan Stevenson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επιτάσσει 
έναν ασφαλή, οικονομικά προσιτό και 
οικολογικό ενεργειακό εφοδιασμό· τονίζει 
συνεπώς ότι η αναμόρφωση του 
συστήματος ενεργειακού εφοδιασμού 
πρέπει να πραγματοποιηθεί με την αύξηση 
του ποσοστού ΑΠΕ, με οικονομικά 

2. υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επιτάσσει 
έναν ασφαλή, οικονομικά προσιτό και 
οικολογικό ενεργειακό εφοδιασμό· τονίζει 
συνεπώς ότι η αναμόρφωση του 
συστήματος ενεργειακού εφοδιασμού 
πρέπει να πραγματοποιηθεί με την αύξηση 
του ποσοστού των αποδεδειγμένων, 
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αποδοτικό τρόπο και χωρίς να επηρεαστεί 
η ασφάλεια του εφοδιασμού

κοινώς αποδεκτών και οικονομικά 
βιώσιμων μορφών παραγωγής ενέργειας, 
με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και χωρίς 
να επηρεαστεί η ασφάλεια του 
εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 96
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επιτάσσει 
έναν ασφαλή, οικονομικά προσιτό και 
οικολογικό ενεργειακό εφοδιασμό· τονίζει 
συνεπώς ότι η αναμόρφωση του 
συστήματος ενεργειακού εφοδιασμού 
πρέπει να πραγματοποιηθεί με την αύξηση 
του ποσοστού ΑΠΕ, με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο και χωρίς να επηρεαστεί 
η ασφάλεια του εφοδιασμού·

2. υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επιτάσσει 
έναν ασφαλή, οικονομικά προσιτό και 
βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό· τονίζει 
συνεπώς ότι η αναμόρφωση του 
συστήματος ενεργειακού εφοδιασμού 
πρέπει να πραγματοποιηθεί με την αύξηση 
του ποσοστού ΑΠΕ, με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο και χωρίς να επηρεαστεί 
η ασφάλεια του εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 97
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επιτάσσει 
έναν ασφαλή, οικονομικά προσιτό και 
οικολογικό ενεργειακό εφοδιασμό· τονίζει 
συνεπώς ότι η αναμόρφωση του 
συστήματος ενεργειακού εφοδιασμού 
πρέπει να πραγματοποιηθεί με την αύξηση 

2. υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επιτάσσει 
έναν ασφαλή, οικονομικά προσιτό και 
οικολογικό ενεργειακό εφοδιασμό· τονίζει 
συνεπώς ότι η αναμόρφωση του 
συστήματος ενεργειακού εφοδιασμού 
πρέπει να πραγματοποιηθεί με την αύξηση 
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του ποσοστού ΑΠΕ, με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο και χωρίς να επηρεαστεί 
η ασφάλεια του εφοδιασμού·

του ποσοστού ΑΠΕ στην ηλεκτρική 
ενέργεια, τη θέρμανση, την ψύξη και τις 
μεταφορές, με οικονομικά αποδοτικό 
τρόπο και χωρίς να επηρεαστεί η ασφάλεια 
του εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 98
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επιτάσσει 
έναν ασφαλή, οικονομικά προσιτό και 
οικολογικό ενεργειακό εφοδιασμό· τονίζει 
συνεπώς ότι η αναμόρφωση του 
συστήματος ενεργειακού εφοδιασμού 
πρέπει να πραγματοποιηθεί με την αύξηση 
του ποσοστού ΑΠΕ, με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο και χωρίς να επηρεαστεί 
η ασφάλεια του εφοδιασμού·

2. υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επιτάσσει 
έναν ασφαλή, οικονομικά προσιτό και 
οικολογικό ενεργειακό εφοδιασμό· τονίζει 
συνεπώς ότι η αναμόρφωση του 
συστήματος ενεργειακού εφοδιασμού 
πρέπει να πραγματοποιηθεί με την αύξηση 
του ποσοστού ΑΠΕ σε όλους τους 
σχετικούς τομείς, με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο και χωρίς να επηρεαστεί 
η ασφάλεια του εφοδιασμού·

Or. de

Τροπολογία 99
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επιτάσσει 
έναν ασφαλή, οικονομικά προσιτό και 
οικολογικό ενεργειακό εφοδιασμό· τονίζει 
συνεπώς ότι η αναμόρφωση του 
συστήματος ενεργειακού εφοδιασμού 

2. υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επιτάσσει 
έναν ασφαλή, οικονομικά προσιτό και 
ανανεώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό· 
τονίζει συνεπώς ότι η αναμόρφωση του 
συστήματος ενεργειακού εφοδιασμού 
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πρέπει να πραγματοποιηθεί με την αύξηση 
του ποσοστού ΑΠΕ, με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο και χωρίς να επηρεαστεί 
η ασφάλεια του εφοδιασμού·

πρέπει να πραγματοποιηθεί με την αύξηση 
του ποσοστού ΑΠΕ, με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο διαφυλάσσοντας 
παράλληλα την ασφάλεια του εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 100
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επιτάσσει 
έναν ασφαλή, οικονομικά προσιτό και 
οικολογικό ενεργειακό εφοδιασμό· τονίζει 
συνεπώς ότι η αναμόρφωση του 
συστήματος ενεργειακού εφοδιασμού 
πρέπει να πραγματοποιηθεί με την αύξηση 
του ποσοστού ΑΠΕ, με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο και χωρίς να επηρεαστεί 
η ασφάλεια του εφοδιασμού·

2. υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επιτάσσει 
έναν ασφαλή, οικονομικά προσιτό και 
οικολογικό ενεργειακό εφοδιασμό· τονίζει 
συνεπώς ότι η αναμόρφωση του 
συστήματος ενεργειακού εφοδιασμού 
πρέπει να πραγματοποιηθεί με σκοπό την 
επίτευξη σημαντικά υψηλότερου
ποσοστού ΑΠΕ, με οικονομικά αποδοτικό 
τρόπο και χωρίς να επηρεαστεί η ασφάλεια 
του εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 101
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. επικρίνει την πρόσφατη λήψη 
αναδρομικών μέτρων από διάφορες 
χώρες όσον αφορά τους μηχανισμούς 
στήριξης των ΑΠΕ· υπογραμμίζει ότι τα 
εν λόγω μέτρα, καθώς θέτουν σε κίνδυνο 
τα οικονομικά χαρακτηριστικά των 
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υφιστάμενων εγκαταστάσεων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αυξάνουν 
το κόστος κεφαλαίου για τους νέους 
επενδυτές, όχι μόνο στις χώρες όπου 
θεσπίζονται αλλά και σε ολόκληρη την 
Ευρώπη· επισημαίνει ότι για τον 
μετασχηματισμό του ενεργειακού τομέα 
θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν, κατά 
τα προσεχή έτη, περισσότερες επενδύσεις 
έντασης κεφαλαίου και ότι η υπονόμευση 
του κλίματος εμπιστοσύνης στην 
ανανεώσιμη ενέργεια θα αυξήσει το 
κόστος επίτευξης των δεσμευτικών 
στόχων για το 2020· καλεί την Επιτροπή 
να δραστηριοποιηθεί άμεσα όσον αφορά 
τις εν λόγω αποφάσεις και να αξιοποιήσει 
όλα τα κατάλληλα νομικά μέσα με σκοπό 
την αναθεώρηση αυτών των αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 102
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. πιστεύει ότι οι αναδρομικές αλλαγές 
στα καθεστώτα στήριξης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν θα 
πρέπει να πραγματοποιούνται με γνώμονα 
την ασφάλεια των επενδύσεων και την 
ασφάλεια δικαίου· σε περίπτωση που η 
λήψη των εν λόγω μέτρων καθίσταται 
αναγκαία με βάση δεόντως 
αιτιολογημένους λόγους, προτείνει να 
εφαρμοστεί το πορτογαλικό μοντέλο για 
εξεύρεση της πλέον ενδεδειγμένης λύσης 
μεταξύ της κυβέρνησης και της 
βιομηχανίας με αποτέλεσμα την επίτευξη 
δίκαιης και αμοιβαία αποδεκτής 
συμφωνίας·
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Or. en

Τροπολογία 103
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. τονίζει ότι, στον τομέα των ΑΠΕ, θα 
πρέπει να διασφαλιστεί μεγαλύτερη 
προβολή της τρέχουσας και της 
αναμενόμενης συνεισφοράς της βιομάζας 
και των άλλων ελεγχόμενων ενεργειακών 
πόρων στους ενδιαφερόμενους 
παράγοντες ώστε να ενθαρρυνθεί μια 
δίκαιη και ισορροπημένη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 104
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. θεωρεί ότι απαιτούνται επειγόντως ο 
εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη 
ενεργειακών υποδομών που καθιστούν 
δυνατή τη συμπερίληψη αποκεντρωμένης 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές·

Or. ro

Τροπολογία 105
Νίκη Τζαβέλα
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. σημειώνει ότι ορισμένες πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας, όπως οι 
γεωθερμικές, μπορούν να παράγουν 
θερμότητα και ηλεκτρική ενέργεια σε 
τοπικό επίπεδο και σε συνεχή βάση· έχει 
την άποψη ότι οι εν λόγω τοπικές πηγές 
ενέργειας αυξάνουν την ενεργειακή 
ανεξαρτησία, μεταξύ άλλων και για τις 
απομονωμένες κοινότητες· 

Or. en

Τροπολογία 106
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. διαπιστώνει ότι στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
δημιουργήθηκαν περίπου 500.000 θέσεις 
εργασίας και ότι περαιτέρω ανάπτυξη 
των ΑΠΕ θα μπορούσε να δημιουργήσει 
τρία εκατομμύρια θέσεις εργασίας ως το 
2030·

Or. de

Τροπολογία 107
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. υπογραμμίζει ότι η χρήση 
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ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προωθεί 
τη διαφοροποίηση του ενεργειακού 
εφοδιασμού, εντείνει την 
ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια του 
εφοδιασμού της Ευρώπης και συμβάλλει 
στη δημιουργία νέων βιομηχανικών 
κλάδων και δυνατοτήτων εξαγωγών·

Or. de

Τροπολογία 108
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. τονίζει ότι στο πλαίσιο εύρεσης ΑΠΕ 
θα πρέπει να αποφεύγεται τόσο το 
ενδεχόμενο δημιουργίας ανταγωνισμού 
ως προς τη χρήση των φυσικών πόρων 
όσο και ο κίνδυνος διακύβευσης της 
οικονομικής και βιώσιμης ανάπτυξης 
άλλων βιομηχανικών κλάδων·

Or. en

Τροπολογία 109
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2γ. διαπιστώνει ότι στο πλαίσιο της 
ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει 
να αναμένεται μεγαλύτερη αξιοποίηση 
της ενεργειακής βιομάζας, η οποία 
καθιστά αναγκαία την ολοκληρωμένη 
εκπόνηση κριτηρίων βιωσιμότητας για τη 
στερεή και την αέρια βιομάζα, 
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λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη την 
προστασία των υδάτων, την έμμεση 
χρήση της γης και τη βιοποικιλότητα·

Or. de

Τροπολογία 110
Roger Helmer
εξ ονόματος της Ομάδας EFD

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η προώθηση των ΑΠΕ 
στα κράτη μέλη γίνεται σήμερα 
μεμονωμένα και στο πλαίσιο άκρως 
διαφορετικών διοικητικών ρυθμίσεων, 
και ότι οι φυσικές συνθήκες συνεπάγονται 
διαφορετικά δυναμικά ανάπτυξης στα 
κράτη μέλη·

3. επαναβεβαιώνει το δικαίωμα των 
κρατών μελών να ενεργούν μεμονωμένα
όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική·

Or. en

Τροπολογία 111
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η προώθηση των ΑΠΕ 
στα κράτη μέλη γίνεται σήμερα 
μεμονωμένα και στο πλαίσιο άκρως 
διαφορετικών διοικητικών ρυθμίσεων, 
και ότι οι φυσικές συνθήκες συνεπάγονται 
διαφορετικά δυναμικά ανάπτυξης στα 
κράτη μέλη·

3. επισημαίνει ότι το δυναμικό ανάπτυξης 
όσον αφορά την ενέργεια εξαρτάται 
πάντοτε από τις φυσικές συνθήκες·
πιστεύει, ωστόσο, ότι οι περισσότερες 
περιοχές μπορούν να συμβάλλουν στην 
εξάπλωση της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές με βάση τα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της 
καθεμίας·

Or. en
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Τροπολογία 112
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η προώθηση των ΑΠΕ 
στα κράτη μέλη γίνεται σήμερα 
μεμονωμένα και στο πλαίσιο άκρως 
διαφορετικών διοικητικών ρυθμίσεων, και 
ότι οι φυσικές συνθήκες συνεπάγονται 
διαφορετικά δυναμικά ανάπτυξης στα 
κράτη μέλη·

3. επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της 
επίτευξης των εθνικών στόχων έως το 
2020 δυνάμει της οδηγίας της ΕΕ για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η 
προώθηση των ΑΠΕ στα κράτη μέλη 
γίνεται σήμερα μεμονωμένα και στο 
πλαίσιο άκρως διαφορετικών εθνικών 
διοικητικών ρυθμίσεων, με αποτέλεσμα να 
εντείνεται η άνιση ανάπτυξη της 
ανανεώσιμης ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 113
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η προώθηση των ΑΠΕ 
στα κράτη μέλη γίνεται σήμερα
μεμονωμένα και στο πλαίσιο άκρως 
διαφορετικών διοικητικών ρυθμίσεων, και 
ότι οι φυσικές συνθήκες συνεπάγονται 
διαφορετικά δυναμικά ανάπτυξης στα 
κράτη μέλη·

3. επισημαίνει ότι, σήμερα, τα κράτη μέλη
ενεργούν μεμονωμένα σύμφωνα με τις 
ειδικές εθνικές συνθήκες για την επίτευξη 
του πρωταρχικού στόχου του 2020 και 
στο πλαίσιο άκρως διαφορετικών 
διοικητικών ρυθμίσεων μεταξύ των 
χωρών, και ότι οι φυσικές συνθήκες 
συνεπάγονται διαφορετικά δυναμικά
ανάπτυξης στα κράτη μέλη·

Or. en
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Τροπολογία 114
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η προώθηση των ΑΠΕ 
στα κράτη μέλη γίνεται σήμερα 
μεμονωμένα και στο πλαίσιο άκρως 
διαφορετικών διοικητικών ρυθμίσεων, και 
ότι οι φυσικές συνθήκες συνεπάγονται 
διαφορετικά δυναμικά ανάπτυξης στα 
κράτη μέλη·

3. επισημαίνει ότι η προώθηση των ΑΠΕ 
στα κράτη μέλη γίνεται σήμερα 
μεμονωμένα και στο πλαίσιο άκρως 
διαφορετικών διοικητικών ρυθμίσεων, που 
διαμορφώνουν το δυναμικό των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
συνεπάγονται διαφορετικά δυναμικά 
ανάπτυξης στα κράτη μέλη και πρέπει να 
υποστηρίζονται από διάφορους 
μηχανισμούς·

Or. pl

Τροπολογία 115
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η προώθηση των ΑΠΕ 
στα κράτη μέλη γίνεται σήμερα 
μεμονωμένα και στο πλαίσιο άκρως 
διαφορετικών διοικητικών ρυθμίσεων, και 
ότι οι φυσικές συνθήκες συνεπάγονται 
διαφορετικά δυναμικά ανάπτυξης στα 
κράτη μέλη·

3. επισημαίνει ότι η προώθηση των ΑΠΕ 
στα κράτη μέλη γίνεται σήμερα 
μεμονωμένα και στο πλαίσιο άκρως 
διαφορετικών διοικητικών ρυθμίσεων, και 
ότι οι τεχνικές και μη τεχνικές συνθήκες 
συνεπάγονται διαφορετικά δυναμικά 
ανάπτυξης στα κράτη μέλη· υπογραμμίζει 
ότι το δυναμικό ανάπτυξης κάθε κράτους 
μέλους και ο διαφορετικός βαθμός 
ωριμότητας των τεχνολογιών πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται συνεχώς, και μετά το 
2020, στο πλαίσιο εξατομικευμένων 
καθεστώτων στήριξης·

Or. en
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Τροπολογία 116
Vicky Ford, Giles Chichester

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η προώθηση των ΑΠΕ 
στα κράτη μέλη γίνεται σήμερα 
μεμονωμένα και στο πλαίσιο άκρως 
διαφορετικών διοικητικών ρυθμίσεων, και 
ότι οι φυσικές συνθήκες συνεπάγονται 
διαφορετικά δυναμικά ανάπτυξης στα 
κράτη μέλη·

3. επισημαίνει ότι η στήριξη των ΑΠΕ από
κράτη μέλη γίνεται σήμερα μεμονωμένα 
και στο πλαίσιο άκρως διαφορετικών 
διοικητικών ρυθμίσεων, και ότι οι φυσικές 
συνθήκες συνεπάγονται διαφορετικά 
δυναμικά ανάπτυξης στα κράτη μέλη· 
πιστεύει ότι τα διαφορετικά συστήματα 
στήριξης θα πρέπει να μπορούν να 
ενσωματώνουν τις αλλαγές που 
πραγματοποιούνται στις αντίστοιχες 
αγορές και να προσαρμόζονται αναλόγως, 
με σκοπό τον έλεγχο του κόστους και τη 
δυνατότητα μετακύλισης των 
οικονομικών οφελών στους τελικούς 
καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 117
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η προώθηση των ΑΠΕ 
στα κράτη μέλη γίνεται σήμερα 
μεμονωμένα και στο πλαίσιο άκρως 
διαφορετικών διοικητικών ρυθμίσεων, και 
ότι οι φυσικές συνθήκες συνεπάγονται 
διαφορετικά δυναμικά ανάπτυξης στα 
κράτη μέλη·

3. επισημαίνει ότι η προώθηση των ΑΠΕ 
στα κράτη μέλη γίνεται σήμερα 
μεμονωμένα και στο πλαίσιο άκρως 
διαφορετικών διοικητικών ρυθμίσεων, και 
ότι οι φυσικές συνθήκες συνεπάγονται 
διαφορετικά δυναμικά ανάπτυξης στα 
κράτη μέλη· καλεί παράλληλα την 
Επιτροπή να διεξάγει επαρκή ανάλυση
των επιπτώσεων των τιμών για τους 
τελικούς καταναλωτές και την 
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ανταγωνιστικότητα των οικονομιών των 
κρατών μελών, σε περίπτωση ανάληψης 
περαιτέρω δράσης για την ανάπτυξη των 
ΑΠΕ·

Or. pl

Τροπολογία 118
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η προώθηση των ΑΠΕ 
στα κράτη μέλη γίνεται σήμερα 
μεμονωμένα και στο πλαίσιο άκρως 
διαφορετικών διοικητικών ρυθμίσεων, και 
ότι οι φυσικές συνθήκες συνεπάγονται 
διαφορετικά δυναμικά ανάπτυξης στα 
κράτη μέλη·

3. επισημαίνει ότι η προώθηση των ΑΠΕ 
στα κράτη μέλη γίνεται σήμερα 
μεμονωμένα και στο πλαίσιο άκρως 
διαφορετικών διοικητικών ρυθμίσεων, και 
ότι οι εθνικές περιστάσεις συνεπάγονται 
διαφορετικά δυναμικά ανάπτυξης στα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 119
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. τονίζει ότι χάρη στην ανάδειξη των 
τεχνολογιών ΑΠΕ και του κατανεμημένου 
και αποκεντρωμένου χαρακτήρα τους, 
δημιουργήθηκαν πολυάριθμοι 
συνεταιρισμοί ιδιωτών καθώς και 
καθεστώτα σε επίπεδο κοινοτήτων με 
σκοπό την παραγωγή και τη διανομή 
ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 120
Roger Helmer
εξ ονόματος της Ομάδας EFD

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η αποδοχή των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο 
παρουσιάζει διαφορές, και ότι ποικίλλει 
έντονα η διαθεσιμότητα δημόσιων και 
ιδιωτικών χρηματοδοτικών μέσων για τη 
στήριξη των ΑΠΕ·

4. επισημαίνει τη μεγάλη αντίθεση του 
κοινού απέναντι στην υπερβολική 
ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας λόγω 
του ότι επηρεάζεται δυσμενώς το τοπίο, 
οι γειτονίες, οι κατοικίες, οι κοινότητες, 
και οι αξίες των ακινήτων, ενώ οι 
κάτοικοι παρουσιάζουν προβλήματα 
υγείας, και τα άγρια είδη, 
συμπεριλαμβανομένων των πτηνών και 
των νυχτερίδων, υποφέρουν·

Or. en

Τροπολογία 121
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η αποδοχή των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο 
παρουσιάζει διαφορές, και ότι ποικίλλει 
έντονα η διαθεσιμότητα δημόσιων και 
ιδιωτικών χρηματοδοτικών μέσων για τη 
στήριξη των ΑΠΕ·

4. όσον αφορά τους ενεργειακούς και 
κλιματικούς στόχους της Ένωσης, 
επισημαίνει ότι η αποδοχή των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο 
παρουσιάζει διαφορές, και ότι ποικίλλει 
έντονα η διαθεσιμότητα δημόσιων και 
ιδιωτικών χρηματοδοτικών μέσων για τη 
στήριξη των ΑΠΕ, υπογραμμίζει ότι η 
πρόσβαση σε κεφάλαια για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων αποτελεί 
κρίσιμο παράγοντα στην περαιτέρω 
ανάπτυξη της ανανεώσιμης ενέργειας και 
παροτρύνει την ΕΕ, τα κράτη μέλη, τις 
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περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις 
να διασφαλίσουν τη διατήρηση των 
μηχανισμών δημόσιας στήριξης όπου 
χρειάζεται και να συμβάλλουν στην 
προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 122
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η αποδοχή των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο 
παρουσιάζει διαφορές, και ότι ποικίλλει 
έντονα η διαθεσιμότητα δημόσιων και 
ιδιωτικών χρηματοδοτικών μέσων για τη 
στήριξη των ΑΠΕ·

4. επισημαίνει ότι η αποδοχή των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο 
παρουσιάζει διαφορές, και ότι ποικίλλει 
έντονα η διαθεσιμότητα δημόσιων και 
ιδιωτικών χρηματοδοτικών μέσων για τη 
στήριξη των ΑΠΕ· ως εκ τούτου, 
συμφωνεί με την Επιτροπή ότι με την 
παρακίνηση των καταναλωτών να 
παράγουν τη δική τους ενέργεια θα 
ενισχυθεί η ευαισθητοποίησή τους στα 
θέματα της ιδιοκτησίας και του ελέγχου 
της χρήσης ενέργειας και θα επιτευχθεί 
ευρύτερη αποδοχή των έργων 
ανανεώσιμης ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 123
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η αποδοχή των 4. επισημαίνει ότι η αποδοχή των δικτύων 
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ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο 
παρουσιάζει διαφορές, και ότι ποικίλλει
έντονα η διαθεσιμότητα δημόσιων και 
ιδιωτικών χρηματοδοτικών μέσων για τη 
στήριξη των ΑΠΕ·

και των εγκαταστάσεων παραγωγής 
ενέργειας σε κοινωνικό και πολιτικό 
επίπεδο παρουσιάζει διαφορές· τονίζει ότι 
ποικίλλει έντονα η διαθεσιμότητα 
δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών 
μέσων για τη στήριξη των ΑΠΕ, ιδίως 
λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης που 
για τους επενδυτές συνεπάγεται 
σημαντική κατανομή των κεφαλαίων· 
ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει 
λύσεις για τα κράτη μέλη στα οποία οι 
επενδυτές δανείζονται με υψηλά επιτόκια, 
ιδίως στα κράτη μέλη της νότιας 
Ευρώπης· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει από κοινού με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων και τους εθνικούς 
δημόσιους οργανισμούς τις δυνατότητες 
χορήγησης πόρων και καινοτόμων 
χρηματοδοτικών μέσων, στο πλαίσιο του 
τρέχοντος και μελλοντικού 
προϋπολογισμού της ΕΕ, στη 
χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμης 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 124
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η αποδοχή των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο 
παρουσιάζει διαφορές, και ότι ποικίλλει 
έντονα η διαθεσιμότητα δημόσιων και 
ιδιωτικών χρηματοδοτικών μέσων για τη 
στήριξη των ΑΠΕ·

4. επισημαίνει ότι η αποδοχή των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο 
παρουσιάζει διαφορές, και ότι ποικίλλει 
έντονα η διαθεσιμότητα δημόσιων και 
ιδιωτικών χρηματοδοτικών μέσων για τη 
στήριξη των ΑΠΕ· επισημαίνει ότι η 
αποδοχή των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας σε κοινωνικό και πολιτικό 
επίπεδο μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν 
υπάρχει πλήρης διαφάνεια όσον αφορά το 
κόστος τους και τις επιπτώσεις τους στον 
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καταναλωτή·

Or. fr

Τροπολογία 125
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η αποδοχή των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο 
παρουσιάζει διαφορές, και ότι ποικίλλει 
έντονα η διαθεσιμότητα δημόσιων και 
ιδιωτικών χρηματοδοτικών μέσων για τη 
στήριξη των ΑΠΕ·

4. επισημαίνει ότι η αποδοχή των πηγών 
ενέργειας σε κοινωνικό και πολιτικό 
επίπεδο πάντοτε παρουσιάζει διαφορές, 
και ότι κάθε φορά που αναπτύσσονται 
νέες πηγές ενέργειας απαιτείται 
διαβούλευση με τους τοπικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς· διαπιστώνει ότι 
ποικίλλει έντονα η διαθεσιμότητα 
δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών 
μέσων για τη στήριξη των ΑΠΕ λόγω των 
ασαφών στόχων πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 126
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η αποδοχή των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο 
παρουσιάζει διαφορές, και ότι ποικίλλει 
έντονα η διαθεσιμότητα δημόσιων και 
ιδιωτικών χρηματοδοτικών μέσων για τη 
στήριξη των ΑΠΕ·

4. επισημαίνει ότι η αποδοχή των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο 
παρουσιάζει διαφορές, και ότι ποικίλλει 
έντονα η διαθεσιμότητα δημόσιων και 
ιδιωτικών χρηματοδοτικών μέσων για τη 
στήριξη των ΑΠΕ· πιστεύει ότι οι αγορές 
άνθρακα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
όσον αφορά την παροχή κινήτρων στους 
επενδυτές με σκοπό την πραγματοποίηση 



PE500.604v01-00 64/283 AM\920120EL.doc

EL

επενδύσεων στις ΑΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 127
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η αποδοχή των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο 
παρουσιάζει διαφορές, και ότι ποικίλλει 
έντονα η διαθεσιμότητα δημόσιων και 
ιδιωτικών χρηματοδοτικών μέσων για τη 
στήριξη των ΑΠΕ·

4. επισημαίνει ότι η αποδοχή των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο 
παρουσιάζει διαφορές, και ότι ποικίλλει 
έντονα η διαθεσιμότητα δημόσιων και 
ιδιωτικών χρηματοδοτικών μέσων για τη 
στήριξη των ΑΠΕ· θεωρεί απαραίτητο να 
χαρτογραφηθεί η κατανομή του 
δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στα κράτη μέλη και στην 
Ένωση προκειμένου να διευκολυνθεί η 
ορθή κατανομή των εν λόγω μέσων·

Or. pl

Τροπολογία 128
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η αποδοχή των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο 
παρουσιάζει διαφορές, και ότι ποικίλλει 
έντονα η διαθεσιμότητα δημόσιων και 
ιδιωτικών χρηματοδοτικών μέσων για τη 
στήριξη των ΑΠΕ·

4. επισημαίνει ότι η αποδοχή όλων των 
πηγών ενέργειας σε κοινωνικό και πολιτικό 
επίπεδο παρουσιάζει διαφορές, και ότι 
ποικίλλει έντονα η διαθεσιμότητα 
δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών 
μέσων για τη στήριξη των ΑΠΕ·

Or. en
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Τροπολογία 129
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. τονίζει ότι χάρη στην ανάδειξη των 
τεχνολογιών ΑΠΕ και του 
αποκεντρωμένου χαρακτήρα τους, 
δημιουργήθηκαν πολυάριθμοι 
συνεταιρισμοί ιδιωτών καθώς και 
καθεστώτα σε επίπεδο κοινοτήτων με 
σκοπό την παραγωγή και τη διανομή 
ενέργειας, όπως στην περίπτωση της 
Γερμανίας, του Βελγίου και της Δανίας·

Or. en

Τροπολογία 130
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. τονίζει ότι χάρη στην ανάδειξη των 
τεχνολογιών ΑΠΕ και του 
αποκεντρωμένου χαρακτήρα τους, 
δημιουργήθηκαν πολυάριθμοι 
συνεταιρισμοί ιδιωτών καθώς και 
καθεστώτα σε επίπεδο κοινοτήτων με 
σκοπό την παραγωγή και τη διανομή 
ενέργειας, όπως στην περίπτωση της 
Γερμανίας και της Δανίας·

Or. en
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Τροπολογία 131
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει ότι η δημόσια αποδοχή 
αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την 
περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, οπότε καθίσταται 
αναγκαία η ενεργός και έγκαιρη 
συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ σε σχέση 
με την κατασκευή τόσο του δικτύου όσο 
και των εγκαταστάσεων·

Or. de

Τροπολογία 132
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ανησυχία του διότι μέχρι 
σήμερα μόνο ένα ποσοστό των ΑΠΕ στην 
αγορά ενέργειας είναι ανταγωνιστικό 
στην αγορά, επισημαίνει ωστόσο ότι και 
άλλες τεχνολογίες προσεγγίζουν τις τιμές 
της αγοράς· συμφωνεί με την Επιτροπή 
ότι πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα 
διαθέσιμα μέσα για να μειωθούν τα έξοδα 
προκειμένου οι ΑΠΕ να καταστούν 
ανταγωνιστικές στην αγορά·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 133
Roger Helmer
εξ ονόματος της Ομάδας EFD
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ανησυχία του διότι μέχρι 
σήμερα μόνο ένα ποσοστό των ΑΠΕ στην 
αγορά ενέργειας είναι ανταγωνιστικό 
στην αγορά, επισημαίνει ωστόσο ότι και 
άλλες τεχνολογίες προσεγγίζουν τις τιμές 
της αγοράς· συμφωνεί με την Επιτροπή 
ότι πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα 
διαθέσιμα μέσα για να μειωθούν τα έξοδα 
προκειμένου οι ΑΠΕ να καταστούν 
ανταγωνιστικές στην αγορά·

5. εκφράζει την ανησυχία του για την 
εφαρμογή μη ανταγωνιστικών τιμών όσον 
αφορά την αιολική και ηλιακή ενέργεια, 
και εκτιμά ότι σε λίγα χρόνια οι 
τρέχουσες επενδύσεις στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας θα καταστούν μη 
προσιτές και άνευ αντικειμένου·

Or. en

Τροπολογία 134
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ανησυχία του διότι μέχρι 
σήμερα μόνο ένα ποσοστό των ΑΠΕ στην 
αγορά ενέργειας είναι ανταγωνιστικό 
στην αγορά, επισημαίνει ωστόσο ότι και 
άλλες τεχνολογίες προσεγγίζουν τις τιμές 
της αγοράς· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα 
μέσα για να μειωθούν τα έξοδα 
προκειμένου οι ΑΠΕ να καταστούν 
ανταγωνιστικές στην αγορά·

5. διαπιστώνει ότι ορισμένες τεχνολογίες 
ΑΠΕ προσεγγίζουν τις τιμές της αγοράς
πολύ νωρίτερα από όσο αρχικά 
αναμενόταν, ενώ ένα άλλο ποσοστό των 
ΑΠΕ στην αγορά ενέργειας εξακολουθεί 
να μην είναι ανταγωνιστικό στην αγορά·
συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πρέπει να 
αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα για 
να μειωθούν τα έξοδα καθώς και να 
αντιμετωπιστεί το ζήτημα της μη 
μεταφοράς των διατάξεων της 
εσωτερικής αγοράς, γεγονός το οποίο 
οδηγεί μεταξύ άλλων στη δημιουργία 
αγορών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
με υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, 
προκειμένου οι ΑΠΕ να καταστούν 
ανταγωνιστικές στην αγορά, και 
παράλληλα διακόπτοντας άμεσα την 
παροχή στήριξης στα ορυκτά καύσιμα·



PE500.604v01-00 68/283 AM\920120EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 135
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ανησυχία του διότι μέχρι 
σήμερα μόνο ένα ποσοστό των ΑΠΕ στην 
αγορά ενέργειας είναι ανταγωνιστικό στην 
αγορά, επισημαίνει ωστόσο ότι και άλλες 
τεχνολογίες προσεγγίζουν τις τιμές της 
αγοράς· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα 
μέσα για να μειωθούν τα έξοδα 
προκειμένου οι ΑΠΕ να καταστούν 
ανταγωνιστικές στην αγορά·

5. υπενθυμίζει ότι ποσοστό άνω του 50% 
της ευρωπαϊκής παραγωγής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές προέρχεται από 
υδροηλεκτρική ενέργεια που δεν 
παρουσιάζει αυξομειώσεις έναντι του 
ανταγωνισμού· εκφράζει, εντούτοις, την 
ανησυχία του διότι μέχρι σήμερα μόνο ένα 
ποσοστό των νέων ΑΠΕ στην αγορά 
ενέργειας είναι ανταγωνιστικό στην αγορά, 
επισημαίνει ωστόσο ότι και άλλες 
τεχνολογίες προσεγγίζουν τις τιμές της 
αγοράς· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα 
μέσα για να μειωθούν τα έξοδα 
προκειμένου οι νέες ΑΠΕ να καταστούν 
ανταγωνιστικές στην αγορά· ζητεί, σε 
κάθε περίπτωση, πριν από τη στήριξη 
μιας τεχνολογίας ΑΠΕ, την αναγκαία 
ανάλυση κόστους του κύκλου ζωής, 
προκειμένου να ελεγχθεί η μελλοντική της 
ανταγωνιστικότητα·

Or. de

Τροπολογία 136
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ανησυχία του διότι μέχρι 
σήμερα μόνο ένα ποσοστό των ΑΠΕ στην 

5. επισημαίνει ότι μέχρι σήμερα ένα 
ποσοστό των ΑΠΕ στην αγορά ενέργειας 
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αγορά ενέργειας είναι ανταγωνιστικό στην 
αγορά, επισημαίνει ωστόσο ότι και άλλες 
τεχνολογίες προσεγγίζουν τις τιμές της 
αγοράς· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα 
μέσα για να μειωθούν τα έξοδα 
προκειμένου οι ΑΠΕ να καταστούν 
ανταγωνιστικές στην αγορά·

είναι ήδη ανταγωνιστικό στην αγορά, ενώ
άλλες τεχνολογίες προσεγγίζουν τις τιμές 
της αγοράς· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα 
μέσα για να μειωθούν τα έξοδα 
προκειμένου οι ΑΠΕ να καταστούν 
ανταγωνιστικές στην αγορά, μεταξύ άλλων 
με την κατάλληλη εσωτερίκευση όλων 
των ειδών εξωτερικού κόστους·
επισημαίνει την ανάγκη 
μετασχηματισμού της αγοράς ενέργειας, 
των ενεργειακών υποδομών και 
καθεστώτων στήριξης, η οργάνωση των 
οποίων εξακολουθεί να στηρίζεται στις 
ανάγκες των συμβατικών τεχνολογιών, 
ώστε να ενθαρρυνθεί η ενσωμάτωση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 137
Giles Chichester, Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ανησυχία του διότι μέχρι 
σήμερα μόνο ένα ποσοστό των ΑΠΕ στην 
αγορά ενέργειας είναι ανταγωνιστικό στην 
αγορά, επισημαίνει ωστόσο ότι και άλλες 
τεχνολογίες προσεγγίζουν τις τιμές της 
αγοράς· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα
μέσα για να μειωθούν τα έξοδα 
προκειμένου οι ΑΠΕ να καταστούν 
ανταγωνιστικές στην αγορά·

5. εκφράζει την ανησυχία του διότι μέχρι 
σήμερα μόνο ένα ποσοστό των ΑΠΕ στην 
αγορά ενέργειας είναι ανταγωνιστικό στην 
αγορά, επισημαίνει ωστόσο ότι και άλλες 
τεχνολογίες προσεγγίζουν τις τιμές της 
αγοράς· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα κατάλληλα
μέσα για να μειωθούν τα έξοδα 
προκειμένου οι ΑΠΕ να καταστούν 
ανταγωνιστικές στην αγορά· πιστεύει ότι, 
όταν υφίστανται δυσλειτουργίες στην 
αγορά ή οι παραγωγοί δυσκολεύονται να 
εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από την 
αγορά, θα πρέπει να διευκολύνεται η 
πρόσβαση σε περισσότερο προσιτά 
κεφάλαια για επενδύσεις σε ΑΠΕ·

Or. en
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Τροπολογία 138
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ανησυχία του διότι μέχρι 
σήμερα μόνο ένα ποσοστό των ΑΠΕ στην 
αγορά ενέργειας είναι ανταγωνιστικό στην 
αγορά, επισημαίνει ωστόσο ότι και άλλες 
τεχνολογίες προσεγγίζουν τις τιμές της 
αγοράς· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα 
μέσα για να μειωθούν τα έξοδα 
προκειμένου οι ΑΠΕ να καταστούν 
ανταγωνιστικές στην αγορά·

5. εκφράζει την ανησυχία του διότι μέχρι 
σήμερα μόνο ένα ποσοστό των ΑΠΕ στην 
αγορά ενέργειας είναι ανταγωνιστικό στην 
αγορά, επισημαίνει ωστόσο ότι και άλλες 
τεχνολογίες προσεγγίζουν τις τιμές της 
αγοράς· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα 
μέσα για να μειωθούν τα έξοδα 
προκειμένου οι ΑΠΕ να καταστούν 
ανταγωνιστικές στην αγορά· επισημαίνει 
ότι απαιτείται ένα σχέδιο για τη σταδιακή 
κατάργηση των επιδοτήσεων στα ορυκτά 
καύσιμα ώστε να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας·

Or. fi

Τροπολογία 139
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ανησυχία του διότι μέχρι 
σήμερα μόνο ένα ποσοστό των ΑΠΕ στην 
αγορά ενέργειας είναι ανταγωνιστικό στην 
αγορά, επισημαίνει ωστόσο ότι και άλλες 
τεχνολογίες προσεγγίζουν τις τιμές της 
αγοράς· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα 
μέσα για να μειωθούν τα έξοδα 
προκειμένου οι ΑΠΕ να καταστούν 
ανταγωνιστικές στην αγορά·

5. εκφράζει την ανησυχία του διότι μέχρι 
σήμερα μόνο ένα ποσοστό των ΑΠΕ στην 
αγορά ενέργειας είναι ανταγωνιστικό στην 
αγορά, επισημαίνει ωστόσο ότι και άλλες 
τεχνολογίες προσεγγίζουν τις τιμές της 
αγοράς· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα 
μέσα για να μειωθούν τα έξοδα 
προκειμένου οι ΑΠΕ να καταστούν 
ανταγωνιστικές στην αγορά· τονίζει ότι οι 
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κίνδυνοι για εκείνους που επενδύουν σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να 
μειωθούν μέσω μιας σαφούς, 
μακροπρόθεσμης ευρωπαϊκής 
στρατηγικής·

Or. sl

Τροπολογία 140
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ανησυχία του διότι μέχρι 
σήμερα μόνο ένα ποσοστό των ΑΠΕ στην 
αγορά ενέργειας είναι ανταγωνιστικό στην 
αγορά, επισημαίνει ωστόσο ότι και άλλες 
τεχνολογίες προσεγγίζουν τις τιμές της 
αγοράς· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα 
μέσα για να μειωθούν τα έξοδα
προκειμένου οι ΑΠΕ να καταστούν 
ανταγωνιστικές στην αγορά

5. επισημαίνει ότι ένα ποσοστό των ΑΠΕ 
στην αγορά ενέργειας είναι ήδη 
ανταγωνιστικό στην αγορά, και ότι και 
άλλες τεχνολογίες προσεγγίζουν τις τιμές 
της αγοράς, ενώ το κόστος των 
συμβατικών τεχνολογιών αυξάνεται και οι 
τιμές των ορυκτών καυσίμων αναμένεται 
να αυξηθούν σε μεσοπρόθεσμο και 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα· συμφωνεί με 
την Επιτροπή ότι πρέπει να αξιοποιηθούν 
όλα τα διαθέσιμα μέσα για να μειωθεί το 
κόστος των ΑΠΕ προκειμένου να 
καταστούν ανταγωνιστικές στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 141
Struan Stevenson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ανησυχία του διότι μέχρι 
σήμερα μόνο ένα ποσοστό των ΑΠΕ στην 
αγορά ενέργειας είναι ανταγωνιστικό στην 
αγορά, επισημαίνει ωστόσο ότι και άλλες 

5. εκφράζει την ανησυχία του διότι μέχρι 
σήμερα μόνο ένα ποσοστό των ΑΠΕ στην 
αγορά ενέργειας είναι ανταγωνιστικό στην 
αγορά, επισημαίνει ωστόσο ότι και άλλες 
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τεχνολογίες προσεγγίζουν τις τιμές της 
αγοράς· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα
μέσα για να μειωθούν τα έξοδα 
προκειμένου οι ΑΠΕ να καταστούν 
ανταγωνιστικές στην αγορά·

τεχνολογίες προσεγγίζουν τις τιμές της 
αγοράς· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα 
κατάλληλα, οικονομικά βιώσιμα μέσα για 
να μειωθούν τα έξοδα προκειμένου οι 
ΑΠΕ και άλλες νέες μορφές παραγωγής 
ενέργειας να καταστούν ανταγωνιστικές 
στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 142
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ανησυχία του διότι μέχρι 
σήμερα μόνο ένα ποσοστό των ΑΠΕ στην 
αγορά ενέργειας είναι ανταγωνιστικό στην 
αγορά, επισημαίνει ωστόσο ότι και άλλες 
τεχνολογίες προσεγγίζουν τις τιμές της 
αγοράς· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα 
μέσα για να μειωθούν τα έξοδα 
προκειμένου οι ΑΠΕ να καταστούν 
ανταγωνιστικές στην αγορά·

5. επικροτεί το γεγονός ότι οι ΑΠΕ είναι 
ολοένα περισσότερο ανταγωνιστικές στην 
αγορά ενέργειας· συμφωνεί με την 
Επιτροπή ότι πρέπει να αξιοποιηθούν όλα 
τα διαθέσιμα μέσα για την περαιτέρω 
προώθηση της ανταγωνιστικότητας των 
ΑΠΕ στην αγορά·

Or. de

Τροπολογία 143
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ανησυχία του διότι μέχρι 
σήμερα μόνο ένα ποσοστό των ΑΠΕ στην 
αγορά ενέργειας είναι ανταγωνιστικό στην 
αγορά, επισημαίνει ωστόσο ότι και άλλες 

5. εκφράζει την ανησυχία του διότι μέχρι 
σήμερα ιδίως οι ΑΠΕ στην αγορά 
ενέργειας, οι οποίες έχουν από καιρό 
αποδείξει την τεχνολογική τους αξία, 
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τεχνολογίες προσεγγίζουν τις τιμές της 
αγοράς· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα 
μέσα για να μειωθούν τα έξοδα 
προκειμένου οι ΑΠΕ να καταστούν 
ανταγωνιστικές στην αγορά·

είναι ανταγωνιστικές στην αγορά, 
επισημαίνει ωστόσο ότι και άλλες νεότερες
τεχνολογίες προσεγγίζουν τις τιμές της 
αγοράς· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα 
μέσα για να μειωθούν τα έξοδα 
προκειμένου όλες οι ΑΠΕ να καταστούν 
ανταγωνιστικές στην αγορά·

Or. de

Τροπολογία 144
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ανησυχία του διότι μέχρι 
σήμερα μόνο ένα ποσοστό των ΑΠΕ στην 
αγορά ενέργειας είναι ανταγωνιστικό στην 
αγορά, επισημαίνει ωστόσο ότι και άλλες 
τεχνολογίες προσεγγίζουν τις τιμές της 
αγοράς· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα 
μέσα για να μειωθούν τα έξοδα 
προκειμένου οι ΑΠΕ να καταστούν 
ανταγωνιστικές στην αγορά 

5. εκφράζει την ανησυχία του διότι μέχρι 
σήμερα μόνο ένα ποσοστό των ΑΠΕ στην 
αγορά ενέργειας είναι ανταγωνιστικό στην 
αγορά, επισημαίνει ωστόσο ότι και άλλες 
τεχνολογίες προσεγγίζουν τις τιμές της 
αγοράς· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα 
μέσα για να μειωθούν τα έξοδα 
προκειμένου οι ΑΠΕ να καταστούν 
ανταγωνιστικές ως συμπληρωματική 
πηγή ενέργειας για οικιακή χρήση και ως 
μέσο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
για το δίκτυο, στην αγορά·

Or. pl

Τροπολογία 145
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ανησυχία του διότι μέχρι 5. εκφράζει την ανησυχία του διότι μέχρι 



PE500.604v01-00 74/283 AM\920120EL.doc

EL

σήμερα μόνο ένα ποσοστό των ΑΠΕ στην 
αγορά ενέργειας είναι ανταγωνιστικό στην 
αγορά, επισημαίνει ωστόσο ότι και άλλες
τεχνολογίες προσεγγίζουν τις τιμές της 
αγοράς· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα 
μέσα για να μειωθούν τα έξοδα 
προκειμένου οι ΑΠΕ να καταστούν 
ανταγωνιστικές στην αγορά·

σήμερα μόνο ένα ποσοστό των ΑΠΕ στην 
αγορά ενέργειας είναι ανταγωνιστικό στην 
αγορά, επισημαίνει ωστόσο ότι ορισμένες
τεχνολογίες προσεγγίζουν τις τιμές της 
αγοράς· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα 
μέσα για να μειωθούν τα έξοδα 
προκειμένου οι ΑΠΕ να καταστούν 
ανταγωνιστικές στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 146
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ανησυχία του διότι μέχρι 
σήμερα μόνο ένα ποσοστό των ΑΠΕ στην 
αγορά ενέργειας είναι ανταγωνιστικό στην 
αγορά, επισημαίνει ωστόσο ότι και άλλες 
τεχνολογίες προσεγγίζουν τις τιμές της 
αγοράς· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα 
μέσα για να μειωθούν τα έξοδα 
προκειμένου οι ΑΠΕ να καταστούν 
ανταγωνιστικές στην αγορά·

5. επισημαίνει ότι μέχρι σήμερα μόνο ένα 
ποσοστό των ΑΠΕ στην αγορά ενέργειας 
είναι ανταγωνιστικό στην αγορά, 
επισημαίνει ωστόσο ότι και άλλες
τεχνολογίες προσεγγίζουν τις τιμές της 
αγοράς· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα 
μέσα για να μειωθούν τα έξοδα 
προκειμένου οι ΑΠΕ να καταστούν 
ανταγωνιστικές στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 147
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ανησυχία του διότι μέχρι 
σήμερα μόνο ένα ποσοστό των ΑΠΕ στην 
αγορά ενέργειας είναι ανταγωνιστικό στην 

5. επισημαίνει ότι μέχρι σήμερα μόνο ένα 
ποσοστό των ΑΠΕ στην αγορά ενέργειας 
είναι ανταγωνιστικό στην αγορά, 
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αγορά, επισημαίνει ωστόσο ότι και άλλες 
τεχνολογίες προσεγγίζουν τις τιμές της 
αγοράς· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα 
μέσα για να μειωθούν τα έξοδα 
προκειμένου οι ΑΠΕ να καταστούν 
ανταγωνιστικές στην αγορά·

επισημαίνει ωστόσο ότι και άλλες 
τεχνολογίες προσεγγίζουν τις τιμές της 
αγοράς· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα 
μέσα για να μειωθούν τα έξοδα 
προκειμένου οι ΑΠΕ να καταστούν 
ανταγωνιστικές στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 148
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. επισημαίνει ότι η θέρμανση και η 
ψύξη αντιπροσωπεύουν σήμερα πάνω 
από το 40% της τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας στην Ευρώπη και ότι το μερίδιο 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
στην τελική κατανάλωση ενέργειας 
θέρμανσης και ψύξης αυξάνεται, 
ανερχόμενο στο 12,47% της ακαθάριστης 
τελικής κατανάλωσης θέρμανσης και 
ψύξης της ΕΕ27 το 2009· τονίζει ότι 
πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο 
ανεκμετάλλευτο δυναμικό της θέρμανσης 
και της ψύξης από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και στον ρόλο αυτών στην 
προώθηση της βιωσιμότητας, της 
τοπικής ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας· 
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
υποβάλει λεπτομερή ανάλυση και να 
παρουσιάσει τις ενέργειες στις οποίες θα 
προβεί για τη στήριξη των κρατών μελών 
ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν 
αποτελεσματικά και με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο όλες τις δυνατότητες 
που παρουσιάζει ο τομέας της θέρμανσης 
και της ψύξης από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·



PE500.604v01-00 76/283 AM\920120EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 149
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. επισημαίνει ότι η θέρμανση και η 
ψύξη αντιπροσωπεύουν περίπου το 46% 
της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην 
ΕΕ και ότι το μερίδιο της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην τελική 
κατανάλωση ενέργειας θέρμανσης και 
ψύξης αυξάνεται, ανερχόμενο το 2009 
στο 12,47% της ακαθάριστης τελικής 
κατανάλωσης θέρμανσης και ψύξης στην 
ΕΕ27· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι πρέπει 
να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο 
ανεκμετάλλευτο δυναμικό της θέρμανσης 
και της ψύξης από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και στον ρόλο αυτών στην 
προώθηση της βιωσιμότητας, της 
τοπικής ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας·

Or. en

Τροπολογία 150
Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. αναγνωρίζει ότι υπάρχει επαρκές 
νομικό πλαίσιο, όπως αυτό 
διαμορφώθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 955/2010 της 20ής Οκτωβρίου 2010 
ο οποίος καθορίζει τις υποχρεώσεις των 
φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν 
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ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά, 
σύμφωνα με τις οποίες καλούνται να 
αποδείξουν ότι η βιομάζα που παράγεται 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παραχθεί 
κατά βιώσιμο τρόπο και ότι δεν 
παραβιάζεται καμία δασική ή 
περιβαλλοντική νομοθεσία που σχετίζεται 
με τη βιώσιμη διαχείριση των δασών· 
επισημαίνει ότι, σε κάθε νέα νομοθεσία 
σχετικά με τη βιωσιμότητα της βιομάζας 
που χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας και παράγεται 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη το ισχύον νομικό 
πλαίσιο και τα μέσα που προβλέπονται σε 
αυτό·

Or. en

Τροπολογία 151
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. αναγνωρίζει ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες μείωσης των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα μέσω της 
αύξησης της χρήσης του βιομεθάνιου από 
τα οχήματα που καλύπτουν μικρές και 
μεγάλες αποστάσεις, ιδίως στην 
περίπτωση των βαρέων επαγγελματικών 
οχημάτων, και της χρήσης της 
ηλεκτρικής ενέργειας από τα οχήματα 
που κινούνται εντός των πόλεων και 
καλύπτουν μικρές αποστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 152
Jolanta Emilia Hibner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη για 
περαιτέρω δράση προκειμένου να 
αυξηθεί η κοινωνική αποδοχή των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 
επισημαίνει ωστόσο ότι η 
αποτελεσματική δράση σε αυτόν τον 
τομέα συνίσταται στην ανάπτυξη μιας 
ολιστικής προσέγγισης για τον παραγωγό-
καταναλωτή, ο οποίος θα είναι σε θέση 
να διαχειρίζεται συνειδητά τη διαδικασία 
κατανάλωσης ενέργειας·

Or. pl

Τροπολογία 153
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. θεωρεί ότι οι μηχανισμοί της αγοράς 
και ο ανταγωνισμός αποτελούν 
απαραίτητες προϋποθέσεις για τη 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές στην Ευρώπη· 
επισημαίνει ότι ο βέλτιστος τρόπος για να 
τονωθεί η βιώσιμη ανάπτυξη της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι 
μέσω της οικοδόμησης μιας ελεύθερης 
και ανοιχτής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 154
Adam Gierek
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υποστηρίζει ότι στον τομέα της 
συμβατικής ενέργειας θα πρέπει να 
αξιοποιηθεί καλύτερα η βιομάζα, 
συμπεριλαμβανομένης της βιομάζας που 
περιέχεται στα αστικά απόβλητα·

Or. pl

Τροπολογία 155
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford, Struan Stevenson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να 
διασφαλίζεται η διατήρηση των τιμών 
προς τους καταναλωτές σε προσιτά 
επίπεδα, είτε πρόκειται για οικιακούς είτε 
για βιομηχανικούς καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 156
Giles Chichester, Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. θεωρεί ότι, για να καταστεί δυνατή η 
σταδιακή ενσωμάτωση στην αγορά της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, θα 
πρέπει, όταν επιτυγχάνεται η 
βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα 
μιας συγκεκριμένης ΑΠΕ, να 
καταργούνται σταδιακά τα εθνικά 
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καθεστώτα στήριξης των ΑΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 157
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά με τον 
πλέον οικονομικά αποδοτικό τρόπο, καλεί 
τα κράτη μέλη να προβούν στη σταδιακή 
κατάργηση των επιδοτήσεων στα ορυκτά 
και πυρηνικά καύσιμα, στη δέουσα 
εφαρμογή των δεσμών μέτρων για την 
ελευθέρωση της αγοράς, και στην 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 
δυσλειτουργιών της αγοράς, όπως το 
ζήτημα της συγκέντρωσης της αγοράς, 
ενώ καλεί την Επιτροπή να επιμείνει στην 
υλοποίηση των παραπάνω· καλεί επιπλέον 
τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ημερήσιες 
ρευστές αγορές παροχής υπηρεσιών 
εξισορρόπησης και στήριξης δικτύου και 
την Επιτροπή να τις ενοποιήσει σε 
επίπεδο ΕΕ, όπως προβλέπεται στο 
πανευρωπαϊκό μοντέλο στόχου και 
γενικότερα·

Or. en

Τροπολογία 158
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. για την ορθή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας, τα κράτη
μέλη θα πρέπει να καταργήσουν σταδιακά 
τις επιδοτήσεις στα ορυκτά και πυρηνικά 
καύσιμα, να εφαρμόσουν τις δέσμες 
μέτρων για την ελευθέρωση της αγοράς 
και να αντιμετωπίσουν τις διαρθρωτικές 
δυσλειτουργίες της αγοράς, όπως το 
ζήτημα της συγκέντρωσης της αγοράς 
και των ρυθμιζόμενων τιμών της 
ενέργειας, καθώς και να αναπτύξουν 
ημερήσιες ρευστές αγορές παροχής 
υπηρεσιών εξισορρόπησης και στήριξης 
δικτύου·

Or. en

Τροπολογία 159
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει ότι οι τιμές των 
διαφορετικών πηγών ενέργειας 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στον 
καθορισμό της συμπεριφοράς των 
παραγόντων της αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας 
και των καταναλωτών, και διαπιστώνει 
ότι η αδυναμία του ισχύοντος πλαισίου 
πολιτικής για πλήρη εσωτερικοποίηση 
του εξωτερικού κόστους, σε συνδυασμό 
με τη χορήγηση σημαντικών κρατικών 
επιδοτήσεων σε μη ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, εμποδίζει την ανάπτυξη των 
ΑΠΕ· ζητεί τη σταδιακή κατάργηση των 
επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα και 
τον καταλογισμό του περιβαλλοντικού 
κόστους σε κάθε πηγή ενέργειας·
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Or. en

Τροπολογία 160
Vicky Ford, Giles Chichester

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5γ. πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να 
καταργηθούν σταδιακά τόσο οι 
επιβλαβείς για τον ανταγωνισμό 
επιδοτήσεις όσο και οι επιδοτήσεις για τα 
ορυκτά καύσιμα που βλάπτουν το 
περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 161
Peter van Dalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5δ. πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να 
καταργηθούν σταδιακά οι επιβλαβείς για 
το περιβάλλον επιδοτήσεις ορυκτών 
καυσίμων·

Or. en

Τροπολογία 162
Bendt Bendtsen, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. καλεί την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει ανάλυση σχετικά με τις 
επιπτώσεις των επιδοτήσεων των 
ορυκτών και πυρηνικών καυσίμων στην 
ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
ενέργειας και την ενσωμάτωση των ΑΠΕ 
στο σύστημα ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 163
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι ορισμένες χώρες 
εξακολουθούν να χορηγούν επιδοτήσεις 
σε μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 164
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην
ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη δίκαιη 
και πλήρως ενοποιημένη ευρωπαϊκή 
αγορά ενέργειας

Or. en
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Τροπολογία 165
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα) (μετά τον υπότιτλο «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην 
ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας»)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. διαπιστώνει ότι οι υποδομές δικτύου, 
η διαχείριση του δικτύου και οι κανόνες 
της αγοράς έχουν προσαρμοστεί στις 
ανάγκες και τις δυνατότητες παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά 
καύσιμα και πυρηνικούς σταθμούς, με 
αποτέλεσμα νεότερες τεχνολογίες, όπως 
οι ΑΠΕ, να αντιμετωπίζουν 
ανταγωνιστικό μειονέκτημα·

Or. de

Τροπολογία 166
Struan Stevenson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα) (μετά τον υπότιτλο «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην 
ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας»)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. επισημαίνει ότι ορισμένες τεχνολογίες 
για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 
μπορούν να επηρεάσουν σε ανεπίτρεπτο 
βαθμό την καθημερινότητα των 
κατοίκων και ενδεχομένως να 
παρουσιάσουν κίνδυνο για την ανθρώπινη 
υγεία όταν χρησιμοποιούνται κοντά σε 
κατοικημένες περιοχές· υπογραμμίζει ότι 
οι ΑΠΕ δεν πρέπει να αναπτύσσονται με 
τρόπο που βλάπτει το βιοτικό περιβάλλον 
ή την οικονομική ευημερία 
συγκεκριμένων απομονωμένων 
κοινοτήτων ή κατοικιών· επισημαίνει ότι 
οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να 
διασφαλίζουν την προστασία ή την 
επαρκή αποζημίωση των προσώπων των 
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οποίων η υγεία ή η καθημερινότητα 
ενδέχεται να επηρεαστεί από την 
ανάπτυξη των ΑΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 167
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι η υλοποίηση της 
εσωτερικής αγοράς αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί 
έως το 2014· επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να εκπονήσει σύντομα έκθεση 
σχετικά με την πρόοδο της ολοκλήρωσης 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

6. επισημαίνει ότι η υλοποίηση της 
εσωτερικής αγοράς αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας, η οποία αναμένεται να έχει 
ολοκληρωθεί έως το 2014, θα είναι 
καίριας σημασίας για την ενσωμάτωση 
των ΑΠΕ και θα συμβάλει με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο στην εξισορρόπηση της 
μεταβαλλόμενης παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας· χαιρετίζει την έκθεση της 
Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της 
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 168
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι η υλοποίηση της 
εσωτερικής αγοράς αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί 
έως το 2014· επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να εκπονήσει σύντομα έκθεση 
σχετικά με την πρόοδο της ολοκλήρωσης
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

6. επισημαίνει ότι η υλοποίηση της 
εσωτερικής αγοράς αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί 
έως το 2014· καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη 
διάθεσή της, για την όσο το δυνατόν 
ταχύτερη ολοκλήρωση της εσωτερικής 
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αγοράς ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 169
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι η υλοποίηση της 
εσωτερικής αγοράς αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί 
έως το 2014· επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να εκπονήσει σύντομα έκθεση 
σχετικά με την πρόοδο της ολοκλήρωσης 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

6. επισημαίνει ότι η υλοποίηση της 
εσωτερικής αγοράς αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί 
έως το 2014· επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να εκπονήσει σύντομα έκθεση 
σχετικά με την πρόοδο της ολοκλήρωσης 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας· καλεί τα 
κράτη μέλη να συνεχίσουν τις 
προσπάθειές τους για πλήρη εφαρμογή 
της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας, ανάπτυξη των διασυνδέσεων 
και εξάλειψη των ενεργειακών νησίδων 
και των εμποδίων·

Or. en

Τροπολογία 170
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι η υλοποίηση της 
εσωτερικής αγοράς αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί 
έως το 2014· επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να εκπονήσει σύντομα έκθεση 
σχετικά με την πρόοδο της ολοκλήρωσης 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

6. επισημαίνει ότι η υλοποίηση της 
εσωτερικής αγοράς αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί 
έως το 2014· επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να εκπονήσει σύντομα έκθεση 
σχετικά με την πρόοδο της ολοκλήρωσης 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας· καλεί τα 
κράτη μέλη να συνεχίσουν τις 
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προσπάθειές τους για πλήρη εφαρμογή 
της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας, για ανάπτυξη των 
διασυνδέσεων και για εξάλειψη των 
εμποδίων·

Or. en

Τροπολογία 171
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι η υλοποίηση της 
εσωτερικής αγοράς αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί 
έως το 2014· επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να εκπονήσει σύντομα έκθεση 
σχετικά με την πρόοδο της ολοκλήρωσης 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

6. επισημαίνει ότι η υλοποίηση της 
εσωτερικής αγοράς αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας, η οποία αναμένεται να έχει 
ολοκληρωθεί έως το 2014, θα συμβάλει 
στην ενσωμάτωση των ΑΠΕ· στηρίζει 
την πρόθεση της Επιτροπής να 
παραπέμπει τα κράτη μέλη στο 
Δικαστήριο λόγω της μη μεταφοράς της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας στην εθνική νομοθεσία τους·

Or. en

Τροπολογία 172
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι η υλοποίηση της 
εσωτερικής αγοράς αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί 
έως το 2014· επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να εκπονήσει σύντομα έκθεση 
σχετικά με την πρόοδο της ολοκλήρωσης 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

6. επισημαίνει ότι η υλοποίηση της 
εσωτερικής αγοράς αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί 
έως το 2014· επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να διασφαλίσει, μέσω συνεπών 
χειρισμών, την εφαρμογή της τρίτης 
δέσμης μέτρων για την εσωτερική αγορά 
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ενέργειας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 173
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. εκφράζει την ανησυχία του για τη 
συμβατότητα των πρόσφατων αλλαγών 
στη φορολογική νομοθεσία και στη 
νομοθεσία περί παραγωγής ενέργειας σε 
ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Ισπανία, με 
τις διατάξεις της ΕΕ στον τομέα της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας καθώς και 
με άλλους νόμους της ΕΕ στον τομέα της 
ενέργειας και τους γενικούς στόχους τους· 
προτείνει να αντιμετωπιστούν, κατά 
τρόπο δίκαιο και διαφανή, οι προκλήσεις 
της οικονομικής κρίσης καθώς και τα 
συγκεκριμένα προβλήματα που 
υφίστανται σε εθνικό επίπεδο, όπως η 
πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στον 
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω 
της εισαγωγής νέων μηχανισμών 
κατανομής των βαρών για το κόστος του 
συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας που θα 
περιλαμβάνουν επίσης κριτήρια όπως οι 
παλαιότερες και έμμεσες επιδοτήσεις, η 
αποδοτικότητα της παραγωγής, και η 
εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους·

Or. en

Τροπολογία 174
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. προκειμένου να μετακυλίονται στους 
τελικούς καταναλωτές τα οικονομικά 
οφέλη και να ελέγχεται το κόστος της 
προώθησης των ΑΠΕ, τα εθνικά 
καθεστώτα στήριξης πρέπει να 
ανταποκρίνονται περισσότερο στις 
ενδείξεις της αγοράς, να λαμβάνουν 
υπόψη των ωριμότητα των διαφόρων 
τεχνολογιών και να προσαρμόζονται 
αναλόγως·

Or. en

Τροπολογία 175
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. κρίσιμος παράγοντας για την 
ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ευρώπη είναι η 
δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής 
αγοράς ενέργειας, στο πλαίσιο της οποίας 
η ενέργεια μπορεί να κινείται ελεύθερα σε 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 176
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. υπογραμμίζει ότι το ισχύον καθεστώς 
–στο πλαίσιο του οποίου η εσωτερική 
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αγορά ενέργειας δεν έχει ακόμη 
ολοκληρωθεί λόγω της μη μεταφοράς των 
σχετικών διατάξεων– ευνοεί τη 
παραγωγή ενέργειας με ορυκτά καύσιμα, 
συνήθως μέσω της χορήγησης αθέμιτων 
επιδοτήσεων και της ύπαρξης 
κατεστημένων φορέων· καλεί την 
Επιτροπή να δώσει τέλος στην άνιση 
μεταχείριση των ΑΠΕ χρησιμοποιώντας 
δεόντως τα νομικά μέσα που διαθέτει· 
ζητεί, επιπλέον, την πλήρη εσωτερίκευση 
του εξωτερικού κόστους, όπως το κόστος 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

Or. en

Τροπολογία 177
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι η ύπαρξη περίπου 170 
διαφορετικών μηχανισμών ενισχύσεων 
υπέρ των ΑΠΕ εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προκαλεί σημαντικές αδυναμίες 
στον τομέα του διασυνοριακού εμπορίου 
ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου ότι 
παγιώνει ή ακόμα και διευρύνει τις 
υφιστάμενες ανισότητες, και ως εκ 
τούτου αντίκειται στην ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 178
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι η ύπαρξη περίπου 170 
διαφορετικών μηχανισμών ενισχύσεων 
υπέρ των ΑΠΕ εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προκαλεί σημαντικές αδυναμίες 
στον τομέα του διασυνοριακού εμπορίου 
ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου ότι 
παγιώνει ή ακόμα και διευρύνει τις 
υφιστάμενες ανισότητες, και ως εκ 
τούτου αντίκειται στην ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

7. επισημαίνει ότι η ύπαρξη περίπου 170 
διαφορετικών μηχανισμών ενισχύσεων 
υπέρ των ΑΠΕ εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αποδεικνύει ότι οι εθνικοί 
μηχανισμοί είναι προσαρμοσμένοι στα 
διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας των 
εκάστοτε τεχνολογιών και στα 
διαφορετικά χαρακτηριστικά που 
εξακολουθούν να υφίστανται στις εθνικές 
αγορές από πλευράς διοικητικών 
διαδικασιών και διαδικασιών σύνδεσης 
δικτύου, κόστους κεφαλαίου και 
χαρακτηριστικών της ηλεκτρικής αγοράς 
ενέργειας· επισημαίνει ότι οι 
διαρθρωτικές στρεβλώσεις της αγοράς, 
όπως οι επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα, 
οι ρυθμιζόμενες τιμές της ενέργειας και η 
συγκέντρωση της αγοράς, εξακολουθούν 
να υφίστανται σε ορισμένα κράτη μέλη· 
τονίζει ότι η αντιμετώπιση των 
παραπάνω εμποδίων, η ανάπτυξη μιας 
ημερήσιας αγοράς με σκοπό το εμπόριο 
ηλεκτρικής ενέργειας σε σχεδόν 
πραγματικό χρόνο, και η δημιουργία 
αγορών για την παροχή υπηρεσιών 
στήριξης δικτύου και εξισορρόπησης, 
είναι καίριας σημασίας για την 
ενσωμάτωση και την ανταγωνιστικότητα 
των ΑΠΕ στην εσωτερική αγορά 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 179
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι η ύπαρξη περίπου 170 7. επισημαίνει ότι η ύπαρξη πληθώρας
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διαφορετικών μηχανισμών ενισχύσεων 
υπέρ των ΑΠΕ εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προκαλεί σημαντικές αδυναμίες 
στον τομέα του διασυνοριακού εμπορίου 
ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου ότι 
παγιώνει ή ακόμα και διευρύνει τις 
υφιστάμενες ανισότητες, και ως εκ 
τούτου αντίκειται στην ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

διαφορετικών μηχανισμών ενισχύσεων 
υπέρ των ΑΠΕ εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης διασφαλίζει ότι οι διαφορετικές 
δυνατότητες και μοντέλα τεχνολογιών 
των κρατών μελών λαμβάνονται υπόψη 
κατά τον σχεδιασμό των καθεστώτων 
στήριξης, αποφεύγοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο τα απροσδόκητα κέρδη (αύξηση 
του κόστους κατά 25% σε περίπτωση 
ενιαίου επιπέδου στήριξης στην ΕΕ1)

δεδομένου ότι αντικατοπτρίζεται το 
πραγματικό κόστος της εκάστοτε 
τεχνολογίας· επικροτεί, παράλληλα, την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής για την 
έκδοση κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με τα καθεστώτα στήριξης·
__________________
1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Ενέργειας 
μελέτη Ecofys κ.ά. (2011) «futures-e»· 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευφυής Ενέργεια–
Ευρώπη, πρόγραμμα ALTENER, 
«Χρηματοδότηση των ΑΠΕ στην 
ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας», Resch κ.ά. 
(2009). 

Or. en

Τροπολογία 180
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι η ύπαρξη περίπου 170 
διαφορετικών μηχανισμών ενισχύσεων 
υπέρ των ΑΠΕ εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προκαλεί σημαντικές αδυναμίες 
στον τομέα του διασυνοριακού εμπορίου 
ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου ότι 
παγιώνει ή ακόμα και διευρύνει τις 
υφιστάμενες ανισότητες, και ως εκ 
τούτου αντίκειται στην ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

7. επισημαίνει ότι, σε αντιστοιχία με τις 
διάφορες εθνικές αγορές και τεχνολογίες, 
σήμερα συνυπάρχουν περίπου 170 
διαφορετικοί μηχανισμοί ενισχύσεων υπέρ 
των ΑΠΕ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
δημιουργώντας πρόβλημα για την 
εσωτερική αγορά ενέργειας·
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Or. de

Τροπολογία 181
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι η ύπαρξη περίπου 170
διαφορετικών μηχανισμών ενισχύσεων 
υπέρ των ΑΠΕ εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προκαλεί σημαντικές αδυναμίες 
στον τομέα του διασυνοριακού εμπορίου 
ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου ότι 
παγιώνει ή ακόμα και διευρύνει τις 
υφιστάμενες ανισότητες, και ως εκ τούτου 
αντίκειται στην ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

7. επισημαίνει ότι η ύπαρξη πολλών
διαφορετικών μηχανισμών κρατικών 
ενισχύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ενδέχεται να ενθαρρύνει τη δημιουργία 
μονοπωλίων και να προκαλέσει
σημαντικές αδυναμίες στην εσωτερική 
αγορά ενέργειας, δεδομένου ότι παγιώνει ή 
ακόμα και διευρύνει τις υφιστάμενες 
ανισότητες· συγκεκριμένα, οι αγορές 
ισχύος εμποδίζουν τον ελεύθερο 
ανταγωνισμό και την προώθηση άλλων 
μέσων εξισορρόπησης, όπως είναι η 
διαχείριση της ζήτησης, οι υποδομές, η 
αποθήκευση και, γενικότερα, η 
ενσωμάτωση των ΑΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 182
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι η ύπαρξη περίπου 170 
διαφορετικών μηχανισμών ενισχύσεων 
υπέρ των ΑΠΕ εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προκαλεί σημαντικές αδυναμίες 
στον τομέα του διασυνοριακού εμπορίου 
ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου ότι 
παγιώνει ή ακόμα και διευρύνει τις 
υφιστάμενες ανισότητες, και ως εκ τούτου 

7. επισημαίνει ότι η ύπαρξη επιδοτήσεων 
για τις συμβατικές μορφές ενέργειας, η 
χαμηλή διασύνδεση και η υψηλή 
συγκέντρωση της αγοράς εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλεί σημαντικές 
αδυναμίες στον τομέα του διασυνοριακού 
εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου 
ότι παγιώνει ή ακόμα και διευρύνει τις 
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αντίκειται στην ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

υφιστάμενες ανισότητες, και ως εκ τούτου 
αντίκειται στην ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 183
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι η ύπαρξη περίπου 170 
διαφορετικών μηχανισμών ενισχύσεων 
υπέρ των ΑΠΕ εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προκαλεί σημαντικές αδυναμίες 
στον τομέα του διασυνοριακού εμπορίου 
ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου ότι 
παγιώνει ή ακόμα και διευρύνει τις 
υφιστάμενες ανισότητες, και ως εκ τούτου 
αντίκειται στην ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

7. επισημαίνει ότι η ύπαρξη περίπου 170 
διαφορετικών μηχανισμών ενισχύσεων 
υπέρ των ΑΠΕ εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προκαλεί σημαντικές αδυναμίες 
στον τομέα του διασυνοριακού εμπορίου 
ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου ότι 
παγιώνει ή ακόμα και διευρύνει τις 
υφιστάμενες ανισότητες, και ως εκ τούτου 
αντίκειται στην ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς ενέργειας· η 
καθοδήγηση της Επιτροπής σχετικά με 
τη μεταρρύθμιση των καθεστώτων 
στήριξης είναι ευπρόσδεκτη·

Or. en

Τροπολογία 184
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι η ύπαρξη περίπου 170 
διαφορετικών μηχανισμών ενισχύσεων 
υπέρ των ΑΠΕ εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προκαλεί σημαντικές αδυναμίες 
στον τομέα του διασυνοριακού εμπορίου 
ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου ότι 

7. επισημαίνει ότι η ύπαρξη περίπου 170 
διαφορετικών μηχανισμών ενισχύσεων 
υπέρ των ΑΠΕ εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προκαλεί σημαντικές αδυναμίες 
στον τομέα του διασυνοριακού εμπορίου 
ηλεκτρικής ενέργειας· τονίζει, ωστόσο, τη 
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παγιώνει ή ακόμα και διευρύνει τις 
υφιστάμενες ανισότητες, και ως εκ 
τούτου αντίκειται στην ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

σημασία της ανάπτυξης καθεστώτων 
στήριξης των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και της ενσωμάτωσης των 
τοπικών πλεονεκτημάτων στα εν λόγω 
καθεστώτα·

Or. fi

Τροπολογία 185
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. τονίζει ότι οι πολύπλοκες διαδικασίες 
αδειοδότησης και σχεδιασμού που 
ενδέχεται να χρειαστούν μήνες ή έτη 
καθώς και ο φόβος αναδρομικών 
αλλαγών των καθεστώτων στήριξης είναι 
παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο 
κάθε έργου· αυτός ο υψηλός κίνδυνος, 
ιδίως σε χώρες με στενότητα στην 
κεφαλαιαγορά, έχουν ως αποτέλεσμα 
πολύ υψηλό κόστος κεφαλαίου, αύξηση 
του κόστους των έργων για ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές και υπονόμευση της 
ανταγωνιστικότητάς τους·

Or. en

Τροπολογία 186
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
απλουστευμένες διοικητικές διαδικασίες 
και σταθερά και αποδοτικά καθεστώτα 
στήριξης τα οποία μπορούν να 
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προσαρμοστούν με την πάροδο του 
χρόνου και να αποκλιμακωθούν σταδιακά 
όταν ωριμάσουν και γίνουν 
ανταγωνιστικές οι τεχνολογίες και οι 
αλυσίδες ανεφοδιασμού και επιλυθούν οι 
αστοχίες της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 187
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι αυτοί που θα 
επωφεληθούν περισσότερο από την 
ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας θα είναι 
οι καταναλωτές· υποστηρίζει την εκτίμηση 
της Επιτροπής ότι πρέπει να αξιοποιηθεί ο 
ανταγωνισμός και στον τομέα των ΑΠΕ, 
δεδομένου ότι συνιστά το καλύτερο 
κίνητρο για την πρόοδο της καινοτομίας 
και τη μείωση του κόστους·

8. επισημαίνει ότι αυτοί που θα 
επωφεληθούν περισσότερο από την 
ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας θα είναι 
οι καταναλωτές· τονίζει ότι, κατά πρώτο 
και κύριο λόγο, τα καθεστώτα στήριξης 
για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 
καθιερώθηκαν λόγω ελλιπούς ανοίγματος 
της αγοράς, ατελούς ενσωμάτωσης του 
εξωτερικού κόστους της συμβατικής 
παραγωγής καθώς και λόγω του πρώιμου 
σταδίου ανάπτυξης των περισσότερων 
τεχνολογιών στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 
εξακολουθούν να χορηγούνται 
επιδοτήσεις για τα ορυκτά και πυρηνικά 
καύσιμα· υποστηρίζει την εκτίμηση της 
Επιτροπής ότι πρέπει να αξιοποιηθεί ο 
ανταγωνισμός και σε όλες τις πηγές 
ενέργειας σε όλα τα κράτη μέλη, 
δεδομένου ότι συνιστά το καλύτερο 
κίνητρο για την πρόοδο της καινοτομίας 
και τη μείωση του κόστους·

Or. en
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Τροπολογία 188
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι αυτοί που θα 
επωφεληθούν περισσότερο από την 
ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας θα είναι 
οι καταναλωτές· υποστηρίζει την εκτίμηση 
της Επιτροπής ότι πρέπει να αξιοποιηθεί ο 
ανταγωνισμός και στον τομέα των ΑΠΕ, 
δεδομένου ότι συνιστά το καλύτερο 
κίνητρο για την πρόοδο της καινοτομίας 
και τη μείωση του κόστους·

8. επισημαίνει ότι αυτοί που θα 
επωφεληθούν περισσότερο από την 
ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας θα είναι 
οι καταναλωτές· υποστηρίζει την εκτίμηση 
της Επιτροπής ότι πρέπει να αξιοποιηθεί ο 
ανταγωνισμός και στον τομέα των ΑΠΕ σε 
μακροχρόνιο ορίζοντα και αφού έχουν 
καταστεί εμπορεύσιμες, δεδομένου ότι 
συνιστά το καλύτερο κίνητρο για την 
πρόοδο της καινοτομίας και τη μείωση του 
κόστους·

Or. de

Τροπολογία 189
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι αυτοί που θα 
επωφεληθούν περισσότερο από την 
ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας θα είναι 
οι καταναλωτές· υποστηρίζει την εκτίμηση 
της Επιτροπής ότι πρέπει να αξιοποιηθεί ο 
ανταγωνισμός και στον τομέα των ΑΠΕ, 
δεδομένου ότι συνιστά το καλύτερο 
κίνητρο για την πρόοδο της καινοτομίας 
και τη μείωση του κόστους·

8. επισημαίνει ότι αυτοί που θα 
επωφεληθούν περισσότερο από την 
ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας θα είναι 
οι καταναλωτές· υποστηρίζει την εκτίμηση 
της Επιτροπής ότι πρέπει να αξιοποιηθεί ο 
ανταγωνισμός και σε όλες τις πηγές 
ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των 
ορυκτών καυσίμων), δεδομένου ότι 
συνιστά το καλύτερο κίνητρο για την 
πρόοδο της καινοτομίας και τη μείωση του 
κόστους·

Or. en
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Τροπολογία 190
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι αυτοί που θα 
επωφεληθούν περισσότερο από την 
ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας θα είναι 
οι καταναλωτές· υποστηρίζει την εκτίμηση 
της Επιτροπής ότι πρέπει να αξιοποιηθεί ο 
ανταγωνισμός και στον τομέα των ΑΠΕ, 
δεδομένου ότι συνιστά το καλύτερο 
κίνητρο για την πρόοδο της καινοτομίας 
και τη μείωση του κόστους·

8. επισημαίνει ότι αυτοί που θα 
επωφεληθούν περισσότερο από την 
ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας θα είναι 
οι καταναλωτές· υποστηρίζει την εκτίμηση 
της Επιτροπής ότι πρέπει να αξιοποιηθεί ο 
ανταγωνισμός και σε όλες τις πηγές 
ενέργειας καθώς ωριμάζουν, δεδομένου 
ότι συνιστά το καλύτερο κίνητρο για την 
πρόοδο της καινοτομίας και τη μείωση του 
κόστους·

Or. en

Τροπολογία 191
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι αυτοί που θα 
επωφεληθούν περισσότερο από την 
ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας θα είναι 
οι καταναλωτές· υποστηρίζει την εκτίμηση 
της Επιτροπής ότι πρέπει να αξιοποιηθεί ο 
ανταγωνισμός και στον τομέα των ΑΠΕ, 
δεδομένου ότι συνιστά το καλύτερο 
κίνητρο για την πρόοδο της καινοτομίας 
και τη μείωση του κόστους·

8. επισημαίνει ότι αυτοί που θα 
επωφεληθούν περισσότερο από την 
ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας θα είναι 
οι καταναλωτές· υποστηρίζει την εκτίμηση 
της Επιτροπής ότι πρέπει να αξιοποιηθεί ο 
ανταγωνισμός και στον τομέα των ΑΠΕ, 
δεδομένου ότι συνιστά το καλύτερο 
κίνητρο για την πρόοδο της καινοτομίας 
και τη μείωση του κόστους· ζητεί τη 
θέσπιση μέτρων για την ενίσχυση της 
συνοχής στην παραγωγή ενέργειας και 
επικρίνει την πολιτική που εφάρμοσε 
προσφάτως η Ελλάδα στο πλαίσιο της 
οποίας αυξήθηκαν οι πριμοδοτήσεις για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
φυσικό αέριο ενώ μειώθηκαν οι 
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επιδοτήσεις για την παραγωγή αιολικής 
ενέργειας, γεγονός που έχει οδηγήσει σε 
πολύ υψηλότερα έσοδα για την 
ηλεκτροπαραγωγή από ορυκτά καύσιμα 
απ’ ό,τι για την ηλεκτροπαραγωγή από 
ανανεώσιμες πηγές· ζητεί από την 
Επιτροπή να επισημάνει ότι η εν λόγω 
πολιτική δεν συνάδει με τις πολιτικές και 
τους στόχους της ΕΕ και ότι θα πρέπει να 
αναθεωρηθεί·

Or. en

Τροπολογία 192
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι αυτοί που θα 
επωφεληθούν περισσότερο από την 
ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας θα είναι 
οι καταναλωτές· υποστηρίζει την εκτίμηση 
της Επιτροπής ότι πρέπει να αξιοποιηθεί ο 
ανταγωνισμός και στον τομέα των ΑΠΕ, 
δεδομένου ότι συνιστά το καλύτερο 
κίνητρο για την πρόοδο της καινοτομίας 
και τη μείωση του κόστους·

8. επισημαίνει ότι αυτοί που θα 
επωφεληθούν περισσότερο από την 
ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας θα είναι 
οι καταναλωτές· υποστηρίζει την εκτίμηση 
της Επιτροπής ότι πρέπει να αξιοποιηθεί ο 
ανταγωνισμός και στον τομέα των ΑΠΕ, 
δεδομένου ότι συνιστά το καλύτερο 
κίνητρο για την πρόοδο της καινοτομίας 
και τη μείωση του κόστους· εκφράζει 
ωστόσο ανησυχία ότι η απαραίτητη 
εμπορία της παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές θα επεκτείνει την 
ενεργειακή ένδεια·

Or. pl

Τροπολογία 193
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι αυτοί που θα 
επωφεληθούν περισσότερο από την 
ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας θα είναι 
οι καταναλωτές· υποστηρίζει την εκτίμηση 
της Επιτροπής ότι πρέπει να αξιοποιηθεί ο 
ανταγωνισμός και στον τομέα των ΑΠΕ, 
δεδομένου ότι συνιστά το καλύτερο 
κίνητρο για την πρόοδο της καινοτομίας 
και τη μείωση του κόστους·

8. επισημαίνει ότι αυτοί που θα 
επωφεληθούν περισσότερο από την 
ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας θα είναι 
οι καταναλωτές· υποστηρίζει την εκτίμηση 
της Επιτροπής ότι πρέπει να αξιοποιηθεί ο 
ανταγωνισμός και στον τομέα των ΑΠΕ, 
δεδομένου ότι συνιστά το καλύτερο 
κίνητρο για την πρόοδο της καινοτομίας 
και τη μείωση του κόστους· υπογραμμίζει 
ότι το γεγονός ότι εξακολουθούν να 
υπάρχουν ελεγχόμενες τιμές σε επίπεδο 
λιανικής δεν επιτρέπει στους 
καταναλωτές να αξιοποιήσουν πλήρως 
τις επιλογές τους·

Or. en

Τροπολογία 194
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. σημειώνει ότι η ανάπτυξη των 
δυνατοτήτων αποθήκευσης ενέργειας και 
η παροχή κινήτρων στους καταναλωτές 
για την παραγωγή της δικής τους 
ενέργειας μπορούν να συνδεθούν με τις 
εξελίξεις στην αγορά και, ως εκ τούτου, 
είναι καίριας σημασίας για την 
αποτελεσματική λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 195
Bernd Lange
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει με ανησυχία ότι οι 
μηχανισμοί συνεργασίας που θεσπίστηκαν 
με την οδηγία 2009/28/ΕΚ έχουν 
αξιοποιηθεί ελάχιστα μέχρι σήμερα· 
επισημαίνει τις διαπιστώσεις της 
Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες η 
καλύτερη χρήση των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων συνεργασίας θα αποφέρει 
σημαντικά οφέλη· επικροτεί την εξαγγελία 
της Επιτροπής ότι θα καταρτίσει 
κατευθυντήριες γραμμές για τη 
συνεργασία εντός της ΕΕ· καλεί τα κράτη 
μέλη να αξιοποιούν καλύτερα τις 
δυνατότητες συνεργασίας και να 
αναπτύξουν περαιτέρω την επικοινωνία 
μεταξύ τους·

9. σημειώνει με ανησυχία ότι οι 
μηχανισμοί συνεργασίας που θεσπίστηκαν 
με την οδηγία 2009/28/ΕΚ έχουν 
αξιοποιηθεί ελάχιστα μέχρι σήμερα· 
επισημαίνει τις διαπιστώσεις της 
Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες η 
καλύτερη χρήση των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων συνεργασίας θα αποφέρει 
σημαντικά οφέλη· επικροτεί την εξαγγελία 
της Επιτροπής ότι θα καταρτίσει 
κατευθυντήριες γραμμές για τη 
συνεργασία εντός της ΕΕ, οι οποίες θα 
περιγράφουν την πρακτική εφαρμογή των 
δυνατοτήτων συνεργασίας, θα 
καθορίζουν και θα αντιμετωπίζουν τις 
προκλήσεις που σχετίζονται με αυτές και 
θα διασφαλίζουν επίσης τη μεταφορά των 
ευρωπαϊκών προτύπων στο δίκαιο των 
κρατών μελών· καλεί τα κράτη μέλη να 
αξιοποιούν καλύτερα τις δυνατότητες 
συνεργασίας και να αναπτύξουν περαιτέρω 
την επικοινωνία μεταξύ τους·

Or. de

Τροπολογία 196
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει με ανησυχία ότι οι 
μηχανισμοί συνεργασίας που θεσπίστηκαν 
με την οδηγία 2009/28/ΕΚ έχουν 
αξιοποιηθεί ελάχιστα μέχρι σήμερα· 
επισημαίνει τις διαπιστώσεις της 
Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες η 
καλύτερη χρήση των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων συνεργασίας θα αποφέρει 

9. σημειώνει με ανησυχία ότι οι 
μηχανισμοί συνεργασίας που θεσπίστηκαν 
με την οδηγία 2009/28/ΕΚ έχουν 
αξιοποιηθεί ελάχιστα μέχρι σήμερα· 
επισημαίνει τις διαπιστώσεις της 
Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες η 
καλύτερη χρήση των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων συνεργασίας θα αποφέρει 
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σημαντικά οφέλη· επικροτεί την εξαγγελία 
της Επιτροπής ότι θα καταρτίσει 
κατευθυντήριες γραμμές για τη 
συνεργασία εντός της ΕΕ· καλεί τα κράτη 
μέλη να αξιοποιούν καλύτερα τις 
δυνατότητες συνεργασίας και να
αναπτύξουν περαιτέρω την επικοινωνία 
μεταξύ τους·

σημαντικά οφέλη, όπως η ενίσχυση του 
εμπορίου· επικροτεί την εξαγγελία της 
Επιτροπής ότι θα καταρτίσει 
κατευθυντήριες γραμμές για τους τρόπους 
αξιοποίησης των μηχανισμών
συνεργασίας, οι οποίες θα παρέχουν 
καλύτερη ενημέρωση και θα είναι 
λιγότερο περίπλοκες στην εφαρμογή τους· 
καλεί στη συνέχεια τα κράτη μέλη να 
αξιοποιούν καλύτερα τους μηχανισμούς 
και να εντείνουν επίσης την επικοινωνία 
μεταξύ τους·

Or. en

Τροπολογία 197
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει με ανησυχία ότι οι 
μηχανισμοί συνεργασίας που θεσπίστηκαν 
με την οδηγία 2009/28/ΕΚ έχουν 
αξιοποιηθεί ελάχιστα μέχρι σήμερα· 
επισημαίνει τις διαπιστώσεις της 
Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες η 
καλύτερη χρήση των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων συνεργασίας θα αποφέρει 
σημαντικά οφέλη· επικροτεί την εξαγγελία 
της Επιτροπής ότι θα καταρτίσει 
κατευθυντήριες γραμμές για τη 
συνεργασία εντός της ΕΕ· καλεί τα κράτη 
μέλη να αξιοποιούν καλύτερα τις 
δυνατότητες συνεργασίας και να 
αναπτύξουν περαιτέρω την επικοινωνία 
μεταξύ τους·

9. σημειώνει ότι οι μηχανισμοί 
συνεργασίας που θεσπίστηκαν με την 
οδηγία 2009/28/ΕΚ δεν έχουν αξιοποιηθεί 
επαρκώς μέχρι σήμερα· επισημαίνει τις 
διαπιστώσεις της Επιτροπής, σύμφωνα με 
τις οποίες η καλύτερη χρήση των 
υφιστάμενων δυνατοτήτων συνεργασίας θα
μπορούσε να αποφέρει σημαντικά οφέλη· 
επικροτεί την εξαγγελία της Επιτροπής ότι 
θα καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για 
τη συνεργασία εντός της ΕΕ· καλεί τα 
κράτη μέλη να αξιοποιούν καλύτερα τις 
δυνατότητες συνεργασίας και να 
αναπτύξουν περαιτέρω την επικοινωνία 
μεταξύ τους·

Or. en
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Τροπολογία 198
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει με ανησυχία ότι οι 
μηχανισμοί συνεργασίας που θεσπίστηκαν 
με την οδηγία 2009/28/ΕΚ έχουν 
αξιοποιηθεί ελάχιστα μέχρι σήμερα· 
επισημαίνει τις διαπιστώσεις της 
Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες η 
καλύτερη χρήση των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων συνεργασίας θα αποφέρει 
σημαντικά οφέλη· επικροτεί την εξαγγελία 
της Επιτροπής ότι θα καταρτίσει 
κατευθυντήριες γραμμές για τη 
συνεργασία εντός της ΕΕ· καλεί τα κράτη 
μέλη να αξιοποιούν καλύτερα τις 
δυνατότητες συνεργασίας και να 
αναπτύξουν περαιτέρω την επικοινωνία 
μεταξύ τους·

9. σημειώνει ότι οι μηχανισμοί 
συνεργασίας που θεσπίστηκαν με την 
οδηγία 2009/28/ΕΚ έχουν αξιοποιηθεί 
ελάχιστα μέχρι σήμερα, ωστόσο 
επισημαίνει ότι επί του παρόντος 
σχεδιάζεται μια σειρά από καθεστώτα 
συνεργασίας· επισημαίνει τις διαπιστώσεις 
της Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες η 
καλύτερη χρήση των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων συνεργασίας θα αποφέρει 
σημαντικά οφέλη· επικροτεί την εξαγγελία 
της Επιτροπής ότι θα καταρτίσει 
κατευθυντήριες γραμμές για τη 
συνεργασία εντός της ΕΕ· καλεί τα κράτη 
μέλη να αξιοποιούν καλύτερα τις 
δυνατότητες συνεργασίας και να 
αναπτύξουν περαιτέρω την επικοινωνία 
μεταξύ τους·

Or. en

Τροπολογία 199
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπενθυμίζει ότι με την οδηγία για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
δημιουργήθηκαν μηχανισμοί συνεργασίας 
ώστε η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 
που παράγεται σε ένα κράτος μέλος να 
μπορεί να καταλογίζεται στον στόχο ενός 
άλλου κράτους μέλους· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι οι μηχανισμοί 
αυτοί δεν έχουν μέχρι στιγμής 
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αξιοποιηθεί σε ευρεία κλίμακα, παρά τα 
δυνητικά οικονομικά οφέλη για 
αμφότερες τις πλευρές·

Or. en

Τροπολογία 200
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επισημαίνει ότι η έγκαιρη και 
φιλόδοξη διατύπωση ενός δεσμευτικού 
στόχου που θα αφορά το σύνολο της ΕΕ 
για την περίοδο μετά το 2020 σε σχέση με 
το ποσοστό ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας επί της τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας θα οδηγήσει σε υψηλότερη 
συμμετοχή των κρατών μελών της ΕΕ 
στους μηχανισμούς συνεργασίας·

Or. de

Τροπολογία 201
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι μέθοδοι 
πρόβλεψης για τη διάθεση παραγωγικής 
ικανότητας αιολικής ενέργειας στις 
ημερήσιες αγορές έχουν βελτιωθεί 
επιτρέποντας την καλύτερη ενσωμάτωση 
της ηλεκτρικής ενέργειας από μεταβλητές 
ΑΠΕ· επικροτεί επίσης τους νέους 
κωδικούς δικτύων που απαιτούνται βάσει 
της 3ης δέσμης μέτρων για την 
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εσωτερική αγορά ενέργειας που 
εκπονούνται επί του παρόντος από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και οι οποίοι 
οδηγούν σε σταθεροποιημένη συχνότητα, 
συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο 
στην καλύτερη ενσωμάτωση της 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 
ΑΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 202
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. επικροτεί τη θέσπιση συστημάτων 
πριμοδότησης βάσει τροφοδότησης στο 
ΗΒ, την Ιταλία, τη Δανία και τη 
Γερμανία, τα οποία καθιστούν δυνατή 
την πλήρη ένταξη των ΑΠΕ σε μια 
ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 203
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι πρέπει σε όλα τα 
κράτη μέλη οι ΑΠΕ να ενσωματωθούν 
όσο το δυνατόν ταχύτερα και πλήρως 
στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά 
ενέργειας και να αναλάβουν 
μακροπρόθεσμα λειτουργίες και 

10. υπογραμμίζει για μια ακόμα φορά ότι
η επιλογή του ενεργειακού μείγματος, 
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές συμβάσεις, 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών 
μελών·
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καθήκοντα σε σχέση με τη σταθερότητα 
του συστήματος, οι οποίες μέχρι σήμερα 
επιτελούνται από συμβατικές πηγές 
ενέργειας·

Or. nl

Τροπολογία 204
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι πρέπει σε όλα τα 
κράτη μέλη οι ΑΠΕ να ενσωματωθούν 
όσο το δυνατόν ταχύτερα και πλήρως 
στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά 
ενέργειας και να αναλάβουν 
μακροπρόθεσμα λειτουργίες και 
καθήκοντα σε σχέση με τη σταθερότητα 
του συστήματος, οι οποίες μέχρι σήμερα 
επιτελούνται από συμβατικές πηγές 
ενέργειας·

10. υπογραμμίζει ότι κατά τα προσεχή έτη 
οι τεχνολογίες για την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές θα διαδραματίσουν 
ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στο 
ενεργειακό μείγμα της ΕΕ· ως εκ τούτου, 
θα πρέπει να θεσπιστούν νέες ρυθμίσεις 
στην αγορά που να ανανακλούν αυτήν την 
εξέλιξη και να ενσωματώνουν 
καταλλήλως τις διάφορες και χαμηλού 
οριακού κόστους τεχνολογίες· εάν 
υπάρχει κατάλληλος σχεδιασμός της 
αγοράς, οι παραγωγοί ανανεώσιμης 
ενέργειας θα μπορούν, ανάλογα με τις 
ικανότητές τους, να αναλάβουν 
μακροπρόθεσμα λειτουργίες και 
καθήκοντα σε σχέση με τη σταθερότητα 
του συστήματος, οι οποίες μέχρι σήμερα 
επιτελούνται από συμβατικές πηγές 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 205
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι πρέπει σε όλα τα 
κράτη μέλη οι ΑΠΕ να ενσωματωθούν 
όσο το δυνατόν ταχύτερα και πλήρως στην
ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας και 
να αναλάβουν μακροπρόθεσμα λειτουργίες
και καθήκοντα σε σχέση με τη 
σταθερότητα του συστήματος, οι οποίες 
μέχρι σήμερα επιτελούνται από συμβατικές 
πηγές ενέργειας·

10. υπογραμμίζει ότι προκειμένου οι ΑΠΕ 
να ενσωματωθούν σε όλα τα κράτη μέλη
όσο το δυνατόν ταχύτερα και πλήρως στην 
ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας, οι 
ρυθμίσεις για την αγορά θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν τον περαιτέρω 
συνυπολογισμό της ζήτησης και τη 
μεγαλύτερη συμβολή των μέτρων για την 
ενεργειακή αποδοτικότητα με στόχο την 
ανάληψη, μακροπρόθεσμα, λειτουργιών
και καθηκόντων σε σχέση με τη 
σταθερότητα του συστήματος, οι οποίες 
μέχρι σήμερα επιτελούνται από συμβατικές 
πηγές ενέργειας, ανάλογα με τις 
δυνατότητες και τα εγγενή 
χαρακτηριστικά τους· σημειώνει ότι οι 
εργασίες εξισορρόπησης πάντοτε 
εκτελούνται για ολόκληρο το σύστημα και 
ότι, σε αυτό το πλαίσιο, η διεύρυνση των 
περιοχών εξισορρόπησης φορτίου μέσω 
καλύτερων διασυνδεδεμένων 
συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας είναι 
κρίσιμης σημασίας· 

Or. en

Τροπολογία 206
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι πρέπει σε όλα τα 
κράτη μέλη οι ΑΠΕ να ενσωματωθούν 
όσο το δυνατόν ταχύτερα και πλήρως
στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά 
ενέργειας και να αναλάβουν 
μακροπρόθεσμα λειτουργίες και 
καθήκοντα σε σχέση με τη σταθερότητα 
του συστήματος, οι οποίες μέχρι σήμερα 
επιτελούνται από συμβατικές πηγές 

10. υπογραμμίζει ότι οι ΑΠΕ πρέπει να 
ενσωματωθούν σταδιακά στην ευρωπαϊκή 
εσωτερική αγορά ενέργειας στον βαθμό 
που το επιτρέπει η ωριμότητα και ο 
βαθμός απελευθέρωσης των εθνικών 
αγορών ενέργειας και ότι τα διάφορα είδη 
ΑΠΕ μπορούν να αναλάβουν 
μακροπρόθεσμα και ανάλογα με τα εγγενή 
χαρακτηριστικά και τις δυνατότητές τους 



PE500.604v01-00 108/283 AM\920120EL.doc

EL

ενέργειας· λειτουργίες και καθήκοντα σε σχέση με τη 
σταθερότητα του συστήματος, οι οποίες 
μέχρι σήμερα επιτελούνται από συμβατικές 
πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 207
Struan Stevenson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι πρέπει σε όλα τα 
κράτη μέλη οι ΑΠΕ να ενσωματωθούν όσο 
το δυνατόν ταχύτερα και πλήρως στην 
ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας και 
να αναλάβουν μακροπρόθεσμα λειτουργίες 
και καθήκοντα σε σχέση με τη 
σταθερότητα του συστήματος, οι οποίες 
μέχρι σήμερα επιτελούνται από συμβατικές 
πηγές ενέργειας·

10. υπογραμμίζει ότι, εφόσον είναι 
οικονομικά βιώσιμο και ευρέως 
αποδεκτό, πρέπει σε όλα τα κράτη μέλη οι 
ΑΠΕ και άλλες τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα να ενσωματωθούν 
όσο το δυνατόν ταχύτερα και πλήρως στην 
ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας και 
να αναλάβουν μακροπρόθεσμα λειτουργίες 
και καθήκοντα σε σχέση με τη 
σταθερότητα του συστήματος, οι οποίες 
μέχρι σήμερα επιτελούνται από συμβατικές 
πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 208
Giles Chichester, Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι πρέπει σε όλα τα 
κράτη μέλη οι ΑΠΕ να ενσωματωθούν 
όσο το δυνατόν ταχύτερα και πλήρως
στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά 
ενέργειας και να αναλάβουν 
μακροπρόθεσμα λειτουργίες και 

10. υπογραμμίζει ότι οι ρυθμίσεις για την 
αγορά πρέπει να διευκολύνουν την όσο το 
δυνατόν ταχύτερη ενσωμάτωση των ΑΠΕ
στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά 
ενέργειας σε όλα τα κράτη μέλη· πιστεύει 
ότι οι ΑΠΕ πρέπει να αναλάβουν 
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καθήκοντα σε σχέση με τη σταθερότητα 
του συστήματος, οι οποίες μέχρι σήμερα 
επιτελούνται από συμβατικές πηγές 
ενέργειας·

μακροπρόθεσμα λειτουργίες και 
καθήκοντα σε σχέση με τη σταθερότητα 
του συστήματος ούτως ώστε να μπορούν 
να συμμετέχουν όλοι οι παράγοντες της 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 209
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι πρέπει σε όλα τα 
κράτη μέλη οι ΑΠΕ να ενσωματωθούν όσο 
το δυνατόν ταχύτερα και πλήρως στην 
ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας και 
να αναλάβουν μακροπρόθεσμα
λειτουργίες και καθήκοντα σε σχέση με τη 
σταθερότητα του συστήματος, οι οποίες 
μέχρι σήμερα επιτελούνται από συμβατικές 
πηγές ενέργειας·

10. υπογραμμίζει ότι πρέπει σε όλα τα 
κράτη μέλη οι ΑΠΕ να ενσωματωθούν όσο 
το δυνατόν ταχύτερα και πλήρως στην 
ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας και 
ότι οι ΑΠΕ αναλαμβάνουν ολοένα και 
περισσότερο λειτουργίες και καθήκοντα σε 
σχέση με τη σταθερότητα του συστήματος, 
οι οποίες μέχρι σήμερα επιτελούνται από 
συμβατικές πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 210
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι πρέπει σε όλα τα 
κράτη μέλη οι ΑΠΕ να ενσωματωθούν
όσο το δυνατόν ταχύτερα και πλήρως στην 
ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας και 
να αναλάβουν μακροπρόθεσμα λειτουργίες 
και καθήκοντα σε σχέση με τη 
σταθερότητα του συστήματος, οι οποίες 
μέχρι σήμερα επιτελούνται από συμβατικές 

10. υπογραμμίζει ότι πρέπει σε όλα τα 
κράτη μέλη η ΗΕ-ΑΠΕ (ηλεκτρική 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές) να 
ενσωματωθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα 
και πλήρως στην ευρωπαϊκή εσωτερική 
αγορά ενέργειας και να αναλάβει
μακροπρόθεσμα λειτουργίες και 
καθήκοντα σε σχέση με τη σταθερότητα 
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πηγές ενέργειας· του συστήματος, οι οποίες μέχρι σήμερα 
επιτελούνται από συμβατικές πηγές 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 211
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι πρέπει σε όλα τα 
κράτη μέλη οι ΑΠΕ να ενσωματωθούν όσο 
το δυνατόν ταχύτερα και πλήρως στην 
ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας και 
να αναλάβουν μακροπρόθεσμα λειτουργίες 
και καθήκοντα σε σχέση με τη 
σταθερότητα του συστήματος, οι οποίες 
μέχρι σήμερα επιτελούνται από συμβατικές 
πηγές ενέργειας·

10. υπογραμμίζει ότι πρέπει σε όλα τα 
κράτη μέλη οι τεχνολογίες που αφορούν 
τις ΑΠΕ, μόλις καταστούν εμπορεύσιμες,
να ενσωματωθούν πλήρως στην ευρωπαϊκή 
εσωτερική αγορά ενέργειας και να 
αναλάβουν μακροπρόθεσμα λειτουργίες 
και καθήκοντα σε σχέση με τη 
σταθερότητα του συστήματος, οι οποίες 
μέχρι σήμερα επιτελούνται από συμβατικές 
πηγές ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 212
Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι πρέπει σε όλα τα 
κράτη μέλη οι ΑΠΕ να ενσωματωθούν όσο 
το δυνατόν ταχύτερα και πλήρως στην 
ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας και
να αναλάβουν μακροπρόθεσμα
λειτουργίες και καθήκοντα σε σχέση με τη 
σταθερότητα του συστήματος, οι οποίες 
μέχρι σήμερα επιτελούνται από συμβατικές 
πηγές ενέργειας·

10. υπογραμμίζει ότι πρέπει σε όλα τα 
κράτη μέλη οι ΑΠΕ να ενσωματωθούν όσο 
το δυνατόν ταχύτερα και πλήρως στην 
ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας και
επισημαίνει το επιτυχημένο μοντέλο της 
πλήρως ολοκληρωμένης αγοράς Nord 
Pool όπου ορισμένες ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ήδη έχουν αναλάβει λειτουργίες 
και καθήκοντα σε σχέση με τη 



AM\920120EL.doc 111/283 PE500.604v01-00

EL

σταθερότητα του συστήματος, οι οποίες 
μέχρι σήμερα επιτελούνται από συμβατικές 
πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 213
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι πρέπει σε όλα τα 
κράτη μέλη οι ΑΠΕ να ενσωματωθούν όσο 
το δυνατόν ταχύτερα και πλήρως στην 
ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας και 
να αναλάβουν μακροπρόθεσμα λειτουργίες 
και καθήκοντα σε σχέση με τη 
σταθερότητα του συστήματος, οι οποίες 
μέχρι σήμερα επιτελούνται από συμβατικές 
πηγές ενέργειας·

10. υπογραμμίζει ότι πρέπει σε όλα τα 
κράτη μέλη οι ΑΠΕ να ενσωματωθούν όσο 
το δυνατόν ταχύτερα και πλήρως στην 
ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας και 
να αναλάβουν μακροπρόθεσμα λειτουργίες 
και καθήκοντα σε σχέση με τη 
σταθερότητα του συστήματος, οι οποίες 
μέχρι σήμερα επιτελούνται από συμβατικές 
πηγές ενέργειας· ζητεί, εν προκειμένω, να 
δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις θετικές 
και αρνητικές, άμεσες και έμμεσες 
συνέπειες των ΑΠΕ στον 
προγραμματισμό και την εφαρμογή, ιδίως 
σε σχέση με υφιστάμενες υποδομές όπως 
τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής, 
καθώς και στη φύση, στη βιοποικιλότητα 
και στην προστασία των ειδών· ζητεί από 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση του 
κοινού σχετικά με τις θετικές και τις 
αρνητικές συνέπειες των διαφόρων 
τεχνολογιών ΑΠΕ·

Or. de

Τροπολογία 214
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι πρέπει σε όλα τα 
κράτη μέλη οι ΑΠΕ να ενσωματωθούν όσο 
το δυνατόν ταχύτερα και πλήρως στην 
ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας και 
να αναλάβουν μακροπρόθεσμα λειτουργίες 
και καθήκοντα σε σχέση με τη 
σταθερότητα του συστήματος, οι οποίες 
μέχρι σήμερα επιτελούνται από συμβατικές 
πηγές ενέργειας·

10. υπογραμμίζει ότι πρέπει σε όλα τα 
κράτη μέλη οι ΑΠΕ να ενσωματωθούν όσο 
το δυνατόν ταχύτερα και πλήρως στην 
ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας και 
να αναλάβουν μακροπρόθεσμα λειτουργίες 
και καθήκοντα σε σχέση με τη 
σταθερότητα του συστήματος, οι οποίες 
μέχρι σήμερα επιτελούνται από συμβατικές 
πηγές ενέργειας· τονίζει ότι μια 
πραγματική εσωτερική αγορά θα 
καθιστούσε δυνατή τη συνολική 
αντιστάθμιση των διαλειπουσών ΑΠΕ 
και της ανομοιόμορφης κατανομής του 
φυσικού πλούτου·

Or. en

Τροπολογία 215
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι πρέπει σε όλα τα 
κράτη μέλη οι ΑΠΕ να ενσωματωθούν όσο 
το δυνατόν ταχύτερα και πλήρως στην 
ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας και 
να αναλάβουν μακροπρόθεσμα λειτουργίες 
και καθήκοντα σε σχέση με τη 
σταθερότητα του συστήματος, οι οποίες 
μέχρι σήμερα επιτελούνται από συμβατικές 
πηγές ενέργειας·

10. υπογραμμίζει ότι πρέπει σε όλα τα 
κράτη μέλη οι ΑΠΕ να ενσωματωθούν όσο 
το δυνατόν ταχύτερα και πλήρως στην 
ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας και 
να αναλάβουν μακροπρόθεσμα λειτουργίες 
και καθήκοντα σε σχέση με τη 
σταθερότητα του συστήματος, οι οποίες 
μέχρι σήμερα επιτελούνται από συμβατικές 
πηγές ενέργειας· αναγνωρίζει ότι η 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει 
η ολοκλήρωση του συστήματος αποτελεί 
προϋπόθεση για την περαιτέρω 
ενσωμάτωση των ΑΠΕ στην αγορά·

Or. en
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Τροπολογία 216
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι πρέπει σε όλα τα 
κράτη μέλη οι ΑΠΕ να ενσωματωθούν όσο 
το δυνατόν ταχύτερα και πλήρως στην 
ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας και 
να αναλάβουν μακροπρόθεσμα λειτουργίες 
και καθήκοντα σε σχέση με τη 
σταθερότητα του συστήματος, οι οποίες 
μέχρι σήμερα επιτελούνται από συμβατικές 
πηγές ενέργειας·

10. υπογραμμίζει ότι πρέπει σε όλα τα 
κράτη μέλη οι ΑΠΕ να ενσωματωθούν όσο 
το δυνατόν ταχύτερα και σταδιακά στην 
ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας και 
να αναλάβουν μακροπρόθεσμα λειτουργίες 
και καθήκοντα σε σχέση με τη 
σταθερότητα του συστήματος, οι οποίες 
μέχρι σήμερα επιτελούνται από συμβατικές 
πηγές ενέργειας, σύμφωνα με τις 
δυνατότητες και τα εγγενή 
χαρακτηριστικά τους·

Or. en

Τροπολογία 217
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. σημειώνει ότι η ενσωμάτωση της 
ανανεώσιμης ενέργειας μπορεί να 
προωθηθεί μέσω της χρήσης τεχνολογιών 
ευέλικτης κατανεμημένης 
ηλεκτροπαραγωγής και διαχείρισης και 
της ενδυνάμωσης των «prosumers» 
(παραγωγοί – καταναλωτές) ώστε να 
συμμετέχουν ενεργά στην αντιστοίχιση 
της προσφοράς και της ζήτησης, στην 
εξισορρόπηση της αγοράς και στη 
στήριξη της ομαλής λειτουργίας των 
συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας· 
σημειώνει ότι η εισαγωγή πιο 
προηγμένων και έξυπνων τεχνολογιών 
αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας 
και διαχείρισης δικτύων θα συμβάλει με 
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οικονομικά αποδοτικό τρόπο στην 
ενσωμάτωση της ανανεώσιμης ενέργειας 
στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας σε 
επίπεδο ΕΕ, ενισχύοντας την ευελιξία, 
συμβάλλοντας στην υλοποίηση μεγάλων 
έργων υποδομών μεταφοράς και 
διανομής και ελαχιστοποιώντας τις 
απώλειες κατά τη μεταφορά ηλεκτρικής 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 218
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. επισημαίνει ότι οι στόχοι για την 
ανανεώσιμη ενέργεια για το 2020 που 
ορίζονται στην οδηγία για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για 
ολόκληρη την ΕΕ καθώς και για τα 
κράτη μέλη έχουν δώσει ώθηση στη 
χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στην Ευρώπη·  θεωρεί ότι, προκειμένου 
να εδραιωθεί μια μακροπρόθεσμη 
πολιτική και να ενισχυθεί η ασφάλεια των 
επενδύσεων, η ΕΕ πρέπει το συντομότερο 
δυνατόν να θέσει νέους στόχους για την 
περίοδο μετά το 2020·

Or. fi

Τροπολογία 219
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. σημειώνει ότι ενώ η τρέχουσα 
χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής 
στον ενεργειακό τομέα δαπανάται κατά 
κύριο λόγο στις ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας, αυτές στηρίζονται ήδη από 
στοχευμένα ενωσιακά προγράμματα και 
προγράμματα κρατών μελών, όπου 
συμπεριλαμβάνονται και οι εγγυημένες 
τιμές αγοράς· σημειώνει ότι το γεγονός 
αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον 
επιλεκτικό αντίκτυπο της 
χρηματοδότησης της συνοχής όσον 
αφορά την ανάπτυξη ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας σε μεμονωμένες 
περιοχές· πιστεύει, κατά συνέπεια, ότι 
πρέπει να επιτευχθεί καλύτερη 
εξισορρόπηση, στο πλαίσιο της οποίας 
μεγαλύτερο ποσοστό της διαρθρωτικής 
χρηματοδότησης θα στοχεύει σε έργα 
ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 220
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. θεωρεί ότι ο μεταβαλλόμενη φύση 
του ευρωπαϊκού ενεργειακού μείγματος 
θα απαιτήσει την προσαρμογή του 
υφιστάμενου σχεδιασμού της αγοράς· 
σημειώνει ότι τα οφέλη που συνεπάγονται 
οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, όπως η 
μείωση των τιμών χονδρικής για την 
ηλεκτρική ενέργεια λόγω του φαινομένου 
αξιολογικής κατάταξης, δεν 
μετακυλίονται δεόντως στους τελικούς 
καταναλωτές· ζητεί από τους 
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λιανοπωλητές ηλεκτρικής ενέργειας να 
μετακυλήσουν τα οφέλη τους στους 
τελικούς καταναλωτές· 

Or. en

Τροπολογία 221
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις 
υφιστάμενες περιβαλλοντικές νομοθεσίες, 
όπως, για παράδειγμα, η οδηγία-πλαίσιο 
για τα ύδατα ή η οδηγία για την 
προστασία των πτηνών, ως προς τις 
αλληλεπιδράσεις τους σε σχέση με την 
ανάπτυξη των ΑΠΕ·

Or. de

Τροπολογία 222
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. ζητεί να υπάρξει καλύτερη στάθμιση 
των συμφερόντων στους διάφορους 
τομείς πολιτικής και να τύχουν 
μεγαλύτερης προσοχής οι θετικές πτυχές 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
αναλύσεις κόστους-ωφελείας, ιδίως η 
οικονομικά αποδοτική συμβολή στην 
προστασία του κλίματος· αυτό ισχύει 
ιδίως σε σχέση με τη νομοθεσία της ΕΕ 
για την προστασία του περιβάλλοντος, 
όπως π.χ. η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα 
και η οδηγία για την προστασία των 
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πτηνών·

Or. de

Τροπολογία 223
Béla Kovács

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα) (μετά τον υπότιτλο «Προδιαγραφές υποδομών»)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. επισημαίνει ότι οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας μπορεί να είναι:
α) δαπανηρές. Για παράδειγμα, η 
εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών· η 
κατασκευή σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με γεωμετρικό
τρόπο· η κατασκευή και η λειτουργία 
αιολικών πάρκων· η κατασκευή 
φραγμάτων για ηλεκτρική ενέργεια από 
παλλίροια και κύματα· η παραγωγή 
υδρολογικής ή υδροηλεκτρικής ενέργειας 
είναι δαπανηρή.
β) να προκαλέσουν ζημίες στο 
περιβάλλον. Για παράδειγμα, η 
παλιρροιακή ενέργεια έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στα άγρια είδη και μπορεί να 
μειώσει την παλιρροιακή ροή και να 
εμποδίσει τη ροή των λυμάτων προς τη 
θάλασσα. Οι ηλιακοί συλλέκτες 
συγκεντρώνουν σκόνη. Η υδροηλεκτρική 
ενέργεια μπορεί να προκαλέσει πλημμύρες 
στις γύρω κοινότητες και τα εδάφη· τα 
φράγματα έχουν σοβαρές οικολογικές 
επιπτώσεις στην τοπική υδρολογία. Όταν 
καίγονται, τα ξύλα εκπέμπουν 
ατμοσφαιρικούς ρύπους, μεταξύ αυτών 
και εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
γ) να βρίσκονται σε περιορισμένες 
τοποθεσίες. Ο ασταθής χαρακτήρας του 
ανέμου είναι περιοριστικός παράγοντας· η 
γεωθερμική και ηφαιστειακή 
δραστηριότητα μπορεί να μειωθούν και 
να μην είναι δυνατή η τροφοδότηση των 
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σταθμών παραγωγής ενέργειας.
δ) μπορεί να έχουν χαμηλή ανοχή στον 
θόρυβο. μια στάθμη θορύβου που 
προκαλεί μια ανεμογεννήτρια.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, η 
Επιτροπή πρέπει να λάβει τα εν λόγω 
σημεία υπόψη ώστε να προστατεύσει το 
περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 224
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επισημαίνει ότι η παροχή ενέργειας 
από ΑΠΕ, δεδομένου ότι είναι 
περισσότερο αποκεντρωμένη, 
απομακρυσμένη και εξαρτώμενη από τις 
καιρικές συνθήκες, απαιτεί υποδομή 
διαφορετική από ό,τι η υφιστάμενη, η 
οποία αναπτύχθηκε αποκλειστικά με βάση 
τις συμβατικές πηγές ενέργειας·

11. επισημαίνει ότι σε ορισμένες 
περιπτώσεις η παροχή ενέργειας από ΑΠΕ 
είναι αποκεντρωμένη, απομακρυσμένη και 
εξαρτώμενη από τις καιρικές συνθήκες, 
ωστόσο υπογραμμίζει ότι ορισμένες 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, όπως η 
γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια από 
βιομάζα και η υδροηλεκτρική ενέργεια, 
μπορούν να εξισορροπήσουν τις 
μεταβλητές πηγές ενέργειας και, ως εκ 
τούτου, να αντισταθμίσουν την ανάγκη 
για πρόσθετες υποδομές δικτύων· απαιτεί 
υποδομή διαφορετική από ό,τι η 
υφιστάμενη, η οποία αναπτύχθηκε 
αποκλειστικά με βάση τις συμβατικές 
πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 225
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επισημαίνει ότι η παροχή ενέργειας 
από ΑΠΕ, δεδομένου ότι είναι
περισσότερο αποκεντρωμένη, 
απομακρυσμένη και εξαρτώμενη από τις 
καιρικές συνθήκες, απαιτεί υποδομή 
διαφορετική από ό,τι η υφιστάμενη, η 
οποία αναπτύχθηκε αποκλειστικά με βάση 
τις συμβατικές πηγές ενέργειας·

11. επισημαίνει ότι, δεδομένου ότι 
περισσότερο από το ήμισυ της 
ηλεκτρικής ενέργειας που θα έχει 
παραχθεί έως το 2020 θα προέρχεται από 
αποκεντρωμένες, απομακρυσμένες και 
εξαρτώμενες από τις καιρικές συνθήκες 
ανανεώσιμες πηγές, απαιτείται υποδομή 
διαφορετική από ό,τι η υφιστάμενη, η 
οποία αναπτύχθηκε αποκλειστικά με βάση 
τις συμβατικές πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 226
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επισημαίνει ότι η παροχή ενέργειας 
από ΑΠΕ, δεδομένου ότι είναι 
περισσότερο αποκεντρωμένη, 
απομακρυσμένη και εξαρτώμενη από τις 
καιρικές συνθήκες, απαιτεί υποδομή 
διαφορετική από ό,τι η υφιστάμενη, η 
οποία αναπτύχθηκε αποκλειστικά με βάση 
τις συμβατικές πηγές ενέργειας·

11. επισημαίνει ότι η παροχή ενέργειας 
από ΑΠΕ απαιτεί υποδομή διαφορετική 
από ό,τι η υφιστάμενη, η οποία 
αναπτύχθηκε αποκλειστικά με βάση τις 
συμβατικές πηγές ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 227
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επισημαίνει ότι η παροχή ενέργειας 
από ΑΠΕ, δεδομένου ότι είναι 
περισσότερο αποκεντρωμένη, 
απομακρυσμένη και εξαρτώμενη από τις 
καιρικές συνθήκες, απαιτεί υποδομή 
διαφορετική από ό,τι η υφιστάμενη, η 
οποία αναπτύχθηκε αποκλειστικά με βάση 
τις συμβατικές πηγές ενέργειας·

11. επισημαίνει ότι η παροχή ενέργειας 
από ΑΠΕ, δεδομένου ότι είναι 
περισσότερο αποκεντρωμένη και ενίοτε 
μεταβλητή, απαιτεί υποδομή διαφορετική 
από ό,τι η υφιστάμενη, η οποία 
αναπτύχθηκε σε μονοπωλιακές αγορές
αποκλειστικά με βάση τις συμβατικές 
πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 228
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επισημαίνει ότι η παροχή ενέργειας 
από ΑΠΕ, δεδομένου ότι είναι 
περισσότερο αποκεντρωμένη, 
απομακρυσμένη και εξαρτώμενη από τις 
καιρικές συνθήκες, απαιτεί υποδομή 
διαφορετική από ό,τι η υφιστάμενη, η 
οποία αναπτύχθηκε αποκλειστικά με βάση 
τις συμβατικές πηγές ενέργειας·

11. επισημαίνει ότι η παροχή ενέργειας 
από ΑΠΕ, δεδομένου ότι είναι ενίοτε
αποκεντρωμένη, απομακρυσμένη και 
μεταβλητή, απαιτεί υποδομή διαφορετική 
από ό,τι η υφιστάμενη, η οποία 
αναπτύχθηκε αποκλειστικά με βάση τις 
συμβατικές πηγές ενέργειας· τονίζει, ως εκ 
τούτου, την ανάγκη εκσυγχρονισμού και 
επέκτασης του ενεργειακού δικτύου ώστε 
να αφομοιώσει τις αλλαγές στις 
τεχνολογίες παραγωγής, μεταφοράς, 
διανομής και εξισορρόπησης·

Or. en

Τροπολογία 229
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επισημαίνει ότι η παροχή ενέργειας 
από ΑΠΕ, δεδομένου ότι είναι 
περισσότερο αποκεντρωμένη, 
απομακρυσμένη και εξαρτώμενη από τις 
καιρικές συνθήκες, απαιτεί υποδομή 
διαφορετική από ό,τι η υφιστάμενη, η 
οποία αναπτύχθηκε αποκλειστικά με βάση 
τις συμβατικές πηγές ενέργειας·

11. επισημαίνει ότι η παροχή ενέργειας 
από ΑΠΕ, δεδομένου ότι είναι 
περισσότερο αποκεντρωμένη, 
απομακρυσμένη και εξαρτώμενη από τις 
καιρικές συνθήκες, απαιτεί υποδομή 
διαφορετική από ό,τι η υφιστάμενη, η 
οποία αναπτύχθηκε αποκλειστικά με βάση 
τις συμβατικές πηγές ενέργειας· τονίζει ότι 
οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν 
αναπτύσσονται χωριστά αλλά ως μέρος 
του συνολικού ενεργειακού συστήματος·

Or. sl

Τροπολογία 230
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. τονίζει ότι η ανάπτυξη της υποδομής 
είναι θέμα επείγον και καίριας σημασίας 
για την επιτυχία της ενιαίας αγοράς και 
την ενσωμάτωση της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές· η έγκαιρη υιοθέτηση 
των νομοθετικών προτάσεων της δέσμης 
μέτρων για τις ενεργειακές υποδομές 
είναι καίριας σημασίας εν προκειμένω, 
ιδίως για την επίσπευση της κατασκευής 
νέας υποδομής με διασυνοριακό 
αντίκτυπο·

Or. en

Τροπολογία 231
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, η ανάπτυξη ΑΠΕ με 
κυμαινόμενη τροφοδοσία πρέπει να 
υποστηρίζεται με εφεδρική ικανότητα 
παραγωγής ενέργειας από συμβατικές 
πηγές, η οποία ως τώρα δεν υπάρχει 
εκτιμά ότι η δημιουργία εφεδρικής 
ικανότητας παραγωγής έχει σημαντικό 
κόστος· επισημαίνει ότι ζητούνται 
διαρκώς συχνότερα ενισχύσεις 
προκειμένου να καταστεί οικονομικά 
ελκυστικότερη η δημιουργία ή η 
διατήρηση συμβατικής εφεδρικής 
παραγωγικής ικανότητας· απορρίπτει τον 
συναγωνισμό μεταξύ ενεργειακών φορέων 
ως προς τις επιδοτήσεις και ζητεί να 
σχεδιαστεί η αγορά ενέργειας κατά τρόπο 
που να προσανατολίζεται στις αρχές της 
οικονομίας της αγοράς·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 232
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, η ανάπτυξη ΑΠΕ με 
κυμαινόμενη τροφοδοσία πρέπει να 
υποστηρίζεται με εφεδρική ικανότητα 
παραγωγής ενέργειας από συμβατικές 
πηγές, η οποία ως τώρα δεν υπάρχει· 
εκτιμά ότι η δημιουργία εφεδρικής 
ικανότητας παραγωγής έχει σημαντικό 
κόστος επισημαίνει ότι ζητούνται 
διαρκώς συχνότερα ενισχύσεις 
προκειμένου να καταστεί οικονομικά 

12. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, η ανάπτυξη ΑΠΕ με 
κυμαινόμενη τροφοδοσία πρέπει να 
υποστηρίζεται με εφεδρική ικανότητα 
παραγωγής ενέργειας από συμβατικές 
πηγές, η οποία ως τώρα δεν υπάρχει· 
εκτιμά ότι η δημιουργία εφεδρικής 
ικανότητας παραγωγής έχει σημαντικό 
κόστος·
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ελκυστικότερη η δημιουργία ή η 
διατήρηση συμβατικής εφεδρικής 
παραγωγικής ικανότητας απορρίπτει τον 
συναγωνισμό μεταξύ ενεργειακών φορέων 
ως προς τις επιδοτήσεις και ζητεί να 
σχεδιαστεί η αγορά ενέργειας κατά τρόπο 
που να προσανατολίζεται στις αρχές της 
οικονομίας της αγοράς·

Or. fi

Τροπολογία 233
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, η ανάπτυξη ΑΠΕ με 
κυμαινόμενη τροφοδοσία πρέπει να 
υποστηρίζεται με εφεδρική ικανότητα 
παραγωγής ενέργειας από συμβατικές 
πηγές, η οποία ως τώρα δεν υπάρχει·
εκτιμά ότι η δημιουργία εφεδρικής 
ικανότητας παραγωγής έχει σημαντικό 
κόστος· επισημαίνει ότι ζητούνται 
διαρκώς συχνότερα ενισχύσεις 
προκειμένου να καταστεί οικονομικά 
ελκυστικότερη η δημιουργία ή η 
διατήρηση συμβατικής εφεδρικής 
παραγωγικής ικανότητας· απορρίπτει τον 
συναγωνισμό μεταξύ ενεργειακών φορέων 
ως προς τις επιδοτήσεις και ζητεί να 
σχεδιαστεί η αγορά ενέργειας κατά τρόπο 
που να προσανατολίζεται στις αρχές της 
οικονομίας της αγοράς·

12. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, η ανάπτυξη ΑΠΕ με 
κυμαινόμενη τροφοδοσία πρέπει να 
υποστηρίζεται με αντισταθμιστική χρήση 
συμβατικής ενέργειας καθώς και με 
βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 234
Claude Turmes
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, η ανάπτυξη ΑΠΕ με 
κυμαινόμενη τροφοδοσία πρέπει να 
υποστηρίζεται με εφεδρική ικανότητα 
παραγωγής ενέργειας από συμβατικές 
πηγές, η οποία ως τώρα δεν υπάρχει·
εκτιμά ότι η δημιουργία εφεδρικής 
ικανότητας παραγωγής έχει σημαντικό 
κόστος επισημαίνει ότι ζητούνται 
διαρκώς συχνότερα ενισχύσεις 
προκειμένου να καταστεί οικονομικά 
ελκυστικότερη η δημιουργία ή η 
διατήρηση συμβατικής εφεδρικής 
παραγωγικής ικανότητας απορρίπτει τον 
συναγωνισμό μεταξύ ενεργειακών φορέων 
ως προς τις επιδοτήσεις και ζητεί να 
σχεδιαστεί η αγορά ενέργειας κατά τρόπο 
που να προσανατολίζεται στις αρχές της 
οικονομίας της αγοράς·

12. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, η ανάπτυξη ΑΠΕ με 
μεταβλητή τροφοδοσία απαιτεί την
εξισορρόπηση της διακύμανσης αυτής 
μέσω ενός ολοκληρωμένου και 
διασυνδεδεμένου ευρωπαϊκού δικτύου 
ηλεκτρικής ενέργειας· συμφωνεί με την 
ανάλυση της Επιτροπής σύμφωνα με την 
οποία η δημιουργία εφεδρικής ικανότητας 
παραγωγής θα είχε σημαντικό κόστος και
θα στρέβλωνε το μήνυμα των τιμών σε
κλίμακα ΕΕ και, ως εκ τούτου, θα 
αντέβαινε στους στόχους της ΕΕ·
απορρίπτει τη χορήγηση πρόσθετων 
επιδοτήσεων για την παραγωγή ενέργειας 
από ορυκτά καύσιμα και ζητεί την 
εφαρμογή κατάλληλων αλλαγών - όπως 
μέτρα για τη διαχείριση από την πλευρά 
της ζήτησης - στον σχεδιασμό της 
ενεργειακής αγοράς που θα 
αντιστάθμιζαν την ανάγκη για εφεδρική 
παραγωγική ικανότητα, όπως η λήψη 
μέτρων για το γεγονός ότι οι αμιγώς 
ενεργειακές αγορές δεν παρέχουν επί του 
παρόντος ένα αρκετά σημαντικό μήνυμα 
τιμής ικανό να στρέψει τις επενδύσεις 
προς την ανάπτυξη νέας, ευέλικτης 
ηλεκτροπαραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 235
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, η ανάπτυξη ΑΠΕ με 
κυμαινόμενη τροφοδοσία πρέπει να 
υποστηρίζεται με εφεδρική ικανότητα 
παραγωγής ενέργειας από συμβατικές 
πηγές, η οποία ως τώρα δεν υπάρχει· 
εκτιμά ότι η δημιουργία εφεδρικής 
ικανότητας παραγωγής έχει σημαντικό 
κόστος· επισημαίνει ότι ζητούνται 
διαρκώς συχνότερα ενισχύσεις 
προκειμένου να καταστεί οικονομικά 
ελκυστικότερη η δημιουργία ή η 
διατήρηση συμβατικής εφεδρικής 
παραγωγικής ικανότητας· απορρίπτει τον 
συναγωνισμό μεταξύ ενεργειακών φορέων 
ως προς τις επιδοτήσεις και ζητεί να 
σχεδιαστεί η αγορά ενέργειας κατά τρόπο 
που να προσανατολίζεται στις αρχές της 
οικονομίας της αγοράς·

12. επισημαίνει ότι λόγω της 
κυμαινόμενης παραγωγής και 
τροφοδοσίας των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και της έλλειψης ενεργειακών 
υποδομών εξακολουθούν να χρειάζονται 
ικανότητες παραγωγής ενέργειας από 
συμβατικές πηγές, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του 
εφοδιασμού· εκτιμά ότι η διάθεση
εφεδρικής ικανότητας παραγωγής έχει 
σημαντικό κόστος, το οποίο θα μπορούσε 
να αποφευχθεί μέσω ενεργειακών 
υποδομών προσαρμοσμένων στις ΑΠΕ·
επισημαίνει ότι διογκώνεται ολοένα η 
απαίτηση ενός σταθερού πολιτικού 
πλαισίου για την οικονομική διασφάλιση 
των εν λόγω ικανοτήτων· απορρίπτει τον 
συναγωνισμό μεταξύ ενεργειακών φορέων 
και κρατών μελών ως προς τις επιδοτήσεις 
που είναι αναποτελεσματικός και επιφέρει 
στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και ζητεί 
να σχεδιαστεί η αγορά ενέργειας κατά 
τρόπο που να προσανατολίζεται σε 
μακροπρόθεσμους στόχους της Ένωσης 
στον τομέα της πολιτικής για την ενέργεια 
και το κλίμα, και να διευκολύνει την 
ενσωμάτωση των τεχνολογιών ΑΠΕ, που 
έχουν καταστεί εμπορεύσιμες, στην 
εσωτερική αγορά ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 236
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, η ανάπτυξη ΑΠΕ με 

12. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, η ανάπτυξη ΑΠΕ απαιτεί μια 
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κυμαινόμενη τροφοδοσία πρέπει να 
υποστηρίζεται με εφεδρική ικανότητα 
παραγωγής ενέργειας από συμβατικές 
πηγές, η οποία ως τώρα δεν υπάρχει· 
εκτιμά ότι η δημιουργία εφεδρικής 
ικανότητας παραγωγής έχει σημαντικό 
κόστος· επισημαίνει ότι ζητούνται 
διαρκώς συχνότερα ενισχύσεις 
προκειμένου να καταστεί οικονομικά 
ελκυστικότερη η δημιουργία ή η 
διατήρηση συμβατικής εφεδρικής 
παραγωγικής ικανότητας· απορρίπτει τον 
συναγωνισμό μεταξύ ενεργειακών φορέων
ως προς τις επιδοτήσεις και ζητεί να 
σχεδιαστεί η αγορά ενέργειας κατά τρόπο 
που να προσανατολίζεται στις αρχές της 
οικονομίας της αγοράς·

διαφορετική, πιο ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για το ενεργειακό σύστημα 
μέσω της θέσπισης πιο ενεργειακά 
αποδοτικών και πιο προηγμένων, 
έξυπνων και ευέλικτων συστημάτων 
κατανεμημένηςπαραγωγής και 
διαχείρισης δικτύου· εκτιμά ότι η 
δημιουργία εφεδρικής ικανότητας 
παραγωγής έχει σημαντικό κόστος· 
επισημαίνει ότι τα νέα συστήματα 
εξισορρόπησης, συμπεριλαμβανομένης 
της ανταπόκρισης στη ζήτηση, μπορεί να 
είναι οικονομικά ελκυστικά, εφόσον 
εφαρμοστεί το κατάλληλο πλαίσιο και η 
συμβολή τους στο δίκτυο ανταμείβεται 
κατά δίκαιο τρόπο· απορρίπτει τον 
συναγωνισμό ως προς τις επιδοτήσεις·

Or. en

Τροπολογία 237
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, η ανάπτυξη ΑΠΕ με 
κυμαινόμενη τροφοδοσία πρέπει να 
υποστηρίζεται με εφεδρική ικανότητα 
παραγωγής ενέργειας από συμβατικές 
πηγές, η οποία ως τώρα δεν υπάρχει· 
εκτιμά ότι η δημιουργία εφεδρικής 
ικανότητας παραγωγής έχει σημαντικό 
κόστος· επισημαίνει ότι ζητούνται διαρκώς 
συχνότερα ενισχύσεις προκειμένου να 
καταστεί οικονομικά ελκυστικότερη η 
δημιουργία ή η διατήρηση συμβατικής 
εφεδρικής παραγωγικής ικανότητας· 
απορρίπτει τον συναγωνισμό μεταξύ 
ενεργειακών φορέων ως προς τις 
επιδοτήσεις και ζητεί να σχεδιαστεί η 
αγορά ενέργειας κατά τρόπο που να 

12. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, η ανάπτυξη ΑΠΕ με 
μεταβλητή παραγωγή ενέργειας πρέπει να 
υποστηρίζεται με περαιτέρω ισχύ 
εξισορρόπησης, η οποία μπορεί να 
εξασφαλιστεί μέσω διασυνοριακού 
εμπορίου, ευέλικτων μονάδων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, διαχείρισης από 
την πλευρά της ζήτησης και 
αποθήκευσης της ενέργειας· εκτιμά ότι η 
δημιουργία εφεδρικής ικανότητας 
παραγωγής έχει σημαντικό κόστος· 
επισημαίνει ότι θα πρέπει να ζητούνται 
διαρκώς συχνότερα ενισχύσεις για την 
ανάπτυξη πιο οικονομικά αποδοτικών 
μέσων εξισορρόπησης όπως το αυξημένο 
διασυνοριακό εμπόριο μέσω καλύτερων 
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προσανατολίζεται στις αρχές της 
οικονομίας της αγοράς·

σημείων διασύνδεσης· απορρίπτει τον 
συναγωνισμό μεταξύ ενεργειακών φορέων 
ως προς τις επιδοτήσεις και ζητεί να 
σχεδιαστεί η αγορά ενέργειας κατά τρόπο 
που να προσανατολίζεται στις αρχές της 
οικονομίας της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 238
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, η ανάπτυξη ΑΠΕ με 
κυμαινόμενη τροφοδοσία πρέπει να 
υποστηρίζεται με εφεδρική ικανότητα 
παραγωγής ενέργειας από συμβατικές 
πηγές, η οποία ως τώρα δεν υπάρχει·
εκτιμά ότι η δημιουργία εφεδρικής 
ικανότητας παραγωγής έχει σημαντικό 
κόστος· επισημαίνει ότι ζητούνται 
διαρκώς συχνότερα ενισχύσεις 
προκειμένου να καταστεί οικονομικά 
ελκυστικότερη η δημιουργία ή η 
διατήρηση συμβατικής εφεδρικής 
παραγωγικής ικανότητας· απορρίπτει τον 
συναγωνισμό μεταξύ ενεργειακών φορέων 
ως προς τις επιδοτήσεις και ζητεί να 
σχεδιαστεί η αγορά ενέργειας κατά τρόπο 
που να προσανατολίζεται στις αρχές της 
οικονομίας της αγοράς·

12. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, η ανάπτυξη ΑΠΕ με 
κυμαινόμενη τροφοδοσία πρέπει να 
υποστηρίζεται με ένα πιο ευέλικτο 
σύστημα ενέργειας, το οποίο θα 
ανταμείβει τις δυνατότητες ευελιξίας –πιο 
συγκεκριμένα, τις λύσεις για ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας με γνώμονα τη ζήτηση 
καθώς και την αποθήκευση ενέργειας–
βάσει μιας σαφούς ταξινόμησης μεταξύ 
διαφόρων επιλογών, ανάλογα με τις 
συνθήκες της αγοράς και τα οριακά 
κόστη·

Or. en

Τροπολογία 239
Sari Essayah
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, η ανάπτυξη ΑΠΕ με 
κυμαινόμενη τροφοδοσία πρέπει να 
υποστηρίζεται με εφεδρική ικανότητα 
παραγωγής ενέργειας από συμβατικές 
πηγές, η οποία ως τώρα δεν υπάρχει· 
εκτιμά ότι η δημιουργία εφεδρικής 
ικανότητας παραγωγής έχει σημαντικό 
κόστος### επισημαίνει ότι ζητούνται 
διαρκώς συχνότερα ενισχύσεις 
προκειμένου να καταστεί οικονομικά 
ελκυστικότερη η δημιουργία ή η 
διατήρηση συμβατικής εφεδρικής 
παραγωγικής ικανότητας· απορρίπτει τον 
συναγωνισμό μεταξύ ενεργειακών φορέων 
ως προς τις επιδοτήσεις και ζητεί να 
σχεδιαστεί η αγορά ενέργειας κατά τρόπο 
που να προσανατολίζεται στις αρχές της 
οικονομίας της αγοράς·

12. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, η ανάπτυξη ΑΠΕ με 
κυμαινόμενη τροφοδοσία πρέπει να 
υποστηρίζεται με ταχέως αναπτυσσόμενη
εφεδρική ικανότητα παραγωγής ενέργειας 
από συμβατικές πηγές, η οποία ως τώρα 
δεν υπάρχει· εκτιμά ότι η δημιουργία 
εφεδρικής ικανότητας παραγωγής έχει 
σημαντικό κόστος### επισημαίνει ότι 
ζητούνται διαρκώς συχνότερα ενισχύσεις 
προκειμένου να καταστεί οικονομικά 
ελκυστικότερη η δημιουργία ή η 
διατήρηση συμβατικής εφεδρικής 
παραγωγικής ικανότητας· απορρίπτει τον 
συναγωνισμό μεταξύ ενεργειακών φορέων 
ως προς τις επιδοτήσεις και ζητεί να 
σχεδιαστεί η αγορά ενέργειας κατά τρόπο 
που να προσανατολίζεται στις αρχές της 
οικονομίας της αγοράς·

Or. fi

Τροπολογία 240
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, η ανάπτυξη ΑΠΕ με 
κυμαινόμενη τροφοδοσία πρέπει να 
υποστηρίζεται με εφεδρική ικανότητα 
παραγωγής ενέργειας από συμβατικές 
πηγές, η οποία ως τώρα δεν υπάρχει· 
εκτιμά ότι η δημιουργία εφεδρικής 
ικανότητας παραγωγής έχει σημαντικό 
κόστος· επισημαίνει ότι ζητούνται διαρκώς 

12. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, η ανάπτυξη ΑΠΕ με 
κυμαινόμενη τροφοδοσία πρέπει να 
υποστηρίζεται με εφεδρική ικανότητα 
παραγωγής ενέργειας από συμβατικές 
πηγές, η οποία ως τώρα δεν υπάρχει· 
εκτιμά ότι η δημιουργία εφεδρικής 
ικανότητας παραγωγής έχει σημαντικό 
κόστος· επισημαίνει ότι ζητούνται διαρκώς 
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συχνότερα ενισχύσεις προκειμένου να 
καταστεί οικονομικά ελκυστικότερη η 
δημιουργία ή η διατήρηση συμβατικής 
εφεδρικής παραγωγικής ικανότητας· 
απορρίπτει τον συναγωνισμό μεταξύ 
ενεργειακών φορέων ως προς τις 
επιδοτήσεις και ζητεί να σχεδιαστεί η 
αγορά ενέργειας κατά τρόπο που να 
προσανατολίζεται στις αρχές της 
οικονομίας της αγοράς·

συχνότερα ενισχύσεις προκειμένου να 
καταστεί οικονομικά ελκυστικότερη η 
δημιουργία ή η διατήρηση συμβατικής 
εφεδρικής παραγωγικής ικανότητας, χωρίς 
να στρεβλώνεται η αγορά ενέργειας· 
απορρίπτει τον συναγωνισμό μεταξύ 
ενεργειακών φορέων ως προς τις 
επιδοτήσεις και ζητεί να σχεδιαστεί η 
αγορά ενέργειας κατά τρόπο που να 
προσανατολίζεται στις αρχές της 
οικονομίας της αγοράς με προτεραιότητα 
την άρση των στρεβλώσεων στην αγορά·
εάν οι αμιγώς ενεργειακές αγορές δεν 
παράγουν το οικονομικό όφελος που 
απαιτείται για μια ισορροπημένη αγορά 
με υψηλό μερίδιο ηλεκτρικής ενέργειας 
από διαλείπουσες ΑΠΕ και επαρκή 
εφεδρική ικανότητα παραγωγής, ένα 
συμπληρωματικό στοιχείο για τον 
σχεδιασμό της αγοράς με μηχανισμούς 
ικανότητας παραγωγής που θα 
συντονίζονται σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να 
είναι ένας τρόπος για την αντιστάθμιση 
της ανεπαρκούς κερδοφορίας·

Or. en

Τροπολογία 241
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, η ανάπτυξη ΑΠΕ με 
κυμαινόμενη τροφοδοσία πρέπει να 
υποστηρίζεται με εφεδρική ικανότητα 
παραγωγής ενέργειας από συμβατικές 
πηγές, η οποία ως τώρα δεν υπάρχει· 
εκτιμά ότι η δημιουργία εφεδρικής 
ικανότητας παραγωγής έχει σημαντικό 
κόστος· επισημαίνει ότι ζητούνται διαρκώς 
συχνότερα ενισχύσεις προκειμένου να 

12. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, η ανάπτυξη ΑΠΕ με 
κυμαινόμενη τροφοδοσία πρέπει να 
υποστηρίζεται με εφεδρική ικανότητα 
παραγωγής ενέργειας από συμβατικές 
πηγές, η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο 
ελάχιστες ώρες· εκτιμά ότι η δημιουργία 
εφεδρικής ικανότητας παραγωγής έχει 
σημαντικό κόστος· επισημαίνει ότι 
ζητούνται διαρκώς συχνότερα ενισχύσεις 
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καταστεί οικονομικά ελκυστικότερη η 
δημιουργία ή η διατήρηση συμβατικής 
εφεδρικής παραγωγικής ικανότητας· 
απορρίπτει τον συναγωνισμό μεταξύ 
ενεργειακών φορέων ως προς τις 
επιδοτήσεις και ζητεί να σχεδιαστεί η 
αγορά ενέργειας κατά τρόπο που να 
προσανατολίζεται στις αρχές της 
οικονομίας της αγοράς·

προκειμένου να καταστεί οικονομικά 
ελκυστικότερη η δημιουργία ή η 
διατήρηση συμβατικής εφεδρικής 
παραγωγικής ικανότητας, χωρίς να 
στρεβλώνεται η αγορά ενέργειας· 
απορρίπτει τον συναγωνισμό μεταξύ 
ενεργειακών φορέων ως προς τις 
επιδοτήσεις και ζητεί να σχεδιαστεί η 
αγορά ενέργειας κατά τρόπο που να 
προσανατολίζεται στις αρχές της 
οικονομίας της αγοράς με προτεραιότητα 
την άρση των στρεβλώσεων στην αγορά·
εάν οι αμιγώς ενεργειακές αγορές δεν 
παράγουν το οικονομικό όφελος που 
απαιτείται για μια ισορροπημένη αγορά 
με υψηλό μερίδιο ηλεκτρικής ενέργειας 
από διαλείπουσες ΑΠΕ και επαρκή 
εφεδρική ικανότητα παραγωγής, ένα 
συμπληρωματικό στοιχείο για τον 
σχεδιασμό της αγοράς με μηχανισμούς 
ικανότητας παραγωγής που θα 
συντονίζονται σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να 
είναι ένας τρόπος για την αντιστάθμιση 
της ανεπαρκούς κερδοφορίας·

Or. en

Τροπολογία 242
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, η ανάπτυξη ΑΠΕ με 
κυμαινόμενη τροφοδοσία πρέπει να 
υποστηρίζεται με εφεδρική ικανότητα 
παραγωγής ενέργειας από συμβατικές 
πηγές, η οποία ως τώρα δεν υπάρχει· 
εκτιμά ότι η δημιουργία εφεδρικής 
ικανότητας παραγωγής έχει σημαντικό 
κόστος· επισημαίνει ότι ζητούνται διαρκώς 
συχνότερα ενισχύσεις προκειμένου να 

12. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, η ανάπτυξη ΑΠΕ με 
κυμαινόμενη τροφοδοσία πρέπει να 
υποστηρίζεται με εφεδρική ικανότητα 
παραγωγής ενέργειας από συμβατικές 
πηγές, η οποία ως τώρα δεν υπάρχει· 
εκτιμά ότι η δημιουργία εφεδρικής 
ικανότητας παραγωγής έχει σημαντικό 
κόστος· επισημαίνει ότι ζητούνται διαρκώς 
συχνότερα ενισχύσεις προκειμένου να 
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καταστεί οικονομικά ελκυστικότερη η 
δημιουργία ή η διατήρηση συμβατικής 
εφεδρικής παραγωγικής ικανότητας· 
απορρίπτει τον συναγωνισμό μεταξύ 
ενεργειακών φορέων ως προς τις 
επιδοτήσεις και ζητεί να σχεδιαστεί η 
αγορά ενέργειας κατά τρόπο που να 
προσανατολίζεται στις αρχές της 
οικονομίας της αγοράς·

καταστεί οικονομικά ελκυστικότερη η 
δημιουργία ή η διατήρηση συμβατικής 
εφεδρικής παραγωγικής ικανότητας· 
απορρίπτει τον συναγωνισμό μεταξύ 
ενεργειακών φορέων ως προς τις 
επιδοτήσεις, ωστόσο αναγνωρίζει ότι οι 
κρατικές ενισχύσεις ήταν πάντοτε 
αναγκαίες για την ανάπτυξη όλων των 
πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 243
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. τονίζει τη σημασία της οικονομικά 
αποδοτικής αξιοποίησης των 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας ενός 
υπερδικτύου και του παράκτιου δικτύου 
της Βορείου Θάλασσας· επισημαίνει σε 
αυτό το πλαίσιο τη σημασία της 
Πρωτοβουλίας των παράκτιων χωρών 
της Βόρειας Θάλασσας για Υπεράκτιο 
Σύστημα (NSCOGI) δεδομένου ότι έχουν 
ανακοινωθεί έργα ηλεκτροπαραγωγής 
από αιολική ενέργεια ισχύος άνω των 140 
GW· ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να προωθήσουν περαιτέρω την 
NSCOGI·

Or. en

Τροπολογία 244
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει κατά πόσο τίθεται ζήτημα 
ικανότητας παραγωγής στην ΕΕ και να 
προσδιορίσει τη σταθερή ικανότητα 
παραγωγής που μπορούν να παράσχουν οι 
μεταβλητές ΑΠΕ σε ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ, 
καθώς και τις δυνητικά θετικές 
επιπτώσεις στην επάρκεια της 
ηλεκτροπαραγωγής· ζητεί από το δίκτυο 
ENTSO-E να αναπτύξει και να εφαρμόσει 
μια μεθοδολογία για την αξιολόγηση της 
σταθερής ικανότητας των μεταβλητών 
ΑΠΕ και στη συνέχεια να την λάβει 
υπόψη στις προοπτικές του συστήματος 
και στις προβλέψεις για την επάρκεια·

Or. en

Τροπολογία 245
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι αν οι ΑΠΕ αποτελέσουν 
υψηλό ποσοστό επί του ενεργειακού 
μείγματος, η υφιστάμενη υποδομή δικτύου 
θα αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις· 
επισημαίνει ότι η αυξημένη τροφοδοσία 
με ενέργεια από ΑΠΕ περιορίζει 
σημαντικά την ενεργειακή ασφάλεια σε 
ορισμένα κράτη μέλη· εκφράζει ανησυχία 
διότι, σύμφωνα με το δίκτυο ENTSO-E, το 
80% της συνολικής συμφόρησης σε 
ευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα συνδέεται 
άμεσα ή έμμεσα με την τροφοδοσία από 
ΑΠΕ

13. τονίζει ότι αν οι ΑΠΕ αποτελέσουν
υψηλό ποσοστό επί του ενεργειακού 
μείγματος, η υφιστάμενη υποδομή δικτύου 
θα αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις· 
εκφράζει ανησυχία διότι, σύμφωνα με το 
δίκτυο ENTSO-E, το 80% της συνολικής 
συμφόρησης σε ευρωπαϊκά ενεργειακά 
δίκτυα συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την 
τροφοδοσία από ΑΠΕ·

Or. en
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Τροπολογία 246
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι αν οι ΑΠΕ αποτελέσουν 
υψηλό ποσοστό επί του ενεργειακού 
μείγματος, η υφιστάμενη υποδομή δικτύου 
θα αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις· 
επισημαίνει ότι η αυξημένη τροφοδοσία με 
ενέργεια από ΑΠΕ περιορίζει σημαντικά 
την ενεργειακή ασφάλεια σε ορισμένα 
κράτη μέλη· εκφράζει ανησυχία διότι, 
σύμφωνα με το δίκτυο ENTSO-E, το 80% 
της συνολικής συμφόρησης σε ευρωπαϊκά 
ενεργειακά δίκτυα συνδέεται άμεσα ή 
έμμεσα με την τροφοδοσία από ΑΠΕ·

13. τονίζει ότι αν οι ΑΠΕ αποτελέσουν 
υψηλό ποσοστό επί του ενεργειακού 
μείγματος, η υφιστάμενη υποδομή δικτύου 
θα αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις· 
επισημαίνει ότι η αυξημένη τροφοδοσία με 
ενέργεια από ΑΠΕ περιορίζει σημαντικά 
την ενεργειακή ασφάλεια σε ορισμένα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 247
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι αν οι ΑΠΕ αποτελέσουν 
υψηλό ποσοστό επί του ενεργειακού 
μείγματος, η υφιστάμενη υποδομή δικτύου 
θα αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις· 
επισημαίνει ότι η αυξημένη τροφοδοσία με 
ενέργεια από ΑΠΕ περιορίζει σημαντικά 
την ενεργειακή ασφάλεια σε ορισμένα 
κράτη μέλη· εκφράζει ανησυχία διότι, 
σύμφωνα με το δίκτυο ENTSO-E, το 80% 
της συνολικής συμφόρησης σε ευρωπαϊκά 
ενεργειακά δίκτυα συνδέεται άμεσα ή 
έμμεσα με την τροφοδοσία από ΑΠΕ·

13. τονίζει ότι αν οι ΑΠΕ αποτελέσουν 
υψηλό ποσοστό επί του ενεργειακού 
μείγματος, η υφιστάμενη υποδομή δικτύου 
θα αντιμετωπίσει τεράστιες, αλλά 
αντιμετωπίσιμες, προκλήσεις· επισημαίνει 
ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, στα οποία η 
αυξημένη τροφοδοσία με ενέργεια από 
ΑΠΕ δεν συνοδεύτηκε από την 
ταυτόχρονη επέκταση των ενεργειακών 
υποδομών, περιορίζεται σημαντικά η
ενεργειακή ασφάλεια· υπογραμμίζει ότι, 
σύμφωνα με το δίκτυο ENTSO-E, 
σημαντικά τμήματα της συνολικής 
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συμφόρησης σε ευρωπαϊκά ενεργειακά 
δίκτυα συνδέονται με την τροφοδοσία από 
ΑΠΕ και αποδίδονται ιδίως στην 
ανεπαρκή ανάπτυξη των ενεργειακών 
υποδομών·

Or. de

Τροπολογία 248
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι αν οι ΑΠΕ αποτελέσουν 
υψηλό ποσοστό επί του ενεργειακού 
μείγματος, η υφιστάμενη υποδομή δικτύου 
θα αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις· 
επισημαίνει ότι η αυξημένη τροφοδοσία 
με ενέργεια από ΑΠΕ περιορίζει 
σημαντικά την ενεργειακή ασφάλεια σε 
ορισμένα κράτη μέλη· εκφράζει ανησυχία 
διότι, σύμφωνα με το δίκτυο ENTSO-E, το
80% της συνολικής συμφόρησης σε 
ευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα συνδέεται 
άμεσα ή έμμεσα με την τροφοδοσία από 
ΑΠΕ·

13. τονίζει ότι αν οι ΑΠΕ αποτελέσουν 
υψηλό ποσοστό επί του ενεργειακού 
μείγματος, η υφιστάμενη υποδομή δικτύου 
θα αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις·
υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 
ήμισυ του συνόλου των επενδύσεων σε 
νέες μορφές ηλεκτροπαραγωγής κατά την 
τελευταία δεκαετία και ότι θα συνεχίσουν 
να αυξάνονται· κατανοεί συνεπώς το 
γεγονός ότι, σύμφωνα με το δίκτυο 
ENTSO-E, το 40%1 της συνολικής 
συμφόρησης σε ευρωπαϊκά ενεργειακά 
δίκτυα συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την 
τροφοδοσία από ΑΠΕ·
__________________
1Οι αναγκαίες επενδύσεις σε σημεία 
συμφόρησης που συμβάλλουν στην 
επίτευξη των τριών στόχων ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ για την εσωτερική 
αγορά, την ασφάλεια του εφοδιασμού και 
την ενσωμάτωση των ΑΠΕ –η λεγόμενη 
«ουδέτερη» κατηγορία– πρέπει να 
αξιολογηθούν ορθώς.

Or. en
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Τροπολογία 249
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι αν οι ΑΠΕ αποτελέσουν 
υψηλό ποσοστό επί του ενεργειακού 
μείγματος, η υφιστάμενη υποδομή δικτύου 
θα αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις· 
επισημαίνει ότι η αυξημένη τροφοδοσία με 
ενέργεια από ΑΠΕ περιορίζει σημαντικά
την ενεργειακή ασφάλεια σε ορισμένα 
κράτη μέλη· εκφράζει ανησυχία διότι, 
σύμφωνα με το δίκτυο ENTSO-E, το 80%
της συνολικής συμφόρησης σε ευρωπαϊκά 
ενεργειακά δίκτυα συνδέεται άμεσα ή 
έμμεσα με την τροφοδοσία από ΑΠΕ·

13. τονίζει ότι αν οι ΑΠΕ αποτελέσουν 
υψηλό ποσοστό επί του ενεργειακού 
μείγματος, η υφιστάμενη υποδομή δικτύου 
θα αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις· 
επισημαίνει ότι η αυξημένη τροφοδοσία με 
ενέργεια από ΑΠΕ περιορίζει την 
ενεργειακή ασφάλεια σε ορισμένα κράτη 
μέλη λόγω της ανεπαρκούς υποδομής 
δικτύου· σημειώνει ότι, σύμφωνα με το 
δίκτυο ENTSO-E, λιγότερο από το 50%
της συνολικής συμφόρησης σε ευρωπαϊκά 
ενεργειακά δίκτυα συνδέεται άμεσα με την 
τροφοδοσία από ΑΠΕ, ενώ οι ΑΠΕ 
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 
50% της εγκατεστημένης παραγωγικής 
ικανότητας από το 2000· σημειώνει ότι η 
αναβάθμιση των ευρωπαϊκών δικτύων 
έχει καταστεί αναγκαία κυρίως λόγω της 
δημιουργίας μιας ενιαίας αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και της ανάγκης για 
αυξημένη ασφάλεια κατά τον εφοδιασμό 
καθώς και ότι τα οφέλη της αναβάθμισης 
του ευρωπαϊκού δικτύου θα 
αντισταθμίσουν το κόστος καθιστώντας 
μακράν πιο αποτελεσματική τη 
λειτουργία του συστήματος παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 250
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι αν οι ΑΠΕ αποτελέσουν 
υψηλό ποσοστό επί του ενεργειακού 
μείγματος, η υφιστάμενη υποδομή δικτύου 
θα αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις· 
επισημαίνει ότι η αυξημένη τροφοδοσία 
με ενέργεια από ΑΠΕ περιορίζει 
σημαντικά την ενεργειακή ασφάλεια σε 
ορισμένα κράτη μέλη· εκφράζει ανησυχία 
διότι, σύμφωνα με το δίκτυο ENTSO-E, 
το 80% της συνολικής συμφόρησης σε 
ευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα συνδέεται 
άμεσα ή έμμεσα με την τροφοδοσία από 
ΑΠΕ·

13. τονίζει ότι αν οι ΑΠΕ αποτελέσουν 
υψηλό ποσοστό επί του ενεργειακού 
μείγματος, η υφιστάμενη υποδομή δικτύου 
θα αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις· 
επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η 
ενεργειακή ασφάλεια θα ενισχυθεί 
σημαντικά με τη συμβολή νέων 
τεχνολογιών, όπως τα έξυπνα δίκτυα και 
η διαχείριση από την πλευρά της 
ζήτησης, συμβάλλοντας σε μεγάλο βαθμό 
στην καλύτερη διαχείριση του δικτύου·

Or. en

Τροπολογία 251
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι αν οι ΑΠΕ αποτελέσουν 
υψηλό ποσοστό επί του ενεργειακού 
μείγματος, η υφιστάμενη υποδομή δικτύου 
θα αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις· 
επισημαίνει ότι η αυξημένη τροφοδοσία με 
ενέργεια από ΑΠΕ περιορίζει σημαντικά 
την ενεργειακή ασφάλεια σε ορισμένα 
κράτη μέλη· εκφράζει ανησυχία διότι, 
σύμφωνα με το δίκτυο ENTSO-E, το 80% 
της συνολικής συμφόρησης σε ευρωπαϊκά 
ενεργειακά δίκτυα συνδέεται άμεσα ή 
έμμεσα με την τροφοδοσία από ΑΠΕ·

13. τονίζει ότι αν οι ΑΠΕ αποτελέσουν 
υψηλό ποσοστό επί του ενεργειακού 
μείγματος, η υφιστάμενη υποδομή δικτύου 
θα αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις· 
επισημαίνει ότι η αυξημένη τροφοδοσία με 
ενέργεια από ΑΠΕ περιορίζει σημαντικά 
την ενεργειακή ασφάλεια σε ορισμένα 
κράτη μέλη· εκφράζει ανησυχία διότι, 
σύμφωνα με το δίκτυο ENTSO-E, το 80% 
της συνολικής συμφόρησης σε ευρωπαϊκά 
ενεργειακά δίκτυα συνδέεται άμεσα ή 
έμμεσα με την τροφοδοσία από ΑΠΕ· 
ζητεί από τους διαχειριστές συστημάτων 
διανομής να αναπροσαρμόσουν τις 
πολιτικές που ακολουθούν για την 
ανάπτυξη του συστήματος ώστε να 
μπορέσουν να ενσωματώσουν τις 
ικανότητες παραγωγής από ΑΠΕ 
διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια 
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του εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 252
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι αν οι ΑΠΕ αποτελέσουν
υψηλό ποσοστό επί του ενεργειακού 
μείγματος, η υφιστάμενη υποδομή δικτύου 
θα αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις· 
επισημαίνει ότι η αυξημένη τροφοδοσία με 
ενέργεια από ΑΠΕ περιορίζει σημαντικά 
την ενεργειακή ασφάλεια σε ορισμένα 
κράτη μέλη· εκφράζει ανησυχία διότι, 
σύμφωνα με το δίκτυο ENTSO-E, το 80% 
της συνολικής συμφόρησης σε ευρωπαϊκά 
ενεργειακά δίκτυα συνδέεται άμεσα ή 
έμμεσα με την τροφοδοσία από ΑΠΕ·

13. τονίζει ότι αν η ΗΕ-ΑΠΕ αποτελέσει 
υψηλό ποσοστό επί του ενεργειακού 
μείγματος, η υφιστάμενη υποδομή δικτύου 
θα αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις· 
επισημαίνει ότι η αυξημένη τροφοδοσία με 
ενέργεια από ΑΠΕ περιορίζει σημαντικά 
την ενεργειακή ασφάλεια σε ορισμένα 
κράτη μέλη· εκφράζει ανησυχία διότι, 
σύμφωνα με το δίκτυο ENTSO-E, το 80% 
της συνολικής συμφόρησης σε ευρωπαϊκά 
ενεργειακά δίκτυα συνδέεται άμεσα ή 
έμμεσα με την τροφοδοσία από ΗΕ-ΑΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 253
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. επισημαίνει επίσης ότι η 
ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας προϋποθέτει την ενισχυμένη 
συνεργασία μεταξύ των διαχειριστών 
συστημάτων διανομής και μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να 
ενσωματώσουν αποτελεσματικότερα το 
αυξημένο μερίδιο της κατανεμημένης 
παραγωγής ενέργειας· τονίζει τη σημασία 
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της εφαρμογής νέων προσεγγίσεων για 
την αντιμετώπιση των σημείων 
συμφόρησης στα δίκτυα διανομής, οι 
οποίες δεν συνεπάγονται πάντα την 
επέκταση και την ενίσχυση του δικτύου·

Or. en

Τροπολογία 254
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι οι καλύτερες και πλέον 
ανταγωνιστικές τοποθεσίες για ΑΠΕ στην 
ΕΕ βρίσκονται συχνά σε σημαντική 
γεωγραφική απόσταση από τα κέντρα 
κατανάλωσης· επισημαίνει ότι οι εν λόγω 
τοποθεσίες μπορούν να αξιοποιηθούν 
μόνο με την επέκταση των δικτύων 
μεταφοράς·

14. επισημαίνει ότι μια στρατηγική 
αξιοποίησης των ΑΠΕ που θα βασίζεται 
μόνο στις πλέον ανταγωνιστικές από 
άποψη πόρων τοποθεσίες θα συνεπαγόταν 
πολύ μεγαλύτερη χρήση των συστημάτων 
μεταφοράς σε σύγκριση με μια 
στρατηγική βάσει κατανάλωσης που θα 
εστιάζει στην ανάπτυξη των ΑΠΕ κοντά 
στις περιοχές με υψηλή κατανάλωση·

Or. en

Τροπολογία 255
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι οι καλύτερες και πλέον 
ανταγωνιστικές τοποθεσίες για ΑΠΕ στην 
ΕΕ βρίσκονται συχνά σε σημαντική 
γεωγραφική απόσταση από τα κέντρα 
κατανάλωσης· επισημαίνει ότι οι εν λόγω 
τοποθεσίες μπορούν να αξιοποιηθούν 
μόνο με την επέκταση των δικτύων 

14. επισημαίνει ότι οι καλύτερες και πλέον 
ανταγωνιστικές τοποθεσίες για ΑΠΕ στην 
ΕΕ βρίσκονται συχνά σε σημαντική 
γεωγραφική απόσταση από τα κέντρα 
κατανάλωσης ενώ οι αποκεντρωμένες 
εγκαταστάσεις και μονάδες παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας κοντά σε κέντρα 
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μεταφοράς· κατανάλωσης μπορούν να αποτρέψουν σε 
μεγάλο βαθμό τη δημιουργία σημείων 
συμφόρησης και περαιτέρω επεκτάσεων 
του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και να 
μειώσουν το κόστος σε μακροοικονομικό 
επίπεδο· υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή θα 
πρέπει να αναπτύξει κατάλληλα εργαλεία 
μοντελοποίησης για τον προσδιορισμό 
του βέλτιστου συνδυασμού 
αποκεντρωμένων, μεγάλης κλίμακας 
μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και 
εγκαταστάσεων σε επίπεδο διανομής·

Or. en

Τροπολογία 256
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι οι καλύτερες και πλέον 
ανταγωνιστικές τοποθεσίες για ΑΠΕ στην 
ΕΕ βρίσκονται συχνά σε σημαντική 
γεωγραφική απόσταση από τα κέντρα 
κατανάλωσης· επισημαίνει ότι οι εν λόγω 
τοποθεσίες μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο 
με την επέκταση των δικτύων μεταφοράς·

14. επισημαίνει αφενός ότι ορισμένες από 
τις καλύτερες και πλέον ανταγωνιστικές 
τοποθεσίες για ΑΠΕ στην ΕΕ βρίσκονται 
συχνά σε σημαντική γεωγραφική 
απόσταση από τα κέντρα κατανάλωσης· 
επισημαίνει ότι οι εν λόγω τοποθεσίες 
μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο με την 
επέκταση των δικτύων μεταφοράς· 
επισημαίνει αφετέρου ότι η 
αποκεντρωμένη τροφοδοσία ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές μειώνει την 
ανάγκη για δημιουργία νέων γραμμών 
μεταφοράς -και συνακόλουθα το 
παρεπόμενο κόστος- δεδομένου ότι οι 
αποκεντρωμένες τεχνολογίες -οι οποίες 
μπορούν να ενσωματωθούν άμεσα σε 
σπίτια, πόλεις και απομακρυσμένες 
περιοχές- είναι πολύ πιο κοντά στον 
τελικό καταναλωτή·

Or. en
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Τροπολογία 257
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι οι καλύτερες και πλέον
ανταγωνιστικές τοποθεσίες για ΑΠΕ στην 
ΕΕ βρίσκονται συχνά σε σημαντική 
γεωγραφική απόσταση από τα κέντρα 
κατανάλωσης· επισημαίνει ότι οι εν λόγω 
τοποθεσίες μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο 
με την επέκταση των δικτύων μεταφοράς·

14. επισημαίνει ότι πολλές ανταγωνιστικές 
τοποθεσίες για ΑΠΕ στην ΕΕ βρίσκονται 
συχνά σε σημαντική γεωγραφική 
απόσταση από τα κέντρα κατανάλωσης, 
γεγονός που σημαίνει ότι οι εν λόγω 
τοποθεσίες μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο 
με την επέκταση των δικτύων μεταφοράς· 
επισημαίνει ότι, αντιθέτως, υπάρχουν 
σημαντικές δυνατότητες για την 
ανάπτυξη των τεχνολογιών θέρμανσης, 
ψύξης και ηλεκτρικής ενέργειας με 
ανανεώσιμη ενέργεια σε τοπικό επίπεδο· 
τονίζει ότι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
για το σύστημα ενέργειας, η οποία θα 
καλύπτει τόσο τη ζήτηση όσο και την 
προσφορά θέρμανσης και ηλεκτρικής 
ενέργειας, είναι απαραίτητη ώστε να 
εφαρμοστεί η πλέον οικονομικά 
αποτελεσματική στρατηγική για την 
προώθηση των ΑΠΕ στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 258
Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι οι καλύτερες και πλέον 
ανταγωνιστικές τοποθεσίες για ΑΠΕ στην
ΕΕ βρίσκονται συχνά σε σημαντική 
γεωγραφική απόσταση από τα κέντρα 
κατανάλωσης επισημαίνει ότι οι εν λόγω 
τοποθεσίες μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο 
με την επέκταση των δικτύων μεταφοράς·

14. επισημαίνει ότι οι καλύτερες και πλέον 
ανταγωνιστικές τοποθεσίες για ΑΠΕ στην 
ΕΕ βρίσκονται συχνά σε σημαντική 
γεωγραφική απόσταση από τα κέντρα 
κατανάλωσης· επισημαίνει ότι οι εν λόγω 
τοποθεσίες μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο 
με την επέκταση των δικτύων μεταφοράς· 
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ωστόσο, επισημαίνει τις δυνατότητες που 
προσφέρει η πολύ μικρής κλίμακας 
παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, όπως 
η γεωθερμική θέρμανση και η ηλιακή 
ενέργεια σύμφωνα με την ανακοίνωση 
της Επιτροπής (COM (2012) 271) καθώς 
και των τοπικών μονάδων παραγωγής 
βιοαερίου·

Or. en

Τροπολογία 259
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι οι καλύτερες και πλέον 
ανταγωνιστικές τοποθεσίες για ΑΠΕ στην 
ΕΕ βρίσκονται συχνά σε σημαντική 
γεωγραφική απόσταση από τα κέντρα 
κατανάλωσης· επισημαίνει ότι οι εν λόγω 
τοποθεσίες μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο 
με την επέκταση των δικτύων μεταφοράς·

14. επισημαίνει ότι οι καλύτερες και πλέον 
ανταγωνιστικές τοποθεσίες για ΑΠΕ στην 
ΕΕ βρίσκονται συχνά σε σημαντική 
γεωγραφική απόσταση από τα κέντρα 
κατανάλωσης· επισημαίνει ότι οι εν λόγω 
τοποθεσίες μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο 
με την επέκταση των δικτύων μεταφοράς· 
επισημαίνει την οικονομική 
αποδοτικότητα μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης για το σύστημα ενέργειας, η 
οποία θα λαμβάνει υπόψη τόσο τη 
ζήτηση όσο και την προσφορά θέρμανσης 
και ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 260
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι οι καλύτερες και πλέον 14. επισημαίνει ότι οι καλύτερες και πλέον 
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ανταγωνιστικές τοποθεσίες για ΑΠΕ στην 
ΕΕ βρίσκονται συχνά σε σημαντική 
γεωγραφική απόσταση από τα κέντρα 
κατανάλωσης· επισημαίνει ότι οι εν λόγω 
τοποθεσίες μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο 
με την επέκταση των δικτύων μεταφοράς·

ανταγωνιστικές τοποθεσίες για ΑΠΕ στην 
ΕΕ βρίσκονται συχνά σε σημαντική 
γεωγραφική απόσταση από τα κέντρα 
κατανάλωσης· επισημαίνει ότι οι εν λόγω 
τοποθεσίες μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο 
με την επέκταση των δικτύων μεταφοράς· 
τονίζει ότι η αποδοτική παραγωγή 
ενέργειας από ΑΠΕ σε τοπικό επίπεδο 
προωθείται μεταξύ άλλων για τη μείωση 
των απωλειών κατά τη μεταφορά και την 
ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 261
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι οι καλύτερες και πλέον 
ανταγωνιστικές τοποθεσίες για ΑΠΕ στην 
ΕΕ βρίσκονται συχνά σε σημαντική 
γεωγραφική απόσταση από τα κέντρα 
κατανάλωσης· επισημαίνει ότι οι εν λόγω 
τοποθεσίες μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο 
με την επέκταση των δικτύων μεταφοράς·

14. επισημαίνει ότι οι καλύτερες και πλέον 
ανταγωνιστικές τοποθεσίες για ΑΠΕ στην 
ΕΕ βρίσκονται συχνά σε σημαντική 
γεωγραφική απόσταση από τα κέντρα 
κατανάλωσης· επισημαίνει ότι οι εν λόγω 
τοποθεσίες μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο 
με την επέκταση των δικτύων μεταφοράς 
και διανομής· υπογραμμίζει ότι η 
διαδικασία αδειοδότησης των έργων 
ενεργειακών υποδομών πρέπει να 
επιταχυνθεί·

Or. de

Τροπολογία 262
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι οι καλύτερες και πλέον 
ανταγωνιστικές τοποθεσίες για ΑΠΕ στην 
ΕΕ βρίσκονται συχνά σε σημαντική 
γεωγραφική απόσταση από τα κέντρα 
κατανάλωσης· επισημαίνει ότι οι εν λόγω 
τοποθεσίες μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο 
με την επέκταση των δικτύων μεταφοράς·

14. επισημαίνει ότι οι καλύτερες και πλέον 
ανταγωνιστικές τοποθεσίες για ΑΠΕ στην 
ΕΕ βρίσκονται συχνά σε σημαντική 
γεωγραφική απόσταση από τα κέντρα 
κατανάλωσης· επισημαίνει ότι οι εν λόγω 
τοποθεσίες μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο 
με την επέκταση των δικτύων μεταφοράς 
και την ενίσχυση των σημείων 
διασύνδεσης·

Or. en

Τροπολογία 263
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι οι καλύτερες και πλέον 
ανταγωνιστικές τοποθεσίες για ΑΠΕ στην 
ΕΕ βρίσκονται συχνά σε σημαντική 
γεωγραφική απόσταση από τα κέντρα 
κατανάλωσης· επισημαίνει ότι οι εν λόγω 
τοποθεσίες μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο 
με την επέκταση των δικτύων μεταφοράς·

14. επισημαίνει ότι οι καλύτερες και πλέον 
ανταγωνιστικές τοποθεσίες για ΑΠΕ στην 
ΕΕ βρίσκονται συχνά σε σημαντική 
γεωγραφική απόσταση από τα κέντρα 
κατανάλωσης· επισημαίνει ότι οι εν λόγω 
τοποθεσίες μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο 
με την επέκταση των δικτύων μεταφοράς 
και την ενίσχυση των διασυνοριακών 
σημείων διασύνδεσης·

Or. en

Τροπολογία 264
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι οι καλύτερες και πλέον 14. επισημαίνει ότι οι καλύτερες και πλέον 
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ανταγωνιστικές τοποθεσίες για ΑΠΕ στην 
ΕΕ βρίσκονται συχνά σε σημαντική 
γεωγραφική απόσταση από τα κέντρα 
κατανάλωσης· επισημαίνει ότι οι εν λόγω 
τοποθεσίες μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο 
με την επέκταση των δικτύων μεταφοράς·

ανταγωνιστικές τοποθεσίες για ΑΠΕ στην 
ΕΕ βρίσκονται συχνά σε σημαντική 
γεωγραφική απόσταση από τα κέντρα 
κατανάλωσης· επισημαίνει ότι οι εν λόγω 
τοποθεσίες μπορούν να αξιοποιηθούν με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο μόνο με την 
επέκταση των ενεργειακών υποδομών σε 
όλα τα επίπεδα των δικτύων·

Or. de

Τροπολογία 265
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει ότι η έντονη ανάπτυξη 
ΑΠΕ, των οποίων η παροχή εξαρτάται 
από τις καιρικές συνθήκες και βρίσκεται 
μακριά από τον τόπο κατανάλωσης,
μπορεί να προκαλέσουν ασυντόνιστες 
διασυνοριακές ροές ενέργειας σε άλλα 
κράτη μέλη (loop flows), με αποτέλεσμα 
να απαιτηθούν αυξημένες επεμβάσεις στο 
φορτίο ώστε να διαφυλαχθεί η ενεργειακή 
ασφάλεια, σε περίπτωση που η ανάπτυξη 
δεν έχει συνοδευτεί από την απαραίτητη 
επέκταση του δικτύου· εκφράζει την 
ανησυχία του σχετικά με την κατάσταση 
της ανάπτυξης των υποδομών δικτύου στα 
κράτη μέλη·

15. επισημαίνει ότι οι ελλιπείς ικανότητες 
του δικτύου και δυνατότητες 
αποθήκευσης, καθώς και η ανεπαρκής 
συνεργασία των φορέων εκμετάλλευσης 
των δικτύων μεταφοράς μπορεί να 
προκαλέσουν ασυντόνιστες διασυνοριακές 
ροές ενέργειας σε άλλα κράτη μέλη 
(loop flows), με αποτέλεσμα να 
απαιτηθούν αυξημένες επεμβάσεις στο 
φορτίο ώστε να διαφυλαχθεί η ενεργειακή 
ασφάλεια· εκφράζει την ανησυχία του 
σχετικά με την κατάσταση της ανάπτυξης 
των υποδομών δικτύου στα κράτη μέλη· 
καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
προωθήσουν ταχέως την επέκταση των 
δικτύων μεταφοράς και διανομής και να 
προαγάγουν την ενισχυμένη συνεργασία 
των φορέων εκμετάλλευσης των δικτύων 
μεταφοράς·

Or. de

Τροπολογία 266
András Gyürk
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει ότι η έντονη ανάπτυξη 
ΑΠΕ, των οποίων η παροχή εξαρτάται από 
τις καιρικές συνθήκες και βρίσκεται 
μακριά από τον τόπο κατανάλωσης, μπορεί 
να προκαλέσουν ασυντόνιστες 
διασυνοριακές ροές ενέργειας σε άλλα 
κράτη μέλη (loop flows), με αποτέλεσμα 
να απαιτηθούν αυξημένες επεμβάσεις στο 
φορτίο ώστε να διαφυλαχθεί η ενεργειακή 
ασφάλεια, σε περίπτωση που η ανάπτυξη 
δεν έχει συνοδευτεί από την απαραίτητη 
επέκταση του δικτύου εκφράζει την 
ανησυχία του σχετικά με την κατάσταση 
της ανάπτυξης των υποδομών δικτύου στα 
κράτη μέλη·

15. επισημαίνει ότι η έντονη ανάπτυξη 
ΑΠΕ, των οποίων η παροχή εξαρτάται από 
τις καιρικές συνθήκες και βρίσκεται 
μακριά από τον τόπο κατανάλωσης, μπορεί 
να προκαλέσει ασυντόνιστες διασυνοριακές 
ροές ενέργειας σε άλλα κράτη μέλη 
(loop flows), με αποτέλεσμα να 
απαιτηθούν αυξημένες επεμβάσεις στο 
φορτίο και να μειωθούν οι ικανότητες 
μεταφοράς των διασυνοριακών δικτύων
που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς 
σκοπούς ώστε να διαφυλαχθεί η 
ενεργειακή ασφάλεια, σε περίπτωση που η 
ανάπτυξη δεν έχει συνοδευτεί από την 
απαραίτητη επέκταση του δικτύου· 
εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την 
κατάσταση της ανάπτυξης των υποδομών 
δικτύου στα κράτη μέλη· ζητεί από τα 
κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη 
των εσωτερικών τους δικτύων ώστε να 
ανταπεξέλθουν στο αυξημένο επίπεδο 
παραγωγής από ΑΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 267
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει ότι η έντονη ανάπτυξη 
ΑΠΕ, των οποίων η παροχή εξαρτάται από 
τις καιρικές συνθήκες και βρίσκεται 
μακριά από τον τόπο κατανάλωσης, μπορεί 
να προκαλέσουν ασυντόνιστες 
διασυνοριακές ροές ενέργειας σε άλλα 
κράτη μέλη (loop flows), με αποτέλεσμα 
να απαιτηθούν αυξημένες επεμβάσεις στο 

15. επισημαίνει ότι η έντονη ανάπτυξη 
ΑΠΕ, των οποίων η παροχή εξαρτάται από 
τις καιρικές συνθήκες και βρίσκεται 
μακριά από τον τόπο κατανάλωσης, μπορεί 
να προκαλέσουν ασυντόνιστες 
διασυνοριακές ροές ενέργειας σε άλλα 
κράτη μέλη (loop flows) και σοβαρές 
δυσλειτουργίες, με αποτέλεσμα να 
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φορτίο ώστε να διαφυλαχθεί η ενεργειακή 
ασφάλεια, σε περίπτωση που η ανάπτυξη 
δεν έχει συνοδευτεί από την απαραίτητη 
επέκταση του δικτύου· εκφράζει την 
ανησυχία του σχετικά με την κατάσταση 
της ανάπτυξης των υποδομών δικτύου στα 
κράτη μέλη·

απαιτηθούν αυξημένες επεμβάσεις στο 
φορτίο των εν λόγω κρατών ώστε να 
διαφυλαχθεί η ενεργειακή ασφάλεια, σε 
περίπτωση που η ανάπτυξη δεν έχει 
συνοδευτεί από την απαραίτητη επέκταση 
του δικτύου· εκφράζει την ανησυχία του 
σχετικά με την τεχνική κατάσταση των 
υποδομών δικτύου στα κράτη μέλη, η 
οποία δεν ανταποκρίνεται στην 
αποτελεσματική διαχείριση της ροής και 
του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. pl

Τροπολογία 268
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει ότι η έντονη ανάπτυξη 
ΑΠΕ, των οποίων η παροχή εξαρτάται από 
τις καιρικές συνθήκες και βρίσκεται 
μακριά από τον τόπο κατανάλωσης, μπορεί 
να προκαλέσουν ασυντόνιστες 
διασυνοριακές ροές ενέργειας σε άλλα 
κράτη μέλη (loop flows), με αποτέλεσμα 
να απαιτηθούν αυξημένες επεμβάσεις στο 
φορτίο ώστε να διαφυλαχθεί η ενεργειακή 
ασφάλεια, σε περίπτωση που η ανάπτυξη 
δεν έχει συνοδευτεί από την απαραίτητη 
επέκταση του δικτύου· εκφράζει την 
ανησυχία του σχετικά με την κατάσταση 
της ανάπτυξης των υποδομών δικτύου στα 
κράτη μέλη·

15. επισημαίνει ότι η έντονη ανάπτυξη 
ΑΠΕ, των οποίων η παροχή εξαρτάται από 
τις καιρικές συνθήκες και βρίσκεται 
μακριά από τον τόπο κατανάλωσης, μπορεί 
να προκαλέσουν ασυντόνιστες 
διασυνοριακές ροές ενέργειας σε άλλα 
κράτη μέλη (loop flows), με αποτέλεσμα 
να απαιτηθούν αυξημένες επεμβάσεις στο 
φορτίο ώστε να διαφυλαχθεί η ενεργειακή 
ασφάλεια, σε περίπτωση που η ανάπτυξη 
δεν έχει συνοδευτεί από την απαραίτητη 
επέκταση του δικτύου· τονίζει τη σημασία 
της συνεργασίας και του συντονισμού σε 
διασυνοριακό επίπεδο όσον αφορά την 
κατασκευή δικτύων· εκφράζει την 
ανησυχία του σχετικά με την κατάσταση 
της ανάπτυξης των υποδομών δικτύου στα
κράτη μέλη·

Or. sl
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Τροπολογία 269
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει ότι η έντονη ανάπτυξη 
ΑΠΕ, των οποίων η παροχή εξαρτάται από 
τις καιρικές συνθήκες και βρίσκεται 
μακριά από τον τόπο κατανάλωσης, μπορεί 
να προκαλέσουν ασυντόνιστες 
διασυνοριακές ροές ενέργειας σε άλλα 
κράτη μέλη (loop flows), με αποτέλεσμα 
να απαιτηθούν αυξημένες επεμβάσεις στο 
φορτίο ώστε να διαφυλαχθεί η ενεργειακή 
ασφάλεια, σε περίπτωση που η ανάπτυξη 
δεν έχει συνοδευτεί από την απαραίτητη 
επέκταση του δικτύου· εκφράζει την 
ανησυχία του σχετικά με την κατάσταση 
της ανάπτυξης των υποδομών δικτύου 
στα κράτη μέλη·

15. επισημαίνει ότι η έντονη ανάπτυξη 
ΑΠΕ, των οποίων η παροχή εξαρτάται εν 
μέρει από τις καιρικές συνθήκες και 
βρίσκεται μακριά από τον τόπο 
κατανάλωσης, μπορεί να προκαλέσει
ασυντόνιστες διασυνοριακές ροές 
ενέργειας σε άλλα κράτη μέλη 
(loop flows), σε περίπτωση που η 
ανάπτυξη δεν έχει συνοδευτεί από την 
απαραίτητη βελτιστοποίηση του δικτύου 
στη λειτουργία του συστήματος, όπως η 
παρακολούθηση της θερμοκρασίας, και, 
κατά περίπτωση, από την ανάπτυξη του 
δικτύου και των κατάλληλων 
δυνατοτήτων αποθήκευσης·

Or. en

Τροπολογία 270
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει ότι η έντονη ανάπτυξη 
ΑΠΕ, των οποίων η παροχή εξαρτάται από 
τις καιρικές συνθήκες και βρίσκεται 
μακριά από τον τόπο κατανάλωσης, μπορεί
να προκαλέσουν ασυντόνιστες 
διασυνοριακές ροές ενέργειας σε άλλα 
κράτη μέλη (loop flows), με αποτέλεσμα 
να απαιτηθούν αυξημένες επεμβάσεις στο 
φορτίο ώστε να διαφυλαχθεί η ενεργειακή 
ασφάλεια, σε περίπτωση που η ανάπτυξη 
δεν έχει συνοδευτεί από την απαραίτητη 

15. επισημαίνει ότι η έντονη ανάπτυξη 
ΑΠΕ, των οποίων η παροχή εξαρτάται από 
τις καιρικές συνθήκες και βρίσκεται 
μακριά από τον τόπο κατανάλωσης, 
ενδέχεται να προκαλέσει ασυντόνιστες 
διασυνοριακές ροές ενέργειας σε άλλα 
κράτη μέλη (loop flows), με αποτέλεσμα 
να απαιτηθούν αυξημένες επεμβάσεις στο 
φορτίο ώστε να διαφυλαχθεί η ενεργειακή 
ασφάλεια, σε περίπτωση που η ανάπτυξη 
δεν έχει συνοδευτεί από την απαραίτητη 
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επέκταση του δικτύου· εκφράζει την 
ανησυχία του σχετικά με την κατάσταση 
της ανάπτυξης των υποδομών δικτύου στα 
κράτη μέλη·

επέκταση του δικτύου, και καλύτερος 
συντονισμός μεταξύ των διαχειριστών 
των συστημάτων· εκφράζει την ανησυχία 
του σχετικά με την κατάσταση της 
ανάπτυξης των υποδομών δικτύου στα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 271
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει ότι η έντονη ανάπτυξη 
ΑΠΕ, των οποίων η παροχή εξαρτάται από 
τις καιρικές συνθήκες και βρίσκεται 
μακριά από τον τόπο κατανάλωσης, μπορεί 
να προκαλέσουν ασυντόνιστες 
διασυνοριακές ροές ενέργειας σε άλλα 
κράτη μέλη (loop flows), με αποτέλεσμα 
να απαιτηθούν αυξημένες επεμβάσεις στο 
φορτίο ώστε να διαφυλαχθεί η ενεργειακή 
ασφάλεια, σε περίπτωση που η ανάπτυξη 
δεν έχει συνοδευτεί από την απαραίτητη 
επέκταση του δικτύου· εκφράζει την 
ανησυχία του σχετικά με την κατάσταση 
της ανάπτυξης των υποδομών δικτύου στα 
κράτη μέλη·

15. επισημαίνει ότι η έντονη ανάπτυξη 
ΑΠΕ, των οποίων η παροχή εξαρτάται από 
τις καιρικές συνθήκες και βρίσκεται 
μακριά από τον τόπο κατανάλωσης, μπορεί 
να προκαλέσει ασυντόνιστες διασυνοριακές 
ροές ενέργειας σε άλλα κράτη μέλη 
(loop flows), με αποτέλεσμα να 
απαιτηθούν αυξημένες επεμβάσεις ή 
μετατοπιστές φάσεως στο φορτίο ώστε να 
διαφυλαχθεί η ενεργειακή ασφάλεια, σε 
περίπτωση που η ανάπτυξη δεν έχει 
συνοδευτεί από την απαραίτητη επέκταση 
του δικτύου· εκφράζει την ανησυχία του 
σχετικά με την κατάσταση της ανάπτυξης 
των υποδομών δικτύου στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 272
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει ότι η έντονη ανάπτυξη 15. επισημαίνει ότι η έντονη ανάπτυξη 
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ΑΠΕ, των οποίων η παροχή εξαρτάται από 
τις καιρικές συνθήκες και βρίσκεται 
μακριά από τον τόπο κατανάλωσης, μπορεί 
να προκαλέσουν ασυντόνιστες 
διασυνοριακές ροές ενέργειας σε άλλα 
κράτη μέλη (loop flows), με αποτέλεσμα 
να απαιτηθούν αυξημένες επεμβάσεις στο 
φορτίο ώστε να διαφυλαχθεί η ενεργειακή 
ασφάλεια, σε περίπτωση που η ανάπτυξη 
δεν έχει συνοδευτεί από την απαραίτητη 
επέκταση του δικτύου· εκφράζει την 
ανησυχία του σχετικά με την κατάσταση 
της ανάπτυξης των υποδομών δικτύου στα 
κράτη μέλη·

ΗΕ-ΑΠΕ, των οποίων η παροχή εξαρτάται 
από τις καιρικές συνθήκες και βρίσκεται 
μακριά από τον τόπο κατανάλωσης, μπορεί 
να προκαλέσει ασυντόνιστες διασυνοριακές 
ροές ενέργειας σε άλλα κράτη μέλη 
(loop flows), με αποτέλεσμα να 
απαιτηθούν αυξημένες επεμβάσεις στο 
φορτίο ώστε να διαφυλαχθεί η ενεργειακή 
ασφάλεια, σε περίπτωση που η ανάπτυξη 
δεν έχει συνοδευτεί από την απαραίτητη 
επέκταση του δικτύου· εκφράζει την 
ανησυχία του σχετικά με την κατάσταση 
της ανάπτυξης των υποδομών δικτύου στα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 273
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. διαπιστώνει ότι η αποκεντρωμένη 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, υπό τη μορφή συνεταιρισμών 
πολιτών, οι οποίοι επενδύουν από κοινού 
στην παραγωγή και την παροχή ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές στο περιβάλλον 
τους, πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στο πλαίσιο της μελλοντικής 
πολιτικής για την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές·

Or. nl

Τροπολογία 274
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει έναν βραχυπρόθεσμο 
μηχανισμό αντιστάθμισης ροών ενέργειας 
βάσει του οποίου θα παρέχεται στα κράτη 
μέλη που έχουν υποστεί απώλειες μια 
μεθοδολογία δίκαιου καταμερισμού του 
κόστους μέχρις ότου ολοκληρωθούν η 
απαιτούμενη ανάπτυξη του δικτύου και η 
ζεύξη των αγορών με βάση τη ροή·

Or. en

Τροπολογία 275
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. υπενθυμίζει ότι η προώθηση της 
διασύνδεσης των δικτύων ενέργειας 
αποτελεί έναν από τους στόχους της 
Ένωσης στον τομέα της ενεργειακής 
πολιτικής· ζητεί την ταχύτερη επέκταση 
των συνδέσεων μεταξύ των κρατών 
μελών, δεδομένου ότι μια επέκταση 
αυτών μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά
στη βελτίωση της ένταξης των ΑΠΕ στην 
ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 276
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16



AM\920120EL.doc 151/283 PE500.604v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει την ανάγκη τεχνολογιών 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για την 
ένταξη των ΑΠΕ στον ενεργειακό 
εφοδιασμό· υπενθυμίζει ότι απαιτείται 
επειγόντως περαιτέρω έρευνα σχετικά με 
την αποθήκευση ενέργειας·

16. υπογραμμίζει την ανάγκη τεχνολογιών 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για την 
ένταξη των ΑΠΕ στον ενεργειακό 
εφοδιασμό· επισημαίνει ότι, επί του 
παρόντος, η ευέλικτη υδροηλεκτρική 
ενέργεια αποθήκευσης αποτελεί το 
μοναδικό διαθέσιμο μεγάλης κλίμακας 
και οικονομικά αποδοτικό μέσο 
αποθήκευσης για μεγάλες κυμαινόμενες 
ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας·
υπενθυμίζει ότι απαιτείται επειγόντως 
περαιτέρω έρευνα σχετικά με την 
αποθήκευση ενέργειας και ζητεί να μην 
υπάρχει προνομιακή μεταχείριση 
ορισμένων τεχνολογιών αποθήκευσης 
έναντι άλλων· επισημαίνει ότι, επί του 
παρόντος, τα διαφορετικά ρυθμιστικά 
πλαίσια, όπως π.χ. η κατάταξη των 
μέσων αποθήκευσης ενέργειας ως 
τελικών καταναλωτών, εμποδίζουν την 
μεγαλύτερη χρήση των μέσων 
αποθήκευσης· συνιστά, ως εκ τούτου, να 
οριστεί η σαφής διαφοροποίηση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των μέσων 
αποθήκευσης ηλεκτρικού ρεύματος και 
ενέργειας και των τελικών καταναλωτών·

Or. de

Τροπολογία 277
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει την ανάγκη τεχνολογιών
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για 
την ένταξη των ΑΠΕ στον ενεργειακό 
εφοδιασμό· υπενθυμίζει ότι απαιτείται 
επειγόντως περαιτέρω έρευνα σχετικά με 
την αποθήκευση ενέργειας·

16. υπογραμμίζει τις δυνατότητες που 
προσφέρουν τα έξυπνα δίκτυα, οι 
τεχνολογίες διαχείρισης από την πλευρά 
της ζήτησης, η αποθήκευση και η 
παραγωγή πολύ μικρής κλίμακας για την 
ένταξη των ΑΠΕ στον ενεργειακό 
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εφοδιασμό· υπενθυμίζει ότι απαιτείται 
επειγόντως περαιτέρω έρευνα σχετικά με 
την αποθήκευση ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 278
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει την ανάγκη τεχνολογιών
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για την 
ένταξη των ΑΠΕ στον ενεργειακό 
εφοδιασμό· υπενθυμίζει ότι απαιτείται 
επειγόντως περαιτέρω έρευνα σχετικά με 
την αποθήκευση ενέργειας·

16. υπογραμμίζει τις δυνατότητες που 
προσφέρουν τα έξυπνα δίκτυα, τα 
εργαλεία διαχείρισης από την πλευρά της 
ζήτησης και οι τεχνολογίες αποθήκευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας για την ένταξη των 
ΑΠΕ στον ενεργειακό εφοδιασμό· 
υπενθυμίζει ότι απαιτείται επειγόντως 
περαιτέρω έρευνα σχετικά με την 
αποθήκευση ενέργειας και την περαιτέρω 
αξιοποίησή της·

Or. en

Τροπολογία 279
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει την ανάγκη τεχνολογιών 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για την
ένταξη των ΑΠΕ στον ενεργειακό 
εφοδιασμό· υπενθυμίζει ότι απαιτείται 
επειγόντως περαιτέρω έρευνα σχετικά με 
την αποθήκευση ενέργειας·

16. υπογραμμίζει την ανάγκη τεχνολογιών 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για τη
βέλτιστη δυνατή ένταξη των ΑΠΕ, τόσο 
για την αποθήκευσή τους όσο και για την 
αντιστάθμιση των διακυμάνσεων του 
δικτύου· υπενθυμίζει ότι απαιτείται 
επειγόντως περαιτέρω έρευνα σχετικά με 
την αποθήκευση ενέργειας·
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Or. de

Τροπολογία 280
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει την ανάγκη τεχνολογιών 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για την 
ένταξη των ΑΠΕ στον ενεργειακό 
εφοδιασμό· υπενθυμίζει ότι απαιτείται 
επειγόντως περαιτέρω έρευνα σχετικά με 
την αποθήκευση ενέργειας·

16. υπογραμμίζει την ανάγκη τεχνολογιών 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και 
μέτρων διαχείρισης της ζήτησης για την 
ένταξη των ΑΠΕ στον ενεργειακό 
εφοδιασμό· υπενθυμίζει ότι απαιτείται 
επειγόντως περαιτέρω έρευνα σχετικά με 
την αποθήκευση ενέργειας και τα έξυπνα 
δίκτυα· τονίζει την ανάγκη να δοθεί εκ 
νέου προσοχή στον ρόλο που μπορούν να 
διαδραματίσουν οι καταναλωτές στην 
καλύτερη λειτουργία της αγοράς μέσω 
του περιορισμού της κατανάλωσης κατά 
τις ώρες αιχμής, μειώνοντας ταυτόχρονα 
τους ενεργειακούς τους λογαριασμούς·

Or. en

Τροπολογία 281
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει την ανάγκη τεχνολογιών 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για την 
ένταξη των ΑΠΕ στον ενεργειακό 
εφοδιασμό· υπενθυμίζει ότι απαιτείται 
επειγόντως περαιτέρω έρευνα σχετικά με 
την αποθήκευση ενέργειας·

16. υπογραμμίζει την ανάγκη τεχνολογιών
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και 
διοξειδίου του άνθρακα για την ένταξη 
των ΑΠΕ στον ενεργειακό εφοδιασμό·
υπενθυμίζει ότι απαιτείται επειγόντως 
περαιτέρω έρευνα σχετικά με την 
αποθήκευση ενέργειας και διοξειδίου του 
άνθρακα·
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Τροπολογία 282
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει την ανάγκη τεχνολογιών 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για την 
ένταξη των ΑΠΕ στον ενεργειακό 
εφοδιασμό· υπενθυμίζει ότι απαιτείται 
επειγόντως περαιτέρω έρευνα σχετικά με 
την αποθήκευση ενέργειας·

16. υπογραμμίζει την ανάγκη τεχνολογιών 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για την 
ένταξη των ΗΕ-ΑΠΕ στον ενεργειακό 
εφοδιασμό· υπενθυμίζει ότι απαιτείται 
επειγόντως περαιτέρω έρευνα σχετικά με 
την αποθήκευση ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 283
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει την ανάγκη τεχνολογιών 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για την 
ένταξη των ΑΠΕ στον ενεργειακό 
εφοδιασμό· υπενθυμίζει ότι απαιτείται 
επειγόντως περαιτέρω έρευνα σχετικά με 
την αποθήκευση ενέργειας·

16. υπογραμμίζει την ανάγκη τεχνολογιών 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και 
υπηρεσιών ανταπόκρισης στη ζήτηση για 
την ένταξη των ΑΠΕ στον ενεργειακό 
εφοδιασμό· υπενθυμίζει ότι απαιτείται 
επειγόντως περαιτέρω έρευνα σχετικά με 
την αποθήκευση ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 284
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει την ανάγκη τεχνολογιών 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για την 
ένταξη των ΑΠΕ στον ενεργειακό 
εφοδιασμό· υπενθυμίζει ότι απαιτείται 
επειγόντως περαιτέρω έρευνα σχετικά με 
την αποθήκευση ενέργειας·

16. υπογραμμίζει την ανάγκη τεχνολογιών 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για την 
ένταξη των ΑΠΕ στον ενεργειακό 
εφοδιασμό· υπενθυμίζει ότι απαιτείται 
επειγόντως περαιτέρω έρευνα σχετικά με 
την αποθήκευση ενέργειας· επισημαίνει 
ότι ιδίως τα μέσα αποθήκευσης με 
μεταβαλλόμενη ταχύτητα χρήζουν 
περαιτέρω διερεύνησης, διότι επιτρέπουν 
μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη ρύθμιση της 
ταχύτητας αποθήκευσης και, συνεπώς, 
διευκολύνουν την ταχύτερη και 
περισσότερο στοχευμένη ενεργοποίηση· 
καλεί τα κράτη μέλη να αποφύγουν τη 
διπλή φορολόγηση των μέσων 
αποθήκευσης ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 285
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει την ανάγκη τεχνολογιών 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για την 
ένταξη των ΑΠΕ στον ενεργειακό 
εφοδιασμό· υπενθυμίζει ότι απαιτείται 
επειγόντως περαιτέρω έρευνα σχετικά με 
την αποθήκευση ενέργειας·

16. υπογραμμίζει την ανάγκη τεχνολογιών 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για την 
ένταξη των ΑΠΕ στον ενεργειακό 
εφοδιασμό· υπενθυμίζει ότι απαιτείται 
επειγόντως περαιτέρω έρευνα σχετικά με 
την αποθήκευση ενέργειας, μεταξύ άλλων 
μέσω της συνεργασίας με σταθμούς 
αποθήκευσης ενέργειας με άντληση·

Or. pl

Τροπολογία 286
Paul Rübig
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. θεωρεί ότι είναι αναγκαία η 
δημιουργία διασυνοριακών αγορών για 
υπηρεσίες δικτύου στον τομέα της 
ενέργειας εξισορρόπησης, και η ταχεία 
επέκταση του ευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφοράς σε σχέση με τη διασυνοριακή 
ολοκλήρωση της αποθήκευσης 
υδροηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως στη 
Σκανδιναβία, τις Άλπεις και τα 
Πυρηναία·

Or. de

Τροπολογία 287
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. είναι πεπεισμένο ότι η αξιοποίηση 
των αποβλήτων είναι μια ευκαιρία για 
περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ και 
επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού 
σχεδίου για την ενέργεια·

Or. sl

Τροπολογία 288
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. εμμένει στην ανάγκη ενθάρρυνσης 
των επενδύσεων σε υφιστάμενες και νέες 
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υποδομές φυσικού αερίου με στόχο την 
ενίσχυση της ανάπτυξης του βιομεθανίου 
καθώς και της πρακτικής της 
μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας σε 
φυσικό αέριο και υδρογόνο σε ολόκληρη 
την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 289
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. υπογραμμίζει τις δυνατότητες που 
προσφέρει η μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου μέσω της 
αυξημένης χρήσης του φυσικού αερίου, 
του βιομεθανίου και του υδρογόνου στον 
τομέα των μεταφορών καθώς και της 
προώθησης της χρήσης των ηλεκτρικών 
οχημάτων·

Or. en

Τροπολογία 290
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. τονίζει ότι για την επέκταση της 
αγοράς των ΑΠΕ στην Ευρώπη πρέπει να 
ληφθεί υπόψη η έλλειψη των πρώτων 
υλών για την κατασκευή των 
φωτοβολταϊκών συλλεκτών, γεγονός που 
καθιστά τη βιομηχανία της Ευρώπη μη 
ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά·
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Τροπολογία 291
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. είναι πεπεισμένο ότι η ΤΠΕ 
αναμένεται να διαδραματίσει πιο 
σημαντικό ρόλο στον ενεργειακό 
εφοδιασμό του μέλλοντος και στη 
διαχείριση των ΑΠΕ· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει σύντομα προτάσεις για την 
ανάπτυξη, την προώθηση και την 
τυποποίηση ευφυών δικτύων και μετρητών 
ηλεκτρικής ενέργειας· τονίζει ότι εκτός 
από την ασφάλεια του προγραμματισμού 
από πλευράς προσφοράς, σημαντικό ρόλο 
πρέπει να διαδραματίζουν επίσης η 
αποδοχή από τους καταναλωτές και η 
προστασία των δεδομένων·

17. είναι της άποψης ότι η ΤΠΕ 
αναμένεται να συμβάλει στη διαχείριση 
της προσφοράς και της ζήτησης 
ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
σύντομα προτάσεις για την ανάπτυξη, την 
προώθηση και την τυποποίηση ευφυών 
δικτύων και μετρητών ηλεκτρικής 
ενέργειας· τονίζει ότι εκτός από την 
ασφάλεια του προγραμματισμού από 
πλευράς προσφοράς, σημαντικό ρόλο 
πρέπει να διαδραματίζουν επίσης η 
αποδοχή από τους καταναλωτές και η 
προστασία των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 292
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. είναι πεπεισμένο ότι η ΤΠΕ αναμένεται 
να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο στον 
ενεργειακό εφοδιασμό του μέλλοντος και 
στη διαχείριση των ΑΠΕ· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει σύντομα προτάσεις 
για την ανάπτυξη, την προώθηση και την 
τυποποίηση ευφυών δικτύων και μετρητών 
ηλεκτρικής ενέργειας· τονίζει ότι εκτός 
από την ασφάλεια του προγραμματισμού 

17. είναι πεπεισμένο ότι η ΤΠΕ αναμένεται 
να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο στον 
ενεργειακό εφοδιασμό του μέλλοντος και 
στη διαχείριση των ΑΠΕ· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει σύντομα προτάσεις 
για την ανάπτυξη, την προώθηση και την 
τυποποίηση ευφυών δικτύων και μετρητών 
ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας τις 
πιθανές συνεργείες όσον αφορά την 
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από πλευράς προσφοράς, σημαντικό ρόλο 
πρέπει να διαδραματίζουν επίσης η 
αποδοχή από τους καταναλωτές και η 
προστασία των δεδομένων·

αξιοποίηση, την ανάπτυξη και τη 
συντήρηση στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών και στα ενεργειακά 
δίκτυα· τονίζει ότι εκτός από την ασφάλεια 
του προγραμματισμού από πλευράς 
προσφοράς, σημαντικό ρόλο πρέπει να 
διαδραματίζουν επίσης η αποδοχή από 
τους καταναλωτές και η προστασία των 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 293
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. είναι πεπεισμένο ότι η ΤΠΕ αναμένεται 
να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο στον 
ενεργειακό εφοδιασμό του μέλλοντος και 
στη διαχείριση των ΑΠΕ· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει σύντομα προτάσεις 
για την ανάπτυξη, την προώθηση και την 
τυποποίηση ευφυών δικτύων και μετρητών 
ηλεκτρικής ενέργειας· τονίζει ότι εκτός 
από την ασφάλεια του προγραμματισμού 
από πλευράς προσφοράς, σημαντικό ρόλο 
πρέπει να διαδραματίζουν επίσης η 
αποδοχή από τους καταναλωτές και η 
προστασία των δεδομένων·

17. είναι πεπεισμένο ότι η ΤΠΕ αναμένεται 
να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο στον 
ενεργειακό εφοδιασμό του μέλλοντος και 
στη διαχείριση των ΑΠΕ· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει σύντομα προτάσεις 
για την ανάπτυξη, την προώθηση και την 
τυποποίηση ευφυών δικτύων και μετρητών 
ηλεκτρικής ενέργειας· ζητεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει 
ιδιαίτερα την έρευνα και ανάπτυξη στον 
εν λόγω τομέα· τονίζει ότι εκτός από την 
ασφάλεια του προγραμματισμού από 
πλευράς προσφοράς, σημαντικό ρόλο 
πρέπει να διαδραματίζουν επίσης η 
αποδοχή από τους καταναλωτές και η 
προστασία των δεδομένων·

Or. de

Τροπολογία 294
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. είναι πεπεισμένο ότι η ΤΠΕ αναμένεται 
να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο στον 
ενεργειακό εφοδιασμό του μέλλοντος και 
στη διαχείριση των ΑΠΕ· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει σύντομα προτάσεις 
για την ανάπτυξη, την προώθηση και την 
τυποποίηση ευφυών δικτύων και μετρητών 
ηλεκτρικής ενέργειας· τονίζει ότι εκτός 
από την ασφάλεια του προγραμματισμού 
από πλευράς προσφοράς, σημαντικό ρόλο 
πρέπει να διαδραματίζουν επίσης η 
αποδοχή από τους καταναλωτές και η 
προστασία των δεδομένων·

17. είναι πεπεισμένο ότι η ΤΠΕ αναμένεται 
να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο στον 
ενεργειακό εφοδιασμό του μέλλοντος και 
στη διαχείριση των ΑΠΕ· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει σύντομα προτάσεις 
για την ανάπτυξη, την προώθηση και την 
τυποποίηση ευφυών δικτύων και μετρητών 
ηλεκτρικής ενέργειας· επισημαίνει ότι η 
χρηματοδότηση πρέπει να κατανέμεται 
βάσει της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» με σκοπό να χρηματοδοτηθεί η 
ανάπτυξη δικτύων ώστε να ενισχυθεί η 
ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και να βελτιωθεί η 
σταθερότητα των συστημάτων 
μεταφοράς· τονίζει ότι εκτός από την 
ασφάλεια του προγραμματισμού από 
πλευράς προσφοράς, σημαντικό ρόλο 
πρέπει να διαδραματίζουν επίσης η 
αποδοχή από τους καταναλωτές και η 
προστασία των δεδομένων·

Or. sl

Τροπολογία 295
Vicky Ford, Giles Chichester

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. είναι πεπεισμένο ότι η ΤΠΕ αναμένεται 
να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο στον 
ενεργειακό εφοδιασμό του μέλλοντος και 
στη διαχείριση των ΑΠΕ· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει σύντομα προτάσεις 
για την ανάπτυξη, την προώθηση και την 
τυποποίηση ευφυών δικτύων και μετρητών 
ηλεκτρικής ενέργειας· τονίζει ότι εκτός 
από την ασφάλεια του προγραμματισμού 
από πλευράς προσφοράς, σημαντικό ρόλο 
πρέπει να διαδραματίζουν επίσης η 

17. είναι πεπεισμένο ότι η ΤΠΕ αναμένεται 
να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο στον 
ενεργειακό εφοδιασμό του μέλλοντος και 
στη διαχείριση των ΑΠΕ· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει σύντομα προτάσεις 
για την ανάπτυξη, την προώθηση και την 
τυποποίηση ευφυών δικτύων και μετρητών 
ηλεκτρικής ενέργειας καθώς κατά αυτόν 
τον τρόπο καθίσταται ολοένα και 
περισσότερο δυνατή η συμμετοχή 
περισσότερων παραγόντων της αγοράς· 
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αποδοχή από τους καταναλωτές και η 
προστασία των δεδομένων·

τονίζει ότι εκτός από την ασφάλεια του 
προγραμματισμού από πλευράς 
προσφοράς, σημαντικό ρόλο πρέπει να 
διαδραματίζουν επίσης η αποδοχή από 
τους καταναλωτές και η προστασία των 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 296
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. είναι πεπεισμένο ότι η ΤΠΕ αναμένεται 
να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο στον 
ενεργειακό εφοδιασμό του μέλλοντος και 
στη διαχείριση των ΑΠΕ· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει σύντομα προτάσεις 
για την ανάπτυξη, την προώθηση και την 
τυποποίηση ευφυών δικτύων και μετρητών 
ηλεκτρικής ενέργειας· τονίζει ότι εκτός 
από την ασφάλεια του προγραμματισμού 
από πλευράς προσφοράς, σημαντικό ρόλο 
πρέπει να διαδραματίζουν επίσης η 
αποδοχή από τους καταναλωτές και η 
προστασία των δεδομένων·

17. είναι πεπεισμένο ότι η ΤΠΕ αναμένεται 
να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο στη 
διαχείριση του ενεργειακού εφοδιασμού
του μέλλοντος και στη διαχείριση των 
ΑΠΕ· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
σύντομα προτάσεις για την ανάπτυξη, την 
προώθηση και την τυποποίηση ευφυών 
δικτύων και μετρητών ηλεκτρικής 
ενέργειας τονίζει ότι εκτός από την 
ασφάλεια του προγραμματισμού από 
πλευράς προσφοράς, σημαντικό ρόλο 
πρέπει να διαδραματίζουν επίσης η 
αποδοχή από τους καταναλωτές και η 
προστασία των δεδομένων·

Or. pl

Τροπολογία 297
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. είναι πεπεισμένο ότι η ΤΠΕ αναμένεται 
να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο στον 

17. είναι πεπεισμένο ότι η ΤΠΕ αναμένεται 
να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο στον 
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ενεργειακό εφοδιασμό του μέλλοντος και 
στη διαχείριση των ΑΠΕ· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει σύντομα προτάσεις 
για την ανάπτυξη, την προώθηση και την 
τυποποίηση ευφυών δικτύων και μετρητών 
ηλεκτρικής ενέργειας· τονίζει ότι εκτός 
από την ασφάλεια του προγραμματισμού 
από πλευράς προσφοράς, σημαντικό ρόλο 
πρέπει να διαδραματίζουν επίσης η 
αποδοχή από τους καταναλωτές και η 
προστασία των δεδομένων·

ενεργειακό εφοδιασμό του μέλλοντος και 
στη διαχείριση των ΑΠΕ· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει σύντομα προτάσεις 
για την ανάπτυξη, την προώθηση, την 
τυποποίηση και την έγκαιρη αξιοποίηση
ευφυών δικτύων και μετρητών ηλεκτρικής 
ενέργειας· τονίζει ότι εκτός από την 
ασφάλεια του προγραμματισμού από 
πλευράς προσφοράς, σημαντικό ρόλο 
πρέπει να διαδραματίζουν επίσης η 
αποδοχή από τους καταναλωτές και η 
προστασία των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 298
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. είναι πεπεισμένο ότι η ΤΠΕ αναμένεται 
να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο στον 
ενεργειακό εφοδιασμό του μέλλοντος και 
στη διαχείριση των ΑΠΕ· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει σύντομα 
προτάσεις για την ανάπτυξη, την 
προώθηση και την τυποποίηση ευφυών 
δικτύων και μετρητών ηλεκτρικής 
ενέργειας· τονίζει ότι εκτός από την 
ασφάλεια του προγραμματισμού από 
πλευράς προσφοράς, σημαντικό ρόλο 
πρέπει να διαδραματίζουν επίσης η 
αποδοχή από τους καταναλωτές και η 
προστασία των δεδομένων·

17. είναι πεπεισμένο ότι η ΤΠΕ αναμένεται 
να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο στον 
ενεργειακό εφοδιασμό του μέλλοντος και 
στη διαχείριση των ΑΠΕ· ζητεί την 
ανάληψη πρόσθετων πολυμερών 
πρωτοβουλιών στον τομέα της 
τυποποίησης ευφυών δικτύων και 
μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας· τονίζει ότι 
εκτός από την ασφάλεια του 
προγραμματισμού από πλευράς 
προσφοράς, σημαντικό ρόλο πρέπει να 
διαδραματίζουν επίσης η αποδοχή από 
τους καταναλωτές και η προστασία των 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 299
Marita Ulvskog
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. είναι πεπεισμένο ότι η ΤΠΕ αναμένεται 
να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο στον 
ενεργειακό εφοδιασμό του μέλλοντος και 
στη διαχείριση των ΑΠΕ· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει σύντομα προτάσεις 
για την ανάπτυξη, την προώθηση και την 
τυποποίηση ευφυών δικτύων και μετρητών 
ηλεκτρικής ενέργειας· τονίζει ότι εκτός 
από την ασφάλεια του προγραμματισμού 
από πλευράς προσφοράς, σημαντικό ρόλο 
πρέπει να διαδραματίζουν επίσης η 
αποδοχή από τους καταναλωτές και η 
προστασία των δεδομένων·

17. είναι πεπεισμένο ότι η ΤΠΕ αναμένεται 
να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο στον 
ενεργειακό εφοδιασμό του μέλλοντος και 
στη διαχείριση των ΑΠΕ και να ενισχύσει 
τη συμμετοχή των καταναλωτών στην 
αγορά· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
σύντομα προτάσεις για την ανάπτυξη, την 
προώθηση και την τυποποίηση ευφυών 
δικτύων και μετρητών ηλεκτρικής 
ενέργειας· τονίζει ότι εκτός από την 
ασφάλεια του προγραμματισμού από 
πλευράς προσφοράς, σημαντικό ρόλο 
πρέπει να διαδραματίζουν επίσης η 
αποδοχή από τους καταναλωτές και η 
προστασία των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 300
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. είναι πεπεισμένο ότι η ΤΠΕ αναμένεται 
να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο στον 
ενεργειακό εφοδιασμό του μέλλοντος και 
στη διαχείριση των ΑΠΕ· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει σύντομα προτάσεις 
για την ανάπτυξη, την προώθηση και την 
τυποποίηση ευφυών δικτύων και μετρητών 
ηλεκτρικής ενέργειας· τονίζει ότι εκτός 
από την ασφάλεια του προγραμματισμού 
από πλευράς προσφοράς, σημαντικό ρόλο 
πρέπει να διαδραματίζουν επίσης η 
αποδοχή από τους καταναλωτές και η 
προστασία των δεδομένων·

17. είναι πεπεισμένο ότι η ΤΠΕ αναμένεται 
να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο στον 
ενεργειακό εφοδιασμό του μέλλοντος και 
στη διαχείριση των ΑΠΕ· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει σύντομα προτάσεις 
για την ανάπτυξη, την προώθηση και την 
τυποποίηση ευφυών δικτύων και μετρητών 
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας 
υπόψη την τρίτη δέσμη μέτρων για την 
εσωτερική αγορά ενέργειας· τονίζει ότι 
εκτός από την ασφάλεια του 
προγραμματισμού από πλευράς 
προσφοράς, σημαντικό ρόλο πρέπει να 
διαδραματίζουν επίσης η αποδοχή από 
τους καταναλωτές και η προστασία των 
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δεδομένων·

Or. de

Τροπολογία 301
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. είναι πεπεισμένο ότι η ΤΠΕ αναμένεται 
να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο στον 
ενεργειακό εφοδιασμό του μέλλοντος και 
στη διαχείριση των ΑΠΕ· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει σύντομα προτάσεις 
για την ανάπτυξη, την προώθηση και την 
τυποποίηση ευφυών δικτύων και μετρητών 
ηλεκτρικής ενέργειας· τονίζει ότι εκτός 
από την ασφάλεια του προγραμματισμού 
από πλευράς προσφοράς, σημαντικό ρόλο 
πρέπει να διαδραματίζουν επίσης η 
αποδοχή από τους καταναλωτές και η 
προστασία των δεδομένων·

17. είναι πεπεισμένο ότι η ΤΠΕ αναμένεται 
να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο στον 
ενεργειακό εφοδιασμό του μέλλοντος και 
στη διαχείριση των ΑΠΕ· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει σύντομα προτάσεις 
για την ανάπτυξη, την προώθηση και την 
τυποποίηση ευφυών δικτύων και μετρητών 
ηλεκτρικής ενέργειας· τονίζει ότι οι 
ευφυείς μετρητές θα πρέπει να 
σχεδιάζονται και να εγκαθίστανται 
πρωτίστως προς όφελος του καταναλωτή, 
ο οποίος θα πρέπει να είναι ο μόνος 
αρμόδιος για να αποφασίζει σχετικά με τη 
χρήση των δεδομένων που συλλέγονται 
για λόγους προστασίας δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 302
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. είναι πεπεισμένο ότι η ΤΠΕ αναμένεται 
να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο στον 
ενεργειακό εφοδιασμό του μέλλοντος και 
στη διαχείριση των ΑΠΕ· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει σύντομα προτάσεις 

17. είναι πεπεισμένο ότι η ΤΠΕ αναμένεται 
να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο στον 
ενεργειακό εφοδιασμό του μέλλοντος και 
στη διαχείριση των ΑΠΕ· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει σύντομα προτάσεις 
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για την ανάπτυξη, την προώθηση και την 
τυποποίηση ευφυών δικτύων και μετρητών 
ηλεκτρικής ενέργειας· τονίζει ότι εκτός 
από την ασφάλεια του προγραμματισμού 
από πλευράς προσφοράς, σημαντικό ρόλο 
πρέπει να διαδραματίζουν επίσης η 
αποδοχή από τους καταναλωτές και η 
προστασία των δεδομένων·

για την ανάπτυξη και την τυποποίηση 
ευφυών δικτύων και μετρητών ηλεκτρικής 
ενέργειας· τονίζει την ανάγκη προστασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
των καταναλωτών· παροτρύνει την 
Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά τις 
εθνικές αναλύσεις κόστους-οφέλους της 
εξάπλωσης των ευφυών μετρητών και 
ιδίως την αξιολόγηση του αντικτύπου 
τους στις διάφορες ομάδες καταναλωτών·
αναγνωρίζει ότι η επιλογή και η δέσμευση 
του καταναλωτή αποτελούν απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη επιτυχή εξάπλωση 
των ευφυών μετρητών·

Or. en

Τροπολογία 303
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. αναγνωρίζει ότι η υποδομή φυσικού 
αερίου θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στην ανάπτυξη της ανανεώσιμης 
ενέργειας στην Ευρώπη· το βιοαέριο, ως 
ανανεώσιμη μορφή ενέργειας, μπορεί 
εύκολα να τροφοδοτήσει, όπως το 
βιομεθάνιο, την υφιστάμενη υποδομή 
δικτύου φυσικού αερίου· νέες τεχνολογίες, 
όπως η μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας 
σε φυσικό αέριο και υδρογόνο, θα 
ενισχύσουν περαιτέρω το πλαίσιο της 
οικονομίας χαμηλών επιπέδων άνθρακα, 
αξιοποιώντας τις υπάρχουσες και τις νέες 
υποδομές οι οποίες θα πρέπει να 
προωθηθούν και να αναπτυχθούν·

Or. en



PE500.604v01-00 166/283 AM\920120EL.doc

EL

Τροπολογία 304
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. αναγνωρίζει ότι η υποδομή φυσικού 
αερίου θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στην ανάπτυξη της ανανεώσιμης 
ενέργειας στην Ευρώπη· πρώτον, το 
βιοαέριο, ως ανανεώσιμη μορφή 
ενέργειας, μπορεί εύκολα να 
τροφοδοτήσει, όπως το βιομεθάνιο, την 
υφιστάμενη υποδομή δικτύου φυσικού 
αερίου· δεύτερον, οι νέες τεχνολογίες, 
όπως η μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας 
σε φυσικό αέριο και υδρογόνο, οι οποίες 
θα ενισχύσουν περαιτέρω το πλαίσιο της 
οικονομίας χαμηλών επιπέδων άνθρακα, 
αξιοποιώντας τις υπάρχουσες και τις νέες 
υποδομές οι οποίες θα πρέπει να 
προωθηθούν και να αναπτυχθούν·

Or. en

Τροπολογία 305
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. υπογραμμίζει ότι για την 
προβλεπόμενη ανάπτυξη των ΑΠΕ, ιδίως 
η υδροηλεκτρική ενέργεια πρέπει να 
διαδραματίσει κεντρικό ρόλο, κυρίως για 
την αντιστάθμιση της αυξανόμενης 
ασταθούς παραγωγής ΑΠΕ, καθώς και 
για την επίλυση του ζητήματος της 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με 
χρήση αντλησιοταμιευτήρων· τονίζει ότι, 
ως εκ τούτου, τα δεδομένα δυναμικά 
ανάπτυξης της παραγωγής 
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υδροηλεκτρικής ενέργειας και των 
αντλησιοταμιευτήρων στην ΕΕ, πρέπει να 
αξιοποιηθούν στο έπακρο·

Or. de

Τροπολογία 306
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. σημειώνει ότι η ΤΠΕ, ως 
σημαντικός καταναλωτής ηλεκτρικής 
ενέργειας με κέντρα δεδομένων στην ΕΕ 
που καταναλώνουν το 1,5% της 
συνολικής ενέργειας και λόγω του ότι οι 
καταναλωτές καθίστανται ολοένα και 
περισσότερο ενήμεροι για το αποτύπωμα 
άνθρακα της ΤΠ και των υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους που 
χρησιμοποιούν, μπορούν να 
λειτουργήσουν ως πρότυπο για την 
ενεργειακή αποδοτικότητα και την 
προώθηση των ΑΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 307
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. τονίζει ότι στις περιπτώσεις όπου οι 
ίδιοι οι πολίτες παράγουν ανανεώσιμη 
ηλεκτρική ενέργεια βάσει 
συνεταιριστικών ή κοινοτικών 
καθεστώτων, παρατηρείται μεγαλύτερη 
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κοινωνική αποδοχή, η οποία μειώνει τον 
χρόνο προγραμματισμού για την 
εφαρμογή και την προώθηση της 
καλύτερης κατανόησης της ενεργειακής 
μετάβασης από τους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 308
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. τονίζει ότι στις περιπτώσεις όπου οι 
ίδιοι οι πολίτες παράγουν ανανεώσιμη 
ηλεκτρική ενέργεια βάσει 
συνεταιριστικών ή κοινοτικών 
καθεστώτων, παρατηρείται μεγαλύτερη 
κοινωνική αποδοχή, η οποία μειώνει τον 
χρόνο προγραμματισμού για την 
εφαρμογή και την προώθηση της 
καλύτερης κατανόησης της ενεργειακής 
μετάβασης από τους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 309
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. τονίζει τις δυνατότητες που 
προσφέρουν οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας για την παροχή της υποδομής 
που απαιτείται για να διασφαλιστεί η 
μεγάλης κλίμακας χρήση ηλεκτρικών ή 
υβριδικών οχημάτων χάρη στην 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
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ανανεώσιμες πηγές σε τοπικό επίπεδο·

Or. ro

Τροπολογία 310
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. επισημαίνει το δυναμικό 
εξοικονόμησης που θα προκύψει από την 
ενσωμάτωση πτυχών όπως η ηλιακή 
πορεία και οι διαφορετικές ζώνες ώρας 
της Ευρώπης, στην ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 311
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των 
ΑΠΕ θα προκαλέσει μόνιμες αλλαγές στο 
φυσικό τοπίο της Ευρώπης· επισημαίνει 
ότι η κοινωνική αποδοχή των ΑΠΕ 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από 
διαφανείς διαδικασίες χωροταξίας, 
δημοσίων έργων και αδειοδοτήσεων με 
τη συμμετοχή όλων των φορέων·

18. τονίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των 
ΑΠΕ θα προκαλέσει μόνιμες καταστροφές
στο φυσικό τοπίο της Ευρώπης και στην 
αντίληψή του·

Or. nl

Τροπολογία 312
Claude Turmes
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των 
ΑΠΕ θα προκαλέσει μόνιμες αλλαγές στο 
φυσικό τοπίο της Ευρώπης· επισημαίνει ότι 
η κοινωνική αποδοχή των ΑΠΕ μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσα από διαφανείς 
διαδικασίες χωροταξίας, δημοσίων έργων 
και αδειοδοτήσεων με τη συμμετοχή όλων 
των φορέων·

18. τονίζει ότι οι εγκαταστάσεις 
παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας, 
όπως τα ανθρακωρυχεία, οι γραμμές 
υψηλής τάσης ή τα αιολικά πάρκα έχουν 
και θα συνεχίσουν να έχουν επιπτώσεις
στο φυσικό τοπίο της Ευρώπης· 
επισημαίνει ότι η κοινωνική αποδοχή των 
ενεργειακών έργων μπορεί να επιτευχθεί 
μόνο μέσα από διαφανείς διαδικασίες 
χωροταξίας, δημοσίων έργων και 
αδειοδοτήσεων με τη συμμετοχή όλων των 
φορέων· επικροτεί τις πρωτοβουλίες που 
έχουν αναλάβει κράτη μέλη της ΕΕ όπως 
το Βέλγιο και η Δανία, στο πλαίσιο των 
οποίων έχουν τεθεί οι ελάχιστοι στόχοι 
του 25% και του 20% αντίστοιχα για τη 
συμμετοχή των πολιτών σε έργα για 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές· 
προτείνει τα υπόλοιπα κράτη μέλη να 
πράξουν ομοίως και να καθορίσουν 
ποσοστά για τη συμμετοχή των πολιτών 
στην ανάπτυξη νέων μορφών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 313
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των 
ΑΠΕ θα προκαλέσει μόνιμες αλλαγές στο 
φυσικό τοπίο της Ευρώπης· επισημαίνει ότι 
η κοινωνική αποδοχή των ΑΠΕ μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσα από διαφανείς 
διαδικασίες χωροταξίας, δημοσίων έργων 

18. τονίζει ότι οι εγκαταστάσεις 
παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας, 
όπως τα ανθρακωρυχεία, οι γραμμές 
υψηλής τάσης ή τα αιολικά πάρκα έχουν 
και θα συνεχίσουν να έχουν επιπτώσεις
στο φυσικό τοπίο της Ευρώπης· 
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και αδειοδοτήσεων με τη συμμετοχή όλων 
των φορέων·

επισημαίνει ότι η κοινωνική αποδοχή των 
ενεργειακών έργων μπορεί να επιτευχθεί 
μόνο μέσα από διαφανείς διαδικασίες 
χωροταξίας, δημοσίων έργων και 
αδειοδοτήσεων με τη συμμετοχή όλων των 
φορέων· επικροτεί τις πρωτοβουλίες που 
έχουν αναλάβει κράτη μέλη της ΕΕ όπως 
το Βέλγιο και η Δανία, στο πλαίσιο των 
οποίων έχουν τεθεί στόχοι για τη 
συμμετοχή των πολιτών σε έργα για 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές· 
προτείνει τα υπόλοιπα κράτη μέλη να 
πράξουν ομοίως και να καθορίσουν 
ποσοστά για τη συμμετοχή των πολιτών 
στην ανάπτυξη νέων μορφών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 314
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των 
ΑΠΕ θα προκαλέσει μόνιμες αλλαγές στο 
φυσικό τοπίο της Ευρώπης· επισημαίνει 
ότι η κοινωνική αποδοχή των ΑΠΕ μπορεί 
να επιτευχθεί μόνο μέσα από διαφανείς 
διαδικασίες χωροταξίας, δημοσίων έργων 
και αδειοδοτήσεων με τη συμμετοχή όλων 
των φορέων·

18. εκφράζει την ελπίδα ότι η περαιτέρω 
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας δεν θα προκαλέσει οικολογική 
βλάβη, συμπεριλαμβανομένων των 
περιοχών Natura 2000, και δεν θα 
μεταβάλει μόνιμα το προστατευμένο 
τοπίο· Επισημαίνει, ως εκ τούτου, ότι η 
κοινωνική αποδοχή των ΑΠΕ μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσα από διαφανείς 
διαδικασίες χωροταξίας, δημοσίων έργων 
και αδειοδοτήσεων με τη συμμετοχή όλων 
των φορέων·

Or. pl

Τροπολογία 315
Lambert van Nistelrooij
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των 
ΑΠΕ θα προκαλέσει μόνιμες αλλαγές στο 
φυσικό τοπίο της Ευρώπης· επισημαίνει 
ότι η κοινωνική αποδοχή των ΑΠΕ μπορεί 
να επιτευχθεί μόνο μέσα από διαφανείς 
διαδικασίες χωροταξίας, δημοσίων έργων 
και αδειοδοτήσεων με τη συμμετοχή όλων 
των φορέων·

18. τονίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των 
ΑΠΕ, όπως και άλλων ενεργειακών 
τεχνολογιών, μπορεί να εγείρει ζητήματα 
αποδοχής, ωστόσο επισημαίνει τα 
αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου που 
δείχνουν ότι οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας είναι σταθερά ο πιο δημοφιλής 
τρόπος παραγωγής ενέργειας· επισημαίνει 
ότι η κοινωνική αποδοχή των ΑΠΕ μπορεί 
να επιτευχθεί μόνο μέσα από διαφανείς 
διαδικασίες χωροταξίας, δημοσίων έργων 
και αδειοδοτήσεων με τη συμμετοχή όλων 
των φορέων, καθώς και μέσα από τη 
δυνατότητα που παρέχεται στους πολίτες 
και τις κοινότητες να παράγουν ενέργεια 
από ΑΠΕ σε τοπικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 316
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των 
ΑΠΕ θα προκαλέσει μόνιμες αλλαγές στο 
φυσικό τοπίο της Ευρώπης· επισημαίνει ότι 
η κοινωνική αποδοχή των ΑΠΕ μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσα από διαφανείς 
διαδικασίες χωροταξίας, δημοσίων έργων 
και αδειοδοτήσεων με τη συμμετοχή όλων 
των φορέων·

18. τονίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των 
ΑΠΕ, όπως και η αξιοποίηση των μη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα 
προκαλέσει μόνιμες αλλαγές στο φυσικό 
τοπίο της Ευρώπης· επισημαίνει ότι η 
κοινωνική αποδοχή των ΑΠΕ μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσα από διαφανείς 
διαδικασίες χωροταξίας, δημοσίων έργων 
και αδειοδοτήσεων με τη συμμετοχή όλων 
των φορέων·

Or. en
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Τροπολογία 317
Struan Stevenson, Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των 
ΑΠΕ θα προκαλέσει μόνιμες αλλαγές στο 
φυσικό τοπίο της Ευρώπης· επισημαίνει ότι 
η κοινωνική αποδοχή των ΑΠΕ μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσα από διαφανείς 
διαδικασίες χωροταξίας, δημοσίων έργων 
και αδειοδοτήσεων με τη συμμετοχή όλων 
των φορέων·

18. τονίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των 
ΑΠΕ θα προκαλέσει μόνιμες αλλαγές στο 
φυσικό τοπίο της Ευρώπης· επισημαίνει ότι 
η κοινωνική αποδοχή των ΑΠΕ μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσα από διαφανείς 
διαδικασίες χωροταξίας, δημοσίων έργων 
και αδειοδοτήσεων στο πλαίσιο 
υποχρεωτικών και έγκαιρων δημόσιων 
διαβουλεύσεων με τη συμμετοχή όλων των 
φορέων εξαρχής·

Or. en

Τροπολογία 318
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των 
ΑΠΕ θα προκαλέσει μόνιμες αλλαγές στο 
φυσικό τοπίο της Ευρώπης· επισημαίνει ότι 
η κοινωνική αποδοχή των ΑΠΕ μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσα από διαφανείς 
διαδικασίες χωροταξίας, δημοσίων έργων 
και αδειοδοτήσεων με τη συμμετοχή όλων 
των φορέων·

18. τονίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των 
ΑΠΕ θα προκαλέσει μόνιμες αλλαγές στο 
φυσικό τοπίο της Ευρώπης· επισημαίνει ότι 
η κοινωνική αποδοχή των υποδομών των 
ΑΠΕ μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από 
διαφανείς διαδικασίες χωροταξίας, 
δημοσίων έργων και αδειοδοτήσεων με τη 
συμμετοχή όλων των φορέων·

Or. fr

Τροπολογία 319
Bernd Lange
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των 
ΑΠΕ θα προκαλέσει μόνιμες αλλαγές στο 
φυσικό τοπίο της Ευρώπης· επισημαίνει ότι 
η κοινωνική αποδοχή των ΑΠΕ μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσα από διαφανείς 
διαδικασίες χωροταξίας, δημοσίων έργων 
και αδειοδοτήσεων με τη συμμετοχή όλων 
των φορέων·

18. τονίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των 
ΑΠΕ θα προκαλέσει μόνιμες αλλαγές στο 
φυσικό τοπίο της Ευρώπης· επισημαίνει ότι 
η κοινωνική αποδοχή των ΑΠΕ μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσα από διαφανείς και 
συντονισμένες διαδικασίες χωροταξίας, 
δημοσίων έργων και αδειοδοτήσεων με 
την έγκαιρη συμμετοχή όλων των φορέων·

Or. de

Τροπολογία 320
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των 
ΑΠΕ θα προκαλέσει μόνιμες αλλαγές στο 
φυσικό τοπίο της Ευρώπης· επισημαίνει ότι 
η κοινωνική αποδοχή των ΑΠΕ μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσα από διαφανείς 
διαδικασίες χωροταξίας, δημοσίων έργων 
και αδειοδοτήσεων με τη συμμετοχή όλων 
των φορέων·

18. τονίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των 
ΑΠΕ θα προκαλέσει μόνιμες αλλαγές στο 
φυσικό τοπίο της Ευρώπης· επισημαίνει ότι 
η κοινωνική αποδοχή των ΑΠΕ μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσα από διαφανείς 
διαδικασίες χωροταξίας, δημοσίων έργων 
και αδειοδοτήσεων με τη συμμετοχή όλων 
των φορέων· τονίζει, εν προκειμένω, ότι 
έργα στα οποία συμμετέχουν και πολίτες, 
για παράδειγμα στο πλαίσιο 
συνεταιρισμών, είναι περισσότερο 
ελκυστικά για την κοινωνία και θεωρεί, 
ως εκ τούτου, ότι είναι σημαντική η 
προώθηση της συμμετοχής των πολιτών 
σε έργα που αφορούν την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές ως βέλτιστης 
πρακτικής·

Or. nl
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Τροπολογία 321
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των 
ΑΠΕ θα προκαλέσει μόνιμες αλλαγές στο 
φυσικό τοπίο της Ευρώπης· επισημαίνει ότι 
η κοινωνική αποδοχή των ΑΠΕ μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσα από διαφανείς 
διαδικασίες χωροταξίας, δημοσίων έργων 
και αδειοδοτήσεων με τη συμμετοχή όλων 
των φορέων·

18. τονίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των 
ΑΠΕ θα προκαλέσει μόνιμες αλλαγές στο 
φυσικό τοπίο της Ευρώπης· επισημαίνει ότι 
η κοινωνική αποδοχή των ΑΠΕ μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσα από διαφανείς 
διαδικασίες χωροταξίας, δημοσίων έργων 
και αδειοδοτήσεων με τη συμμετοχή όλων 
των φορέων· τονίζει ότι στις περιπτώσεις 
όπου οι ίδιοι οι πολίτες παράγουν 
ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια βάσει 
συνεταιριστικών ή κοινοτικών 
καθεστώτων, παρατηρείται μεγαλύτερη 
κοινωνική αποδοχή, η οποία μειώνει τον 
χρόνο προγραμματισμού για την 
εφαρμογή και την προώθηση της 
καλύτερης κατανόησης της ενεργειακής 
μετάβασης από τους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 322
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των 
ΑΠΕ θα προκαλέσει μόνιμες αλλαγές στο 
φυσικό τοπίο της Ευρώπης· επισημαίνει ότι 
η κοινωνική αποδοχή των ΑΠΕ μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσα από διαφανείς 
διαδικασίες χωροταξίας, δημοσίων έργων 
και αδειοδοτήσεων με τη συμμετοχή όλων 
των φορέων·

18. τονίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των 
ΑΠΕ θα προκαλέσει μόνιμες αλλαγές στο 
φυσικό τοπίο της Ευρώπης· επισημαίνει ότι 
η κοινωνική αποδοχή των ΑΠΕ μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσα από διαφανείς 
διαδικασίες χωροταξίας, δημοσίων έργων 
και αδειοδοτήσεων με τη συμμετοχή όλων 
των φορέων· τονίζει ότι οι διαδικασίες 
πρέπει να είναι διαφανείς, 
απλουστευμένες και περισσότερο φιλικές 
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προς όλους τους χρήστες·

Or. sl

Τροπολογία 323
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των 
ΑΠΕ θα προκαλέσει μόνιμες αλλαγές στο 
φυσικό τοπίο της Ευρώπης· επισημαίνει ότι 
η κοινωνική αποδοχή των ΑΠΕ μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσα από διαφανείς 
διαδικασίες χωροταξίας, δημοσίων έργων 
και αδειοδοτήσεων με τη συμμετοχή όλων 
των φορέων·

18. τονίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των 
ΑΠΕ θα προκαλέσει αλλαγές στο φυσικό 
τοπίο της Ευρώπης· επισημαίνει ότι η 
κοινωνική αποδοχή των ΑΠΕ μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσα από διαφανείς 
διαδικασίες χωροταξίας, δημοσίων έργων 
και αδειοδοτήσεων με τη συμμετοχή όλων 
των φορέων, καθώς και μέσω της 
αυξημένης ενημέρωσης σχετικά με τα 
οφέλη των ΑΠΕ για τις τοπικές 
οικονομίες·

Or. en

Τροπολογία 324
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επιστήσουν μεγαλύτερη προσοχή 
στο αναξιοποίητο δυναμικό των ΑΠΕ 
στον τομέα της θέρμανσης και της 
ψύξης, καθώς και στις αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ μιας αύξησης της χρήσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αφενός 
και της εφαρμογής της οδηγίας για την 
ενεργειακή απόδοση και της οδηγίας για 
την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 
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αφετέρου, καθώς και στις δυνατότητες 
που σχετίζονται με αυτές·

Or. de

Τροπολογία 325
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. υπογραμμίζει ότι η υδροηλεκτρική 
ενέργεια στο σύνολό της συμβάλλει στη 
μελλοντική προοπτική της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ότι, 
πέραν της παραγωγής ενέργειας, εκτελεί 
και άλλες πολύτιμες λειτουργίες, όπως η 
προστασία από πλημμύρες και η συμβολή 
στην παροχή ασφαλών πόσιμων υδάτων· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση του 
κοινού σχετικά με την πολλαπλή
χρησιμότητα της υδροηλεκτρικής 
ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 326
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί 
προσοχή στην παραγωγή μικρής 
κλίμακας, και ιδίως στην παραγωγή πολύ 
μικρής κλίμακας, η οποία περιλαμβάνει 
τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας και θέρμανσης που μπορούν να 
εγκατασταθούν και να χρησιμοποιηθούν 
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σε μεμονωμένα σπίτια, όπως οι ηλιακοί 
συλλέκτες, οι μικρές ανεμογεννήτριες και 
οι μικρές μονάδες ΣΠΗΘ·

Or. en

Τροπολογία 327
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. επισημαίνει ότι πολλές 
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές δεν χρησιμοποιούνται 
στο μέγιστο των δυνατοτήτων που 
προέβλεπε ο σχεδιασμός τους διότι το 
δίκτυο δεν μπορεί να απορροφήσει την 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται κατά 
τον τρόπο αυτόν·

Or. ro

Τροπολογία 328
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. επισημαίνει ότι η διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη 
δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής 
αγοράς ενέργειας όπου τα υφιστάμενα 
σημεία συμφόρησης και εμπόδια θα 
αντικατασταθούν από ανταγωνισμό, 
διαφάνεια και διασυνοριακές υποδομές·
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Or. en

Τροπολογία 329
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3 α (νέος) (πριν από την υπότιτλο «Διεθνής συνεργασία και εμπόριο»)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ενδυνάμωση των καταναλωτών

Or. en

Τροπολογία 330
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. αναγνωρίζει τη σημασία των ΑΠΕ 
μικρής κλίμακας για την αύξηση του 
μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας· αναγνωρίζει ότι η αξιοποίηση 
των ΑΠΕ μικρής κλίμακας είναι μια 
ευκαιρία για τα μεμονωμένα νοικοκυριά, 
τους βιομηχανικούς κλάδους και τις 
κοινότητες να καταστούν παραγωγοί 
ενέργειας, ανακαλύπτοντας έτσι 
αποδοτικούς τρόπους παραγωγής και 
κατανάλωσης ενέργειας· τονίζει τη 
σημασία της παραγωγής πολύ μικρής 
κλίμακας για την αύξηση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας· τονίζει ότι η αξιοποίηση 
των ΑΠΕ μικρής κλίμακας μπορεί να 
οδηγήσει σε σημαντική μείωση των 
λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και 
στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών 
μοντέλων και θέσεων εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 331
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18γ. επισημαίνει σε αυτό το πλαίσιο τη 
σημασία της παρότρυνσης των τοπικών 
συνεταιρισμών ανανεώσιμης ενέργειας να 
αυξήσουν τη συμμετοχή των πολιτών, της 
αύξησης της προσβασιμότητας της 
ανανεώσιμης ενέργειας και της 
πραγματοποίησης επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 332
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18δ. τονίζει ότι ένας έξυπνος συνδυασμός 
ΑΠΕ μικρής κλίμακας, αποθήκευσης, 
διαχείρισης από την πλευρά της ζήτησης 
και ενεργειακής απόδοσης μπορεί να έχει 
ως αποτέλεσμα τη μειωμένη χρήση των 
τοπικών δικτύων κατά τις ώρες αιχμής, 
μειώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο το 
συνολικό κόστος επένδυσης για τους 
διαχειριστές συστημάτων διανομής·

Or. en

Τροπολογία 333
Judith A. Merkies, Britta Thomsen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18ε. επισημαίνει ότι προϋπόθεση της 
αποδοτικής τοπικής κατανάλωσης και 
παραγωγής ενέργειας, τόσο για τους 
παραγωγούς-καταναλωτές όσο και για το 
δίκτυο διανομής, είναι η εξάπλωση των 
ευφυών μετρητών και γενικότερα των 
έξυπνων δικτύων·

Or. en

Τροπολογία 334
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18στ. τονίζει ότι οι δυνατότητες που 
προσφέρει η διαχείριση από την πλευρά 
της ζήτησης ως μέσο εξασφάλισης 
ευελιξίας στο σύστημα εξακολουθούν να 
μένουν σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτες 
και ότι μεσοπρόθεσμα η διαχείριση από 
την πλευρά της ζήτησης δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται μόνο σε βιομηχανικό 
επίπεδο αλλά και σε επίπεδο 
καταναλωτών και νοικοκυριών·

Or. en

Τροπολογία 335
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 ζ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18ζ. επικροτεί τη δήλωση της Επιτροπής 
ότι θα εκδώσει ανακοίνωση για τις 
τεχνολογίες και την καινοτομία στον 
τομέα της ενέργειας με έμφαση στην 
παραγωγή πολύ μικρής κλίμακας· τονίζει, 
ωστόσο, την ανάγκη για μια συνεκτική 
ευρωπαϊκή στρατηγική όσον αφορά την 
παραγωγή πολύ μικρής κλίμακας, η οποία 
θα περιλαμβάνει ειδικά μέτρα για την 
προώθηση των ΑΠΕ μικρής κλίμακας, 
όπως η μείωση του νομοθετικού φόρτου 
και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
στον τομέα των φορολογικών κινήτρων·

Or. en

Τροπολογία 336
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. επισημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για όσους επενδύουν στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να 
αναπτύξουν δράση και να οικοδομήσουν 
ισχυρές σχέσεις με τις τοπικές 
κοινότητες, ιδίως στο προκαταρκτικό 
στάδιο·

Or. en

Τροπολογία 337
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. τονίζει ότι σε ορισμένες περιοχές, 
ιδίως σε μικρές κοινότητες και νησιά, η 
εγκατάσταση ανεμογεννητριών και 
φωτοβολταϊκών συλλεκτών έχει 
προκαλέσει τις αντιδράσεις των πολιτών· 
υπογραμμίζει ότι οι ανεμογεννήτριες και 
οι φωτοβολταϊκοί συλλέκτες θεωρείται 
ότι έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στον 
τουριστικό κλάδο καθώς και στο τοπίο 
της υπαίθρου/των νησιών·

Or. en

Τροπολογία 338
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. γνωρίζει ότι οι παγκόσμιες αγορές 
ΑΠΕ αναπτύσσονται, με θετικά 
αποτελέσματα όσον αφορά το κόστος και 
την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων 
τεχνολογιών·

19. γνωρίζει ότι οι παγκόσμιες αγορές 
ΑΠΕ αναπτύσσονται, με θετικά 
αποτελέσματα στον ευρωπαϊκό 
βιομηχανικό κλάδο, στην απασχόληση 
και όσον αφορά το κόστος και την 
περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων και 
των νέων τεχνολογιών τόσο παγκοσμίως 
όσο και στην ΕΕ, εάν το επενδυτικό 
πλαίσιο και η στήριξη των ΑΠΕ 
παραμείνουν προβλέψιμα·

Or. en

Τροπολογία 339
Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. γνωρίζει ότι οι παγκόσμιες αγορές 
ΑΠΕ αναπτύσσονται, με θετικά 
αποτελέσματα όσον αφορά το κόστος και 
την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων 
τεχνολογιών·

19. γνωρίζει ότι οι παγκόσμιες αγορές 
ΑΠΕ αναπτύσσονται, με θετικά 
αποτελέσματα όσον αφορά το κόστος και 
την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων 
τεχνολογιών καθώς και στην οικονομία 
της ΕΕ εφόσον το πολιτικό και 
κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ παρέχει τη 
δυνατότητα στις επιχειρήσεις ΑΠΕ και 
καθαρής τεχνολογίας που έχουν την έδρα 
τους στην ΕΕ να διατηρούν το 
ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα έναντι 
των αντίστοιχων επιχειρήσεων 
παγκοσμίως·

Or. en

Τροπολογία 340
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. γνωρίζει ότι οι παγκόσμιες αγορές 
ΑΠΕ αναπτύσσονται, με θετικά 
αποτελέσματα όσον αφορά το κόστος και 
την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων 
τεχνολογιών·

19. γνωρίζει ότι οι παγκόσμιες αγορές 
ΑΠΕ αναπτύσσονται, με θετικά 
αποτελέσματα όσον αφορά το κόστος και 
την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων 
τεχνολογιών· αναγνωρίζει τις χώρες που 
δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ ως σημαντικούς 
εμπορικούς εταίρους για το μέλλον 
δεδομένου ότι διαθέτουν σημαντικό 
δυναμικό ΑΠΕ και η ανάπτυξη των ΑΠΕ 
εξαρτάται από την ασφάλεια του 
εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 341
Herbert Reul
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. γνωρίζει ότι οι παγκόσμιες αγορές 
ΑΠΕ αναπτύσσονται, με θετικά 
αποτελέσματα όσον αφορά το κόστος και 
την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων 
τεχνολογιών·

19. γνωρίζει ότι οι παγκόσμιες αγορές 
ΑΠΕ αναπτύσσονται, με θετικά 
αποτελέσματα όσον αφορά το κόστος και 
την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων 
τεχνολογιών· υπογραμμίζει ότι οι 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στον εν λόγω 
τομέα αποτελούν σημαντικούς 
παράγοντες·

Or. de

Τροπολογία 342
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. γνωρίζει ότι οι παγκόσμιες αγορές 
ΑΠΕ αναπτύσσονται, με θετικά 
αποτελέσματα όσον αφορά το κόστος και 
την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων 
τεχνολογιών·

19. γνωρίζει ότι οι παγκόσμιες αγορές 
ΑΠΕ αναπτύσσονται, με θετικά 
αποτελέσματα όσον αφορά το κόστος και 
την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων 
τεχνολογιών· τονίζει πόσο σημαντικό 
είναι η Ευρώπη να συνεχίσει να ηγείται 
αυτής της παγκόσμιας τάσης·

Or. en

Τροπολογία 343
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει 
στενή επιστημονική συνεργασία και σαφή 
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πολιτική για συνεργασία στους τομείς της 
έρευνας και της καινοτομίας με διεθνείς 
εταίρους στον τομέα των ΑΠΕ, ιδίως με 
τις χώρες BRICS·

Or. en

Τροπολογία 344
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι οι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού στην αγορά δεν είναι 
αποδεκτές· καλεί την Επιτροπή να 
ολοκληρώσει τάχιστα τις τρέχουσες 
διαδικασίες όσον αφορά τη νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού· τονίζει ότι οι ελεύθερες 
παγκόσμιες αγορές προσφέρουν τις 
καλύτερες προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη των ΑΠΕ· υπογραμμίζει ότι 
πρέπει να προχωρήσει περισσότερο η 
άρση των φραγμών στο εμπόριο· καλεί 
την Επιτροπή να μην θέσει νέους 
φραγμούς στο εμπόριο για έτοιμα 
προϊόντα ή συστατικά τεχνολογιών που 
χρησιμοποιούνται για ΑΠΕ·

20. τονίζει ότι οι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού στην αγορά δεν είναι 
αποδεκτές· καλεί την Επιτροπή να 
ολοκληρώσει τάχιστα τις τρέχουσες 
διαδικασίες όσον αφορά τη νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού· τονίζει ότι οι εν λόγω 
στρεβλώσεις δεν είναι αποδεκτές ούτε 
στην παγκόσμια αγορά και ζητεί την 
τήρηση των κανόνων για το 
αντιντάμπινγκ από όλους τους φορείς·

Or. en

Τροπολογία 345
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι οι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού στην αγορά δεν είναι 

20. τονίζει ότι οι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού στην αγορά δεν είναι 
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αποδεκτές· καλεί την Επιτροπή να 
ολοκληρώσει τάχιστα τις τρέχουσες 
διαδικασίες όσον αφορά τη νομοθεσία 
περί ανταγωνισμού· τονίζει ότι οι 
ελεύθερες παγκόσμιες αγορές προσφέρουν 
τις καλύτερες προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη των ΑΠΕ· υπογραμμίζει ότι 
πρέπει να προχωρήσει περισσότερο η άρση 
των φραγμών στο εμπόριο· καλεί την 
Επιτροπή να μην θέσει νέους φραγμούς 
στο εμπόριο για έτοιμα προϊόντα ή 
συστατικά τεχνολογιών που 
χρησιμοποιούνται για ΑΠΕ·

αποδεκτές· καλεί την Επιτροπή να 
ολοκληρώσει τάχιστα τις τρέχουσες 
διαδικασίες για τις αθέμιτες πρακτικές· 
τονίζει ότι οι παγκόσμιες αγορές 
προσφέρουν τις καλύτερες προϋποθέσεις 
για την ανάπτυξη των ΑΠΕ· υπογραμμίζει 
ότι πρέπει να προχωρήσει περισσότερο η 
άρση των φραγμών στο εμπόριο· καλεί την 
Επιτροπή να μην θέσει νέους φραγμούς 
στο εμπόριο για έτοιμα προϊόντα ή 
συστατικά τεχνολογιών που 
χρησιμοποιούνται για ΑΠΕ· καλεί την 
Επιτροπή να βοηθήσει τις εταιρείες της 
ΕΕ σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας 
εφοδιασμού να αποκτήσουν πρόσβαση 
στις αγορές εκτός ΕΕ καθώς και να 
αντιμετωπίσουν τις εικαζόμενες 
στρεβλώσεις στον τομέα του εμπορίου, 
συμπεριλαμβανομένων των παράνομων 
κρατικών ενισχύσεων·

Or. en

Τροπολογία 346
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι οι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού στην αγορά δεν είναι 
αποδεκτές· καλεί την Επιτροπή να 
ολοκληρώσει τάχιστα τις τρέχουσες 
διαδικασίες όσον αφορά τη νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού· τονίζει ότι οι ελεύθερες 
παγκόσμιες αγορές προσφέρουν τις 
καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 
των ΑΠΕ· υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
προχωρήσει περισσότερο η άρση των 
φραγμών στο εμπόριο· καλεί την Επιτροπή 
να μην θέσει νέους φραγμούς στο εμπόριο 
για έτοιμα προϊόντα ή συστατικά 
τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για 

20. τονίζει ότι οι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού στην αγορά δεν είναι 
αποδεκτές, καθώς μόνο ο θεμιτός 
ανταγωνισμός εξασφαλίζει διαχρονικά 
στην ΕΕ ένα εύλογο επίπεδο τιμών για τις 
τεχνολογίες στον τομέα των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να 
ολοκληρώσει τάχιστα τις τρέχουσες 
διαδικασίες όσον αφορά τη νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού· τονίζει ότι οι ελεύθερες 
παγκόσμιες αγορές προσφέρουν τις 
καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 
των ΑΠΕ· υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
προχωρήσει περισσότερο η άρση των 
φραγμών στο εμπόριο· καλεί την Επιτροπή 
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ΑΠΕ· να μην θέσει νέους φραγμούς στο εμπόριο 
για έτοιμα προϊόντα ή συστατικά 
τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για 
ΑΠΕ·

Or. de

Τροπολογία 347
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι οι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού στην αγορά δεν είναι 
αποδεκτές· καλεί την Επιτροπή να 
ολοκληρώσει τάχιστα τις τρέχουσες 
διαδικασίες όσον αφορά τη νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού· τονίζει ότι οι ελεύθερες 
παγκόσμιες αγορές προσφέρουν τις 
καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 
των ΑΠΕ· υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
προχωρήσει περισσότερο η άρση των 
φραγμών στο εμπόριο· καλεί την Επιτροπή 
να μην θέσει νέους φραγμούς στο εμπόριο 
για έτοιμα προϊόντα ή συστατικά 
τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για 
ΑΠΕ·

20. τονίζει ότι οι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού στην αγορά δεν είναι 
αποδεκτές· καλεί την Επιτροπή να 
ολοκληρώσει τάχιστα τις τρέχουσες 
διαδικασίες όσον αφορά τη νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού· τονίζει ότι οι ελεύθερες 
παγκόσμιες αγορές προσφέρουν τις 
καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 
των ΑΠΕ· υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
προχωρήσει περισσότερο η άρση των 
φραγμών στο εμπόριο· καλεί την Επιτροπή 
να μην θέσει νέους φραγμούς στο εμπόριο 
για έτοιμα προϊόντα ή συστατικά 
τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για 
ΑΠΕ· καλεί την Επιτροπή να αντιδρά με 
δέοντα τρόπο έναντι φραγμών στο 
εμπόριο που θέτουν τρίτες χώρες και 
έναντι πρακτικών τρίτων χωρών που 
προκαλούν στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού ώστε να εγγυάται τον 
θεμιτό ανταγωνισμό·

Or. de

Τροπολογία 348
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι οι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού στην αγορά δεν είναι 
αποδεκτές καλεί την Επιτροπή να 
ολοκληρώσει τάχιστα τις τρέχουσες 
διαδικασίες όσον αφορά τη νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού τονίζει ότι οι ελεύθερες 
παγκόσμιες αγορές προσφέρουν τις 
καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 
των ΑΠΕ υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
προχωρήσει περισσότερο η άρση των 
φραγμών στο εμπόριο καλεί την Επιτροπή 
να μην θέσει νέους φραγμούς στο εμπόριο 
για έτοιμα προϊόντα ή συστατικά 
τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για 
ΑΠΕ·

20. τονίζει ότι οι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού στην αγορά δεν είναι 
αποδεκτές· καλεί την Επιτροπή να 
ολοκληρώσει τάχιστα τις τρέχουσες 
διαδικασίες όσον αφορά τη νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού· τονίζει ότι οι ελεύθερες 
παγκόσμιες αγορές προσφέρουν τις 
καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 
των ΑΠΕ· υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
προχωρήσει περισσότερο η άρση των 
φραγμών στο εμπόριο· καλεί την Επιτροπή 
να εξετάσει το ενδεχόμενο σύναψης 
διεθνών εμπορικών συμφωνιών, π.χ. την 
επέκταση της υφιστάμενης συμφωνίας 
APEC (Οικονομική Συνεργασία Ασίας –
Ειρηνικού) στην τιμολογιακή πολιτική για 
τις καθαρές τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 349
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι οι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού στην αγορά δεν είναι 
αποδεκτές· καλεί την Επιτροπή να 
ολοκληρώσει τάχιστα τις τρέχουσες 
διαδικασίες όσον αφορά τη νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού· τονίζει ότι οι ελεύθερες 
παγκόσμιες αγορές προσφέρουν τις 
καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 
των ΑΠΕ· υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
προχωρήσει περισσότερο η άρση των 
φραγμών στο εμπόριο· καλεί την Επιτροπή 
να μην θέσει νέους φραγμούς στο εμπόριο 
για έτοιμα προϊόντα ή συστατικά 
τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για 
ΑΠΕ·

20. τονίζει ότι οι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού στην αγορά δεν είναι 
αποδεκτές· καλεί την Επιτροπή να 
ολοκληρώσει τάχιστα τις τρέχουσες 
διαδικασίες όσον αφορά τη νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού· τονίζει ότι οι ελεύθερες 
παγκόσμιες αγορές προσφέρουν τις 
καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 
των ΑΠΕ· επισημαίνει ότι πρέπει να 
προχωρήσει περισσότερο η άρση των 
φραγμών στο εμπόριο, όπως οι απαιτήσεις 
που ισχύουν σε τοπικό επίπεδο για τα 
συστατικά· καλεί την Επιτροπή να μην 
θέσει νέους φραγμούς στο εμπόριο για 
έτοιμα προϊόντα ή συστατικά τεχνολογιών 
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που χρησιμοποιούνται για ΑΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 350
Struan Stevenson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι οι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού στην αγορά δεν είναι 
αποδεκτές· καλεί την Επιτροπή να 
ολοκληρώσει τάχιστα τις τρέχουσες 
διαδικασίες όσον αφορά τη νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού· τονίζει ότι οι ελεύθερες 
παγκόσμιες αγορές προσφέρουν τις 
καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 
των ΑΠΕ· υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
προχωρήσει περισσότερο η άρση των 
φραγμών στο εμπόριο· καλεί την Επιτροπή 
να μην θέσει νέους φραγμούς στο εμπόριο 
για έτοιμα προϊόντα ή συστατικά 
τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για 
ΑΠΕ·

20. τονίζει ότι οι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού στην αγορά δεν είναι 
αποδεκτές· καλεί την Επιτροπή να 
ολοκληρώσει τάχιστα τις τρέχουσες 
διαδικασίες όσον αφορά τη νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού· τονίζει ότι οι ελεύθερες 
παγκόσμιες αγορές προσφέρουν τις 
καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 
των ΑΠΕ χωρίς ενισχύσεις· υπογραμμίζει 
ότι πρέπει να προχωρήσει περισσότερο η 
άρση των φραγμών στο εμπόριο· καλεί την 
Επιτροπή να μην θέσει νέους φραγμούς 
στο εμπόριο για έτοιμα προϊόντα ή 
συστατικά τεχνολογιών που 
χρησιμοποιούνται για ΑΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 351
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι οι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού στην αγορά δεν είναι 
αποδεκτές· καλεί την Επιτροπή να 
ολοκληρώσει τάχιστα τις τρέχουσες 
διαδικασίες όσον αφορά τη νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού· τονίζει ότι οι ελεύθερες 

20. τονίζει ότι οι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού στην αγορά δεν είναι 
αποδεκτές· καλεί την Επιτροπή να 
ολοκληρώσει τάχιστα τις τρέχουσες 
διαδικασίες όσον αφορά τη νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού· τονίζει ότι οι ελεύθερες και 
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παγκόσμιες αγορές προσφέρουν τις 
καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 
των ΑΠΕ· υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
προχωρήσει περισσότερο η άρση των 
φραγμών στο εμπόριο· καλεί την Επιτροπή 
να μην θέσει νέους φραγμούς στο εμπόριο 
για έτοιμα προϊόντα ή συστατικά 
τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για 
ΑΠΕ·

ανοιχτές παγκόσμιες αγορές προσφέρουν 
τις καλύτερες προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη των ΑΠΕ· υπογραμμίζει ότι 
πρέπει να προχωρήσει περισσότερο η άρση 
των φραγμών στο εμπόριο· καλεί την 
Επιτροπή να μην θέσει νέους φραγμούς 
στο εμπόριο για έτοιμα προϊόντα ή 
συστατικά τεχνολογιών που 
χρησιμοποιούνται για ΑΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 352
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
ενισχυμένη συνεργασία με τα γειτονικά 
κράτη της ΕΕ στον τομέα της ενεργειακής 
πολιτικής· τονίζει ότι ειδικότερα στην 
περιοχή της Μεσογείου προσφέρονται 
μεγάλες ευκαιρίες για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ· 
υπενθυμίζει τις δυνατότητες που 
προφέρουν έργα όπως τα Desertec και 
Ήλιος, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη 
της υδροηλεκτρικής ενέργειας στη 
Νορβηγία και την Ελβετία·

21. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
ενισχυμένη συνεργασία με τα γειτονικά 
κράτη της ΕΕ στον τομέα της ενεργειακής 
πολιτικής· υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη 
ενίσχυσης της χρήσης και του εμπορίου 
εντός της ΕΕ και της αξιοποίησης του 
πλεονάσματος των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στον Βορρά και τον Νότο της 
ΕΕ με σκοπό τη μεταγενέστερη και την 
συνεπή αξιοποίηση των ευκαιριών που 
προσφέρει η περιοχή της Μεσογείου· 
υπενθυμίζει τις δυνατότητες που 
προσφέρουν έργα όπως τα Desertec και 
Ήλιος, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη 
της υδροηλεκτρικής ενέργειας στη 
Νορβηγία και την Ελβετία· η ανάπτυξη 
της εν λόγω συνεργασίας απαιτεί την 
εξέταση του ενδεχομένου ενίσχυσης των 
σημείων διασύνδεσης με σκοπό τη 
διασφάλιση της ασφαλούς και 
αποτελεσματικής λειτουργίας των 
συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας των 
κρατών μελών, καθώς και του σχετικού 
κόστους για τις χώρες διαμετακόμισης·

Or. en
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Τροπολογία 353
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
ενισχυμένη συνεργασία με τα γειτονικά 
κράτη της ΕΕ στον τομέα της ενεργειακής 
πολιτικής· τονίζει ότι ειδικότερα στην 
περιοχή της Μεσογείου προσφέρονται 
μεγάλες ευκαιρίες για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ·
υπενθυμίζει τις δυνατότητες που 
προφέρουν έργα όπως τα Desertec και 
Ήλιος, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη 
της υδροηλεκτρικής ενέργειας στη 
Νορβηγία και την Ελβετία·

21. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
ενισχυμένη συνεργασία με τα γειτονικά 
κράτη της ΕΕ στον τομέα της ενεργειακής 
πολιτικής, η οποία θα συμβάλει στην 
ενίσχυση της χρήσης και του εμπορίου 
εντός της ΕΕ και στην αξιοποίηση του 
πλεονάσματος των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στον Βορρά και τον Νότο της 
ΕΕ με σκοπό τη μεταγενέστερη και την 
συνεπή αξιοποίηση των ευκαιριών που 
προσφέρει η περιοχή της Μεσογείου· 
υπενθυμίζει τις δυνατότητες που 
προσφέρουν έργα όπως τα Desertec και 
Ήλιος, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη 
της υδροηλεκτρικής ενέργειας στη 
Νορβηγία και την Ελβετία· υπενθυμίζει ότι 
η ενσωμάτωση των ΑΠΕ από τη Νότιο 
Μεσόγειο απαιτεί την ενίσχυση των 
διασυνοριακών σημείων διασύνδεσης 
εντός της ΕΕ και την αξιολόγηση του 
σχετικού κόστους για τις χώρες 
διαμετακόμισης ενώ παράλληλα πρέπει 
να διασφαλιστεί η ασφαλής και 
αποτελεσματική λειτουργία των 
συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας των 
κρατών μελών· 

Or. en

Τροπολογία 354
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
ενισχυμένη συνεργασία με τα γειτονικά 
κράτη της ΕΕ στον τομέα της ενεργειακής 
πολιτικής· τονίζει ότι ειδικότερα στην 
περιοχή της Μεσογείου προσφέρονται 
μεγάλες ευκαιρίες για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ· 
υπενθυμίζει τις δυνατότητες που 
προφέρουν έργα όπως τα Desertec και 
Ήλιος, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη 
της υδροηλεκτρικής ενέργειας στη 
Νορβηγία και την Ελβετία·

21. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
ενισχυμένη συνεργασία με τα γειτονικά 
κράτη της ΕΕ στον τομέα της ενεργειακής 
πολιτικής από ανανεώσιμες πηγές· τονίζει 
ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, καθώς 
και στην περιοχή της Μεσογείου, 
προσφέρονται μεγάλες ευκαιρίες για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ· 
υπενθυμίζει τις δυνατότητες που 
προσφέρουν μη εγχώρια έργα, οι οποίες 
δεν θα πρέπει ωστόσο να υπονομεύουν 
την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των 
ευρωπαϊκών ΑΠΕ και τα σχετικά οφέλη 
για την ασφάλεια του εφοδιασμού, καθώς 
και η περαιτέρω ανάπτυξη της 
υδροηλεκτρικής ενέργειας στη Νορβηγία 
και την Ελβετία·

Or. en

Τροπολογία 355
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
ενισχυμένη συνεργασία με τα γειτονικά 
κράτη της ΕΕ στον τομέα της ενεργειακής 
πολιτικής· τονίζει ότι ειδικότερα στην 
περιοχή της Μεσογείου προσφέρονται 
μεγάλες ευκαιρίες για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ· 
υπενθυμίζει τις δυνατότητες που 
προφέρουν έργα όπως τα Desertec και 
Ήλιος, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη 
της υδροηλεκτρικής ενέργειας στη 
Νορβηγία και την Ελβετία·

21. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
ενισχυμένη συνεργασία με τα γειτονικά 
κράτη της ΕΕ στον τομέα της ενεργειακής 
πολιτικής· τονίζει ότι ειδικότερα στην 
περιοχή της Μεσογείου προσφέρονται 
μεγάλες ευκαιρίες για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ· 
υπενθυμίζει τις δυνατότητες που 
προσφέρουν έργα όπως τα Desertec και 
Ήλιος, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη 
της υδροηλεκτρικής ενέργειας στη 
Νορβηγία και την Ελβετία· επισημαίνει 
την ανάγκη για σημαντική τοπική 
προστιθέμενη αξία για αυτά τα μεγάλα 
έργα που αφορούν ΑΠΕ και την 
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ευθυγράμμισή τους με τις εθνικές 
αναπτυξιακές στρατηγικές·

Or. en

Τροπολογία 356
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
ενισχυμένη συνεργασία με τα γειτονικά 
κράτη της ΕΕ στον τομέα της ενεργειακής 
πολιτικής· τονίζει ότι ειδικότερα στην 
περιοχή της Μεσογείου προσφέρονται 
μεγάλες ευκαιρίες για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ· 
υπενθυμίζει τις δυνατότητες που 
προφέρουν έργα όπως τα Desertec και 
Ήλιος, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη 
της υδροηλεκτρικής ενέργειας στη 
Νορβηγία και την Ελβετία·

21. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
ενισχυμένη συνεργασία με τα γειτονικά 
κράτη της ΕΕ στον τομέα της ενεργειακής 
πολιτικής· τονίζει ότι ειδικότερα στην 
περιοχή της Μεσογείου προσφέρονται 
μεγάλες ευκαιρίες για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ· 
υπενθυμίζει τις δυνατότητες που 
προσφέρουν έργα όπως τα Desertec,
Medgrid και Ήλιος, καθώς και η 
περαιτέρω ανάπτυξη της υδροηλεκτρικής 
ενέργειας στη Νορβηγία και την Ελβετία·

Or. en

Τροπολογία 357
Hannu Takkula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
ενισχυμένη συνεργασία με τα γειτονικά 
κράτη της ΕΕ στον τομέα της ενεργειακής 
πολιτικής· τονίζει ότι ειδικότερα στην 
περιοχή της Μεσογείου προσφέρονται 
μεγάλες ευκαιρίες για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ· 
υπενθυμίζει τις δυνατότητες που 

21. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
ενισχυμένη συνεργασία με τα γειτονικά 
κράτη της ΕΕ στον τομέα της ενεργειακής 
πολιτικής· τονίζει ότι ειδικότερα στην 
περιοχή της Μεσογείου προσφέρονται 
μεγάλες ευκαιρίες για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ· 
υπενθυμίζει τις δυνατότητες που 
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προφέρουν έργα όπως τα Desertec και 
Ήλιος, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη 
της υδροηλεκτρικής ενέργειας στη 
Νορβηγία και την Ελβετία·

προσφέρουν έργα όπως τα Desertec και 
Ήλιος, η περαιτέρω ανάπτυξη της 
υδροηλεκτρικής ενέργειας στη Νορβηγία 
και την Ελβετία, καθώς και η προώθηση 
της χρήσης ιδιωτικών μέσων 
χρηματοδότησης, όπως το 
συνεταιριστικό μοντέλο που 
χρησιμοποιείται από τη Φινλανδία, στο 
πλαίσιο της δέσμευσής της για ένα μέλλον 
ουδέτερο από άποψη εκπομπών άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 358
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
ενισχυμένη συνεργασία με τα γειτονικά 
κράτη της ΕΕ στον τομέα της ενεργειακής 
πολιτικής· τονίζει ότι ειδικότερα στην 
περιοχή της Μεσογείου προσφέρονται 
μεγάλες ευκαιρίες για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ· 
υπενθυμίζει τις δυνατότητες που 
προφέρουν έργα όπως τα Desertec και 
Ήλιος, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη 
της υδροηλεκτρικής ενέργειας στη 
Νορβηγία και την Ελβετία·

21. τονίζει την ανάγκη για ενισχυμένη 
συνεργασία με τα γειτονικά κράτη της ΕΕ 
στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής· 
τονίζει ότι ειδικότερα στην περιοχή της 
Μεσογείου προσφέρονται μεγάλες 
ευκαιρίες για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από ΑΠΕ· υπενθυμίζει τις 
δυνατότητες που προσφέρουν έργα όπως τα 
Desertec και Ήλιος, καθώς και η 
περαιτέρω ανάπτυξη της υδροηλεκτρικής 
ενέργειας στη Νορβηγία και την Ελβετία 
(συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης 
μέσω άντλησης για την εξισορρόπηση 
των ΑΠΕ)·

Or. en

Τροπολογία 359
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. ζητεί συντονισμένη δράση με άλλους 
ηγέτες στον τομέα της τεχνολογίας (ΗΠΑ 
και Ιαπωνία) προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι αναδυόμενες 
προκλήσεις, όπως η έλλειψη πρώτων 
υλών και σπάνιων γαιών, που επηρεάζουν 
την αξιοποίηση των τεχνολογιών για 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές·

Or. en

Τροπολογία 360
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. τονίζει ότι ο στόχος μιας 
ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της 
ενεργειακής πολιτικής τόσο στο 
εσωτερικό της ΕΕ όσο και με τα 
γειτονικά της κράτη πρέπει να 
συνοδεύεται από την ανάπτυξη των 
απαραίτητων ενεργειακών υποδομών·

Or. de

Τροπολογία 361
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. τονίζει ότι, κατά τη σύναψη 
ενεργειακών συμβάσεων με τρίτες χώρες, 
πρέπει να μεριμνάται από τα κράτη μέλη, 
σε συνεργασία με την Επιτροπή, για 
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δέσμευση έναντι των στόχων της 
ευρωπαϊκής πολιτικής ανάπτυξης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 362
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη Καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη και 
βιομηχανική πολιτική

Or. en

Τροπολογία 363
Béla Kovács

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα) (μετά τον υπότιτλο «Καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη»)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. επισημαίνει ότι ζητήματα που 
αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
καθώς και την ενεργειακή απόδοση έχουν 
μεγάλη σημασία για τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 364
Béla Kovács

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα) (μετά τον υπότιτλο «Καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη»)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αλλάξουν τις κατευθυντήριες 
οδηγίες-πλαίσιο, ώστε εταιρείες που είναι 
ΜΜΕ να αποκτήσουν προνομιακό 
καθεστώς όσον αφορά ενισχύσεις και 
επιδοτήσεις έναντι μεγάλων εταιρειών·

Or. en

Τροπολογία 365
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επισημαίνει ότι η Ευρώπη έχει ηγετικό 
ρόλο από τεχνολογική άποψη στον τομέα 
των ΑΠΕ· τονίζει ότι σε τούτο 
συμβάλλουν ιδίως οι ΜΜΕ· υπογραμμίζει 
ότι μόνο η καινοτομία μέσω της έρευνας 
και της ανάπτυξης μπορεί να διασφαλίσει 
την ευρωπαϊκή τεχνολογική υπεροχή στις 
αγορές για τεχνολογίες ΑΠΕ·

22. επισημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να 
καταβάλει προσπάθειες στο πλαίσιο των 
βιομηχανικών της ικανοτήτων και των 
ικανοτήτων της στον τομέα Ε&Α εάν 
θέλει να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο 
από τεχνολογική άποψη στον τομέα των 
ΑΠΕ· επισημαίνει τον ρόλο των ΜΜΕ σε 
τέτοιου είδους προσπάθειες· υπογραμμίζει 
ότι μόνο η καινοτομία μέσω της έρευνας 
και της ανάπτυξης μπορεί να διασφαλίσει 
την ευρωπαϊκή τεχνολογική υπεροχή στις 
αγορές για τεχνολογίες ΑΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 366
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22



AM\920120EL.doc 199/283 PE500.604v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επισημαίνει ότι η Ευρώπη έχει ηγετικό 
ρόλο από τεχνολογική άποψη στον τομέα 
των ΑΠΕ· τονίζει ότι σε τούτο 
συμβάλλουν ιδίως οι ΜΜΕ· υπογραμμίζει 
ότι μόνο η καινοτομία μέσω της έρευνας 
και της ανάπτυξης μπορεί να διασφαλίσει
την ευρωπαϊκή τεχνολογική υπεροχή στις 
αγορές για τεχνολογίες ΑΠΕ·

22. επισημαίνει ότι η Ευρώπη έχει ηγετικό 
ρόλο από τεχνολογική άποψη στον τομέα 
των ΑΠΕ· αναγνωρίζει ότι ο τομέας της 
ενέργειας, ιδίως λόγω της συμβολής των 
ΜΜΕ, αποτελεί κινητήριο δύναμη άλλων 
ευρωπαϊκών οικονομικών τομέων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων των 
μετάλλων, του ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, της ΤΠ, των 
κατασκευών, των μεταφορών και των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, αλλά δεν 
επωφελείται ακόμα από καμία 
βιομηχανική στρατηγική· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει 
βιομηχανική στρατηγική για τις 
τεχνολογίες ΑΠΕ, καθώς μόνο αυτή και η 
καινοτομία μέσω της έρευνας και της 
ανάπτυξης μπορούν να διασφαλίσουν την 
ευρωπαϊκή τεχνολογική υπεροχή στις 
αγορές για τεχνολογίες ΑΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 367
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επισημαίνει ότι η Ευρώπη έχει ηγετικό 
ρόλο από τεχνολογική άποψη στον τομέα 
των ΑΠΕ· τονίζει ότι σε τούτο 
συμβάλλουν ιδίως οι ΜΜΕ· υπογραμμίζει 
ότι μόνο η καινοτομία μέσω της έρευνας 
και της ανάπτυξης μπορεί να διασφαλίσει 
την ευρωπαϊκή τεχνολογική υπεροχή στις 
αγορές για τεχνολογίες ΑΠΕ·

22. επισημαίνει ότι η Ευρώπη έχει ηγετικό 
ρόλο από τεχνολογική άποψη στον τομέα 
των ΑΠΕ· τονίζει ότι σε τούτο 
συμβάλλουν ιδίως οι ΜΜΕ· υπογραμμίζει 
την ανάγκη προώθησης ενός 
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος για τη 
λειτουργία και τη διεθνοποίηση των 
ΜΜΕ και καταβολής προσπαθειών για 
μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων· 
υπογραμμίζει ότι μόνο η καινοτομία μέσω 
της έρευνας και της ανάπτυξης μπορεί να 
διασφαλίσει την ευρωπαϊκή τεχνολογική 
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υπεροχή στις αγορές για τεχνολογίες ΑΠΕ·

Or. sl

Τροπολογία 368
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επισημαίνει ότι η Ευρώπη έχει ηγετικό 
ρόλο από τεχνολογική άποψη στον τομέα 
των ΑΠΕ· τονίζει ότι σε τούτο 
συμβάλλουν ιδίως οι ΜΜΕ· υπογραμμίζει 
ότι μόνο η καινοτομία μέσω της έρευνας 
και της ανάπτυξης μπορεί να διασφαλίσει 
την ευρωπαϊκή τεχνολογική υπεροχή στις 
αγορές για τεχνολογίες ΑΠΕ·

22. επισημαίνει ότι η Ευρώπη έχει ηγετικό 
ρόλο από τεχνολογική άποψη στον τομέα 
των ΑΠΕ· τονίζει ότι σε τούτο 
συμβάλλουν ιδίως οι ΜΜΕ· υπογραμμίζει 
ότι μόνο η καινοτομία μέσω της έρευνας 
και της ανάπτυξης μπορεί να διασφαλίσει 
την ευρωπαϊκή τεχνολογική υπεροχή στις 
αγορές για τεχνολογίες ΑΠΕ· τονίζει ότι, 
με δεδομένη την ισχύουσα έλλειψη 
δημόσιας χρηματοδότησης της Ε&Α για 
την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, ο 
καλύτερος τρόπος για την προώθηση της 
καινοτομίας είναι να διασφαλισθεί η 
μακροπρόθεσμη βεβαιότητα των 
επενδυτών του ιδιωτικού τομέα·

Or. en

Τροπολογία 369
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. επισημαίνει ότι η διεθνής 
συνεργασία πρέπει να βασίζεται σε υγιές 
ρυθμιστικό πλαίσιο και στο κεκτημένο 
της Ένωσης σχετικά με τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, όπως στο υφιστάμενο 
πλαίσιο της Ενεργειακής Κοινότητας, 
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προκειμένου να είναι περισσότερο 
σταθερή και αξιόπιστη·

Or. pl

Τροπολογία 370
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. επισημαίνει ότι η μετατόπιση της 
βιώσιμης επιστημονικής και 
τεχνολογικής καινοτομίας από την 
Ευρώπη προς άλλα μέρη του κόσμου 
ενδέχεται να οδηγήσει την ΕΕ στην 
απώλεια του τεχνολογικού της 
προβαδίσματος στον τομέα των ΑΠΕ και 
στη μετατροπή της σε καθαρό εισαγωγέα 
αυτών των τεχνολογιών και των σχετικών 
τελικών προϊόντων· υπογραμμίζει, εν 
προκειμένω, τη σημασία της ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας για την ανάπτυξη 
και την εγχώρια παραγωγή τεχνολογιών 
και προϊόντων ΑΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 371
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. υπογραμμίζει ότι περισσότερες από 
500.000 θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν 
στον τομέα ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και ότι το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της Ευρώπης που βασίζεται 



PE500.604v01-00 202/283 AM\920120EL.doc

EL

σε ένα εργατικό δυναμικό υψηλής 
ειδίκευσης θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο 
μέλλον με σκοπό τη διασφάλιση της 
ισχύουσας τεχνολογικής υπεροχής της και 
τη δημιουργία περαιτέρω απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 372
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. τονίζει τη σημασία των επενδύσεων 
στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων 
υλικών και τεχνολογιών αποθήκευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. ro

Τροπολογία 373
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. τονίζει ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
που είναι ικανά να παράξουν ειδικευμένο 
εργατικό δυναμικό και την επόμενη γενιά 
επιστημόνων και εφευρετών στον τομέα 
των τεχνολογιών ΑΠΕ αποτελούν βασική 
προτεραιότητα· εν προκειμένω, 
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 τομέα ενέργειας από 
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ανανεώσιμες πηγές·

Or. en

Τροπολογία 374
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. υπογραμμίζει τη βιομηχανική 
υπεροχή της ΕΕ όσον αφορά τις χερσαίες 
αιολικές τεχνολογίες και τις μεγάλες 
δυνατότητες της ευρωπαϊκής υπεράκτιας 
αιολικής βιομηχανίας για την 
επανεκβιομηχάνιση των κρατών μελών 
που συνορεύουν με τη Βαλτική και τη 
Βόρειο Θάλασσα·

Or. en

Τροπολογία 375
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22γ. θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την 
συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών 
μηχανισμών κατοχύρωσης διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας στον τομέα των ΑΠΕ, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση 
σε πολύτιμη διανοητική ιδιοκτησία που 
παραμένει αναξιοποίητη• επισημαίνει την 
ανάγκη δραστηριοποίησης του 
ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
κατά προτεραιότητα στον τομέα των 
ΑΠΕ·
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Or. el

Τροπολογία 376
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η έρευνα και η ανάπτυξη 
παραμελήθηκαν σε ορισμένους τομείς του 
κλάδου των ΑΠΕ, γεγονός που σε 
ορισμένες περιπτώσεις οδήγησε σε 
οικονομικές δυσχέρειες· τονίζει την 
ανάγκη επενδύσεων στην περαιτέρω 
ανάπτυξη υφισταμένων τεχνολογιών με 
στόχο τη διατήρηση ή την επίτευξη 
ανταγωνιστικότητας·

23. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η έρευνα και η ανάπτυξη 
παραμελήθηκαν σε ορισμένους τομείς του 
κλάδου των ΑΠΕ, π.χ. στον τομέα των 
φωτοβολταϊκών, γεγονός που σε
ορισμένες περιπτώσεις οδήγησε σε 
οικονομικές δυσχέρειες λόγω της έλλειψης 
εμπειρίας όσον αφορά τις οικονομίες 
κλίμακας· ως εκ τούτου, καλεί την 
Επιτροπή να ενσωματώσει στις 
προτεραιότητές της, μέσω πιλοτικών 
έργων, τεχνολογικών πλατφόρμων ή 
άλλων προγραμμάτων, έργα μεγάλης 
κλίμακας (+2500 MW) για μονάδες 
παραγωγής φωτοβολταϊκών στοιχείων· 
τονίζει την ανάγκη επενδύσεων στην 
περαιτέρω ανάπτυξη αναδυόμενων και 
υφισταμένων τεχνολογιών, όπως η μαζική 
παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων 
φωτοβολταϊκών, η χρήση ανεξάρτητων 
συστημάτων σε αγροτικές περιοχές που 
βασίζονται σε μικροδίκτυα, τα οποία 
τροφοδοτούνται μέσω φωτοβολταϊκών, 
και άλλες αποκεντρωμένες μορφές 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς 
και η ολοκλήρωση των συστημάτων 
μεταφορών και ενέργειας, με στόχο τη 
διατήρηση ή την επίτευξη 
ανταγωνιστικότητας·

Or. en

Τροπολογία 377
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η έρευνα και η ανάπτυξη 
παραμελήθηκαν σε ορισμένους τομείς του 
κλάδου των ΑΠΕ, γεγονός που σε 
ορισμένες περιπτώσεις οδήγησε σε 
οικονομικές δυσχέρειες· τονίζει την 
ανάγκη επενδύσεων στην περαιτέρω 
ανάπτυξη υφισταμένων τεχνολογιών με 
στόχο τη διατήρηση ή την επίτευξη 
ανταγωνιστικότητας·

23. πιστεύει ότι η στοχευμένη Ε&Α με 
χρήση των υφιστάμενων μέσων πρέπει να 
καταστεί αποτελεσματικότερη και 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι η έρευνα και η ανάπτυξη 
παραμελήθηκαν σε ορισμένους τομείς του 
κλάδου των ΑΠΕ, γεγονός που προκάλεσε 
δυσκολίες κατά την εμπορευματοποίησή 
τους· τονίζει την ανάγκη επενδύσεων στην 
περαιτέρω ανάπτυξη υφισταμένων 
τεχνολογιών με στόχο την επίτευξη 
ανταγωνιστικότητας καθώς και τη 
διασφάλιση ότι ο κύκλος ζωής τους θα 
παραμείνει βιώσιμος·

Or. en

Τροπολογία 378
Hannu Takkula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η έρευνα και η ανάπτυξη 
παραμελήθηκαν σε ορισμένους τομείς του 
κλάδου των ΑΠΕ, γεγονός που σε 
ορισμένες περιπτώσεις οδήγησε σε 
οικονομικές δυσχέρειες· τονίζει την
ανάγκη επενδύσεων στην περαιτέρω 
ανάπτυξη υφισταμένων τεχνολογιών με 
στόχο τη διατήρηση ή την επίτευξη
ανταγωνιστικότητας·

23. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η έρευνα και η ανάπτυξη 
παραμελήθηκαν σε ορισμένους τομείς του 
κλάδου των ΑΠΕ, γεγονός που σε 
ορισμένες περιπτώσεις οδήγησε σε 
οικονομικές δυσχέρειες· τονίζει ότι 
παράλληλα με τις καινοτόμους νέες 
τεχνολογίες υπάρχει ανάγκη επενδύσεων 
στην περαιτέρω ανάπτυξη υφισταμένων 
τεχνολογιών με στόχο τη διατήρηση της
ανταγωνιστικότητας·

Or. en
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Τροπολογία 379
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η έρευνα και η ανάπτυξη 
παραμελήθηκαν σε ορισμένους τομείς του 
κλάδου των ΑΠΕ, γεγονός που σε 
ορισμένες περιπτώσεις οδήγησε σε 
οικονομικές δυσχέρειες· τονίζει την 
ανάγκη επενδύσεων στην περαιτέρω 
ανάπτυξη υφισταμένων τεχνολογιών με 
στόχο τη διατήρηση ή την επίτευξη 
ανταγωνιστικότητας·

23. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η έρευνα και η ανάπτυξη 
παραμελήθηκαν σε ορισμένους τομείς του 
κλάδου των ΑΠΕ, γεγονός που σε 
ορισμένες περιπτώσεις οδήγησε σε 
οικονομικές δυσχέρειες· τονίζει την 
ανάγκη επενδύσεων στην περαιτέρω 
ανάπτυξη υφισταμένων τεχνολογιών με 
στόχο τη διατήρηση ή την επίτευξη 
ανταγωνιστικότητας· επισημαίνει ότι οι 
νέες τεχνολογίες ή οι νέες ιδέες που 
αφορούν παλαιές τεχνολογίες θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη και να τυγχάνουν 
υποστήριξης·

Or. en

Τροπολογία 380
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η έρευνα και η ανάπτυξη 
παραμελήθηκαν σε ορισμένους τομείς του 
κλάδου των ΑΠΕ, γεγονός που σε 
ορισμένες περιπτώσεις οδήγησε σε 
οικονομικές δυσχέρειες· τονίζει την 
ανάγκη επενδύσεων στην περαιτέρω 
ανάπτυξη υφισταμένων τεχνολογιών με 
στόχο τη διατήρηση ή την επίτευξη 
ανταγωνιστικότητας·

23. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η έρευνα και η ανάπτυξη 
παραμελήθηκαν σε ορισμένους τομείς του 
κλάδου των ΑΠΕ, γεγονός που σε 
ορισμένες περιπτώσεις οδήγησε σε 
οικονομικές δυσχέρειες· τονίζει την 
ανάγκη επενδύσεων στην περαιτέρω 
ανάπτυξη υφισταμένων τεχνολογιών με 
στόχο τη διατήρηση ή την επίτευξη 
ανταγωνιστικότητας· επισημαίνει τις 
επενδύσεις σε Ε&Α στον τομέα της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ιδίως 
στον τομέα της ικανότητας παραγωγής 
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ενέργειας, της απόδοσης και της μείωσης 
του χωροταξικού αποτυπώματος·

Or. sl

Τροπολογία 381
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να μην παραβλέπουν ιδίως την 
υδροηλεκτρική ενέργεια που έχει 
αποδείξει την αξία της έναντι άλλων 
τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και να επιστήσουν 
την προσοχή π.χ. στην έρευνα, την 
ανάπτυξη και την επίδειξη της 
αποθήκευσης σε αντλησιοταμιευτήρες με 
διαφορετική ταχύτητα, η οποία επιτρέπει 
μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη ρύθμιση της 
ταχύτητας αποθήκευσης και μπορεί, ως 
εκ τούτου, να ενεργοποιηθεί ταχύτερα και 
περισσότερο στοχευμένα·

Or. de

Τροπολογία 382
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. πιστεύει ότι το στρατηγικό σχέδιο 
ενεργειακών τεχνολογιών (σχέδιο ΣΕΤ) 
παρέχει τη δυνατότητα περαιτέρω 
προώθησης και ανάπτυξης νέων και 
αναδυόμενων ΑΠΕ, όπως η θαλάσσια 
ενέργεια, καθώς και αντιμετώπισης των 



PE500.604v01-00 208/283 AM\920120EL.doc

EL

προκλήσεων της εξισορρόπησης, των 
έξυπνων λύσεων ενέργειας και της 
αποθήκευσης·

Or. en

Τροπολογία 383
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να επενδύσουν στην έρευνα 
που βασίζεται στη χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας με βιομηχανικές 
εφαρμογές, για παράδειγμα στον κλάδο 
της αυτοκινητοβιομηχανίας·

Or. ro

Τροπολογία 384
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επικροτεί την εξαγγελία της 
Επιτροπής ότι θα εκδώσει το 2013 
ανακοίνωση σχετικά με την πολιτική για 
την ενεργειακή τεχνολογία· καλεί την 
Επιτροπή να επικεντρωθεί εν προκειμένω 
στις τεχνολογίες αποθήκευσης·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 385
Fiona Hall
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επικροτεί την εξαγγελία της Επιτροπής 
ότι θα εκδώσει το 2013 ανακοίνωση 
σχετικά με την πολιτική για την ενεργειακή 
τεχνολογία· καλεί την Επιτροπή να 
επικεντρωθεί εν προκειμένω στις
τεχνολογίες αποθήκευσης·

24. επικροτεί την εξαγγελία της Επιτροπής 
ότι θα εκδώσει το 2013 ανακοίνωση 
σχετικά με την πολιτική για την ενεργειακή 
τεχνολογία· καλεί την Επιτροπή να 
επικεντρωθεί στην υλοποίηση του σχεδίου 
ΣΕΤ και να συμπεριλάβει τεχνολογίες 
αποθήκευσης·

Or. en

Τροπολογία 386
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επικροτεί την εξαγγελία της Επιτροπής 
ότι θα εκδώσει το 2013 ανακοίνωση 
σχετικά με την πολιτική για την ενεργειακή 
τεχνολογία· καλεί την Επιτροπή να 
επικεντρωθεί εν προκειμένω στις 
τεχνολογίες αποθήκευσης·

24. επικροτεί την εξαγγελία της Επιτροπής 
ότι θα εκδώσει το 2013 ανακοίνωση 
σχετικά με την πολιτική για την ενεργειακή 
τεχνολογία· καλεί την Επιτροπή να μην 
παραμελεί τις από καιρό 
χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες ΑΠΕ που 
έχουν αποδείξει την αξία τους και να 
επικεντρωθεί στις τεχνολογίες 
αποθήκευσης·

Or. de

Τροπολογία 387
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επικροτεί την εξαγγελία της Επιτροπής 24. επικροτεί την εξαγγελία της Επιτροπής 
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ότι θα εκδώσει το 2013 ανακοίνωση 
σχετικά με την πολιτική για την ενεργειακή 
τεχνολογία· καλεί την Επιτροπή να 
επικεντρωθεί εν προκειμένω στις 
τεχνολογίες αποθήκευσης·

ότι θα εκδώσει το 2013 ανακοίνωση 
σχετικά με την πολιτική για την ενεργειακή 
τεχνολογία· καλεί την Επιτροπή να 
επικεντρωθεί εν προκειμένω στις 
τεχνολογίες που βελτιώνουν την 
ανταγωνιστικότητα των ΑΠΕ και την 
ενσωμάτωσή τους στο σύστημα 
ενέργειας, όπως οι τεχνολογίες
αποθήκευσης·

Or. en

Τροπολογία 388
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επικροτεί την εξαγγελία της Επιτροπής 
ότι θα εκδώσει το 2013 ανακοίνωση 
σχετικά με την πολιτική για την ενεργειακή 
τεχνολογία· καλεί την Επιτροπή να 
επικεντρωθεί εν προκειμένω στις 
τεχνολογίες αποθήκευσης·

24. επικροτεί την εξαγγελία της Επιτροπής 
ότι θα εκδώσει το 2013 ανακοίνωση 
σχετικά με την πολιτική για την ενεργειακή 
τεχνολογία· καλεί την Επιτροπή να 
επικεντρωθεί εν προκειμένω στις 
τεχνολογίες διαχείρισης δικτύου και 
αποθήκευσης, στην ευέλικτη 
κατανεμημένη παραγωγή, στην 
παραγωγή πολύ μικρής κλίμακας και 
ιδίως σε λύσεις ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 389
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επικροτεί την εξαγγελία της Επιτροπής 
ότι θα εκδώσει το 2013 ανακοίνωση 
σχετικά με την πολιτική για την ενεργειακή 

24. επικροτεί την εξαγγελία της Επιτροπής 
ότι θα εκδώσει το 2013 ανακοίνωση 
σχετικά με την πολιτική για την ενεργειακή 
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τεχνολογία· καλεί την Επιτροπή να 
επικεντρωθεί εν προκειμένω στις 
τεχνολογίες αποθήκευσης·

τεχνολογία· καλεί την Επιτροπή να 
επικεντρωθεί εν προκειμένω στην 
υλοποίηση του σχεδίου ΣΕΤ, στις 
τεχνολογίες θέρμανσης και ψύξης με 
χρήση ΑΠΕ και στις τεχνολογίες 
αποθήκευσης·

Or. en

Τροπολογία 390
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επικροτεί την εξαγγελία της Επιτροπής 
ότι θα εκδώσει το 2013 ανακοίνωση 
σχετικά με την πολιτική για την ενεργειακή 
τεχνολογία· καλεί την Επιτροπή να 
επικεντρωθεί εν προκειμένω στις 
τεχνολογίες αποθήκευσης·

24. επικροτεί την εξαγγελία της Επιτροπής 
ότι θα εκδώσει το 2013 ανακοίνωση 
σχετικά με την πολιτική για την ενεργειακή 
τεχνολογία· καλεί την Επιτροπή να 
επικεντρωθεί εν προκειμένω στις 
τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας και 
διοξειδίου του άνθρακα·

Or. sl

Τροπολογία 391
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επικροτεί την εξαγγελία της Επιτροπής 
ότι θα εκδώσει το 2013 ανακοίνωση 
σχετικά με την πολιτική για την ενεργειακή 
τεχνολογία· καλεί την Επιτροπή να 
επικεντρωθεί εν προκειμένω στις 
τεχνολογίες αποθήκευσης·

24. επικροτεί την εξαγγελία της Επιτροπής 
ότι θα εκδώσει το 2013 ανακοίνωση 
σχετικά με την πολιτική για την ενεργειακή 
τεχνολογία· καλεί την Επιτροπή να 
επικεντρωθεί εν προκειμένω στις 
τεχνολογίες θέρμανσης και ψύξης και 
στις τεχνολογίες αποθήκευσης·
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Or. en

Τροπολογία 392
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. επισημαίνει ότι το σχέδιο ΣΕΤ
οδήγησε στη δρομολόγηση βιομηχανικών 
πρωτοβουλιών για τις ΑΠΕ, στο πλαίσιο 
των οποίων εκπονήθηκαν σαφείς και 
λεπτομερείς χάρτες πορείας για την Ε&Α· 
επιμένει ως προς τη σημασία της ένταξης 
και άλλων καινοτόμων τεχνολογιών για 
την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, 
όπως η θαλάσσια και η παλιρροϊκή, και 
της χρηματοδότησης αυτού του είδους 
των πρωτοβουλιών μέσω ειδικών 
κονδυλίων που θα δημιουργηθούν στο 
πλαίσιο του προϋπολογισμού για το 
σχέδιο ΣΕΤ·

Or. en

Τροπολογία 393
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναπτύξει βιομηχανική στρατηγική για 
την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, 
ιδίως τον τομέα αιολικής ενέργειας, στην 
οποία θα συμπεριλαμβάνονται οι σχετικοί 
φορείς (βιομηχανία και κυβέρνηση) σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· ζητεί 
να βασίζεται μια τέτοια στρατηγική στις 
υπάρχουσες δημόσιες και ιδιωτικές 
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δεσμεύσεις όσον αφορά την τεχνολογική 
καινοτομία, τα σημεία συμφόρησης στην 
αλυσίδα εφοδιασμού και τη 
χρηματοδότηση, ούτως ώστε οι νέες 
οικονομικές δυνατότητες που θα 
δημιουργηθούν να είναι μακροπρόθεσμες 
και η Ευρώπη να διατηρήσει την 
παγκόσμια πρωτοκαθεδρία της στον εν 
λόγω τομέα·

Or. en

Τροπολογία 394
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καλεί την Επιτροπή να χαράξει 
στρατηγική βιομηχανικής πολιτικής για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία 
θα καλύπτει ολόκληρο το φάσμα από την 
έρευνα και ανάπτυξη ως τη 
χρηματοδότηση, με σκοπό να 
διασφαλισθεί η τεχνολογική υπεροχή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 395
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. υπογραμμίζει ότι η έρευνα έχει 
καίρια σημασία για την ανάπτυξη και τον 
οικονομικά προσιτό χαρακτήρα των νέων 
και καθαρών τεχνολογιών· πιστεύει ότι το 
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σχέδιο ΣΕΤ μπορεί να συμβάλει σε 
σημαντικό βαθμό στο να καταστούν 
προσιτές και ανταγωνιστικές οι 
τεχνολογίες που αφορούν την ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές·

Or. en

Τροπολογία 396
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την 
προώθηση της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές

Επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«ΕΕ 2020»

Or. en

Τροπολογία 397
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την 
προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές

Επίτευξη των στόχων που αφορούν την 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ως το 
2020

Or. en

Τροπολογία 398
Bendt Bendtsen, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα) (μετά τον υπότιτλο «Ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την προώθηση 
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της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές»)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. φρονεί ότι ένας πρωταρχικός στόχος 
που θα αφορά τις ΑΠΕ θα πρέπει να 
αποτελέσει επίσης τη βάση της 
μελλοντικής πολιτικής της ΕΕ για τις 
ΑΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 399
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν σήμερα περί τα 170 
διαφορετικά είδη συστημάτων ενίσχυσης· 
υπογραμμίζει ότι η εν λόγω στήριξη έχει 
προκαλέσει έντονη ανάπτυξη, ωστόσο 
ορισμένα από τα συστήματα ενίσχυσης 
είναι υπερβολικά ακριβά και, επιβαρύνουν 
ενίοτε οικονομικά τους καταναλωτές σε 
σημαντικό βαθμό, χωρίς προηγουμένως 
να έχει δοθεί στους τελευταίους 
δυνατότητα επιλογής· επισημαίνει ότι 
παρά τις εν λόγω επιδοτήσεις, οι ΑΠΕ 
στάθηκε μέχρι σήμερα δυνατόν να 
καταστούν ανταγωνιστικές σε σύγκριση 
με τις συμβατικές πηγές παραγωγής 
ενέργειας μόνο σε επιμέρους τομείς ή σε 
προνομιακές γεωγραφικές θέσεις·

25. τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν σήμερα περί τα 170 
διαφορετικά είδη συστημάτων ενίσχυσης· 
υπογραμμίζει ότι η εν λόγω στήριξη έχει 
προκαλέσει έντονη ανάπτυξη, ωστόσο, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, αυτού του είδους 
τα συστήματα ενίσχυσης έχουν υπάρξει 
ασταθή ή υπερβολικά ακριβά και 
επιβαρύνουν ενίοτε οικονομικά τους 
καταναλωτές σε σημαντικό βαθμό·

Or. en

Τροπολογία 400
Kathleen Van Brempt
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν σήμερα περί τα 170 
διαφορετικά είδη συστημάτων ενίσχυσης· 
υπογραμμίζει ότι η εν λόγω στήριξη έχει 
προκαλέσει έντονη ανάπτυξη, ωστόσο 
ορισμένα από τα συστήματα ενίσχυσης 
είναι υπερβολικά ακριβά και, επιβαρύνουν 
ενίοτε οικονομικά τους καταναλωτές σε 
σημαντικό βαθμό, χωρίς προηγουμένως 
να έχει δοθεί στους τελευταίους 
δυνατότητα επιλογής· επισημαίνει ότι 
παρά τις εν λόγω επιδοτήσεις, οι ΑΠΕ 
στάθηκε μέχρι σήμερα δυνατόν να 
καταστούν ανταγωνιστικές σε σύγκριση 
με τις συμβατικές πηγές παραγωγής 
ενέργειας μόνο σε επιμέρους τομείς ή σε 
προνομιακές γεωγραφικές θέσεις·

25. τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν σήμερα περί τα 170 
διαφορετικά είδη συστημάτων ενίσχυσης· 
υπογραμμίζει ότι η εν λόγω στήριξη έχει 
προκαλέσει έντονη ανάπτυξη, ωστόσο 
ορισμένα από τα συστήματα ενίσχυσης 
κατέδειξαν ελλείψεις εξαιτίας της 
έλλειψης εμπειρίας στον συγκεκριμένο 
τομέα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι 
ορισμένες φορές, εν μέρει χάρη στις εν 
λόγω ενισχύσεις, οι ΑΠΕ κατόρθωσαν να 
καταστούν ανταγωνιστικές έναντι των 
συμβατικών μεθόδων παραγωγής 
ενέργειας· τονίζει ότι, για να 
δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού 
στην αγορά, οι εναπομένουσες ενισχύσεις 
για συμβατικές τεχνολογίες πρέπει να 
καταργηθούν σταδιακά, όπως και οι 
ενισχύσεις για τις ΑΠΕ, όταν δεν είναι 
πλέον αναγκαίες και όταν έχουν 
εξαλειφθεί όλες οι στρεβλώσεις της 
αγοράς, ούτως ώστε όλες οι τεχνολογίες 
να μπορούν να συμμετέχουν στον 
ανταγωνισμό υπό ισότιμες συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 401
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν σήμερα περί τα 170 
διαφορετικά είδη συστημάτων ενίσχυσης· 
υπογραμμίζει ότι η εν λόγω στήριξη έχει 
προκαλέσει έντονη ανάπτυξη, ωστόσο 

25. τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν σήμερα μεγάλη ποικιλία
συστημάτων ενίσχυσης ανάλογα με τις 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα 
και τις φιλοδοξίες αυτής· υπογραμμίζει 
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ορισμένα από τα συστήματα ενίσχυσης 
είναι υπερβολικά ακριβά και, επιβαρύνουν 
ενίοτε οικονομικά τους καταναλωτές σε 
σημαντικό βαθμό, χωρίς προηγουμένως 
να έχει δοθεί στους τελευταίους 
δυνατότητα επιλογής· επισημαίνει ότι 
παρά τις εν λόγω επιδοτήσεις, οι ΑΠΕ 
στάθηκε μέχρι σήμερα δυνατόν να 
καταστούν ανταγωνιστικές σε σύγκριση 
με τις συμβατικές πηγές παραγωγής 
ενέργειας μόνο σε επιμέρους τομείς ή σε 
προνομιακές γεωγραφικές θέσεις·

ότι η εν λόγω στήριξη έχει προκαλέσει 
έντονη ανάπτυξη, ωστόσο ορισμένα από τα 
συστήματα ενίσχυσης δεν 
προσαρμόστηκαν εγκαίρως, με 
αποτέλεσμα να παρέχουν προσωρινά 
ανεπαρκή στήριξη, και επιβαρύνουν 
ενίοτε οικονομικά τους καταναλωτές σε 
σημαντικό βαθμό εντάσσοντας πρόσθετα 
κοστολογικά στοιχεία στις τιμές της 
ηλεκτρικής ενέργειας που δεν έχουν 
καμία σχέση με τη δέουσα στήριξη των 
ΑΠΕ· ως εκ τούτου, καλεί τα κράτη μέλη 
να εξασφαλίσουν πλήρη διαφάνεια 
σχετικά με το μερίδιο και την προέλευση 
αυτού του κόστους σε σύγκριση με το 
κόστος των μέτρων στήριξης που 
παρέχονται σε άλλες μορφές ενέργειας, 
καθώς και σε σχέση με το ποσοστό 
αύξησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής 
ενέργειας λόγω της τιμής των ορυκτών 
καυσίμων· ζητεί επίσης μεγαλύτερη 
διαφάνεια σχετικά με το κοινωνικό 
κόστος των διαφόρων μορφών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 402
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν σήμερα περί τα 170 
διαφορετικά είδη συστημάτων ενίσχυσης· 
υπογραμμίζει ότι η εν λόγω στήριξη έχει 
προκαλέσει έντονη ανάπτυξη, ωστόσο 
ορισμένα από τα συστήματα ενίσχυσης 
είναι υπερβολικά ακριβά και, επιβαρύνουν 
ενίοτε οικονομικά τους καταναλωτές σε 
σημαντικό βαθμό, χωρίς προηγουμένως 
να έχει δοθεί στους τελευταίους 
δυνατότητα επιλογής· επισημαίνει ότι 
παρά τις εν λόγω επιδοτήσεις, οι ΑΠΕ 

25. τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν σήμερα περί τα 170 
διαφορετικά είδη συστημάτων ενίσχυσης· 
υπογραμμίζει ότι η εν λόγω στήριξη έχει 
προκαλέσει έντονη ανάπτυξη, ωστόσο 
ορισμένα από τα συστήματα ενίσχυσης δεν 
αποδείχτηκαν αρκετά ευέλικτα, ώστε να 
προσαρμοστούν στο μειούμενο κόστος 
ορισμένων τεχνολογιών και απέκτησαν
ενίοτε υπερβάλλουσες ικανότητες, οι 
οποίες επιβαρύνουν ενίοτε οικονομικά 
τους καταναλωτές σε σημαντικό βαθμό· 
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στάθηκε μέχρι σήμερα δυνατόν να 
καταστούν ανταγωνιστικές σε σύγκριση με 
τις συμβατικές πηγές παραγωγής ενέργειας 
μόνο σε επιμέρους τομείς ή σε 
προνομιακές γεωγραφικές θέσεις·

επισημαίνει με ικανοποίηση ότι χάρις στις
εν λόγω επιδοτήσεις, ορισμένες ΑΠΕ 
στάθηκε δυνατόν να καταστούν 
ανταγωνιστικές σε σύγκριση με τις 
συμβατικές πηγές παραγωγής ενέργειας σε 
επιμέρους τομείς ή σε προνομιακές 
γεωγραφικές θέσεις·

Or. de

Τροπολογία 403
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν σήμερα περί τα 170 
διαφορετικά είδη συστημάτων ενίσχυσης· 
υπογραμμίζει ότι η εν λόγω στήριξη έχει 
προκαλέσει έντονη ανάπτυξη, ωστόσο 
ορισμένα από τα συστήματα ενίσχυσης 
είναι υπερβολικά ακριβά και, επιβαρύνουν 
ενίοτε οικονομικά τους καταναλωτές σε 
σημαντικό βαθμό, χωρίς προηγουμένως 
να έχει δοθεί στους τελευταίους 
δυνατότητα επιλογής· επισημαίνει ότι 
παρά τις εν λόγω επιδοτήσεις, οι ΑΠΕ 
στάθηκε μέχρι σήμερα δυνατόν να 
καταστούν ανταγωνιστικές σε σύγκριση με 
τις συμβατικές πηγές παραγωγής ενέργειας 
μόνο σε επιμέρους τομείς ή σε 
προνομιακές γεωγραφικές θέσεις·

25. τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν σήμερα περί τα 170 
διαφορετικά είδη συστημάτων ενίσχυσης· 
υπογραμμίζει ότι η εν λόγω στήριξη έχει 
προκαλέσει έντονη ανάπτυξη, ωστόσο 
ορισμένα από τα συστήματα στήριξης δεν 
είχαν σχεδιαστεί σωστά, με αποτέλεσμα 
να οδηγήσουν σε υπεραντιστάθμιση και 
να επιβαρύνουν ενίοτε οικονομικά τους 
καταναλωτές σε σημαντικό βαθμό·
επισημαίνει ότι επενδύσεις που ωθούνται 
από καλά σχεδιασμένους μηχανισμούς 
στήριξης βοηθούν στη μείωση του 
κόστους· τονίζει ότι αυτού του είδους τα 
καθεστώτα στήριξης καθιστούν τις ΑΠΕ 
ολοένα περισσότερο ανταγωνιστικές σε 
σύγκριση με τις συμβατικές πηγές 
παραγωγής ενέργειας, ιδίως σε τομείς ή σε 
προνομιακές γεωγραφικές θέσεις· και 
συνθήκες της αγοράς· 

Or. en

Τροπολογία 404
Lambert van Nistelrooij
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν σήμερα περί τα 170 
διαφορετικά είδη συστημάτων ενίσχυσης· 
υπογραμμίζει ότι η εν λόγω στήριξη έχει 
προκαλέσει έντονη ανάπτυξη, ωστόσο 
ορισμένα από τα συστήματα ενίσχυσης 
είναι υπερβολικά ακριβά και, επιβαρύνουν 
ενίοτε οικονομικά τους καταναλωτές σε 
σημαντικό βαθμό, χωρίς προηγουμένως να 
έχει δοθεί στους τελευταίους δυνατότητα 
επιλογής· επισημαίνει ότι παρά τις εν λόγω 
επιδοτήσεις, οι ΑΠΕ στάθηκε μέχρι 
σήμερα δυνατόν να καταστούν 
ανταγωνιστικές σε σύγκριση με τις 
συμβατικές πηγές παραγωγής ενέργειας 
μόνο σε επιμέρους τομείς ή σε 
προνομιακές γεωγραφικές θέσεις·

25. τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν σήμερα περί τα 170 
διαφορετικά είδη συστημάτων ενίσχυσης· 
υπογραμμίζει ότι η εν λόγω στήριξη έχει 
προκαλέσει έντονη ανάπτυξη, ωστόσο 
ορισμένα από τα συστήματα ενίσχυσης 
είναι υπερβολικά ακριβά και, επιβαρύνουν 
ενίοτε οικονομικά τους καταναλωτές σε 
σημαντικό βαθμό, χωρίς προηγουμένως να 
έχει δοθεί στους τελευταίους δυνατότητα 
επιλογής· επισημαίνει ότι χάρη στις εν 
λόγω επιδοτήσεις, οι ΑΠΕ στάθηκε μέχρι 
σήμερα δυνατόν να καταστούν 
ανταγωνιστικές σε σύγκριση με τις 
συμβατικές πηγές παραγωγής ενέργειας 
μόνο σε επιμέρους τομείς ή σε 
προνομιακές γεωγραφικές θέσεις, όταν 
υπάρχει καλή πρόσβαση σε κεφάλαιο και 
η χαμηλότερη δυνατή διοικητική 
επιβάρυνση·

Or. en

Τροπολογία 405
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν σήμερα περί τα 170 
διαφορετικά είδη συστημάτων ενίσχυσης· 
υπογραμμίζει ότι η εν λόγω στήριξη έχει 
προκαλέσει έντονη ανάπτυξη, ωστόσο 
ορισμένα από τα συστήματα ενίσχυσης 
είναι υπερβολικά ακριβά και, επιβαρύνουν 
ενίοτε οικονομικά τους καταναλωτές σε 
σημαντικό βαθμό, χωρίς προηγουμένως να 
έχει δοθεί στους τελευταίους δυνατότητα 

25. τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν σήμερα περί τα 170 
διαφορετικά είδη συστημάτων ενίσχυσης· 
υπογραμμίζει ότι η εν λόγω στήριξη έχει 
προκαλέσει έντονη ανάπτυξη, ωστόσο 
ορισμένα από τα συστήματα ενίσχυσης 
είναι υπερβολικά ακριβά και, επιβαρύνουν 
ενίοτε οικονομικά τους καταναλωτές σε 
σημαντικό βαθμό, χωρίς προηγουμένως να 
έχει δοθεί στους τελευταίους δυνατότητα 
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επιλογής· επισημαίνει ότι παρά τις εν λόγω 
επιδοτήσεις, οι ΑΠΕ στάθηκε μέχρι 
σήμερα δυνατόν να καταστούν 
ανταγωνιστικές σε σύγκριση με τις 
συμβατικές πηγές παραγωγής ενέργειας 
μόνο σε επιμέρους τομείς ή σε 
προνομιακές γεωγραφικές θέσεις·

επιλογής· επισημαίνει ότι παρά τις εν λόγω 
επιδοτήσεις, οι ΗΕ-ΑΠΕ στάθηκε μέχρι 
σήμερα δυνατόν να καταστούν 
ανταγωνιστικές σε σύγκριση με τις 
συμβατικές πηγές παραγωγής ενέργειας 
μόνο σε επιμέρους τομείς ή σε 
προνομιακές γεωγραφικές θέσεις·

Or. en

Τροπολογία 406
Struan Stevenson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν σήμερα περί τα 170 
διαφορετικά είδη συστημάτων ενίσχυσης· 
υπογραμμίζει ότι η εν λόγω στήριξη έχει 
προκαλέσει έντονη ανάπτυξη, ωστόσο 
ορισμένα από τα συστήματα ενίσχυσης 
είναι υπερβολικά ακριβά και, επιβαρύνουν 
ενίοτε οικονομικά τους καταναλωτές σε 
σημαντικό βαθμό, χωρίς προηγουμένως να 
έχει δοθεί στους τελευταίους δυνατότητα 
επιλογής· επισημαίνει ότι παρά τις εν λόγω 
επιδοτήσεις, οι ΑΠΕ στάθηκε μέχρι 
σήμερα δυνατόν να καταστούν 
ανταγωνιστικές σε σύγκριση με τις 
συμβατικές πηγές παραγωγής ενέργειας 
μόνο σε επιμέρους τομείς ή σε 
προνομιακές γεωγραφικές θέσεις·

25. τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν σήμερα περί τα 170 
διαφορετικά είδη συστημάτων ενίσχυσης· 
υπογραμμίζει ότι η εν λόγω στήριξη έχει 
προκαλέσει έντονη ανάπτυξη, ωστόσο 
ορισμένα από τα συστήματα ενίσχυσης 
είναι υπερβολικά ακριβά και, επιβαρύνουν 
ενίοτε οικονομικά τους καταναλωτές σε 
σημαντικό βαθμό, χωρίς προηγουμένως να 
έχει δοθεί στους τελευταίους δυνατότητα 
επιλογής· επισημαίνει ότι παρά τις εν λόγω 
επιδοτήσεις, οι ΑΠΕ δεν στάθηκε μέχρι 
σήμερα δυνατόν να καταστούν 
ανταγωνιστικές σε σύγκριση με τις 
συμβατικές πηγές παραγωγής ενέργειας 
ακόμα και σε τομείς ή σε προνομιακές 
γεωγραφικές θέσεις·

Or. en

Τροπολογία 407
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν 
την πορεία προς την επίτευξη των 
στόχων τους ως το 2020· εκφράζει 
ανησυχία για τις απότομες αλλαγές στους 
εθνικούς μηχανισμούς στήριξης της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ιδίως 
αναδρομικές αλλαγές ή πρακτικές 
δέσμευσης της στήριξης· καλεί την 
Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά 
την εφαρμογή της οδηγίας για την 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και να 
αναλάβει δράση, εάν είναι αναγκαίο· 
καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν 
σταθερά πλαίσια για επενδύσεις στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων τακτικά 
αναθεωρούμενων καθεστώτων στήριξης 
και απλουστευμένων διοικητικών 
διαδικασιών·

Or. en

Τροπολογία 408
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. ασκεί κριτική στην τρέχουσα 
περίπτωση της Ισπανίας αναφορικά με τα 
καθεστώτα στήριξης, όπου οι ΑΠΕ 
μετατράπηκαν σε αποδιοπομπαίο τράγο 
για τις υψηλές τιμές ηλεκτρικής 
ενέργειας, οι οποίες οφείλονται στην 
πραγματικότητα σε εθνικές 
ιδιαιτερότητες και πολιτικές επιλογές, 
όπως οι ενισχύσεις και τα απροσδόκητα 
κέρδη για τις συμβατικές πηγές 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
(υποχρέωση χρήσης εγχώριου άνθρακα, 
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εισόδημα για τις συμβατικές τεχνολογίες 
πάνω από τις τιμές ομάδας, 
μονοπωλιακού τύπου παραγωγικές 
δομές), το κόστος των συστημάτων 
ηλεκτρικής ενέργειας των ισπανικών 
νησιών, οι πληρωμές διαθεσιμότητας και 
άλλου είδους κόστος, οδηγώντας σε 
πλήρη έλλειψη διαφάνειας και ισότιμων 
όρων ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 409
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25β. επισημαίνει ότι καθώς πολλές 
μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
στην ΕΕ θα χρειαστεί να παροπλιστούν ή 
να αναβαθμιστούν εντός της επόμενης 
δεκαετίας, οι τιμές της ενέργειας θα 
αυξηθούν όποιο και αν είναι το 
ενεργειακό μείγμα· υπογραμμίζει ότι 
ορισμένες ΑΠΕ, όπως η χερσαία αιολική 
ενέργεια και η ηλιακή ενέργεια που 
παράγεται από φωτοβολταϊκά, είναι ήδη 
ανταγωνιστικές από άποψη κόστους σε 
σύγκριση με την πυρηνική ενέργεια και τη 
δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του 
άνθρακα, κάτι που τις καθιστά την πλέον 
οικονομικά αποδοτική επιλογή για την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές· 
επισημαίνει ότι οι αυξήσεις στους 
λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας θα 
πρέπει κατά πρώτο και κύριο λόγο να 
αντιμετωπισθούν μέσω μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης και 
εξοικονόμησης·

Or. en
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Τροπολογία 410
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. τονίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
τιμές του ρεύματος για τους τελικούς 
καταναλωτές και τη βιομηχανία είναι 
συγκριτικά υψηλές λόγω κρατικής 
επιρροής· υπενθυμίζει ότι το 2010 το 22% 
των νοικοκυριών της ΕΕ ανησυχούσαν ότι 
δεν θα μπορούν να πληρώσουν τους 
λογαριασμούς ρεύματός τους, και θεωρεί 
ότι η κατάσταση θα πρέπει στο μεταξύ να 
έχει επιδεινωθεί τονίζει ότι η ενεργειακή 
ένδεια πρέπει να αποφευχθεί και ότι η 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας δεν 
πρέπει να επηρεαστεί αρνητικά

26. τονίζει ότι η κρατική επιρροή έχει 
επιδράσεις στις λιανικές τιμές της 
ενέργειας· υπενθυμίζει ότι το 2010 το 22% 
των νοικοκυριών της ΕΕ ανησυχούσαν ότι 
δεν θα μπορούν να πληρώσουν τους 
λογαριασμούς ρεύματός τους, και θεωρεί 
ότι η κατάσταση θα πρέπει στο μεταξύ να 
έχει επιδεινωθεί· τονίζει ότι η ενεργειακή 
ένδεια πρέπει να αποφευχθεί και ότι η 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας δεν 
πρέπει να επηρεαστεί αρνητικά·

Or. en

Τροπολογία 411
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. τονίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
τιμές του ρεύματος για τους τελικούς 
καταναλωτές και τη βιομηχανία είναι 
συγκριτικά υψηλές λόγω κρατικής 
επιρροής· υπενθυμίζει ότι το 2010 το 22% 
των νοικοκυριών της ΕΕ ανησυχούσαν ότι 
δεν θα μπορούν να πληρώσουν τους 
λογαριασμούς ρεύματός τους, και θεωρεί 
ότι η κατάσταση θα πρέπει στο μεταξύ να 
έχει επιδεινωθεί· τονίζει ότι η ενεργειακή 
ένδεια πρέπει να αποφευχθεί και ότι η 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας δεν 
πρέπει να επηρεαστεί αρνητικά·

26. τονίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
τιμές του ρεύματος για τους τελικούς 
καταναλωτές και τη βιομηχανία είναι 
συγκριτικά υψηλές λόγω κρατικής 
επιρροής· υπενθυμίζει ότι το 2010 το 22% 
των νοικοκυριών της ΕΕ ανησυχούσαν ότι 
δεν θα μπορούν να πληρώσουν τους 
λογαριασμούς ρεύματός τους, και θεωρεί 
ότι η κατάσταση θα πρέπει στο μεταξύ να 
έχει επιδεινωθεί· τονίζει ότι η ενέργεια
πρέπει να είναι οικονομικά προσιτή για 
όλους και ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στους ευάλωτους καταναλωτές 
και τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος· 
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καλεί τα κράτη μέλη να ορίσουν την 
έννοια των ευάλωτων καταναλωτών και 
να λάβουν τα αναγκαία μέτρα ούτως 
ώστε να διασφαλισθεί ότι οι εν λόγω 
καταναλωτές προστατεύονται 
αποτελεσματικά·

Or. en

Τροπολογία 412
Struan Stevenson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. τονίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
τιμές του ρεύματος για τους τελικούς 
καταναλωτές και τη βιομηχανία είναι 
συγκριτικά υψηλές λόγω κρατικής 
επιρροής· υπενθυμίζει ότι το 2010 το 22% 
των νοικοκυριών της ΕΕ ανησυχούσαν ότι 
δεν θα μπορούν να πληρώσουν τους 
λογαριασμούς ρεύματός τους, και θεωρεί 
ότι η κατάσταση θα πρέπει στο μεταξύ να 
έχει επιδεινωθεί· τονίζει ότι η ενεργειακή 
ένδεια πρέπει να αποφευχθεί και ότι η 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας δεν 
πρέπει να επηρεαστεί αρνητικά·

26. τονίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
τιμές του ρεύματος για τους τελικούς 
καταναλωτές και τη βιομηχανία είναι 
απαράδεκτα υψηλές λόγω κρατικής 
επιρροής· υπενθυμίζει ότι το 2010 το 22% 
των νοικοκυριών της ΕΕ ανησυχούσαν ότι 
δεν θα μπορούν να πληρώσουν τους 
λογαριασμούς ρεύματός τους, και θεωρεί 
ότι η κατάσταση θα πρέπει στο μεταξύ να 
έχει επιδεινωθεί· τονίζει ότι η ενεργειακή 
ένδεια πρέπει να αποφευχθεί και ότι η 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας δεν 
πρέπει να επηρεαστεί αρνητικά·

Or. en

Τροπολογία 413
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. τονίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
τιμές του ρεύματος για τους τελικούς 
καταναλωτές και τη βιομηχανία είναι 

26. τονίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
τιμές του ρεύματος για τους τελικούς 
καταναλωτές και τη βιομηχανία είναι 
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συγκριτικά υψηλές λόγω κρατικής 
επιρροής· υπενθυμίζει ότι το 2010 το 22% 
των νοικοκυριών της ΕΕ ανησυχούσαν ότι 
δεν θα μπορούν να πληρώσουν τους 
λογαριασμούς ρεύματός τους, και θεωρεί 
ότι η κατάσταση θα πρέπει στο μεταξύ να 
έχει επιδεινωθεί· τονίζει ότι η ενεργειακή 
ένδεια πρέπει να αποφευχθεί και ότι η 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας δεν 
πρέπει να επηρεαστεί αρνητικά·

συγκριτικά υψηλές λόγω των 
ολιγοπωλιακών συνθηκών που 
επικρατούν στην αγορά και άλλων 
στρεβλώσεων αυτής· επισημαίνει ότι οι 
λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας για τα 
νοικοκυριά αυξάνονται σε ορισμένα 
κράτη μέλη με τεχνητό τρόπο εξαιτίας 
του άδικου καταμερισμού του κόστους, 
των εσφαλμένων μηχανισμών 
τιμολόγησης και των ενισχύσεων για τις 
συμβατικές τεχνολογίες ενέργειας· 
υπενθυμίζει ότι το 2010 το 22% των 
νοικοκυριών της ΕΕ ανησυχούσαν ότι δεν 
θα μπορούν να πληρώσουν τους 
λογαριασμούς ρεύματός τους, και θεωρεί 
ότι η κατάσταση θα πρέπει στο μεταξύ να 
έχει επιδεινωθεί· τονίζει ότι η ενεργειακή 
ένδεια πρέπει να αποφευχθεί και ότι η 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας δεν 
πρέπει να επηρεαστεί αρνητικά· 
επισημαίνει ότι τα μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης έχουν καίρια σημασία εν 
προκειμένω και αποτελούν τον ταχύτερο 
και φθηνότερο τρόπο μείωσης των 
λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 414
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. τονίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
τιμές του ρεύματος για τους τελικούς 
καταναλωτές και τη βιομηχανία είναι 
συγκριτικά υψηλές λόγω κρατικής 
επιρροής· υπενθυμίζει ότι το 2010 το 22% 
των νοικοκυριών της ΕΕ ανησυχούσαν ότι 
δεν θα μπορούν να πληρώσουν τους 
λογαριασμούς ρεύματός τους, και θεωρεί 
ότι η κατάσταση θα πρέπει στο μεταξύ να 
έχει επιδεινωθεί· τονίζει ότι η ενεργειακή 

26. τονίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
τιμές του ρεύματος για τους τελικούς 
καταναλωτές και τη βιομηχανία είναι 
συγκριτικά υψηλές λόγω κρατικής 
επιρροής· υπενθυμίζει ότι το 2010 το 22% 
των νοικοκυριών της ΕΕ ανησυχούσαν ότι 
δεν θα μπορούν να πληρώσουν τους 
λογαριασμούς ρεύματός τους, και θεωρεί 
ότι η κατάσταση θα πρέπει στο μεταξύ να 
έχει επιδεινωθεί· τονίζει ότι η ενεργειακή 
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ένδεια πρέπει να αποφευχθεί και ότι η 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας δεν 
πρέπει να επηρεαστεί αρνητικά·

ένδεια πρέπει να αποφευχθεί και ότι η 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας δεν 
πρέπει να επηρεαστεί αρνητικά· 
υπογραμμίζει επίσης, εν προκειμένω, τον 
ρόλο των συνεταιρισμών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι 
οποίοι, μέσω της από κοινού αγοράς ή 
της από κοινού παραγωγής, είναι σε θέση 
να μειώσουν τις τιμές για τους πολίτες 
και να αντιμετωπίσουν, με τον τρόπο 
αυτόν, την ενεργειακή ένδεια· 
παραπέμπει, ακόμα, στη σημασία των εν 
λόγω συνεταιρισμών για την 
ευαισθητοποίηση των μελών τους 
σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές και την ορθολογική κατανάλωση 
ενέργειας·

Or. nl

Τροπολογία 415
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. τονίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
τιμές του ρεύματος για τους τελικούς 
καταναλωτές και τη βιομηχανία είναι 
συγκριτικά υψηλές λόγω κρατικής 
επιρροής· υπενθυμίζει ότι το 2010 το 22% 
των νοικοκυριών της ΕΕ ανησυχούσαν ότι 
δεν θα μπορούν να πληρώσουν τους 
λογαριασμούς ρεύματός τους, και θεωρεί 
ότι η κατάσταση θα πρέπει στο μεταξύ να 
έχει επιδεινωθεί· τονίζει ότι η ενεργειακή 
ένδεια πρέπει να αποφευχθεί και ότι η 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας δεν 
πρέπει να επηρεαστεί αρνητικά·

26. τονίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
τιμές του ρεύματος για τους τελικούς 
καταναλωτές και τη βιομηχανία είναι 
συγκριτικά υψηλές λόγω παραγόντων, 
όπως οι αυξανόμενες τιμές των ορυκτών 
καυσίμων και η κρατική επιρροή· 
υπενθυμίζει ότι το 2010 το 22% των 
νοικοκυριών της ΕΕ ανησυχούσαν ότι δεν 
θα μπορούν να πληρώσουν τους 
λογαριασμούς ρεύματός τους, και θεωρεί 
ότι η κατάσταση θα πρέπει στο μεταξύ να 
έχει επιδεινωθεί· τονίζει ότι η ενεργειακή 
ένδεια πρέπει να αποφευχθεί και ότι η 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας δεν 
πρέπει να επηρεαστεί αρνητικά· 
υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές ενεργειακής 
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απόδοσης που επικεντρώνονται σε όλο το 
μήκος της αλυσίδας προσφοράς και 
ζήτησης, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής, της μεταφοράς, της 
διανομής και του εφοδιασμού, καθώς και 
στην κατανάλωση από βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, κτίρια και κατοικίες 
μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη 
μείωση της ενεργειακής ένδειας· 
επιπλέον, επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις 
κοινής ωφελείας στον τομέα ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές που ανήκουν σε 
συνεταιρισμούς μπορούν να βοηθήσουν 
στη μείωση των τιμών για τους πολίτες, 
δημιουργώντας και προωθώντας τους 
«έξυπνους καταναλωτές» μέσω της από 
κοινού αγοράς ενέργειας και μέσω της 
εκπαίδευσης των μελών τους σχετικά με 
την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και 
τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 416
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. τονίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
τιμές του ρεύματος για τους τελικούς 
καταναλωτές και τη βιομηχανία είναι 
συγκριτικά υψηλές λόγω κρατικής 
επιρροής· υπενθυμίζει ότι το 2010 το 22% 
των νοικοκυριών της ΕΕ ανησυχούσαν ότι 
δεν θα μπορούν να πληρώσουν τους 
λογαριασμούς ρεύματός τους, και θεωρεί 
ότι η κατάσταση θα πρέπει στο μεταξύ να 
έχει επιδεινωθεί· τονίζει ότι η ενεργειακή 
ένδεια πρέπει να αποφευχθεί και ότι η 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας δεν 
πρέπει να επηρεαστεί αρνητικά·

26. τονίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι
τιμές του ρεύματος για τους τελικούς 
καταναλωτές και τη βιομηχανία είναι 
συγκριτικά υψηλές λόγω κρατικής 
επιρροής· υπενθυμίζει ότι το 2010 το 22% 
των νοικοκυριών της ΕΕ ανησυχούσαν ότι 
δεν θα μπορούν να πληρώσουν τους 
λογαριασμούς ρεύματός τους, και θεωρεί 
ότι η κατάσταση θα πρέπει στο μεταξύ να 
έχει επιδεινωθεί· τονίζει ότι η ενεργειακή 
ένδεια πρέπει να αποφευχθεί μέσω γενικής 
πολιτικής πρόνοιας και όχι ενεργειακής 
πολιτικής και ότι η ανταγωνιστικότητα της 
βιομηχανίας δεν πρέπει να επηρεαστεί 
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αρνητικά·

Or. en

Τροπολογία 417
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. τονίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
τιμές του ρεύματος για τους τελικούς 
καταναλωτές και τη βιομηχανία είναι 
συγκριτικά υψηλές λόγω κρατικής 
επιρροής· υπενθυμίζει ότι το 2010 το 22% 
των νοικοκυριών της ΕΕ ανησυχούσαν ότι 
δεν θα μπορούν να πληρώσουν τους 
λογαριασμούς ρεύματός τους, και θεωρεί 
ότι η κατάσταση θα πρέπει στο μεταξύ να 
έχει επιδεινωθεί· τονίζει ότι η ενεργειακή 
ένδεια πρέπει να αποφευχθεί και ότι η 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας δεν 
πρέπει να επηρεαστεί αρνητικά·

26. τονίζει ότι η ενισχυμένη παραγωγή και 
τροφοδοσία ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας συνέβαλε στη μείωση των 
τιμών χονδρικής, ωστόσο σε ορισμένα 
κράτη μέλη οι τιμές του ρεύματος για τους 
τελικούς καταναλωτές και τη βιομηχανία 
είναι συγκριτικά υψηλές λόγω κρατικής 
επιρροής· υπενθυμίζει ότι το 2010 το 22% 
των νοικοκυριών της ΕΕ ανησυχούσαν ότι 
δεν θα μπορούν να πληρώσουν τους 
λογαριασμούς ρεύματός τους, και θεωρεί 
ότι η κατάσταση θα πρέπει στο μεταξύ να 
έχει επιδεινωθεί· τονίζει ότι η ενεργειακή 
ένδεια πρέπει να αποφευχθεί και ότι η 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας δεν 
πρέπει να επηρεαστεί αρνητικά· 
συμπληρώνει ότι η μείωση των τιμών 
χονδρικής πρέπει να είναι προς όφελος 
των καταναλωτών·

Or. de

Τροπολογία 418
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. τονίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
τιμές του ρεύματος για τους τελικούς 

26. τονίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
τιμές του ρεύματος για τους τελικούς 
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καταναλωτές και τη βιομηχανία είναι 
συγκριτικά υψηλές λόγω κρατικής 
επιρροής· υπενθυμίζει ότι το 2010 το 22% 
των νοικοκυριών της ΕΕ ανησυχούσαν ότι 
δεν θα μπορούν να πληρώσουν τους 
λογαριασμούς ρεύματός τους, και θεωρεί 
ότι η κατάσταση θα πρέπει στο μεταξύ να 
έχει επιδεινωθεί· τονίζει ότι η ενεργειακή 
ένδεια πρέπει να αποφευχθεί και ότι η 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας δεν 
πρέπει να επηρεαστεί αρνητικά·

καταναλωτές και τη βιομηχανία είναι 
συγκριτικά υψηλές λόγω κρατικής 
επιρροής· υπενθυμίζει ότι το 2010 το 22% 
των νοικοκυριών της ΕΕ ανησυχούσαν ότι 
δεν θα μπορούν να πληρώσουν τους 
λογαριασμούς ρεύματός τους, και θεωρεί 
ότι η κατάσταση θα πρέπει στο μεταξύ να 
έχει επιδεινωθεί· τονίζει ότι η ενεργειακή 
ένδεια πρέπει να αποφευχθεί και ότι η 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας δεν 
πρέπει να επηρεαστεί αρνητικά· 
υπογραμμίζει ότι οι επιχειρήσεις κοινής 
ωφελείας στον τομέα ενέργειας που 
ανήκουν σε συνεταιρισμούς μπορούν να 
συμβάλουν στη μείωση των τιμών για 
τους πολίτες, με σκοπό την 
καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας, 
δημιουργώντας και προωθώντας τους 
«έξυπνους καταναλωτές» μέσω της από 
κοινού αγοράς ενέργειας και μέσω της 
εκπαίδευσης των μελών τους σχετικά με 
την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και 
τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 419
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. τονίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
τιμές του ρεύματος για τους τελικούς 
καταναλωτές και τη βιομηχανία είναι 
συγκριτικά υψηλές λόγω κρατικής 
επιρροής· υπενθυμίζει ότι το 2010 το 22% 
των νοικοκυριών της ΕΕ ανησυχούσαν ότι 
δεν θα μπορούν να πληρώσουν τους 
λογαριασμούς ρεύματός τους, και θεωρεί 
ότι η κατάσταση θα πρέπει στο μεταξύ να 
έχει επιδεινωθεί· τονίζει ότι η ενεργειακή 
ένδεια πρέπει να αποφευχθεί και ότι η 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας δεν 

26. τονίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
τιμές του ρεύματος για τους τελικούς 
καταναλωτές και τη βιομηχανία είναι 
συγκριτικά υψηλές λόγω κρατικής 
επιρροής και λόγω της αστάθειας των 
παγκόσμιων τιμών πετρελαίου και 
φυσικού αερίου· υπενθυμίζει ότι το 2010 
το 22% των νοικοκυριών της ΕΕ 
ανησυχούσαν ότι δεν θα μπορούν να 
πληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματός 
τους, και θεωρεί ότι η κατάσταση θα 
πρέπει στο μεταξύ να έχει επιδεινωθεί· 
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πρέπει να επηρεαστεί αρνητικά· τονίζει ότι η ενεργειακή ένδεια πρέπει να 
αποφευχθεί και ότι η ανταγωνιστικότητα 
της βιομηχανίας δεν πρέπει να επηρεαστεί 
αρνητικά·

Or. en

Τροπολογία 420
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. ασκεί κριτική στο γεγονός ότι η 
ύπαρξη τεχνητά χαμηλών ρυθμιζόμενων 
τιμών ενέργειας σε μεγάλο αριθμό 
κρατών μελών έχει προκαλέσει 
σημαντικά τιμολογιακά ελλείμματα, τα 
οποία καλούνται τώρα να πληρώσουν οι 
παραγωγοί ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, ενώ οι συμβατικές τεχνολογίες 
εξακολουθούν σε πολλές περιπτώσεις να 
λαμβάνουν στήριξη και να εξαιρούνται 
από την υποχρέωση συνεισφοράς·

Or. en

Τροπολογία 421
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. προειδοποιεί ότι οι υπερβολικά υψηλές 
επιδοτήσεις μέσω υπερβολικά υψηλών 
αποζημιώσεων ενδέχεται να υπονομεύσουν 
την τεχνολογική πρόοδο και να 
εμποδίσουν την ολοκλήρωση της αγοράς, 

27. προειδοποιεί ότι οι υπερβολικά υψηλές 
επιδοτήσεις μέσω υπερβολικά υψηλών 
αποζημιώσεων ενδέχεται να υπονομεύσουν 
την τεχνολογική πρόοδο και να 
εμποδίσουν την ολοκλήρωση της αγοράς, 
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δεδομένου ότι μειώνουν το κίνητρο για την 
ανάπτυξη καινοτόμων και οικονομικά 
προσιτών προϊόντων·

δεδομένου ότι μειώνουν το κίνητρο για την 
ανάπτυξη καινοτόμων και οικονομικά 
προσιτών προϊόντων· επισημαίνει ότι η 
υπεραντιστάθμιση αποτελεί συχνά 
συνέπεια κακά σχεδιασμένων 
μηχανισμών στήριξης που δεν είναι σε 
θέση να προσαρμοστούν επαρκώς στην 
πορεία μείωσης του κόστους που 
ακολουθεί μια συγκεκριμένη τεχνολογία·

Or. en

Τροπολογία 422
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. προειδοποιεί ότι οι υπερβολικά υψηλές 
επιδοτήσεις μέσω υπερβολικά υψηλών 
αποζημιώσεων ενδέχεται να υπονομεύσουν 
την τεχνολογική πρόοδο και να 
εμποδίσουν την ολοκλήρωση της αγοράς, 
δεδομένου ότι μειώνουν το κίνητρο για την 
ανάπτυξη καινοτόμων και οικονομικά 
προσιτών προϊόντων·

27. προειδοποιεί ότι οι υπερβολικά υψηλές 
επιδοτήσεις μέσω υπερβολικά υψηλών 
αποζημιώσεων ενδέχεται να υπονομεύσουν 
την τεχνολογική πρόοδο και να 
εμποδίσουν την ολοκλήρωση της αγοράς, 
δεδομένου ότι μειώνουν το κίνητρο για την 
ανάπτυξη καινοτόμων και οικονομικά 
προσιτών προϊόντων· πιστεύει ότι η 
ταχύτερη δυνατή μετάβαση προς 
καθεστώτα υπό τα οποία οι παραγωγοί 
εκτίθενται στον κίνδυνο της αγοραίας 
τιμής ενθαρρύνει την ανταγωνιστικότητα 
της τεχνολογίας·

Or. en

Τροπολογία 423
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. προειδοποιεί ότι οι υπερβολικά υψηλές 
επιδοτήσεις μέσω υπερβολικά υψηλών 
αποζημιώσεων ενδέχεται να υπονομεύσουν 
την τεχνολογική πρόοδο και να 
εμποδίσουν την ολοκλήρωση της αγοράς, 
δεδομένου ότι μειώνουν το κίνητρο για την 
ανάπτυξη καινοτόμων και οικονομικά 
προσιτών προϊόντων·

27. προειδοποιεί ότι οι υπερβολικά υψηλές 
επιδοτήσεις μέσω υπερβολικά υψηλών 
αποζημιώσεων ενδέχεται να υπονομεύσουν 
την τεχνολογική πρόοδο και να 
εμποδίσουν την ολοκλήρωση της αγοράς, 
δεδομένου ότι μειώνουν το κίνητρο για την 
ανάπτυξη καινοτόμων και οικονομικά 
προσιτών προϊόντων· είναι, ως εκ τούτου, 
πεπεισμένο ότι οι ενισχύσεις πρέπει να 
περιορίζονται κυρίως στις πλέον εύλογες 
από οικονομική άποψη εγκαταστάσεις, με 
σκοπό τη συντομότερη διάθεση των ΑΠΕ 
στην αγορά·

Or. de

Τροπολογία 424
András Gyürk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. προειδοποιεί ότι οι υπερβολικά υψηλές 
επιδοτήσεις μέσω υπερβολικά υψηλών 
αποζημιώσεων ενδέχεται να υπονομεύσουν 
την τεχνολογική πρόοδο και να 
εμποδίσουν την ολοκλήρωση της αγοράς, 
δεδομένου ότι μειώνουν το κίνητρο για την 
ανάπτυξη καινοτόμων και οικονομικά 
προσιτών προϊόντων·

27. προειδοποιεί ότι οι υπερβολικά υψηλές 
επιδοτήσεις μέσω υπερβολικά υψηλών 
αποζημιώσεων ενδέχεται να υπονομεύσουν 
την τεχνολογική πρόοδο και να 
εμποδίσουν την ολοκλήρωση της αγοράς, 
δεδομένου ότι μειώνουν το κίνητρο για την 
ανάπτυξη καινοτόμων και οικονομικά 
προσιτών προϊόντων· επισημαίνει ότι τα 
διαφανή ρυθμιστικά πλαίσια και η 
επιτάχυνση των εθνικών διαδικασιών 
αδειοδότησης αποτελούν σημαντικές 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των 
ΑΠΕ·

Or. en
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Τροπολογία 425
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. προειδοποιεί ότι οι υπερβολικά υψηλές 
επιδοτήσεις μέσω υπερβολικά υψηλών 
αποζημιώσεων ενδέχεται να υπονομεύσουν 
την τεχνολογική πρόοδο και να 
εμποδίσουν την ολοκλήρωση της αγοράς, 
δεδομένου ότι μειώνουν το κίνητρο για την 
ανάπτυξη καινοτόμων και οικονομικά 
προσιτών προϊόντων·

27. προειδοποιεί ότι οι υπερβολικά υψηλές 
επιδοτήσεις μέσω υπερβολικά υψηλών 
αποζημιώσεων ενδέχεται να υπονομεύσουν 
την τεχνολογική πρόοδο και να 
εμποδίσουν την ολοκλήρωση της αγοράς, 
δεδομένου ότι μειώνουν το κίνητρο για την 
ανάπτυξη καινοτόμων και οικονομικά 
προσιτών προϊόντων· επικροτεί, 
επομένως, τα οικονομικά αποδοτικά 
καθεστώτα στήριξης που 
ανταποκρίνονται στις ενδείξεις της 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 426
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. είναι πεπεισμένο ότι η Επιτροπή θα 
πρέπει να στηρίξει τα κράτη μέλη κατά 
τον εντοπισμό των πλέον οικονομικά 
αποδοτικών ΑΠΕ και του τρόπου 
βέλτιστης υλοποίησης του δυναμικού 
τους· υπενθυμίζει ότι οι βέλτιστες από 
άποψη κόστους πολιτικές διαφέρουν 
ανάλογα με το πρότυπο της ζήτησης, τις 
δυνατότητες της προσφοράς και το 
οικονομικό πλαίσιο σε τοπικό επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 427
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. επισημαίνει τα οφέλη της 
ανταλλαγής μεταξύ των κρατών μελών 
βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τους 
μηχανισμούς στήριξης· τονίζει ότι το 
Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία 
ανακοίνωσαν πρόσφατα αλλαγή στα 
καθεστώτα στήριξής τους από σύστημα 
ποσοστώσεων σε σύστημα τιμολογίων 
τροφοδότησης, διότι τα στοιχεία από 
παρόμοιες γεωγραφικές περιοχές 
υποδεικνύουν ότι τα μοντέλα στήριξης 
της τροφοδότησης ενέχουν μικρότερο 
κόστος· καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει αυτές τις πτυχές στην 
τρέχουσα ανάλυσή1 της και την 
επικείμενη πρόταση κατευθυντήριων 
γραμμών της·
__________________
1 COM (2012)271 τελικό και συνοδευτικά 
έγγραφα· SEC(2008)57· Μελέτες IEE, 
«Reshaping, Quo(ta) vadis, Europe?»

Or. en

Τροπολογία 428
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ για την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές και της τρίτης δέσμης 
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μέτρων για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας από τα κράτη μέλη της ΕΕ, 
ούτως ώστε αυτά να αποκτήσουν τα 
αναγκαία πλαίσια για τη λήψη περαιτέρω 
μέτρων στον τομέα των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 429
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27β. τονίζει ότι, βάσει της εκτίμησης 
επιπτώσεων της παρούσας ανακοίνωσης 
και των εμπειριών από τη δέσμη μέτρων 
για το κλίμα και την ενέργεια, απαιτείται 
ένας δεσμευτικός στόχος που θα καλύπτει 
ολόκληρη την ΕΕ και θα αφορά το 
ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
επί της τελικής ενεργειακής 
κατανάλωσης και μετά το 2020, με σκοπό 
την έγκαιρη διασφάλιση της σαφήνειας 
και της ασφάλειας για τους επενδυτές και 
της προώθησης, με τον τρόπο αυτό, της 
περαιτέρω ανάπτυξης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας· ζητεί αυτός ο 
υποχρεωτικός στόχος που θα καλύπτει 
ολόκληρη την ΕΕ και θα αφορά το 
ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
επί της τελικής ενεργειακής 
κατανάλωσης να ανέρχεται ως το 2030 σε 
ποσοστό τουλάχιστον 40-45% και να 
επιτευχθεί στη συνέχεια μέσω 
δεσμευτικών στόχων ανάπτυξης στα 
κράτη μέλη της ΕΕ·

Or. de
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Τροπολογία 430
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27β. επισημαίνει ότι η βιοενέργεια 
αναμένεται να παράσχει ποσοστό άνω του 
50% του στόχου της στρατηγικής 
«ΕΕ 2020» για τις ΑΠΕ, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις των κρατών μελών· 
υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη 
για αυστηρά κριτήρια βιωσιμότητας που 
θα εγγυώνται τη βιωσιμότητα της 
βιομάζας ως ΑΠΕ· επισημαίνει ότι η 
επικείμενη πρόταση της Επιτροπής για τα 
κριτήρια βιωσιμότητας της βιομάζας 
πρέπει να περιλαμβάνει ορθό υπολογισμό 
του άνθρακα που θα διασφαλίσει ότι 
επιτυγχάνεται πραγματική εξοικονόμηση 
αερίων του θερμοκηπίου· καλεί την 
Επιτροπή να δημοσιεύσει το συντομότερο 
δυνατό την εν λόγω πρόταση· παροτρύνει 
την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις 
επιπτώσεις των έμμεσων αλλαγών στη 
χρήση της γης εφαρμόζοντας παράγοντες 
που διέπουν την έμμεση αλλαγή στη 
χρήση της γης στα βιοκαύσιμα και τη 
βιομάζα επιπλέον των υποχρεώσεων 
υποβολής αναφορών·

Or. en

Τροπολογία 431
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27β. επισημαίνει ότι οι διαδικασίες 
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αδειοδότησης, καταχώρησης ή 
προγραμματισμού και οι αλλαγές στα 
καθεστώτα στήριξης μπορούν να 
συμβάλουν στην αύξηση των κινδύνων 
των έργων με αποτέλεσμα υψηλότερο 
κόστος κεφαλαίου· τονίζει ότι με τις 
ισχύουσες οικονομικές συνθήκες και τις 
πιεσμένες κεφαλαιαγορές, το υψηλό 
κόστος κεφαλαίου θα υπονομεύσει σε 
σημαντικό βαθμό την ανταγωνιστικότητα 
των έργων για ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
εξετάσει αναλυτικότερα τα καινοτόμα 
μέσα χρηματοδότησης και τον 
σημαντικότερο ρόλο της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων καθώς και των 
εθνικών δημόσιων ιδρυμάτων στη 
χρηματοδότηση έργων για ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές·

Or. en

Τροπολογία 432
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27γ. καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα 
ολοκληρωμένο καθεστώς ευθύνης για 
όλες τις νέες επενδύσεις στον τομέα 
ενέργειας στην εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 433
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επικροτεί την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, ότι θα εργαστεί για την 
εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με ορθές πρακτικές και για τη 
μεταρρύθμιση των εθνικών συστημάτων 
ενίσχυσης των ΑΠΕ καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει όσο το δυνατόν ταχύτερα τις 
εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, αλλά 
ταυτόχρονα είναι πεπεισμένο ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές για τις ορθές 
πρακτικές συνιστούν μόνο ένα πρώτο 
βήμα και ότι πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες για το διάδοχο καθεστώς 
των εθνικών συστημάτων ενίσχυσης, τα 
οποία όμως δεν πρέπει να τροποποιηθούν 
αναδρομικά ή να ανασταλούν, δεδομένου 
ότι αυτό θα έστελνε καταστροφικά 
μηνύματα στους επενδυτές·

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 434
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επικροτεί την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, ότι θα εργαστεί για την 
εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με ορθές πρακτικές και για τη 
μεταρρύθμιση των εθνικών συστημάτων 
ενίσχυσης των ΑΠΕ· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει όσο το δυνατόν ταχύτερα τις 
εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, αλλά 
ταυτόχρονα είναι πεπεισμένο ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές για τις ορθές 
πρακτικές συνιστούν μόνο ένα πρώτο 
βήμα και ότι πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες για το διάδοχο καθεστώς 
των εθνικών συστημάτων ενίσχυσης, τα 

28. υπογραμμίζει τη σημασία μιας 
ρεαλιστικής οπτικής της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές· υποστηρίζει ότι τα 
πτερύγια των ανεμογεννητριών 
κατασκευάζονται από συνδυασμό 
πολυεστέρα και πολυουρεθάνης ο οποίος, 
μετά το πέρας της χρήσης του, είναι 
δύσκολο να ανακυκλωθεί· υποστηρίζει ότι 
η διάρκεια ζωής του πτερυγίου μιας 
ανεμογεννήτριας είναι μόλις δεκαπέντε με 
είκοσι έτη και ότι η επεξεργασία 
αποβλήτων που απαιτείται για τα παλαιά 
πτερύγια ροτόρων είναι μεγάλη· 
καταλήγει, επομένως, στο συμπέρασμα 
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οποία όμως δεν πρέπει να τροποποιηθούν 
αναδρομικά ή να ανασταλούν, δεδομένου 
ότι αυτό θα έστελνε καταστροφικά 
μηνύματα στους επενδυτές·

ότι η κατασκευή ανεμογεννητριών όχι 
μόνο έχει αρνητικές συνέπειες για το 
περιβάλλον αλλά δεν υλοποιεί και τους 
επιδιωκόμενους περιβαλλοντικούς 
στόχους·

Or. nl

Τροπολογία 435
Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επικροτεί την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, ότι θα εργαστεί για την 
εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με ορθές πρακτικές και για τη 
μεταρρύθμιση των εθνικών συστημάτων
ενίσχυσης των ΑΠΕ· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει όσο το δυνατόν ταχύτερα τις 
εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, αλλά 
ταυτόχρονα είναι πεπεισμένο ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές για τις ορθές 
πρακτικές συνιστούν μόνο ένα πρώτο 
βήμα και ότι πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες για το διάδοχο καθεστώς 
των εθνικών συστημάτων ενίσχυσης, τα 
οποία όμως δεν πρέπει να τροποποιηθούν 
αναδρομικά ή να ανασταλούν, δεδομένου 
ότι αυτό θα έστελνε καταστροφικά 
μηνύματα στους επενδυτές·

28. επικροτεί την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, ότι θα εργαστεί για την 
εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με ορθές πρακτικές και για τη 
μεταρρύθμιση των εθνικών καθεστώτων
ενίσχυσης των ΑΠΕ· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει όσο το δυνατόν ταχύτερα τις 
εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές 
προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα 
διάφορα εθνικά καθεστώτα δεν 
προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού 
και δεν δημιουργούν φραγμούς στο 
εμπόριο και τις επενδύσεις στο εσωτερικό 
της ΕΕ· εν προκειμένω, επισημαίνει την 
ανάγκη για εξέταση των πιθανών όρων 
τοπικού περιεχομένου εντός της ΕΕ, 
όπως τους βιώνουν ορισμένοι παράγοντες 
της αγοράς, και παροτρύνει την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι το κεκτημένο σχετικά 
με την εσωτερική αγορά τηρείται στο 
έπακρο από τα κράτη μέλη· επιπλέον, 
καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
ερμηνεία του άρθρου 13 της οδηγίας για 
τις ΑΠΕ (2009/28), προκειμένου να 
διασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή της 
οδηγίας από τα κράτη μέλη και να 
αποφευχθεί η χρήση των διαδικασιών 
πιστοποίησης και αδειοδότησης από τις 
δημόσιες αρχές κατά τρόπο που προκαλεί 
στρέβλωση του ανταγωνισμού· είναι 
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πεπεισμένο ότι οι κατευθυντήριες γραμμές 
για τις ορθές πρακτικές συνιστούν 
σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση μιας 
λειτουργικής ενιαίας αγοράς ενέργειας 
και πιστεύει ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές θα μπορούσαν να συμπληρωθούν 
σε εθνικό επίπεδο από αξιολόγηση της 
οικονομικής αποδοτικότητας των 
ισχυόντων εθνικών καθεστώτων· τονίζει 
ότι τυχόν αλλαγή δεν πρέπει να 
περιλαμβάνει αναδρομική τροποποίηση ή 
αναστολή, δεδομένου ότι αυτό θα έστελνε 
καταστροφικά μηνύματα στους επενδυτές 
ούτε και θα επέφερε σοβαρή οικονομική 
αναστάτωση στους ιδιώτες που έχουν για 
παράδειγμα επενδύσει σε ηλιακούς 
συλλέκτες, βάσει τέτοιων εθνικών 
καθεστώτων·

Or. en

Τροπολογία 436
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επικροτεί την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, ότι θα εργαστεί για την 
εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με ορθές πρακτικές και για τη 
μεταρρύθμιση των εθνικών συστημάτων 
ενίσχυσης των ΑΠΕ· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει όσο το δυνατόν ταχύτερα τις 
εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, αλλά 
ταυτόχρονα είναι πεπεισμένο ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές για τις ορθές 
πρακτικές συνιστούν μόνο ένα πρώτο 
βήμα και ότι πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες για το διάδοχο καθεστώς 
των εθνικών συστημάτων ενίσχυσης, τα 
οποία όμως δεν πρέπει να τροποποιηθούν 
αναδρομικά ή να ανασταλούν, δεδομένου 
ότι αυτό θα έστελνε καταστροφικά 

28. επικροτεί την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, ότι θα εργαστεί για την 
εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με ορθές πρακτικές και για τη 
μεταρρύθμιση των εθνικών συστημάτων 
ενίσχυσης των ΑΠΕ· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει όσο το δυνατόν ταχύτερα τις 
εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, αλλά 
ταυτόχρονα είναι πεπεισμένο ότι αυτές οι 
κατευθυντήριες γραμμές για τις ορθές 
πρακτικές πρέπει να είναι δεσμευτικές για 
τα κράτη μέλη, ενώ πρέπει να επιτρέπεται 
στα τελευταία να επιβάλουν περαιτέρω 
κανονιστικές ρυθμίσεις σε σχέση με τις 
ενισχύσεις, που θα επιτρέπουν την 
ανάπτυξη και την αξιοποίηση των 
τοπικών και περιφερειακών πόρων· τα 
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μηνύματα στους επενδυτές· υπάρχοντα εθνικά συστήματα ενίσχυσης 
δεν πρέπει όμως να τροποποιηθούν 
αναδρομικά ή να ανασταλούν, δεδομένου 
ότι αυτό θα έστελνε καταστροφικά 
μηνύματα στους επενδυτές·

Or. de

Τροπολογία 437
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επικροτεί την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, ότι θα εργαστεί για την 
εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με ορθές πρακτικές και για τη 
μεταρρύθμιση των εθνικών συστημάτων 
ενίσχυσης των ΑΠΕ· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει όσο το δυνατόν ταχύτερα τις 
εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, αλλά 
ταυτόχρονα είναι πεπεισμένο ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές για τις ορθές 
πρακτικές συνιστούν μόνο ένα πρώτο 
βήμα και ότι πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες για το διάδοχο καθεστώς 
των εθνικών συστημάτων ενίσχυσης, τα 
οποία όμως δεν πρέπει να τροποποιηθούν 
αναδρομικά ή να ανασταλούν, δεδομένου 
ότι αυτό θα έστελνε καταστροφικά 
μηνύματα στους επενδυτές·

28. επικροτεί την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, ότι θα εργαστεί για την 
εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με ορθές πρακτικές και για τη 
μεταρρύθμιση των εθνικών συστημάτων 
ενίσχυσης των ΑΠΕ· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει όσο το δυνατόν ταχύτερα τις 
εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές 
προκειμένου να αποτραπούν οι 
υπερβολικές ενισχύσεις και να 
διασφαλισθεί η δυνατότητα σύγκρισης, ο 
καλύτερος συντονισμός και η 
προοδευτική σύγκλιση των εθνικών 
μηχανισμών ενίσχυσης, αποφεύγοντας 
παράλληλα τις αναδρομικές 
τροποποιήσεις ή αναστολές που στέλνουν 
καταστροφικά μηνύματα στους επενδυτές·

Or. en

Τροπολογία 438
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επικροτεί την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, ότι θα εργαστεί για την 
εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με ορθές πρακτικές και για τη 
μεταρρύθμιση των εθνικών συστημάτων 
ενίσχυσης των ΑΠΕ· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει όσο το δυνατόν ταχύτερα τις 
εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, αλλά 
ταυτόχρονα είναι πεπεισμένο ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές για τις ορθές 
πρακτικές συνιστούν μόνο ένα πρώτο βήμα 
και ότι πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες για το διάδοχο καθεστώς των 
εθνικών συστημάτων ενίσχυσης, τα οποία 
όμως δεν πρέπει να τροποποιηθούν 
αναδρομικά ή να ανασταλούν, δεδομένου 
ότι αυτό θα έστελνε καταστροφικά 
μηνύματα στους επενδυτές·

28. επικροτεί την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, ότι θα εργαστεί για την 
εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με ορθές πρακτικές και για την 
ενθάρρυνση της προβλεψιμότητας, της 
οικονομικής αποδοτικότητας, την 
αποφυγή της υπεραντιστάθμισης και την 
ανάπτυξη μεγαλύτερης συνεκτικότητας 
μεταξύ των κρατών μελών· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει όσο το δυνατόν 
ταχύτερα τις εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές, αλλά ταυτόχρονα είναι 
πεπεισμένο ότι οι κατευθυντήριες γραμμές
για τις ορθές πρακτικές συνιστούν μόνο 
ένα πρώτο βήμα και ότι πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για το διάδοχο 
καθεστώς των εθνικών συστημάτων 
ενίσχυσης, τα οποία όμως δεν πρέπει να 
τροποποιηθούν αναδρομικά ή να 
ανασταλούν, δεδομένου ότι αυτό θα 
έστελνε καταστροφικά μηνύματα στους 
επενδυτές·

Or. en

Τροπολογία 439
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επικροτεί την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, ότι θα εργαστεί για την 
εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με ορθές πρακτικές και για τη 
μεταρρύθμιση των εθνικών συστημάτων 
ενίσχυσης των ΑΠΕ· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει όσο το δυνατόν ταχύτερα τις 
εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, αλλά 
ταυτόχρονα είναι πεπεισμένο ότι οι 

28. επικροτεί την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, ότι θα εργαστεί για την 
εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με ορθές πρακτικές και για τη 
μεταρρύθμιση των εθνικών συστημάτων 
ενίσχυσης των ΑΠΕ· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει όσο το δυνατόν ταχύτερα τις 
εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές και να 
συμπεριλάβει ενδεχομένως ανταμοιβές 
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κατευθυντήριες γραμμές για τις ορθές 
πρακτικές συνιστούν μόνο ένα πρώτο βήμα 
και ότι πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες για το διάδοχο καθεστώς 
των εθνικών συστημάτων ενίσχυσης, τα 
οποία όμως δεν πρέπει να τροποποιηθούν 
αναδρομικά ή να ανασταλούν, δεδομένου 
ότι αυτό θα έστελνε καταστροφικά 
μηνύματα στους επενδυτές·

για τις υπηρεσίες συστημάτων, αλλά 
ταυτόχρονα είναι πεπεισμένο ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές για τις ορθές 
πρακτικές συνιστούν μόνο ένα πρώτο βήμα 
και ότι η εφαρμογή των εν λόγω 
κατευθυντήριων γραμμών σε επίπεδο 
κράτους μέλους θα έχει καίρια σημασία 
προκειμένου τα εθνικά καθεστώτα 
ενίσχυσης να μην τροποποιηθούν 
αναδρομικά και να μην ανασταλούν, 
δεδομένου ότι αυτό θα έστελνε 
καταστροφικά μηνύματα στους επενδυτές·

Or. en

Τροπολογία 440
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επικροτεί την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, ότι θα εργαστεί για την 
εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με ορθές πρακτικές και για τη 
μεταρρύθμιση των εθνικών συστημάτων 
ενίσχυσης των ΑΠΕ· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει όσο το δυνατόν ταχύτερα τις 
εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, αλλά 
ταυτόχρονα είναι πεπεισμένο ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές για τις ορθές 
πρακτικές συνιστούν μόνο ένα πρώτο βήμα 
και ότι πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες για το διάδοχο καθεστώς των 
εθνικών συστημάτων ενίσχυσης, τα οποία 
όμως δεν πρέπει να τροποποιηθούν 
αναδρομικά ή να ανασταλούν, δεδομένου 
ότι αυτό θα έστελνε καταστροφικά 
μηνύματα στους επενδυτές·

28. επικροτεί την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, ότι θα εργαστεί για την 
εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με ορθές πρακτικές και για τη 
μεταρρύθμιση των εθνικών συστημάτων 
ενίσχυσης των ΑΠΕ· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει όσο το δυνατόν ταχύτερα τις 
εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, αλλά 
ταυτόχρονα είναι πεπεισμένο ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές για τις ορθές 
πρακτικές συνιστούν μόνο ένα πρώτο βήμα 
και ότι πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες για τον δέοντα συντονισμό 
των εθνικών συστημάτων ενίσχυσης·
επισημαίνει ότι οι απότομες 
τροποποιήσεις ή η αναστολή αυτού του 
είδους ενίσχυσης θα έχει αρνητικές 
επιπτώσεις για την ορατότητα και τη 
βεβαιότητα των επενδυτών·

Or. en
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Τροπολογία 441
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επικροτεί την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, ότι θα εργαστεί για την 
εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με ορθές πρακτικές και για τη 
μεταρρύθμιση των εθνικών συστημάτων 
ενίσχυσης των ΑΠΕ· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει όσο το δυνατόν ταχύτερα τις 
εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, αλλά 
ταυτόχρονα είναι πεπεισμένο ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές για τις ορθές 
πρακτικές συνιστούν μόνο ένα πρώτο βήμα 
και ότι πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες για το διάδοχο καθεστώς των 
εθνικών συστημάτων ενίσχυσης, τα οποία 
όμως δεν πρέπει να τροποποιηθούν 
αναδρομικά ή να ανασταλούν, δεδομένου 
ότι αυτό θα έστελνε καταστροφικά 
μηνύματα στους επενδυτές·

28. επικροτεί την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, ότι θα εργαστεί για την 
εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με ορθές πρακτικές και για τα 
εθνικά συστήματα ενίσχυσης των ΑΠΕ· 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει όσο το 
δυνατόν ταχύτερα τις εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές, αλλά ταυτόχρονα 
είναι πεπεισμένο ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές για τις ορθές πρακτικές συνιστούν 
μόνο ένα πρώτο βήμα και ότι πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για το διάδοχο 
καθεστώς των εθνικών συστημάτων 
ενίσχυσης μόνον όταν οι τεχνολογίες θα 
έχουν καταστεί εμπορεύσιμες· 
υποστηρίζει ότι τα καθεστώτα ενίσχυσης 
δεν πρέπει να τροποποιηθούν αναδρομικά 
ή να ανασταλούν, δεδομένου ότι αυτό θα 
έστελνε καταστροφικά μηνύματα στους 
επενδυτές·

Or. en

Τροπολογία 442
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επικροτεί την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, ότι θα εργαστεί για την 
εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με ορθές πρακτικές και για τη 
μεταρρύθμιση των εθνικών συστημάτων 
ενίσχυσης των ΑΠΕ· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει όσο το δυνατόν ταχύτερα τις 

28. επικροτεί την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, ότι θα εργαστεί για την 
εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με ορθές πρακτικές και για τη 
μεταρρύθμιση των εθνικών συστημάτων 
ενίσχυσης των ΑΠΕ· θεωρεί ότι η 
μεταρρύθμιση πρέπει να 



AM\920120EL.doc 245/283 PE500.604v01-00

EL

εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, αλλά 
ταυτόχρονα είναι πεπεισμένο ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές για τις ορθές 
πρακτικές συνιστούν μόνο ένα πρώτο βήμα 
και ότι πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες για το διάδοχο καθεστώς των 
εθνικών συστημάτων ενίσχυσης, τα οποία 
όμως δεν πρέπει να τροποποιηθούν 
αναδρομικά ή να ανασταλούν, δεδομένου 
ότι αυτό θα έστελνε καταστροφικά 
μηνύματα στους επενδυτές·

πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τους 
φορείς της αγοράς ώστε να διασφαλιστεί 
η προβλεψιμότητα των κανόνων και η 
εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων μερών·
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει όσο το 
δυνατόν ταχύτερα τις εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές, αλλά ταυτόχρονα 
είναι πεπεισμένο ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές για τις ορθές πρακτικές συνιστούν 
μόνο ένα πρώτο βήμα και ότι πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για τη 
σταδιακή εναρμόνιση, μέσω της 
κατάργησής τους, των καθεστώτων των 
εθνικών συστημάτων ενίσχυσης, τα οποία 
όμως δεν πρέπει να τροποποιηθούν 
αναδρομικά ή να ανασταλούν, δεδομένου 
ότι αυτό θα έστελνε καταστροφικά 
μηνύματα στους επενδυτές·

Or. fr

Τροπολογία 443
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επικροτεί την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, ότι θα εργαστεί για την 
εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με ορθές πρακτικές και για τη 
μεταρρύθμιση των εθνικών συστημάτων 
ενίσχυσης των ΑΠΕ· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει όσο το δυνατόν ταχύτερα τις 
εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, αλλά 
ταυτόχρονα είναι πεπεισμένο ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές για τις ορθές 
πρακτικές συνιστούν μόνο ένα πρώτο βήμα 
και ότι πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες για το διάδοχο καθεστώς των 
εθνικών συστημάτων ενίσχυσης, τα οποία 
όμως δεν πρέπει να τροποποιηθούν 
αναδρομικά ή να ανασταλούν, δεδομένου 
ότι αυτό θα έστελνε καταστροφικά 

28. επικροτεί την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, ότι θα εργαστεί για την 
εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με ορθές πρακτικές και για τη 
μεταρρύθμιση των εθνικών συστημάτων 
ενίσχυσης των ΑΠΕ με σκοπό την 
ενθάρρυνση της προβλεψιμότητας και 
της οικονομικής αποδοτικότητας, την 
αποφυγή της υπεραντιστάθμισης και την 
ανάπτυξη μεγαλύτερης συνεκτικότητας 
μεταξύ των κρατών μελών· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει όσο το δυνατόν 
ταχύτερα τις εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές, αλλά ταυτόχρονα είναι 
πεπεισμένο ότι οι κατευθυντήριες γραμμές 
για τις ορθές πρακτικές συνιστούν μόνο 
ένα πρώτο βήμα και ότι πρέπει να 
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μηνύματα στους επενδυτές· καταβληθούν προσπάθειες για το διάδοχο 
καθεστώς των εθνικών συστημάτων 
ενίσχυσης, τα οποία όμως δεν πρέπει να 
τροποποιηθούν αναδρομικά ή να 
ανασταλούν, δεδομένου ότι αυτό θα 
έστελνε καταστροφικά μηνύματα στους 
επενδυτές·

Or. en

Τροπολογία 444
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επικροτεί την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, ότι θα εργαστεί για την 
εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με ορθές πρακτικές και για τη 
μεταρρύθμιση των εθνικών συστημάτων 
ενίσχυσης των ΑΠΕ· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει όσο το δυνατόν ταχύτερα τις 
εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, αλλά 
ταυτόχρονα είναι πεπεισμένο ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές για τις ορθές 
πρακτικές συνιστούν μόνο ένα πρώτο βήμα 
και ότι πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες για το διάδοχο καθεστώς των 
εθνικών συστημάτων ενίσχυσης, τα οποία 
όμως δεν πρέπει να τροποποιηθούν 
αναδρομικά ή να ανασταλούν, δεδομένου 
ότι αυτό θα έστελνε καταστροφικά 
μηνύματα στους επενδυτές·

28. επικροτεί την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, ότι θα εργαστεί για την 
εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με ορθές πρακτικές και για τη 
μεταρρύθμιση των εθνικών συστημάτων 
ενίσχυσης των ΑΠΕ· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει όσο το δυνατόν ταχύτερα τις 
εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, αλλά 
ταυτόχρονα είναι πεπεισμένο ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές για τις ορθές 
πρακτικές συνιστούν μόνο ένα πρώτο βήμα 
και ότι πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες για το διάδοχο καθεστώς των 
εθνικών συστημάτων ενίσχυσης, τα οποία 
όμως δεν πρέπει να τροποποιηθούν 
αναδρομικά ή να ανασταλούν, δεδομένου 
ότι αυτό θα έστελνε καταστροφικά 
μηνύματα στους επενδυτές· καλεί την 
Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους για να 
καταστήσει τις νέες κατευθυντήριες 
γραμμές δεσμευτικές για τα κράτη μέλη 
και να αυξήσει έτσι τη σύγκλιση των 
μηχανισμών ενίσχυσης·

Or. en
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Τροπολογία 445
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επικροτεί την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, ότι θα εργαστεί για την 
εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με ορθές πρακτικές και για τη 
μεταρρύθμιση των εθνικών συστημάτων 
ενίσχυσης των ΑΠΕ· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει όσο το δυνατόν ταχύτερα τις 
εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, αλλά 
ταυτόχρονα είναι πεπεισμένο ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές για τις ορθές 
πρακτικές συνιστούν μόνο ένα πρώτο βήμα 
και ότι πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες για το διάδοχο καθεστώς των 
εθνικών συστημάτων ενίσχυσης, τα οποία 
όμως δεν πρέπει να τροποποιηθούν 
αναδρομικά ή να ανασταλούν, δεδομένου 
ότι αυτό θα έστελνε καταστροφικά 
μηνύματα στους επενδυτές·

28. επικροτεί την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, ότι θα εργαστεί για την 
εκπόνηση μη δεσμευτικών 
κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με 
ορθές πρακτικές και για τη μεταρρύθμιση 
των εθνικών συστημάτων ενίσχυσης των 
ΑΠΕ· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει όσο 
το δυνατόν ταχύτερα τις εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές, αλλά ταυτόχρονα 
είναι πεπεισμένο ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές για τις ορθές πρακτικές συνιστούν 
μόνο ένα πρώτο βήμα και ότι πρέπει να 
καταβληθούν σταδιακά προσπάθειες για 
το διάδοχο καθεστώς των εθνικών 
συστημάτων ενίσχυσης, τα οποία όμως δεν 
πρέπει να τροποποιηθούν αναδρομικά ή να 
ανασταλούν, δεδομένου ότι αυτό θα 
έστελνε καταστροφικά μηνύματα στους 
επενδυτές·

Or. pl

Τροπολογία 446
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. πιστεύει ότι η ευκολότερη πρόσβαση 
στο κεφάλαιο θα συμβάλει περαιτέρω 
στην ανταγωνιστικότητα της ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές· αναγνωρίζει ότι 
η βεβαιότητα σε βάθος χρόνου και ένας 
στόχος που θα αφορά την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές ως το 2030 θα 
αποτελέσουν τον καλύτερο τρόπο να 
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δοθεί στους επενδυτές η αναγκαία 
αυτοπεποίθηση και να μειωθεί ο κίνδυνος 
για αυτούς· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει καινοτόμα μέσα 
χρηματοδότησης και να αναθέσει 
ενισχυμένο ρόλο στην Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, τα εθνικά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τα 
ιδρύματα μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων, όπως τα συνταξιοδοτικά 
ταμεία και οι ασφαλιστικές εταιρείες για 
τη χρηματοδότηση έργων για ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές·

Or. en

Τροπολογία 447
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. τονίζει ότι η προσοχή που πρέπει να 
δοθεί στις κατευθυντήριες γραμμές 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα για μεγαλύτερη 
σύγκλιση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
συστήματος ενίσχυσης των ΑΠΕ, 
προκειμένου να επιτευχθεί ένας 
τεχνολογικά βέλτιστος, ασφαλής και 
οικονομικά προσιτός ενεργειακός 
εφοδιασμός, καθώς και να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα και η ικανότητα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για καινοτομία·

Or. de

Τροπολογία 448
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
σχέδιο δράσης για τις τεχνολογίες 
θέρμανσης και ψύξης με ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές που να περιλαμβάνει 
αξιολόγηση της ζήτησης της ΕΕ για 
θέρμανση και ψύξη, καθώς και 
παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών για 
τη στήριξη του τομέα·

Or. en

Τροπολογία 449
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. διαπιστώνει ότι οι ΑΠΕ έχουν σε 
πολλά κράτη μέλη καλύψει ήδη μερίδιο 
της αγοράς ανώτερο του 20 % και ότι οι 
κρατικές ρυθμίσεις που αφορούν την 
τροφοδοσία και την ιεράρχηση 
προκαλούν εν τω μεταξύ στρέβλωση του 
ανταγωνισμού·

Or. de

Τροπολογία 450
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 6 α (νέος) (μετά την παράγραφο 28)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Πλαίσιο για την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές μετά το 2020

Or. en
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Τροπολογία 451
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 6 α (νέος) (μετά την παράγραφο 28)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την προώθηση 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
μετά το 2020

Or. en

Τροπολογία 452
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης θα 
επιτρέψει στις ΑΠΕ να αναπτύξουν το 
πλήρες δυναμικό τους στο πλέον 
οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο· διαβλέπει 
σημαντικά προτερήματα σε μία 
τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή αγορά 
για ΑΠΕ, στην οποία οι πάροχοι ενέργειας 
θα καλούνται να καλύπτουν 
προκαθορισμένα ποσοστά της 
ενεργειακής παραγωγής τους από ΑΠΕ 
και θα μπορούν επίσης να επιτυγχάνουν 
τα εν λόγω προκαθορισμένα ποσοστά από 
το εμπόριο πιστοποιητικών τα οποία θα 
είναι διαπραγματεύσιμα σε μια αγορά 
τέτοιων πιστοποιητικών· επισημαίνει ότι 
η γνώση που αποκτήθηκε στα κράτη μέλη 
καταδεικνύει πως σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης απαιτείται η επιβολή 
υψηλών προστίμων προκειμένου να 
διασφαλίζεται η επίτευξη των εν λόγω 

διαγράφεται
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ποσοστών·

Or. fi

Τροπολογία 453
Giles Chichester, Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης θα 
επιτρέψει στις ΑΠΕ να αναπτύξουν το 
πλήρες δυναμικό τους στο πλέον 
οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο· διαβλέπει 
σημαντικά προτερήματα σε μία 
τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή αγορά 
για ΑΠΕ, στην οποία οι πάροχοι ενέργειας 
θα καλούνται να καλύπτουν 
προκαθορισμένα ποσοστά της 
ενεργειακής παραγωγής τους από ΑΠΕ 
και θα μπορούν επίσης να επιτυγχάνουν 
τα εν λόγω προκαθορισμένα ποσοστά από 
το εμπόριο πιστοποιητικών τα οποία θα 
είναι διαπραγματεύσιμα σε μια αγορά 
τέτοιων πιστοποιητικών· επισημαίνει ότι 
η γνώση που αποκτήθηκε στα κράτη μέλη 
καταδεικνύει πως σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης απαιτείται η επιβολή 
υψηλών προστίμων προκειμένου να 
διασφαλίζεται η επίτευξη των εν λόγω 
ποσοστών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 454
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης θα 
επιτρέψει στις ΑΠΕ να αναπτύξουν το 
πλήρες δυναμικό τους στο πλέον 
οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο· διαβλέπει 
σημαντικά προτερήματα σε μία 
τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή αγορά
για ΑΠΕ, στην οποία οι πάροχοι ενέργειας 
θα καλούνται να καλύπτουν 
προκαθορισμένα ποσοστά της 
ενεργειακής παραγωγής τους από ΑΠΕ 
και θα μπορούν επίσης να επιτυγχάνουν 
τα εν λόγω προκαθορισμένα ποσοστά από 
το εμπόριο πιστοποιητικών τα οποία θα 
είναι διαπραγματεύσιμα σε μια αγορά 
τέτοιων πιστοποιητικών· επισημαίνει ότι 
η γνώση που αποκτήθηκε στα κράτη μέλη 
καταδεικνύει πως σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης απαιτείται η επιβολή 
υψηλών προστίμων προκειμένου να 
διασφαλίζεται η επίτευξη των εν λόγω 
ποσοστών·

29. είναι πεπεισμένο ότι και στο μέλλον θα 
χρειαστούν μηχανισμοί στήριξης σε 
επίπεδο τεχνολογίας, περιφερειακό 
επίπεδο και επίπεδο επιμέρους τμήματος 
της αγοράς προκειμένου να διασφαλισθεί 
η βέλτιστη εκμετάλλευση των πόρων και 
των κατάλληλων επιφανειών κοντά στα 
κέντρα κατανάλωσης· ορίζει, επιπλέον, 
ότι μόνο μια ευρωπαϊκή πολιτική 
ενίσχυσης θα επιτρέψει στις ΑΠΕ να 
αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους στο 
πλέον οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο· 
διαβλέπει σημαντικά προτερήματα σε έναν 
ευρωπαϊκό στόχο όσον αφορά την 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές που θα ανήκει στους πολίτες,
δεδομένων των οφελών που ενέχουν τα 
καθεστώτα για την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές υπό την ιδιοκτησία 
κοινοτήτων ή συνεταιρισμών·

Or. en

Τροπολογία 455
Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης θα
επιτρέψει στις ΑΠΕ να αναπτύξουν το 
πλήρες δυναμικό τους στο πλέον 
οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο· διαβλέπει 
σημαντικά προτερήματα σε μία 
τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή αγορά 
για ΑΠΕ, στην οποία οι πάροχοι ενέργειας 
θα καλούνται να καλύπτουν 
προκαθορισμένα ποσοστά της 

29. είναι πεπεισμένο ότι η ισχύουσα 
οδηγία για την ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές συνδυάζει με επιτυχημένο τρόπο 
τους εθνικούς στόχους με τα εθνικά 
καθεστώτα ενίσχυσης, επιτρέποντας 
παράλληλα στις κυβερνήσεις να 
χρησιμοποιούν και κοινά καθεστώτα 
ενίσχυσης· επισημαίνει ότι η γνώση που 
αποκτήθηκε σε ορισμένες ευρωπαϊκές 
χώρες, ιδίως τη Σουηδία και τη 
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ενεργειακής παραγωγής τους από ΑΠΕ 
και θα μπορούν επίσης να επιτυγχάνουν 
τα εν λόγω προκαθορισμένα ποσοστά από 
το εμπόριο πιστοποιητικών τα οποία θα 
είναι διαπραγματεύσιμα σε μια αγορά 
τέτοιων πιστοποιητικών· επισημαίνει ότι 
η γνώση που αποκτήθηκε στα κράτη μέλη
καταδεικνύει πως σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης απαιτείται η επιβολή 
υψηλών προστίμων προκειμένου να 
διασφαλίζεται η επίτευξη των εν λόγω 
ποσοστών·

Νορβηγία, καταδεικνύει με επιτυχία πώς 
μια κοινή προσέγγιση στο πλαίσιο μιας 
ολοκληρωμένης αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας επιτρέπει αμοιβαία επωφελείς 
καινοτομίες μεταξύ εθνικών συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 456
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης θα
επιτρέψει στις ΑΠΕ να αναπτύξουν το 
πλήρες δυναμικό τους στο πλέον 
οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο· διαβλέπει 
σημαντικά προτερήματα σε μία 
τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή αγορά 
για ΑΠΕ, στην οποία οι πάροχοι ενέργειας 
θα καλούνται να καλύπτουν 
προκαθορισμένα ποσοστά της 
ενεργειακής παραγωγής τους από ΑΠΕ 
και θα μπορούν επίσης να επιτυγχάνουν 
τα εν λόγω προκαθορισμένα ποσοστά από 
το εμπόριο πιστοποιητικών τα οποία θα 
είναι διαπραγματεύσιμα σε μια αγορά 
τέτοιων πιστοποιητικών· επισημαίνει ότι 
η γνώση που αποκτήθηκε στα κράτη μέλη 
καταδεικνύει πως σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης απαιτείται η επιβολή 
υψηλών προστίμων προκειμένου να 
διασφαλίζεται η επίτευξη των εν λόγω 
ποσοστών·

29. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, 
εντός νομοθετικού πλαισίου για την 
περίοδο μετά το 2020 που θα βασίζεται 
σε φιλόδοξους και δεσμευτικούς στόχους 
για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, 
εάν ένα ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης θα
επέτρεπε στις ΑΠΕ να αναπτύξουν το 
πλήρες δυναμικό τους σε ένα οικονομικά
αποδοτικότερο πλαίσιο· επισημαίνει ότι 
μια τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή 
πολιτική που θα βασίζεται αποκλειστικά 
σε έναν στόχο εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου θα προωθήσει μόνο τις 
πλέον φθηνές τεχνολογίες εις βάρος της 
καινοτομίας και της επίτευξης των 
μακροπρόθεσμων ευρωπαϊκών στόχων 
στον τομέα του κλίματος και της 
ενέργειας·



PE500.604v01-00 254/283 AM\920120EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 457
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης θα 
επιτρέψει στις ΑΠΕ να αναπτύξουν το 
πλήρες δυναμικό τους στο πλέον 
οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο· διαβλέπει 
σημαντικά προτερήματα σε μία 
τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή αγορά 
για ΑΠΕ, στην οποία οι πάροχοι ενέργειας 
θα καλούνται να καλύπτουν 
προκαθορισμένα ποσοστά της 
ενεργειακής παραγωγής τους από ΑΠΕ 
και θα μπορούν επίσης να επιτυγχάνουν 
τα εν λόγω προκαθορισμένα ποσοστά από 
το εμπόριο πιστοποιητικών τα οποία θα 
είναι διαπραγματεύσιμα σε μια αγορά 
τέτοιων πιστοποιητικών· επισημαίνει ότι 
η γνώση που αποκτήθηκε στα κράτη μέλη 
καταδεικνύει πως σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης απαιτείται η επιβολή 
υψηλών προστίμων προκειμένου να 
διασφαλίζεται η επίτευξη των εν λόγω 
ποσοστών·

29. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης θα 
επιτρέψει στις ΑΠΕ να αναπτύξουν το 
πλήρες δυναμικό τους στο πλέον 
οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο· διαβλέπει 
σημαντικά προτερήματα σε μία 
τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή αγορά, 
στην οποία οι πάροχοι ενέργειας θα 
καλούνται να επιτυγχάνουν έναν ενιαίο και 
σαφή προκαθορισμένο στόχο·

Or. fr

Τροπολογία 458
Struan Stevenson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένα 29. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένα 
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ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης θα 
επιτρέψει στις ΑΠΕ να αναπτύξουν το 
πλήρες δυναμικό τους στο πλέον 
οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο· διαβλέπει 
σημαντικά προτερήματα σε μία 
τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή αγορά 
για ΑΠΕ, στην οποία οι πάροχοι ενέργειας 
θα καλούνται να καλύπτουν 
προκαθορισμένα ποσοστά της 
ενεργειακής παραγωγής τους από ΑΠΕ 
και θα μπορούν επίσης να επιτυγχάνουν 
τα εν λόγω προκαθορισμένα ποσοστά από 
το εμπόριο πιστοποιητικών τα οποία θα 
είναι διαπραγματεύσιμα σε μια αγορά 
τέτοιων πιστοποιητικών· επισημαίνει ότι 
η γνώση που αποκτήθηκε στα κράτη μέλη 
καταδεικνύει πως σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης απαιτείται η επιβολή 
υψηλών προστίμων προκειμένου να 
διασφαλίζεται η επίτευξη των εν λόγω 
ποσοστών·

ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης θα 
επιτρέψει στις ΑΠΕ να αναπτύξουν το 
πλήρες δυναμικό τους στο πλέον 
οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο· διαβλέπει 
σημαντικά προτερήματα σε μία 
τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή αγορά 
για ΑΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 459
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης θα 
επιτρέψει στις ΑΠΕ να αναπτύξουν το 
πλήρες δυναμικό τους στο πλέον 
οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο· διαβλέπει 
σημαντικά προτερήματα σε μία 
τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή αγορά 
για ΑΠΕ, στην οποία οι πάροχοι ενέργειας 
θα καλούνται να καλύπτουν 
προκαθορισμένα ποσοστά της 
ενεργειακής παραγωγής τους από ΑΠΕ 
και θα μπορούν επίσης να επιτυγχάνουν 
τα εν λόγω προκαθορισμένα ποσοστά από 
το εμπόριο πιστοποιητικών τα οποία θα 

29. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένας στόχος 
για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 
ως το 2030 που θα ανέρχεται σε ποσοστό 
45% επί της τελικής ενεργειακής 
κατανάλωσης, από 20% που οφείλει να 
είναι ως το 2020, συνάδει με τον 
μακροπρόθεσμο στόχο της ΕΕ για 
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα κατά 80 έως 95% ως το 2050, 
θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο στο 
πλαίσιο αυτής της πορείας δίνοντας μια 
ζωτικής σημασίας ένδειξη στους 
επενδυτές και θα επιτρέψει στις ΑΠΕ να 
αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους στο 
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είναι διαπραγματεύσιμα σε μια αγορά 
τέτοιων πιστοποιητικών· επισημαίνει ότι 
η γνώση που αποκτήθηκε στα κράτη μέλη 
καταδεικνύει πως σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης απαιτείται η επιβολή 
υψηλών προστίμων προκειμένου να 
διασφαλίζεται η επίτευξη των εν λόγω 
ποσοστών·

πλέον οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 460
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης θα 
επιτρέψει στις ΑΠΕ να αναπτύξουν το 
πλήρες δυναμικό τους στο πλέον 
οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο· διαβλέπει 
σημαντικά προτερήματα σε μία 
τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή αγορά 
για ΑΠΕ, στην οποία οι πάροχοι ενέργειας 
θα καλούνται να καλύπτουν 
προκαθορισμένα ποσοστά της 
ενεργειακής παραγωγής τους από ΑΠΕ 
και θα μπορούν επίσης να επιτυγχάνουν 
τα εν λόγω προκαθορισμένα ποσοστά από 
το εμπόριο πιστοποιητικών τα οποία θα 
είναι διαπραγματεύσιμα σε μια αγορά 
τέτοιων πιστοποιητικών· επισημαίνει ότι 
η γνώση που αποκτήθηκε στα κράτη μέλη 
καταδεικνύει πως σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης απαιτείται η επιβολή 
υψηλών προστίμων προκειμένου να 
διασφαλίζεται η επίτευξη των εν λόγω 
ποσοστών·

29. είναι πεπεισμένο ότι μια κοινή 
ευρωπαϊκή προσέγγιση ενίσχυσης θα 
επιτρέψει στις ΑΠΕ να αναπτύξουν το 
πλήρες δυναμικό τους στο πλέον 
οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο· 
υποστηρίζει την προοδευτική σύγκλιση 
των εθνικών καθεστώτων ενίσχυσης των 
ΑΠΕ προκειμένου να αποφευχθεί η 
στρέβλωση του ανταγωνισμού που 
δημιουργείται από ξεχωριστές και 
διαφορετικές μεταξύ τους εθνικές 
πρωτοβουλίες, με παράλληλο σεβασμό 
των ιδιαιτεροτήτων του ενεργειακού 
μείγματος των κρατών μελών·

Or. en
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Τροπολογία 461
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης θα 
επιτρέψει στις ΑΠΕ να αναπτύξουν το 
πλήρες δυναμικό τους στο πλέον 
οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο· διαβλέπει 
σημαντικά προτερήματα σε μία 
τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή αγορά 
για ΑΠΕ, στην οποία οι πάροχοι ενέργειας 
θα καλούνται να καλύπτουν 
προκαθορισμένα ποσοστά της 
ενεργειακής παραγωγής τους από ΑΠΕ 
και θα μπορούν επίσης να επιτυγχάνουν 
τα εν λόγω προκαθορισμένα ποσοστά από 
το εμπόριο πιστοποιητικών τα οποία θα 
είναι διαπραγματεύσιμα σε μια αγορά 
τέτοιων πιστοποιητικών· επισημαίνει ότι 
η γνώση που αποκτήθηκε στα κράτη μέλη 
καταδεικνύει πως σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης απαιτείται η επιβολή 
υψηλών προστίμων προκειμένου να 
διασφαλίζεται η επίτευξη των εν λόγω 
ποσοστών·

29. είναι πεπεισμένο ότι η μεγαλύτερη 
σύγκλιση των συστημάτων ενίσχυσης θα 
επιτρέψει στις ΑΠΕ σε βάθος χρόνου να 
αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους στο 
πλέον οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο και 
υπό συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού·
διαβλέπει, με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό 
των υφιστάμενων συστημάτων ενίσχυσης 
στα κράτη μέλη την ανάγκη να δοθεί 
σύντομα συνέχεια στη συζήτηση σχετικά 
με ένα κατάλληλο ευρωπαϊκό σύστημα 
ενίσχυσης·

Or. de

Τροπολογία 462
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης θα 
επιτρέψει στις ΑΠΕ να αναπτύξουν το 
πλήρες δυναμικό τους στο πλέον 
οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο· διαβλέπει 

29. διαβλέπει πιθανά προτερήματα σε 
τεχνολογικά ουδέτερες εθνικές αγορές για 
ΑΠΕ, στις οποίες οι πάροχοι ηλεκτρικής 
ενέργειας θα είναι υποχρεωμένοι να 
καλύπτουν προκαθορισμένη αναλογία της 
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σημαντικά προτερήματα σε μία 
τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή αγορά
για ΑΠΕ, στην οποία οι πάροχοι ενέργειας 
θα καλούνται να καλύπτουν 
προκαθορισμένα ποσοστά της 
ενεργειακής παραγωγής τους από ΑΠΕ
και θα μπορούν επίσης να επιτυγχάνουν 
τα εν λόγω προκαθορισμένα ποσοστά από 
το εμπόριο πιστοποιητικών τα οποία θα 
είναι διαπραγματεύσιμα σε μια αγορά 
τέτοιων πιστοποιητικών· επισημαίνει ότι η 
γνώση που αποκτήθηκε στα κράτη μέλη 
καταδεικνύει πως σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης απαιτείται η επιβολή 
υψηλών προστίμων προκειμένου να 
διασφαλίζεται η επίτευξη των εν λόγω 
ποσοστών·

ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχουν από 
ΑΠΕ, πληρώντας τις υποχρεώσεις τους 
μέσω της υποβολής πιστοποιητικών τα 
οποία θα είναι διαπραγματεύσιμα σε μια 
αγορά τέτοιων πιστοποιητικών· 
επισημαίνει ότι η γνώση που αποκτήθηκε 
στα κράτη μέλη καταδεικνύει πως θα 
πρέπει να υπάρξει συνδυασμός κινήτρων 
και κυρώσεων προκειμένου να 
διασφαλισθεί η εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων·

Or. en

Τροπολογία 463
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης θα 
επιτρέψει στις ΑΠΕ να αναπτύξουν το 
πλήρες δυναμικό τους στο πλέον 
οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο· διαβλέπει 
σημαντικά προτερήματα σε μία 
τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή αγορά 
για ΑΠΕ, στην οποία οι πάροχοι ενέργειας 
θα καλούνται να καλύπτουν 
προκαθορισμένα ποσοστά της 
ενεργειακής παραγωγής τους από ΑΠΕ 
και θα μπορούν επίσης να επιτυγχάνουν
τα εν λόγω προκαθορισμένα ποσοστά από 
το εμπόριο πιστοποιητικών τα οποία θα 
είναι διαπραγματεύσιμα σε μια αγορά
τέτοιων πιστοποιητικών· επισημαίνει ότι 
η γνώση που αποκτήθηκε στα κράτη μέλη 
καταδεικνύει πως σε περίπτωση μη

29. ζητεί την αποδοτικότερη εφαρμογή 
των ΑΠΕ εντός της ΕΕ μέσω της 
επιδίωξης θέσπισης συστήματος 
ευρωπαϊκών κινήτρων για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας που θα βασίζονται σε 
σύστημα ανταλλαγής εθνικών 
πιστοποιητικών προέλευσης στο πλαίσιο 
μιας τεχνολογικά ουδέτερης αγοράς, με 
βάση το οποίο θα χρησιμοποιούνται 
συγκεκριμένα είδη ΑΠΕ στις περιοχές 
όπου είναι περισσότερο αποδοτικά, 
μειώνοντας έτσι το κόστος προώθησής 
τους και διασφαλίζοντας την αποδοτική 
κατανομή της χρηματοδότησης· στηρίζει 
τη θέσπιση προκαθορισμένων εθνικών 
ποσοστών για την ενεργειακή παραγωγή
από ΑΠΕ, στο πλαίσιο της οποίας θα 
μπορούν να επιτυγχάνονται τα εν λόγω 



AM\920120EL.doc 259/283 PE500.604v01-00

EL

εκπλήρωσης απαιτείται η επιβολή υψηλών 
προστίμων προκειμένου να διασφαλίζεται 
η επίτευξη των εν λόγω ποσοστών·

προκαθορισμένα ποσοστά από το εμπόριο 
πιστοποιητικών τα οποία θα είναι 
διαπραγματεύσιμα στην προαναφερθείσα 
αγορά· επισημαίνει ότι η γνώση που 
αποκτήθηκε στα κράτη μέλη καταδεικνύει 
πως σε περίπτωση μη εκπλήρωσης 
απαιτείται η επιβολή υψηλών προστίμων 
προκειμένου να διασφαλίζεται η επίτευξη 
των εν λόγω ποσοστών·

Or. en

Τροπολογία 464
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης θα 
επιτρέψει στις ΑΠΕ να αναπτύξουν το 
πλήρες δυναμικό τους στο πλέον 
οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο· διαβλέπει
σημαντικά προτερήματα σε μία 
τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή αγορά 
για ΑΠΕ, στην οποία οι πάροχοι ενέργειας 
θα καλούνται να καλύπτουν 
προκαθορισμένα ποσοστά της ενεργειακής 
παραγωγής τους από ΑΠΕ και θα μπορούν 
επίσης να επιτυγχάνουν τα εν λόγω 
προκαθορισμένα ποσοστά από το εμπόριο 
πιστοποιητικών τα οποία θα είναι 
διαπραγματεύσιμα σε μια αγορά τέτοιων 
πιστοποιητικών· επισημαίνει ότι η γνώση 
που αποκτήθηκε στα κράτη μέλη 
καταδεικνύει πως σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης απαιτείται η επιβολή υψηλών 
προστίμων προκειμένου να διασφαλίζεται 
η επίτευξη των εν λόγω ποσοστών·

29. αναγνωρίζει τα σημαντικά 
προτερήματα σε μία τεχνολογικά ουδέτερη 
ευρωπαϊκή αγορά για ΑΠΕ, στην οποία οι 
πάροχοι ενέργειας θα καλούνται να 
καλύπτουν προκαθορισμένα ποσοστά της 
ενεργειακής παραγωγής τους από ΑΠΕ και 
θα μπορούν επίσης να επιτυγχάνουν τα εν 
λόγω προκαθορισμένα ποσοστά από το 
εμπόριο πιστοποιητικών τα οποία θα είναι 
διαπραγματεύσιμα σε μια αγορά τέτοιων 
πιστοποιητικών· επισημαίνει ότι η γνώση 
που αποκτήθηκε στα κράτη μέλη 
καταδεικνύει πως σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης απαιτείται η επιβολή υψηλών 
προστίμων προκειμένου να διασφαλίζεται 
η επίτευξη των εν λόγω ποσοστών·

Or. en
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Τροπολογία 465
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης θα 
επιτρέψει στις ΑΠΕ να αναπτύξουν το 
πλήρες δυναμικό τους στο πλέον 
οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο· διαβλέπει 
σημαντικά προτερήματα σε μία 
τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή αγορά 
για ΑΠΕ, στην οποία οι πάροχοι ενέργειας 
θα καλούνται να καλύπτουν 
προκαθορισμένα ποσοστά της ενεργειακής 
παραγωγής τους από ΑΠΕ και θα μπορούν 
επίσης να επιτυγχάνουν τα εν λόγω 
προκαθορισμένα ποσοστά από το εμπόριο 
πιστοποιητικών τα οποία θα είναι 
διαπραγματεύσιμα σε μια αγορά τέτοιων 
πιστοποιητικών· επισημαίνει ότι η γνώση 
που αποκτήθηκε στα κράτη μέλη 
καταδεικνύει πως σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης απαιτείται η επιβολή υψηλών 
προστίμων προκειμένου να διασφαλίζεται 
η επίτευξη των εν λόγω ποσοστών·

29. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης θα 
επιτρέψει στις ΑΠΕ να αναπτύξουν το 
πλήρες δυναμικό τους στο πλέον 
οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο· διαβλέπει 
σημαντικά προτερήματα σε μία 
τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή αγορά 
για ΑΠΕ, στην οποία οι πάροχοι ενέργειας 
θα καλούνται να καλύπτουν 
προκαθορισμένα ποσοστά της ενεργειακής 
παραγωγής τους από ΑΠΕ· επισημαίνει ότι 
η γνώση που αποκτήθηκε στα κράτη μέλη 
καταδεικνύει πως σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης απαιτείται η επιβολή υψηλών 
προστίμων προκειμένου να διασφαλίζεται 
η επίτευξη των εν λόγω ποσοστών·

Or. en

Τροπολογία 466
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης θα 
επιτρέψει στις ΑΠΕ να αναπτύξουν το 
πλήρες δυναμικό τους στο πλέον 
οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο· διαβλέπει 
σημαντικά προτερήματα σε μία 

29. η Ευρώπη χρειάζεται ανταγωνιστικές 
από άποψη κόστους τιμές ενέργειας και, 
επομένως, χρειάζεται οικονομικά 
αποδοτικά συστήματα για τις ΑΠΕ· αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί τόσο στο πλαίσιο 
των εθνικών συστημάτων όσο και μέσω 
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τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή αγορά 
για ΑΠΕ, στην οποία οι πάροχοι ενέργειας 
θα καλούνται να καλύπτουν 
προκαθορισμένα ποσοστά της ενεργειακής 
παραγωγής τους από ΑΠΕ και θα μπορούν 
επίσης να επιτυγχάνουν τα εν λόγω 
προκαθορισμένα ποσοστά από το εμπόριο 
πιστοποιητικών τα οποία θα είναι 
διαπραγματεύσιμα σε μια αγορά τέτοιων 
πιστοποιητικών· επισημαίνει ότι η γνώση 
που αποκτήθηκε στα κράτη μέλη 
καταδεικνύει πως σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης απαιτείται η επιβολή υψηλών 
προστίμων προκειμένου να διασφαλίζεται 
η επίτευξη των εν λόγω ποσοστών·

ενός ευρωπαϊκού συστήματος· διαβλέπει 
σημαντικά προτερήματα σε μία 
τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή αγορά 
για ΑΠΕ, στην οποία οι πάροχοι ενέργειας 
θα καλούνται να καλύπτουν 
προκαθορισμένα ποσοστά της ενεργειακής 
παραγωγής τους από ΑΠΕ και θα μπορούν 
επίσης να επιτυγχάνουν τα εν λόγω 
προκαθορισμένα ποσοστά από το εμπόριο 
πιστοποιητικών τα οποία θα είναι 
διαπραγματεύσιμα σε μια αγορά τέτοιων 
πιστοποιητικών· επισημαίνει ότι η γνώση 
που αποκτήθηκε στα κράτη μέλη 
καταδεικνύει πως σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης απαιτείται η επιβολή υψηλών 
προστίμων προκειμένου να διασφαλίζεται 
η επίτευξη των εν λόγω ποσοστών·

Or. en

Τροπολογία 467
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένα
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης θα 
επιτρέψει στις ΑΠΕ να αναπτύξουν το 
πλήρες δυναμικό τους στο πλέον 
οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο· διαβλέπει 
σημαντικά προτερήματα σε μία 
τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή αγορά 
για ΑΠΕ, στην οποία οι πάροχοι ενέργειας 
θα καλούνται να καλύπτουν 
προκαθορισμένα ποσοστά της ενεργειακής 
παραγωγής τους από ΑΠΕ και θα μπορούν 
επίσης να επιτυγχάνουν τα εν λόγω 
προκαθορισμένα ποσοστά από το εμπόριο 
πιστοποιητικών τα οποία θα είναι 
διαπραγματεύσιμα σε μια αγορά τέτοιων 
πιστοποιητικών· επισημαίνει ότι η γνώση 
που αποκτήθηκε στα κράτη μέλη 
καταδεικνύει πως σε περίπτωση μη 

29. είναι πεπεισμένο ότι ένα ευρωπαϊκό 
σύστημα ενίσχυσης μπορεί να συμβάλει 
στην ανάπτυξη του πλήρους δυναμικού
των ΑΠΕ στο πλέον οικονομικά αποδοτικό 
πλαίσιο· διαβλέπει σημαντικά 
προτερήματα σε μία τεχνολογικά ουδέτερη 
ευρωπαϊκή αγορά για ΑΠΕ, στην οποία οι 
πάροχοι ενέργειας θα καλούνται να 
καλύπτουν προκαθορισμένα ποσοστά της 
ενεργειακής παραγωγής τους από ΑΠΕ και 
θα μπορούν επίσης να επιτυγχάνουν τα εν 
λόγω προκαθορισμένα ποσοστά από το 
εμπόριο πιστοποιητικών τα οποία θα είναι 
διαπραγματεύσιμα σε μια αγορά τέτοιων 
πιστοποιητικών· επισημαίνει ότι η γνώση 
που αποκτήθηκε στα κράτη μέλη 
καταδεικνύει πως σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης απαιτείται η επιβολή υψηλών 
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εκπλήρωσης απαιτείται η επιβολή υψηλών 
προστίμων προκειμένου να διασφαλίζεται 
η επίτευξη των εν λόγω ποσοστών·

προστίμων προκειμένου να διασφαλίζεται 
η επίτευξη των εν λόγω ποσοστών·

Or. pl

Τροπολογία 468
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης θα 
επιτρέψει στις ΑΠΕ να αναπτύξουν το 
πλήρες δυναμικό τους στο πλέον 
οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο· διαβλέπει 
σημαντικά προτερήματα σε μία 
τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή αγορά 
για ΑΠΕ, στην οποία οι πάροχοι ενέργειας 
θα καλούνται να καλύπτουν 
προκαθορισμένα ποσοστά της ενεργειακής 
παραγωγής τους από ΑΠΕ και θα μπορούν 
επίσης να επιτυγχάνουν τα εν λόγω 
προκαθορισμένα ποσοστά από το εμπόριο 
πιστοποιητικών τα οποία θα είναι 
διαπραγματεύσιμα σε μια αγορά τέτοιων 
πιστοποιητικών· επισημαίνει ότι η γνώση 
που αποκτήθηκε στα κράτη μέλη 
καταδεικνύει πως σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης απαιτείται η επιβολή υψηλών 
προστίμων προκειμένου να διασφαλίζεται 
η επίτευξη των εν λόγω ποσοστών·

29. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης θα 
επιτρέψει στις ΑΠΕ να αναπτύξουν το 
πλήρες δυναμικό τους στο πλέον 
οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο· διαβλέπει 
πιθανά προτερήματα σε μία τεχνολογικά 
ουδέτερη ευρωπαϊκή αγορά για ΑΠΕ, στην 
οποία οι πάροχοι ενέργειας θα καλούνται 
να καλύπτουν προκαθορισμένα ποσοστά 
της ενεργειακής παραγωγής τους από ΑΠΕ 
και θα μπορούν επίσης να επιτυγχάνουν τα 
εν λόγω προκαθορισμένα ποσοστά από το 
εμπόριο πιστοποιητικών τα οποία θα είναι 
διαπραγματεύσιμα σε μια αγορά τέτοιων 
πιστοποιητικών· επισημαίνει ότι η γνώση 
που αποκτήθηκε στα κράτη μέλη 
καταδεικνύει πως σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης απαιτείται η επιβολή υψηλών 
προστίμων προκειμένου να διασφαλίζεται 
η επίτευξη των εν λόγω ποσοστών· 
διαπιστώνει ότι ένα τέτοιο σύστημα που 
θα βασίζεται στην αγορά πρέπει να 
ελεγχθεί σαφώς ως προς τις επιδράσεις 
του στην ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων και ότι, σε κάθε περίπτωση, 
πρέπει να παρουσιαστούν και άλλα 
μοντέλα ενίσχυσης·

Or. de
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Τροπολογία 469
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης θα 
επιτρέψει στις ΑΠΕ να αναπτύξουν το 
πλήρες δυναμικό τους στο πλέον 
οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο· διαβλέπει 
σημαντικά προτερήματα σε μία 
τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή αγορά 
για ΑΠΕ, στην οποία οι πάροχοι ενέργειας 
θα καλούνται να καλύπτουν 
προκαθορισμένα ποσοστά της ενεργειακής 
παραγωγής τους από ΑΠΕ και θα μπορούν 
επίσης να επιτυγχάνουν τα εν λόγω 
προκαθορισμένα ποσοστά από το εμπόριο 
πιστοποιητικών τα οποία θα είναι 
διαπραγματεύσιμα σε μια αγορά τέτοιων 
πιστοποιητικών· επισημαίνει ότι η γνώση 
που αποκτήθηκε στα κράτη μέλη 
καταδεικνύει πως σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης απαιτείται η επιβολή υψηλών 
προστίμων προκειμένου να διασφαλίζεται 
η επίτευξη των εν λόγω ποσοστών·

29. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης θα 
επιτρέψει στις ΑΠΕ να αναπτύξουν το 
πλήρες δυναμικό τους στο πλέον 
οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο· τονίζει, σε 
σχέση με τις διαφορετικές δυνατότητες 
που έχουν στην Ευρώπη οι διάφορες 
τεχνολογίες ΑΠΕ λόγω των γεωγραφικών 
συνθηκών, την ανάγκη να δοθούν 
κίνητρα για επενδύσεις σε ΑΠΕ εκεί όπου 
διαθέτουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες, 
με σκοπό να διασφαλισθεί η αποδοτική 
χρήση της δημόσιας χρηματοδότησης·
διαβλέπει σημαντικά προτερήματα σε μία 
τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή αγορά 
για ΑΠΕ, στην οποία οι πάροχοι ενέργειας 
θα καλούνται να καλύπτουν 
προκαθορισμένα ποσοστά της ενεργειακής 
παραγωγής τους από ΑΠΕ και θα μπορούν 
επίσης να επιτυγχάνουν τα εν λόγω 
προκαθορισμένα ποσοστά από το εμπόριο 
πιστοποιητικών τα οποία θα είναι 
διαπραγματεύσιμα σε μια αγορά τέτοιων 
πιστοποιητικών· επισημαίνει ότι η γνώση 
που αποκτήθηκε στα κράτη μέλη 
καταδεικνύει πως σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης απαιτείται η επιβολή υψηλών 
προστίμων προκειμένου να διασφαλίζεται 
η επίτευξη των εν λόγω ποσοστών·

Or. en

Τροπολογία 470
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης θα 
επιτρέψει στις ΑΠΕ να αναπτύξουν το 
πλήρες δυναμικό τους στο πλέον 
οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο· διαβλέπει 
σημαντικά προτερήματα σε μία 
τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή αγορά 
για ΑΠΕ, στην οποία οι πάροχοι ενέργειας 
θα καλούνται να καλύπτουν 
προκαθορισμένα ποσοστά της ενεργειακής 
παραγωγής τους από ΑΠΕ και θα μπορούν 
επίσης να επιτυγχάνουν τα εν λόγω 
προκαθορισμένα ποσοστά από το εμπόριο 
πιστοποιητικών τα οποία θα είναι 
διαπραγματεύσιμα σε μια αγορά τέτοιων 
πιστοποιητικών· επισημαίνει ότι η γνώση 
που αποκτήθηκε στα κράτη μέλη 
καταδεικνύει πως σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης απαιτείται η επιβολή υψηλών 
προστίμων προκειμένου να διασφαλίζεται 
η επίτευξη των εν λόγω ποσοστών·

29. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης θα 
επιτρέψει στις ΑΠΕ να αναπτύξουν το 
πλήρες δυναμικό τους στο πλέον 
οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο, αλλά 
επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες έχουν τα δικά τους 
πλεονεκτήματα και ότι απαιτείται η 
χάραξη μιας συνεχούς πολιτικής στήριξης 
σε εθνικό επίπεδο· διαβλέπει σημαντικά 
προτερήματα σε μία τεχνολογικά ουδέτερη 
ευρωπαϊκή αγορά για ΑΠΕ, στην οποία οι 
πάροχοι ενέργειας θα καλούνται να 
καλύπτουν προκαθορισμένα ποσοστά της 
ενεργειακής παραγωγής τους από ΑΠΕ και 
θα μπορούν επίσης να επιτυγχάνουν τα εν 
λόγω προκαθορισμένα ποσοστά από το 
εμπόριο πιστοποιητικών τα οποία θα είναι 
διαπραγματεύσιμα σε μια αγορά τέτοιων 
πιστοποιητικών· επισημαίνει, ωστόσο, ότι 
το σύστημα πιστοποιητικών μπορεί να 
μην αποτελεί την καταλληλότερη επιλογή 
σε ορισμένα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι η 
γνώση που αποκτήθηκε στα κράτη μέλη 
καταδεικνύει πως σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης απαιτείται η επιβολή υψηλών 
προστίμων προκειμένου να διασφαλίζεται 
η επίτευξη των εν λόγω ποσοστών·

Or. fi

Τροπολογία 471
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης θα 
επιτρέψει στις ΑΠΕ να αναπτύξουν το 
πλήρες δυναμικό τους στο πλέον 

29. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης, το οποίο 
θα περιλαμβάνει σύγκλιση των εθνικών 
καθεστώτων ενίσχυσης, θα επιτρέψει στις 
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οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο· διαβλέπει 
σημαντικά προτερήματα σε μία 
τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή αγορά 
για ΑΠΕ, στην οποία οι πάροχοι ενέργειας 
θα καλούνται να καλύπτουν 
προκαθορισμένα ποσοστά της ενεργειακής 
παραγωγής τους από ΑΠΕ και θα μπορούν 
επίσης να επιτυγχάνουν τα εν λόγω 
προκαθορισμένα ποσοστά από το εμπόριο 
πιστοποιητικών τα οποία θα είναι 
διαπραγματεύσιμα σε μια αγορά τέτοιων 
πιστοποιητικών· επισημαίνει ότι η γνώση 
που αποκτήθηκε στα κράτη μέλη 
καταδεικνύει πως σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης απαιτείται η επιβολή υψηλών 
προστίμων προκειμένου να διασφαλίζεται 
η επίτευξη των εν λόγω ποσοστών·

ΑΠΕ να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό 
τους στο πλέον οικονομικά αποδοτικό 
πλαίσιο· διαβλέπει σημαντικά 
προτερήματα σε μία τεχνολογικά ουδέτερη 
ευρωπαϊκή αγορά για ΑΠΕ, στην οποία οι 
πάροχοι ενέργειας θα καλούνται να 
καλύπτουν προκαθορισμένα ποσοστά της 
ενεργειακής παραγωγής τους από ΑΠΕ και 
θα μπορούν επίσης να επιτυγχάνουν τα εν 
λόγω προκαθορισμένα ποσοστά από το 
εμπόριο πιστοποιητικών τα οποία θα είναι 
διαπραγματεύσιμα σε μια αγορά τέτοιων 
πιστοποιητικών· επισημαίνει ότι η γνώση 
που αποκτήθηκε στα κράτη μέλη 
καταδεικνύει πως σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης απαιτείται η επιβολή υψηλών 
προστίμων προκειμένου να διασφαλίζεται 
η επίτευξη των εν λόγω ποσοστών·

Or. en

Τροπολογία 472
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης θα 
επιτρέψει στις ΑΠΕ να αναπτύξουν το 
πλήρες δυναμικό τους στο πλέον 
οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο· διαβλέπει 
σημαντικά προτερήματα σε μία 
τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή αγορά 
για ΑΠΕ, στην οποία οι πάροχοι ενέργειας 
θα καλούνται να καλύπτουν 
προκαθορισμένα ποσοστά της ενεργειακής 
παραγωγής τους από ΑΠΕ και θα μπορούν 
επίσης να επιτυγχάνουν τα εν λόγω 
προκαθορισμένα ποσοστά από το εμπόριο 
πιστοποιητικών τα οποία θα είναι 
διαπραγματεύσιμα σε μια αγορά τέτοιων 
πιστοποιητικών· επισημαίνει ότι η γνώση 
που αποκτήθηκε στα κράτη μέλη 

29. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης, το οποίο 
θα εντάσσεται σε μια γενική προσπάθεια 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες 
εκπομπές σε συντονισμό με όλους τους 
άλλους πυλώνες της πολιτικής της ΕΕ για 
το κλίμα, θα επιτρέψει στις ΑΠΕ να 
αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους στο 
πλέον οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο· 
διαβλέπει σημαντικά προτερήματα σε μία 
τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή αγορά 
για ΑΠΕ, στην οποία οι πάροχοι ενέργειας 
θα καλούνται να καλύπτουν 
προκαθορισμένα ποσοστά της ενεργειακής 
παραγωγής τους από ΑΠΕ και θα μπορούν 
επίσης να επιτυγχάνουν τα εν λόγω 
προκαθορισμένα ποσοστά από το εμπόριο 
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καταδεικνύει πως σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης απαιτείται η επιβολή υψηλών 
προστίμων προκειμένου να διασφαλίζεται 
η επίτευξη των εν λόγω ποσοστών·

πιστοποιητικών τα οποία θα είναι 
διαπραγματεύσιμα σε μια αγορά τέτοιων 
πιστοποιητικών· επισημαίνει ότι η γνώση 
που αποκτήθηκε στα κράτη μέλη 
καταδεικνύει πως σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης απαιτείται η επιβολή υψηλών 
προστίμων προκειμένου να διασφαλίζεται 
η επίτευξη των εν λόγω ποσοστών·

Or. en

Τροπολογία 473
Struan Stevenson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης θα 
επιτρέψει στις ΑΠΕ να αναπτύξουν το 
πλήρες δυναμικό τους στο πλέον 
οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο· διαβλέπει 
σημαντικά προτερήματα σε μία 
τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή αγορά 
για ΑΠΕ, στην οποία οι πάροχοι ενέργειας 
θα καλούνται να καλύπτουν 
προκαθορισμένα ποσοστά της ενεργειακής 
παραγωγής τους από ΑΠΕ και θα μπορούν 
επίσης να επιτυγχάνουν τα εν λόγω 
προκαθορισμένα ποσοστά από το εμπόριο 
πιστοποιητικών τα οποία θα είναι 
διαπραγματεύσιμα σε μια αγορά τέτοιων 
πιστοποιητικών· επισημαίνει ότι η γνώση 
που αποκτήθηκε στα κράτη μέλη 
καταδεικνύει πως σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης απαιτείται η επιβολή υψηλών 
προστίμων προκειμένου να διασφαλίζεται 
η επίτευξη των εν λόγω ποσοστών·

29. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης θα 
επιτρέψει στις ΑΠΕ και σε άλλες 
τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα
να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους 
στο πλέον οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο· 
διαβλέπει σημαντικά προτερήματα σε μία 
τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή αγορά 
για ΑΠΕ, στην οποία οι πάροχοι ενέργειας 
θα καλούνται να καλύπτουν 
προκαθορισμένα ποσοστά της ενεργειακής 
παραγωγής τους από ΑΠΕ και θα μπορούν 
επίσης να επιτυγχάνουν τα εν λόγω 
προκαθορισμένα ποσοστά από το εμπόριο 
πιστοποιητικών τα οποία θα είναι 
διαπραγματεύσιμα σε μια αγορά τέτοιων 
πιστοποιητικών· επισημαίνει ότι η γνώση 
που αποκτήθηκε στα κράτη μέλη 
καταδεικνύει πως σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης απαιτείται η επιβολή υψηλών 
προστίμων προκειμένου να διασφαλίζεται 
η επίτευξη των εν λόγω ποσοστών·

Or. en
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Τροπολογία 474
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης θα 
επιτρέψει στις ΑΠΕ να αναπτύξουν το 
πλήρες δυναμικό τους στο πλέον 
οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο· διαβλέπει 
σημαντικά προτερήματα σε μία 
τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή αγορά 
για ΑΠΕ, στην οποία οι πάροχοι ενέργειας 
θα καλούνται να καλύπτουν 
προκαθορισμένα ποσοστά της ενεργειακής 
παραγωγής τους από ΑΠΕ και θα μπορούν 
επίσης να επιτυγχάνουν τα εν λόγω 
προκαθορισμένα ποσοστά από το εμπόριο 
πιστοποιητικών τα οποία θα είναι 
διαπραγματεύσιμα σε μια αγορά τέτοιων 
πιστοποιητικών· επισημαίνει ότι η γνώση 
που αποκτήθηκε στα κράτη μέλη 
καταδεικνύει πως σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης απαιτείται η επιβολή υψηλών 
προστίμων προκειμένου να διασφαλίζεται 
η επίτευξη των εν λόγω ποσοστών·

29. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης θα 
επιτρέψει στις ΑΠΕ να αναπτύξουν το 
πλήρες δυναμικό τους στο πλέον 
οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο· διαβλέπει 
σημαντικά προτερήματα σε μία 
τεχνολογικά ουδέτερη ευρωπαϊκή αγορά 
για ΑΠΕ, στην οποία οι πάροχοι ενέργειας 
θα καλούνται να καλύπτουν 
προκαθορισμένα ποσοστά της ενεργειακής 
παραγωγής τους από ΑΠΕ και θα μπορούν 
επίσης να επιτυγχάνουν τα εν λόγω 
προκαθορισμένα ποσοστά από το εμπόριο 
πιστοποιητικών τα οποία θα είναι 
διαπραγματεύσιμα σε μια αγορά τέτοιων 
πιστοποιητικών· αυτό με τη σειρά του θα 
διασφαλίσει την προβλεψιμότητα και τη 
βιωσιμότητα των επενδύσεων σε ΑΠΕ· 
επισημαίνει ότι η γνώση που αποκτήθηκε 
στα κράτη μέλη καταδεικνύει πως σε 
περίπτωση μη εκπλήρωσης απαιτείται η 
επιβολή υψηλών προστίμων προκειμένου 
να διασφαλίζεται η επίτευξη των εν λόγω 
ποσοστών·

Or. en

Τροπολογία 475
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. δηλώνει ότι οι στόχοι που αφορούν 
την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 
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έχουν σημειώσει πρόοδο ως προς τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και τη βελτίωση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού και της 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανταποκριθεί 
στη μακροπρόθεσμη δέσμευση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το 
κλίμα προτείνοντας έναν δεσμευτικό 
στόχο για την ΕΕ που θα ανέρχεται σε 
ποσοστό τουλάχιστον 45% ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ως το 2030·

Or. en

Τροπολογία 476
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. ζητεί να καταργηθούν εκ νέου οι 
εθνικές εξαιρέσεις από την απαγόρευση 
ενωσιακών ενισχύσεων της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, λόγω των 
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού που 
έχουν προκύψει σε χώρες με μερίδιο της 
αγοράς άνω του 20 %· διατηρεί ομοίως 
αμφιβολίες σχετικά με τους κανονισμούς 
για την ιεράρχηση της τροφοδοσίας μέσω 
ΑΠΕ όταν γίνεται υπέρβαση 
συγκεκριμένων μεριδίων της αγοράς, 
διότι μπορεί να οδηγήσουν σε αστάθεια 
των δικτύων και στρέβλωση του 
ανταγωνισμού·

Or. de

Τροπολογία 477
Ivo Belet
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. είναι πεπεισμένο ότι μόνο μια 
διαφοροποιημένη προσέγγιση που θα 
καλύπτει ολόκληρη την ΕΕ και θα 
τάσσεται υπέρ της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, 
συμπεριλαμβανομένων έργων στον τομέα 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές τα 
οποία θα εκτελούνται από τις κοινότητες 
και τους συνεταιρισμούς, θα 
δημιουργήσει το πλέον οικονομικά 
αποδοτικό πλαίσιο, εντός του οποίου θα 
καταστεί δυνατή η πλήρης αξιοποίηση 
του δυναμικού·

Or. nl

Τροπολογία 478
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
σχέδιο δράσης για τις τεχνολογίες 
θέρμανσης και ψύξης με ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές που θα αξιολογεί τη 
ζήτηση της ΕΕ για θέρμανση και ψύξη 
και θα παρουσιάζει παραδείγματα 
βέλτιστων πρακτικών για τη στήριξη του 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 479
Corinne Lepage
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. διαβλέπει σημαντικά πλεονεκτήματα 
σε έναν ευρωπαϊκό στόχο ύψους 20% 
όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ως το 2020 που θα 
βρίσκεται υπό την ιδιοκτησία των 
πολιτών, δεδομένων των οφελών που 
ενέχουν τα καθεστώτα για την ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές υπό την 
ιδιοκτησία κοινοτήτων ή συνεταιρισμών·

Or. en

Τροπολογία 480
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. υποστηρίζει ότι για τη θέσπιση 
ευρωπαϊκών καθεστώτων στήριξης 
απαιτείται μια μεταβατική περίοδος·

Or. sl

Τροπολογία 481
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29β. αναγνωρίζει ότι όλα τα σενάρια που 
εξετάζονται στον «ενεργειακό χάρτη 
πορείας για το 2050» της Επιτροπής 
υποθέτουν την αύξηση του μεριδίου 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές επί της 
κατανάλωσης του ενεργειακού μείγματος 
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της ΕΕ που θα ανέρχεται σε 30% περίπου 
το 2030 και σε τουλάχιστον 55% έως 75% 
το 2050· επισημαίνει, ωστόσο, ότι κανένα 
από αυτά δεν βασίζεται σε συνδυασμένη 
αύξηση του μεριδίου ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και των μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης· τονίζει, συνεπώς, 
ότι μια φιλόδοξη πολιτική ενεργειακής 
απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας 
μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερο 
ποσοστό ΑΠΕ που θα ανέρχεται έως και 
σε 45% ως το 2030 και θα επιτρέψει στην 
ΕΕ να μεταβεί σε μια οικονομία που θα 
βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως το 2050·

Or. en

Τροπολογία 482
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατόν πρόταση για ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του οποίου μια αγορά 
πιστοποιητικών για ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές θα επιτρέπει στις 
πλέον διαφορετικές τεχνολογίες να 
ανταγωνίζονται σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 483
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατόν πρόταση για ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του οποίου μια αγορά 
πιστοποιητικών για ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές θα επιτρέπει στις 
πλέον διαφορετικές τεχνολογίες να 
ανταγωνίζονται σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 484
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατόν πρόταση για ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του οποίου μια αγορά 
πιστοποιητικών για ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές θα επιτρέπει στις 
πλέον διαφορετικές τεχνολογίες να 
ανταγωνίζονται σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 485
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατόν πρόταση για ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης στο 

διαγράφεται
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πλαίσιο του οποίου μια αγορά 
πιστοποιητικών για ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές θα επιτρέπει στις 
πλέον διαφορετικές τεχνολογίες να 
ανταγωνίζονται σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο·

Or. pl

Τροπολογία 486
Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατόν πρόταση για ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του οποίου μια αγορά 
πιστοποιητικών για ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές θα επιτρέπει στις 
πλέον διαφορετικές τεχνολογίες να 
ανταγωνίζονται σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο·

30. ζητεί από την Επιτροπή να μην 
υποβάλει προτάσεις για ευρωπαϊκό 
σύστημα ενίσχυσης για την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές· πιστεύει ότι οι 
μελλοντικές πολιτικές θα πρέπει να 
βασίζονται στους μηχανισμούς ενίσχυσης 
που θα έχουν αποδείξει την 
αποτελεσματικότητά τους ως προς την 
επίτευξη των στόχων που αφορούν την 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και 
ζητεί από την Επιτροπή να βοηθήσει τα 
κράτη μέλη να βελτιώσουν τα ήδη 
υπάρχοντα εθνικά συστήματα·

Or. en

Τροπολογία 487
Rachida Dati
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατόν πρόταση για ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του οποίου μια αγορά 
πιστοποιητικών για ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές θα επιτρέπει στις 

30. καλεί την Επιτροπή να περιορίσει 
άμεσα τον όγκο των νομοθετικών 
πράξεων στον τομέα του περιβάλλοντος 
ώστε να προσδώσει σταθερότητα, 
απλότητα και σαφήνεια· θεωρεί ότι η 
θέσπιση πολλαπλών, 
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πλέον διαφορετικές τεχνολογίες να 
ανταγωνίζονται σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο·

αλληλεπικαλυπτόμενων στόχων για το 
περιβάλλον μπορεί να έχει δυσμενείς 
επιπτώσεις στην υλοποίησή τους· θεωρεί 
ότι πρέπει να εξασφαλιστεί μια 
αποτελεσματική και υγιής ευρωπαϊκή
αγορά δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα, η οποία θα λειτουργήσει ως 
κινητήριος μοχλός για επενδύσεις στον 
τομέα των καθαρών και ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας·

Or. fr

Τροπολογία 488
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατόν πρόταση για ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του οποίου μια αγορά 
πιστοποιητικών για ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές θα επιτρέπει στις 
πλέον διαφορετικές τεχνολογίες να 
ανταγωνίζονται σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο·

30. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, στο 
πλαίσιο της αναθεώρησης των 
μηχανισμών συνεργασίας στην οποία θα 
προβεί το 2014, προτάσεις για εθελοντικά 
περιφερειακά συστήματα ενίσχυσης, για 
παράδειγμα στην υπεράκτια λεκάνη της 
Βόρειας Θάλασσας·

Or. en

Τροπολογία 489
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατόν πρόταση για ένα

30. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατόν πρόταση για δέσμη 
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ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του οποίου μια αγορά 
πιστοποιητικών για ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές θα επιτρέπει στις 
πλέον διαφορετικές τεχνολογίες να 
ανταγωνίζονται σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο·

μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια ως 
το 2030, στην οποία θα περιλαμβάνονται 
δεσμευτικοί και φιλόδοξοι στόχοι για τις 
μειώσεις των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, την ενεργειακή απόδοση 
και την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 
προκειμένου να μετατραπεί η ΕΕ ως το 
2050 σε μια ιδιαίτερα αποδοτική 
οικονομία που θα βασίζεται σε ΑΠΕ σε 
ποσοστό σχεδόν 100%·

Or. en

Τροπολογία 490
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατόν πρόταση για ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του οποίου μια αγορά 
πιστοποιητικών για ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές θα επιτρέπει στις 
πλέον διαφορετικές τεχνολογίες να 
ανταγωνίζονται σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο·

30. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατόν πρόταση για ένα 
ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές ως το 2030, ούτως 
ώστε να παρασχεθεί στους επενδυτές η 
απαιτούμενη ασφάλεια και σταθερότητα 
για τις προβλεπόμενες επενδύσεις τους 
πέραν του 2020·

Or. en

Τροπολογία 491
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατόν πρόταση για ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης στο 

30. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατόν πρόταση για τη 
σταδιακή κατάργηση των μη αποδοτικών 
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πλαίσιο του οποίου μια αγορά 
πιστοποιητικών για ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές θα επιτρέπει στις 
πλέον διαφορετικές τεχνολογίες να 
ανταγωνίζονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο·

ενισχύσεων για τα ορυκτά καύσιμα και 
την πυρηνική ενέργεια, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
εξωτερικών παραγόντων που δεν 
λαμβάνονται σήμερα υπόψη και για την 
εξάλειψη όλων των λοιπών στρεβλώσεων 
της αγοράς, ώστε να επιτρέπεται στις 
πλέον διαφορετικές τεχνολογίες να 
ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 492
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατόν πρόταση για ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του οποίου μια αγορά 
πιστοποιητικών για ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές θα επιτρέπει στις 
πλέον διαφορετικές τεχνολογίες να 
ανταγωνίζονται σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο·

30. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει,
κατόπιν ολοκληρωμένων διαβουλεύσεων 
και αναλυτικής σύγκρισης των 
συστημάτων ενίσχυσης στο εσωτερικό 
της ΕΕ, πρόταση για ένα ευρωπαϊκό 
σύστημα ενίσχυσης για την περίοδο μετά 
το 2020· διαπιστώνει, ωστόσο, ήδη τη 
δεδομένη χρονική στιγμή ότι στο 
παρελθόν τα συστήματα τροφοδοσίας 
αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ευέλικτα και 
επέδειξαν υψηλό βαθμό επιτυχίας, 
προάγοντας σε ευρύτατο βαθμό την 
τεχνολογία·

Or. de

Τροπολογία 493
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατόν πρόταση για ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του οποίου μια αγορά 
πιστοποιητικών για ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές θα επιτρέπει στις πλέον 
διαφορετικές τεχνολογίες να 
ανταγωνίζονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο·

30. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
επειγόντως πρόταση για ένα ευρωπαϊκό 
σύστημα ενίσχυσης στο πλαίσιο του 
οποίου μια αγορά πιστοποιητικών για 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές θα 
επιτρέπει στις πλέον διαφορετικές 
τεχνολογίες να ανταγωνίζονται σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο· καλεί την 
Επιτροπή να εγκρίνει μια τέτοια πρόταση 
το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2013·

Or. en

Τροπολογία 494
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. ζητεί την επανεξέταση των 
επιδομάτων ικανότητας που 
προβλέπονται ή έχουν εισαχθεί σε 
ορισμένες χώρες σε σχέση με την 
παραγωγή ενέργειας από συμβατικές 
πηγές για τη διατήρηση του φορτίου 
βάσης, που ενδέχεται να αντιβαίνουν 
στους ευρωπαϊκούς κανόνες περί 
ανταγωνισμού· καλεί τα κράτη μέλη και 
τους παρόχους ενέργειας να οργανώσουν 
αντ’ αυτού ευρωπαϊκές ενώσεις φορτίου 
βάσης και ΑΠΕ από κοινού, στην 
εσωτερική αγορά, σύμφωνα με τις αρχές 
της οικονομίας της αγοράς· καλεί την 
Επιτροπή να αναπτύξει ένα νομικό 
πλαίσιο που θα αφορά τις τοπικές 
ενώσεις για την εξασφάλιση του φορτίου 
βάσης·

Or. de
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Τροπολογία 495
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. επισημαίνει ότι η βιοενέργεια είναι η 
βασική ανανεώσιμη μορφή ενέργειας 
στην ΕΕ· θεωρεί ότι είναι σημαντικό τα 
σχέδια της Επιτροπής σχετικά με τα 
κριτήρια βιωσιμότητας για τη στερεά 
βιομάζα να μην παρεμποδίσουν τη χρήση 
της βιώσιμης βιοενέργειας που παράγεται 
στην ΕΕ και τα κράτη μέλη και ότι τα 
πιθανά κριτήρια θα πρέπει να βασίζονται 
πρωτίστως στην ισχύουσα νομοθεσία 
καθώς και σε υπάρχοντες καταλόγους 
απογραφής και εργαλεία 
παρακολούθησης· επισημαίνει ότι στην 
κατάρτιση κριτηρίων βιωσιμότητας για 
τη βιομάζα πρέπει να καλυφθούν – πέραν 
της οικολογικής βιωσιμότητας – και 
άλλοι τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, 
όπως η οικονομική και κοινωνική 
βιωσιμότητα, και ότι θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη οι αντίστοιχες επιπτώσεις 
των εναλλακτικών πηγών ενέργειας· 
σημειώνει ότι, σύμφωνα με την οδηγία 
2003/87/ΕΚ, ο συντελεστής εκπομπών 
της βιομάζας είναι μηδενικός·

Or. fi

Τροπολογία 496
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. επικροτεί τα ευρήματα της 
εκτίμησης επιπτώσεων της Επιτροπής, 
σύμφωνα με τα οποία ένα πλαίσιο για την 
περίοδο μετά το 2020 που θα βασίζεται 
σε δεσμευτικούς εθνικούς στόχους και 



AM\920120EL.doc 279/283 PE500.604v01-00

EL

μια περισσότερο συντονισμένη 
προσέγγιση θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη 
οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με 
τις ΑΠΕ, λιγότερες εισαγωγές ορυκτών 
καυσίμων, περισσότερη καινοτομία για 
όλες τις τεχνολογίες, περισσότερες θέσεις 
εργασίας και ανταγωνιστικότητα σε 
βάθος χρόνου· καλεί την Επιτροπή να 
καταστήσει έναν φιλόδοξο και 
δεσμευτικό στόχο της ΕΕ για την 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ως το 
2030 τον ακρογωνιαίο λίθο ενός 
νομοθετικού πλαισίου για την ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές μετά το 2020·

Or. en

Τροπολογία 497
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
εκτιμήσει ποιο θα ήταν το πλέον 
οικονομικά αποδοτικό και 
αποτελεσματικό πλαίσιο για την ΕΕ μετά 
το 2020 βάσει ενός στόχου για την 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ως το 
2030· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη θα 
είναι –εντός ενός τέτοιου πλαισίου της 
ΕΕ– ελεύθερα να θεσπίζουν συγκεκριμένα 
στοιχεία του σχεδιασμού σε εθνικό 
επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των 
επιπέδων ενίσχυσης, όταν αυτά είναι 
σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΕ για τη σύγκλιση, που θα 
είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στις 
εθνικές τους συνθήκες·

Or. en
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Τροπολογία 498
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. υπογραμμίζει ότι συγκεκριμένα 
ορόσημα όσον αφορά την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές ως το 2030 είναι 
δυνατόν να καθοριστούν μόνον αφού 
προηγηθούν σκέψεις σχετικά με την 
κατάσταση των πολιτικών για την 
ενέργεια και το κλίμα μετά το 2020, τον 
βαθμό ανταγωνισμού στην Ευρώπη στις 
αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης 
και ψύξης και καυσίμων κίνησης, καθώς 
και σχετικά με τον βαθμό 
διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών 
και την τεχνολογική καινοτομία που 
αναμένεται έως το 2020·

Or. en

Τροπολογία 499
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. προτείνει να δοθεί συνέχεια σε 
πρωτοβουλίες, όπως το κοινό καθεστώς 
ενίσχυσης που εφαρμόζουν η Νορβηγία 
και η Σουηδία, με σκοπό τη σταδιακή, 
κατά περίπτωση, ανάπτυξη των 
περιφερειακών κοινών καθεστώτων 
ενίσχυσης γύρω από κοινές αγορές 
ενέργειας, όπως η Nord Pool·

Or. en
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Τροπολογία 500
Marisa Matias, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. καλεί την Επιτροπή να ορίσει 
δεσμευτικό στόχο που θα ανέρχεται σε 
ποσοστό 45% ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές για το έτος 2030, βάσει της 
συνέχισης της επιτυχημένης προσέγγισης 
που εγκρίθηκε μαζί με τη δέσμη μέτρων 
για το κλίμα και την ενέργεια, 
προκειμένου να διασφαλισθεί η 
μακροπρόθεσμη βεβαιότητα των 
επενδυτών και να δημιουργηθούν 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας που θα 
βοηθήσουν στην έξοδο από την κρίση·

Or. en

Τροπολογία 501
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αξιολογήσει τα οφέλη της παράτασης των 
στόχων για την ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές και μετά το 2020, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων για το 
2030, καθώς κάτι τέτοιο θα εξασφάλιζε 
στη βιομηχανία, στην οποία η ΕΕ έχει 
αναπτύξει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 
σαφείς συνθήκες για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων προωθώντας επίσης την 
τεχνολογική πρωτοπορία και τη 
βιομηχανική καινοτομία της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 502
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30β. συμμερίζεται την ανησυχία της 
Επιτροπής ότι η μεγάλη ετήσια ανάπτυξη 
των ΑΠΕ, η οποία θα προωθείται από 
τους στόχους ως το 2020, ενδέχεται να 
σημειώσει απότομη μείωση από 6% σε 
1%, εάν η κατάσταση δεν μεταβληθεί 
μετά το 2020·

Or. en

Τροπολογία 503
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30β. αναγνωρίζει ότι τα καθεστώτα 
τιμολογίων τροφοδότησης μπορούν να 
συμβάλουν στην ανάπτυξη των τοπικών 
και περιφερειακών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας που θα προκληθεί από τους 
καταναλωτές και θα οδηγήσει σε 
πραγματικό εκδημοκρατισμό των 
επενδύσεων και της κυριότητας στην 
αγορά ενέργειας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 504
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30γ. επισημαίνει το γεγονός ότι τυχόν 
σύγκλιση των καθεστώτων ενίσχυσης 
μπορεί να είναι επιτυχημένη μόνο σε μια 
πλήρως ελευθερωμένη και ολοκληρωμένη 
εσωτερική αγορά ενέργειας· τονίζει ότι 
προϋπόθεση αποτελεί η συνεκτικότητα 
του κόστους για την παραγωγή ΑΠΕ στα 
κράτη μέλη με συντονισμένα ή κοινά 
καθεστώτα, κάτι που οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι ένας τέτοιος 
συντονισμός θα είναι επιτυχημένος μόνο 
σε μακροπεριφερειακό επίπεδο, δηλαδή 
μεταξύ κρατών μελών με παρόμοια 
γεωγραφικά χαρακτηριστικά και, 
επομένως, παρόμοιο κόστος παραγωγής 
ΑΠΕ· υποστηρίζει την ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών, όπως η πενταμερής 
αγορά ενέργειας, για τον σκοπό αυτό· 

Or. en


