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Τροπολογία 1
Andrzej Grzyb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο 
ενέκρινε ήδη την έκθεση σχετικά με τον 
ρόλο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και 
των φορέων της στην υλοποίηση της νέας 
ευρωπαϊκή ενεργειακής πολιτικής, και ότι 
αυτή η έκθεση καλύπτει επίσης θέματα 
ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 2
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής θα 
διαδραματίσει καίριο ρόλο στην εφαρμογή 
των αναγκαίων μέτρων για την επίτευξη 
του στόχου της Ένωσης για εξοικονόμηση 
του 20% της κατανάλωσης πρωτογενούς 
ενέργειας μέχρι το 2020·

1. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής θα 
διαδραματίσει καίριο ρόλο στην εφαρμογή 
των αναγκαίων μέτρων για την επίτευξη 
του στόχου της Ένωσης για εξοικονόμηση 
του 20% της κατανάλωσης πρωτογενούς 
ενέργειας μέχρι το 2020 και στην 
προετοιμασία του εδάφους για περαιτέρω 
βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης 
μετά την ημερομηνία αυτή·

Or. en

Τροπολογία 3
Claude Turmes
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος 
της πολιτικής για τη συνοχή παραμένει η 
μείωση των οικονομικών και κοινωνικών 
ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών και 
θεωρεί ότι οι πολιτικές ενεργειακής 
απόδοσης δεν πρέπει να παρεμποδίζουν 
την υλοποίηση αυτού του στόχου· τονίζει 
ότι ορισμένες από τις φτωχότερες 
περιφέρειες της ΕΕ μπορεί να έχουν 
διαφορετικές προτεραιότητες και 
απαιτούν επενδύσεις πρώτα σε άλλους 
τομείς·

2. επισημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος 
της πολιτικής για τη συνοχή παραμένει η 
μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και
εδαφικών ανισοτήτων μεταξύ των 
περιφερειών και θεωρεί ότι οι πολιτικές 
ενεργειακής απόδοσης θα βοηθήσουν στην 
υλοποίηση αυτού του στόχου·

Or. en

Τροπολογία 4
Andrzej Grzyb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος 
της πολιτικής για τη συνοχή παραμένει η 
μείωση των οικονομικών και κοινωνικών 
ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών και 
θεωρεί ότι οι πολιτικές ενεργειακής 
απόδοσης δεν πρέπει να παρεμποδίζουν 
την υλοποίηση αυτού του στόχου· τονίζει 
ότι ορισμένες από τις φτωχότερες 
περιφέρειες της ΕΕ μπορεί να έχουν 
διαφορετικές προτεραιότητες και απαιτούν 
επενδύσεις πρώτα σε άλλους τομείς·

2. επισημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος 
της πολιτικής για τη συνοχή παραμένει η 
μείωση των οικονομικών και κοινωνικών 
ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών και 
θεωρεί ότι οι πολιτικές ενεργειακής 
απόδοσης δεν πρέπει να παρεμποδίζουν 
την υλοποίηση αυτού του στόχου· τονίζει 
ότι ορισμένες από τις φτωχότερες 
περιφέρειες της ΕΕ μπορεί να έχουν 
διαφορετικές προτεραιότητες και απαιτούν 
επενδύσεις πρώτα σε άλλους τομείς· 
υπογραμμίζει ότι η δύναμη της πολιτικής 
για τη συνοχή έγκειται στην ευελιξία της 
και στην αποκεντρωμένη διαχείριση των 
κονδυλίων σε τοπικό επίπεδο·
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Or. en

Τροπολογία 5
Fiona Hall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος 
της πολιτικής για τη συνοχή παραμένει η 
μείωση των οικονομικών και κοινωνικών 
ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών και 
θεωρεί ότι οι πολιτικές ενεργειακής 
απόδοσης δεν πρέπει να παρεμποδίζουν 
την υλοποίηση αυτού του στόχου· τονίζει 
ότι ορισμένες από τις φτωχότερες 
περιφέρειες της ΕΕ μπορεί να έχουν 
διαφορετικές προτεραιότητες και 
απαιτούν επενδύσεις πρώτα σε άλλους 
τομείς·

2. επισημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος 
της πολιτικής για τη συνοχή παραμένει η 
μείωση των οικονομικών και κοινωνικών 
ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών και 
θεωρεί ότι οι πολιτικές ενεργειακής 
απόδοσης θα βοηθήσουν στην υλοποίηση 
αυτού του στόχου· τονίζει ότι ορισμένες 
από τις φτωχότερες περιφέρειες θα 
ωφεληθούν πάρα πολύ από τις επενδύσεις
στην ενεργειακή απόδοση και τις θέσεις 
εργασίας και την ανάπτυξη που οι 
επενδύσεις αυτές θα φέρουν·

Or. en

Τροπολογία 6
Andrzej Grzyb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι επενδύσεις στην 
ενεργειακή απόδοση έχουν την δυνατότητα 
να συμβάλλουν στην οικονομική 
ανάπτυξη, την απασχόληση, την 
καινοτομία και στη μείωση της ένδειας στα 
νοικοκυριά, και μπορούν, επομένως, να 
συμβάλλουν θετικά στην οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή·

3. επισημαίνει ότι οι επενδύσεις στην 
ενεργειακή απόδοση έχουν την δυνατότητα 
να συμβάλλουν στην οικονομική 
ανάπτυξη, την απασχόληση, την 
καινοτομία και στη μείωση της ένδειας στα 
νοικοκυριά, και μπορούν, επομένως, να 
συμβάλλουν θετικά στην οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή· τονίζει ότι 
η διάθεση των πιστώσεων πρέπει να 
βασίζεται στις αρχές της αναλογικότητας, 
της σχέσης κόστους-
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αποτελεσματικότητας και της 
οικονομικής αποτελεσματικότητας και 
ότι δεν πρέπει να αυξήσει τις διοικητικές 
επιβαρύνσεις·

Or. en

Τροπολογία 7
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι επενδύσεις στην 
ενεργειακή απόδοση έχουν την δυνατότητα 
να συμβάλλουν στην οικονομική 
ανάπτυξη, την απασχόληση, την 
καινοτομία και στη μείωση της ένδειας στα 
νοικοκυριά, και μπορούν, επομένως, να 
συμβάλλουν θετικά στην οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή·

3. επισημαίνει ότι οι επενδύσεις στην 
ενεργειακή απόδοση έχουν την δυνατότητα 
να συμβάλλουν στην οικονομική 
ανάπτυξη, την απασχόληση - ιδιαίτερα σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, την 
καινοτομία και στη μείωση της ένδειας στα 
νοικοκυριά, και μπορούν, επομένως, να 
συμβάλλουν θετικά στην οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή·

Or. ro

Τροπολογία 8
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι επενδύσεις στην 
ενεργειακή απόδοση έχουν την 
δυνατότητα να συμβάλλουν στην 
οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, 
την καινοτομία και στη μείωση της ένδειας 
στα νοικοκυριά, και μπορούν, επομένως, 
να συμβάλλουν θετικά στην οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή·

3. επισημαίνει ότι οι επενδύσεις στην 
ενεργειακή απόδοση συμβάλλουν στην 
οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, 
την καινοτομία, την ενεργειακή 
ανεξαρτησία και στη μείωση της ένδειας 
στα νοικοκυριά, και μπορούν, επομένως, 
να συμβάλλουν θετικά στην οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή·
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Or. en

Τροπολογία 9
Andrzej Grzyb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει ότι η γραφειοκρατία και η 
έλλειψη διαφάνειας στις διαδικασίες 
δυσχεραίνουν την πρόσβαση στα 
διαρθρωτικά ταμεία και στο Ταμείο 
Συνοχής και αποτελούν αποθαρρυντικούς 
παράγοντες για την υποβολή αιτήσεων 
από τους φορείς που έχουν περισσότερο 
ανάγκη τα εν λόγω κονδύλια· υποστηρίζει 
ως εκ τούτου την απλούστευση των 
κανόνων και διαδικασιών, την άρση της 
γραφειοκρατίας και την αύξηση της 
ευελιξίας κατά τη χορήγηση των εν λόγω 
κονδυλίων τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε 
εθνικό επίπεδο· πιστεύει ότι η 
απλούστευση θα συμβάλει στην 
αποτελεσματική χορήγηση των 
κονδυλίων, σε υψηλότερα ποσοστά 
απορρόφησης, σε λιγότερα σφάλματα και 
σε μειωμένες περιόδους πληρωμής και θα
παράσχει τη δυνατότητα στα φτωχότερα 
κράτη μέλη και στις φτωχότερες 
περιφέρειες να επωφεληθούν πλήρως από 
τα χρηματοδοτικά μέσα που στοχεύουν 
στη μείωση των περιφερειακών 
ανισοτήτων και των ανισοτήτων εντός 
των κρατών· θεωρεί ότι πρέπει να 
επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της 
απλούστευσης και της σταθερότητας των 
κανόνων και των διαδικασιών·

Or. en

Τροπολογία 10
Silvia-Adriana Ţicău
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει ότι τα κράτη μέλη δεν θα 
πρέπει να περιμένουν την τελική 
προθεσμία για την εφαρμογή της οδηγίας 
2010/31/ΕΚ και θα πρέπει να επενδύσουν 
στην ανάπτυξη νέων και ενεργειακά 
αποδοτικότερων υλικών και τεχνολογιών 
με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας, 
την ανάκαμψη της βιομηχανίας και την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
περιφερειών της ΕΕ·

Or. ro

Τροπολογία 11
Fiona Hall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. σημειώνει ότι στο πλαίσιο των 
Εθνικών Σχεδίων Μεταρρύθμισης και 
του Οικονομικού Εξαμήνου της ΕΕ 
γίνεται λόγος για τα Εθνικά Σχέδια 
Ενεργειακής Απόδοσης και την εφαρμογή 
τους σε αναγνώριση του θετικού 
οικονομικού αντικτύπου των μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 12
Andrzej Grzyb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)



AM\933727EL.doc 9/18 PE510.482v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. υπογραμμίζει τα δυνητικά οφέλη που 
απορρέουν από τις πρωτοβουλίες 
JESSICA και ELENA για επενδύσεις στη 
βιώσιμη ενέργεια σε τοπικό επίπεδο, με 
σκοπό να βοηθήσουν πόλεις και 
περιφέρειες να δρομολογήσουν βιώσιμα 
επενδυτικά σχέδια στους τομείς της 
ενεργειακής απόδοσης και ζητεί την 
προώθηση των πρωτοβουλιών αυτών·

Or. en

Τροπολογία 13
Andrzej Grzyb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 14
Andrzej Grzyb
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3δ. τονίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης 
της διάστασης της ενεργειακής απόδοσης 
στις στρατηγικές έρευνας και 
καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση που 
θα πρέπει να χαράξουν τα κράτη μέλη και 
οι περιφέρειες προκειμένου να 
αποκτήσουν πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση της καινοτομίας στο 
πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής 
συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 15
Daniel Caspary

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
πρόσφατες εξελίξεις σε χώρες όπως η 
Βουλγαρία, όπου οι υψηλές τιμές της 
ενέργειας έχουν προκαλέσει κοινωνικές 
αναταραχές, και ζητεί στοχευμένα μέτρα 
για να καταστεί η ενέργεια οικονομικά 
προσιτή στους απλούς πολίτες·

4. εκφράζει την ανησυχία του για την 
άνοδο των τιμών της ενέργειας που έχει
προκαλέσει κοινωνικές αναταραχές, και 
ζητεί στοχευμένα μέτρα για να καταστεί η 
ενέργεια οικονομικά προσιτή στους απλούς 
πολίτες·

Or. de

Τροπολογία 16
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
πρόσφατες εξελίξεις σε χώρες όπως η 
Βουλγαρία, όπου οι υψηλές τιμές της 
ενέργειας έχουν προκαλέσει κοινωνικές 
αναταραχές, και ζητεί στοχευμένα μέτρα 
για να καταστεί η ενέργεια οικονομικά 
προσιτή στους απλούς πολίτες·

4. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
πρόσφατες εξελίξεις σε χώρες όπως η 
Βουλγαρία, όπου οι υψηλές τιμές της
ενέργειας έχουν προκαλέσει κοινωνικές 
αναταραχές, και ζητεί στοχευμένα μέτρα
ενεργειακής απόδοσης, ιδιαίτερα δυνάμει 
της πολιτικής για τη συνοχή, με σκοπό να
μειωθούν οι λογαριασμοί ενέργειες για 
τους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 17
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ιδιαίτερα τα δυνητικά κοινωνικά 
οφέλη των επενδύσεων στην ενεργειακή 
απόδοση, δεδομένου ότι μπορούν να 
συμβάλουν στη μείωση των λογαριασμών 
ενέργειας των κοινωνικά μειονεκτούντων 
ατόμων·

5. τονίζει ιδιαίτερα τα δυνητικά κοινωνικά 
οφέλη των επενδύσεων στην ενεργειακή 
απόδοση, δεδομένου ότι μπορούν να 
συμβάλουν στη μείωση των λογαριασμών 
ενέργειας για τους καταναλωτές·

Or. ro

Τροπολογία 18
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ιδιαίτερα το δυναμικό 
εξοικονόμησης ενέργειας των δημοσίων 
κτιρίων και κατοικιών, που αναλογεί στο 

6. υπενθυμίζει ιδιαίτερα το δυναμικό 
εξοικονόμησης ενέργειας των δημοσίων
και ιδιωτικών κτιρίων, των κατοικιών και
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40 % της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
της Ένωσης και προτρέπει τα κράτη μέλη 
να θεσπίσουν ταχέως μακροπρόθεσμη 
στρατηγική πέραν του 2020 προκειμένου 
για την κινητοποίηση επενδύσεων για την 
ανακαίνιση κατοικιών και εμπορικών 
κτιρίων με σκοπό τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού 
αποθέματος, όπως ζητεί η οδηγία 
2012/27/ΕΕ·

των κτιρίων εμπορικής χρήσης, που 
αναλογεί στο 40 % της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας της Ένωσης και
στο 36% του συνόλου των εκπομπών CO2
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και προτρέπει 
τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ταχέως 
μακροπρόθεσμη στρατηγική πέραν του 
2020 προκειμένου για την κινητοποίηση 
επενδύσεων για την ανακαίνιση κατοικιών 
και εμπορικών κτιρίων με σκοπό τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του 
κτιριακού αποθέματος, όπως ζητεί η 
οδηγία 2012/27/ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 19
Fiona Hall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ιδιαίτερα το δυναμικό 
εξοικονόμησης ενέργειας των δημοσίων 
κτιρίων και κατοικιών, που αναλογεί στο 
40 % της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
της Ένωσης και προτρέπει τα κράτη μέλη 
να θεσπίσουν ταχέως μακροπρόθεσμη 
στρατηγική πέραν του 2020 προκειμένου 
για την κινητοποίηση επενδύσεων για την 
ανακαίνιση κατοικιών και εμπορικών 
κτιρίων με σκοπό τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού 
αποθέματος, όπως ζητεί η οδηγία 
2012/27/ΕΕ·

6. υπενθυμίζει ιδιαίτερα το δυναμικό 
εξοικονόμησης ενέργειας των δημοσίων 
κτιρίων και κατοικιών, που αναλογεί στο 
40 % της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
της Ένωσης και προτρέπει τα κράτη μέλη 
να θεσπίσουν ταχέως φιλόδοξη
μακροπρόθεσμη στρατηγική πέραν του 
2020 προκειμένου για την κινητοποίηση 
επενδύσεων στην ριζική και σταδιακή 
ριζική ανακαίνιση κατοικιών και 
εμπορικών κτιρίων με σκοπό τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού 
αποθέματος, όπως ζητεί η οδηγία 
2012/27/ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 20
Silvia-Adriana Ţicău
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. επισημαίνει ότι τις 31 Δεκεμβρίου 
2020 όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι 
κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση 
ενέργειας και δύο χρόνια πριν από αυτό  
νέα κτίρια που ανήκουν στο δημόσιο και 
είναι κατειλημμένα από αυτό πρέπει να 
είναι κτίρια με σχεδόν μηδενική 
κατανάλωση ενέργειας·  κατά συνέπεια 
προτρέπει τα κράτη μέλη να εντείνουν τη 
διαμόρφωση εθνικών προγραμμάτων για 
την αύξηση του αριθμού των κτιρίων με 
σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας 
και να θεσπίσουν διατάξεις για τον 
ορισμό των κτιρίων με σχεδόν μηδενική 
κατανάλωση ενέργειας, που θα 
αντικατοπτρίζει την κατάσταση σε 
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 
στον τομέα αυτό·

Or. ro

Τροπολογία 21
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει τη σημασία της πολιτικής για 
τη συνοχή, και των οικονομικών πόρων 
που διατίθενται σ’ αυτήν, για την πλήρη 
ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων που 
οδηγούν σε πιο αποδοτικά ενεργειακά 
συστήματα σε όλες τις περιφέρειες, 
μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας 
και την απώλεια ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 22
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν σημαντικά στο πλαίσιο 
της περιόδου χρηματοοικονομικού  
προγραμματισμού 2014-2020 τις 
πιστώσεις των διαρθρωτικών ταμείων 
που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα 
κράτη μέλη για μέτρα με σκοπό την 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στα 
κτίρια, ιδίως στις κατοικίες·

Or. ro

Τροπολογία 23
András Gyürk

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιούν 
πλήρως τα διαρθρωτικά ταμεία και το 
Ταμείο Συνοχής για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων σε μέτρα βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης·

7. καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τα 
κράτη μέλη να βελτιώσουν τις 
διοικητικές τους ικανότητες και τους 
διαύλους πληροφόρησης με σκοπό να 
επιτύχουν καλύτερη στοχοθέτηση των 
υφιστάμενων ταμείων· καλεί τα κράτη 
μέλη να αξιοποιούν πλήρως τα 
διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής 
για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε 
μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης·

Or. en
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Τροπολογία 24
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν το ελάχιστο μερίδιο 
της χρηματοδότησης για μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης κατά τη 
διαπραγμάτευση της μελλοντικής 
πολιτικής για τη συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 25
Fiona Hall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη 
δημιουργία μηχανισμών χρηματοδότησης 
για μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης προκειμένου να 
μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από τη 
συγκέντρωση διαφόρων χρηματοδοτικών 
ροών, όπως ζητεί η οδηγία 2012/27/ΕΕ· 
καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη 
μέλη να δημιουργήσουν μηχανισμούς 
χρηματοδότησης και να διευκολύνουν την 
ανταλλαγή της βέλτιστης πρακτικής 
μεταξύ των αρμόδιων εθνικών ή 
περιφερειακών αρχών ή οργάνων·

8. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη 
δημιουργία μηχανισμών χρηματοδότησης 
για μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης προκειμένου να 
μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από τη 
συγκέντρωση διαφόρων χρηματοδοτικών 
ροών, όπως ζητεί η οδηγία 2012/27/ΕΕ· 
καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη 
μέλη να δημιουργήσουν μηχανισμούς 
χρηματοδότησης και να διευκολύνουν την 
ανταλλαγή της βέλτιστης πρακτικής 
μεταξύ των αρμόδιων εθνικών ή 
περιφερειακών αρχών ή οργάνων· τονίζει 
τη σημασία προγραμμάτων της ΕΕ όπως 
η διευκόλυνση ELENA όσον αφορά την 
παροχή τεχνικής βοήθειας προς τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές για να 
κάνουν καλύτερη χρήση των κονδυλίων 
συνοχής·
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Or. en

Τροπολογία 26
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη 
δημιουργία μηχανισμών χρηματοδότησης 
για μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης προκειμένου να 
μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από τη 
συγκέντρωση διαφόρων χρηματοδοτικών 
ροών, όπως ζητεί η οδηγία 2012/27/ΕΕ· 
καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη 
μέλη να δημιουργήσουν μηχανισμούς 
χρηματοδότησης και να διευκολύνουν την 
ανταλλαγή της βέλτιστης πρακτικής 
μεταξύ των αρμόδιων εθνικών ή 
περιφερειακών αρχών ή οργάνων·

8. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν 
να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή 
ΦΠΑ, ο οποίος ωστόσο δεν πρέπει να 
είναι μικρότερος από 5%, όσον αφορά 
μέτρα για την αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης των κτιρίων και καλεί τα κράτη 
μέλη να διευκολύνουν τη δημιουργία 
μηχανισμών χρηματοδότησης για μέτρα 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 
προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη 
από τη συγκέντρωση διαφόρων 
χρηματοδοτικών ροών, όπως ζητεί η 
οδηγία 2012/27/ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να 
βοηθήσει τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν μηχανισμούς 
χρηματοδότησης και να διευκολύνουν την 
ανταλλαγή της βέλτιστης πρακτικής 
μεταξύ των αρμόδιων εθνικών ή 
περιφερειακών αρχών ή οργάνων·

Or. ro

Τροπολογία 27
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. καλεί τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν 
ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με τα 
οφέλη ως προς την άνεση και το ύψος 
των λογαριασμών επιχειρήσεων κοινής 
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ωφελείας που προκύπτουν από την 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στις 
κατοικίες· επισημαίνει ταυτόχρονα ότι τα 
μέτρα για την αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης είναι πιο αποτελεσματικά σε 
σχέση με τα κτίρια και όχι μεμονωμένες 
μονάδες (π.χ. διαμερίσματα)·

Or. ro

Τροπολογία 28
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. ανησυχεί για τις πρόσφατες
διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου
σύμφωνα με τις οποίες οι επενδύσεις στο 
πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή στον 
τομέα της ενεργειακής απόδοσης είναι
οικονομικά ασύμφορες·

9. ανησυχεί για τις διαπιστώσεις του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στην έκθεση του 
2012 για τη σχέση κόστους-
αποδοτικότητας των επενδύσεων της 
πολιτικής για τη συνοχή στον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης σε δείγμα 24 
επενδυτικών έργων ενεργειακής 
απόδοσης σε δημόσια κτίρια μόνο, στα 
κράτη μέλη της Λιθουανίας, της Ιταλίας 
και της Τσεχικής Δημοκρατίας στο 
πλαίσιο τεσσάρων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, τα οποία δείχνουν ότι δεν 
είχαν ορισθεί οι κατάλληλες προϋποθέσεις 
προγραμματισμού και χρηματοδότησης 
για να καταστούν δυνατές αποδοτικές 
από άποψη κόστους επενδύσεις 
ενεργειακής απόδοσης· σημειώνει την 
απάντηση της Επιτροπής στις 
διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σύμφωνα με την οποία το μέγεθος του 
δείγματος των ελεγχθέντων έργων είναι
πολύ μικρό και ότι ένα από τα έργα 
χρονολογείται στην περίοδο 2000-2006 
και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα δεν 
μπορούν να προβληθούν στην πολιτική 
στο σύνολό της, ότι η πολιτικής 
ενεργειακής απόδοσης έχει αναπτυχθεί 
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σημαντικά τα τελευταία χρόνια από τότε 
που τα τέσσερα ελεγχθέντα προγράμματα 
αποτέλεσαν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης, ότι ενδέχεται να 
υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ 
των αποτελεσμάτων «κόστους-
αποδοτικότητας», στοιχείο στο οποίο 
επικεντρώνεται η έκθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, και της προσέγγισης περί 
«αξιολόγησης αναγκών», και ότι η 
αξιολόγηση αναγκών μπορεί να οδηγήσει 
σε διαφορετική ιεράρχηση των ενεργειών, 
ότι έχει σημασία να ακολουθηθεί μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις 
επενδύσεις σε δημόσια κτίρια και ότι οι 
ριζικές ανακαινίσεις μπορεί να 
χρειάζονται πολύ χρόνο για να αποφέρουν 
καρπούς·

Or. en

Τροπολογία 29
Fiona Hall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. ανησυχεί για τις πρόσφατες 
διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σύμφωνα με τις οποίες οι επενδύσεις στο 
πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή στον 
τομέα της ενεργειακής απόδοσης είναι 
οικονομικά ασύμφορες·

9. ανησυχεί για τις πρόσφατες 
διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σύμφωνα με τις οποίες οι επενδύσεις στο 
πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή στον 
τομέα της ενεργειακής απόδοσης είναι 
οικονομικά ασύμφορες λόγω της 
εσφαλμένης εφαρμογής και χρήσης των 
κονδυλίων που προορίζονται ειδικά για το 
σκοπό αυτό·

Or. en


