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Τροπολογία 1
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους 
πρόσβασης στο δίκτυο για τις 
διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής 
ενέργειας και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003,

Or. en

Τροπολογία 2
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους 
πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς 
φυσικού αερίου και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005,

Or. en

Τροπολογία 3
Corinne Lepage
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/60/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 20001, 
για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 
δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων,
__________________
1 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1–73 

Or. fr

Τροπολογία 4
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/50/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, 
σχετικά με την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα και έναν 
καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη1,
__________________
1 ΕΕ L 152 της 11.06.2008, σ. 1-44 

Or. fr

Τροπολογία 5
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την οδηγία 
2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 
25ης Ιουνίου 2009 περί θεσπίσεως 
κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική 
ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων1,
__________________
1 ΕΕ L 172 της 02.07.2009, σ. 18-22 

Or. fr

Τροπολογία 6
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 
994/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση 
μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών 
όσον αφορά τις διακυβερνητικές 
συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και 
τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας 
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)1

__________________
1 ΕΕ L 299 της 27.10.2012, σ. 13.

Or. en

Τροπολογία 7
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
13ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη 
βιομηχανία χάλυβα της ΕΕ,

Or. it

Τροπολογία 8
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τις συστάσεις της 
στρογγυλής τράπεζας υψηλού επιπέδου 
σχετικά με το μέλλον της βιομηχανίας 
χάλυβα της 12ης Φεβρουαρίου 2013,

Or. it

Τροπολογία 9
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 
14ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τον 
Ενεργειακό Χάρτη Πορείας για το 2050, 
ένα μέλλον με ενέργεια,

Or. en

Τροπολογία 10
Νίκη Τζαβέλα
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά 
με τις βιομηχανικές, ενεργειακές και 
άλλες πτυχές του σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου και πετρελαίου και το ψήφισμά 
του σχετικά με τις επιπτώσεις των 
δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου και σχιστολιθικού 
πετρελαίου στο περιβάλλον που 
εγκρίθηκαν στις 21 Νοεμβρίου 2012,

Or. en

Τροπολογία 11
Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη 
έχουν καθορίσει το 2014 ως απαρέγκλιτη 
προθεσμία για την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη 
έχουν καθορίσει το 2014 ως απαρέγκλιτη 
προθεσμία για την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας και ότι σε 
ορισμένες χώρες αυτό δεν θα είναι εφικτό 
λόγω έλλειψης διασυνδέσεων·

Or. lv

Τροπολογία 12
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη 
έχουν καθορίσει το 2014 ως απαρέγκλιτη 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη 
έχουν καθορίσει το 2014 ως απαρέγκλιτη 



PE510.685v01-00 8/116 AM\935501EL.doc

EL

προθεσμία για την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

προθεσμία για την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας και το 2015 
αντίστοιχα για τη σταδιακή κατάργηση 
των «ενεργειακών νησίδων» της ΕΕ·

Or. lt

Τροπολογία 13
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική 
αγορά ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας 
για την ενεργειακή ασφάλεια του συνόλου
της Ένωσης και έχει ουσιαστική αξία για 
την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική 
της ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων 
θέσεων απασχόλησης, όπως 
προσδιορίζεται στην Ενιαία Αγορά –
Πράξη II και στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020»·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική 
αγορά ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης 
της ηλεκτρικής ενέργειας που διανέμεται 
σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις και 
της ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής 
πυκνότητας (υψηλής ενεργητικής και 
παθητικής ισχύος) για τη βιομηχανία
είναι ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή 
ασφάλεια της Ένωσης και έχει ουσιαστική 
αξία για την ανταγωνιστικότητά της 
παγκοσμίως, την οικονομική της ανάπτυξη 
και τη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης, όπως προσδιορίζεται στην 
Ενιαία Αγορά – Πράξη II και στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020»·

Or. pl

Τροπολογία 14
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική 
αγορά ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας 
για την ενεργειακή ασφάλεια του συνόλου 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική 
αγορά ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας 
για την ενεργειακή ασφάλεια του συνόλου 
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της Ένωσης και έχει ουσιαστική αξία για 
την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική 
της ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων 
θέσεων απασχόλησης, όπως 
προσδιορίζεται στην Ενιαία Αγορά –
Πράξη II και στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020»·

της Ένωσης και την απαλλαγή της από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και έχει 
ουσιαστική αξία για την 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομική της 
ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης, όπως προσδιορίζεται στην 
Ενιαία Αγορά – Πράξη II και στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020»·

Or. sl

Τροπολογία 15
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική 
αγορά ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας 
για την ενεργειακή ασφάλεια του συνόλου 
της Ένωσης και έχει ουσιαστική αξία για 
την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική 
της ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων 
θέσεων απασχόλησης, όπως 
προσδιορίζεται στην Ενιαία Αγορά –
Πράξη II και στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020»·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία 
ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά ενέργειας 
είναι ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή 
ασφάλεια του συνόλου της Ένωσης και 
έχει ουσιαστική αξία για την 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομική της 
ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης, όπως προσδιορίζεται στην 
Ενιαία Αγορά – Πράξη II και στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020»·

Or. de

Τροπολογία 16
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη πως ο 
«Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050» 
υπογραμμίζει ότι η πλήρης ένταξη των 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη πως ο 
«Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050» 
υπογραμμίζει ότι η πλήρης ένταξη των 
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ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων και το 
άνοιγμα των αγορών είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διατήρηση της ισορροπίας 
μεταξύ της ενεργειακής ασφάλειας, της 
ανταγωνιστικότητας, του στόχου προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών και του 
επιπέδου ικανοποίησης των 
καταναλωτών·

ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων και το 
άνοιγμα των αγορών είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διατήρηση της ισορροπίας 
μεταξύ της ενεργειακής ασφάλειας, της 
ανταγωνιστικότητας, της αειφορίας και 
της ικανοποίησης των καταναλωτών 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 
στροφή προς μια ιδιαίτερα αποδοτική 
οικονομία που θα βασίζεται σχεδόν κατά 
100% στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 17
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη πως ο 
«Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 
2050» υπογραμμίζει ότι η πλήρης ένταξη 
των ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων και 
το άνοιγμα των αγορών είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διατήρηση της ισορροπίας 
μεταξύ της ενεργειακής ασφάλειας, της 
ανταγωνιστικότητας, του στόχου προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών και του 
επιπέδου ικανοποίησης των καταναλωτών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη πως η πλήρης 
ένταξη των ευρωπαϊκών ενεργειακών 
δικτύων και το άνοιγμα των αγορών είναι 
ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της 
ισορροπίας μεταξύ της ενεργειακής 
ασφάλειας, της ανταγωνιστικότητας, του 
στόχου προς μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών και του επιπέδου ικανοποίησης 
των καταναλωτών· 

Or. en

Τροπολογία 18
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη πως ο 
«Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050» 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη πως ο 
«Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050» 
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υπογραμμίζει ότι η πλήρης ένταξη των 
ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων και το 
άνοιγμα των αγορών είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διατήρηση της ισορροπίας 
μεταξύ της ενεργειακής ασφάλειας, της 
ανταγωνιστικότητας, του στόχου προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών και του 
επιπέδου ικανοποίησης των καταναλωτών·

υπογραμμίζει ότι η πλήρης ένταξη των 
ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων και το 
άνοιγμα των αγορών είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διατήρηση της ισορροπίας 
μεταξύ της ενεργειακής ασφάλειας, της 
ανταγωνιστικότητας, του κόστους-
αποτελεσματικότητας, του στόχου προς 
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών και του 
επιπέδου ικανοποίησης των καταναλωτών·

Or. de

Τροπολογία 19
Fiona Hall, Kent Johansson, Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη πως ο 
«Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050» 
υπογραμμίζει ότι η πλήρης ένταξη των 
ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων και το 
άνοιγμα των αγορών είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διατήρηση της ισορροπίας 
μεταξύ της ενεργειακής ασφάλειας, της 
ανταγωνιστικότητας, του στόχου προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών και του 
επιπέδου ικανοποίησης των καταναλωτών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη πως ο 
«Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050» 
υπογραμμίζει ότι η πλήρης ένταξη των 
ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων και το 
άνοιγμα των αγορών είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διατήρηση της ισορροπίας 
μεταξύ της ενεργειακής ασφάλειας, της 
ανταγωνιστικότητας, του στόχου προς μια
αειφόρο οικονομία χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και του επιπέδου 
ικανοποίησης των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 20
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη πως ο 
«Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050» 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη πως ο 
«Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050» 
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υπογραμμίζει ότι η πλήρης ένταξη των 
ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων και το 
άνοιγμα των αγορών είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διατήρηση της ισορροπίας 
μεταξύ της ενεργειακής ασφάλειας, της 
ανταγωνιστικότητας, του στόχου προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών και του 
επιπέδου ικανοποίησης των καταναλωτών·

υπογραμμίζει ότι η πλήρης ένταξη των 
ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων και το 
άνοιγμα των αγορών είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διατήρηση της ισορροπίας 
μεταξύ της ενεργειακής ασφάλειας, της 
ανταγωνιστικότητας, μιας αειφόρου 
οικονομίας και του επιπέδου ικανοποίησης 
των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 21
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη πως ο 
«Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050» 
υπογραμμίζει ότι η πλήρης ένταξη των 
ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων και το 
άνοιγμα των αγορών είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διατήρηση της ισορροπίας 
μεταξύ της ενεργειακής ασφάλειας, της 
ανταγωνιστικότητας, του στόχου προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών και του 
επιπέδου ικανοποίησης των 
καταναλωτών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη πως ο 
«Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050» 
υπογραμμίζει ότι η πλήρης ένταξη των 
ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων και το 
άνοιγμα των αγορών είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διατήρηση της ισορροπίας 
μεταξύ της ενεργειακής ασφάλειας, της 
ανταγωνιστικότητας, του στόχου προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών και των 
συμφερόντων των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 22
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν 
έχει εξαντληθεί ακόμα, ότι σύμφωνα με 
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τον «Ενεργειακό χάρτη πορείας για το 
2050» το 2050 θα συνεισφέρουν το 
μεγαλύτερο ποσοστό για τον ενεργειακό 
εφοδιασμό και ότι μέχρι το 2050 πρέπει 
να διατυπωθούν συγκεκριμένα ορόσημα 
για να διασφαλιστεί ένα αξιόπιστο όραμα 
για το μέλλον για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στην ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 23
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(ΑΠΕ) στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα 
παρουσιάζει βραχυπρόθεσμη, 
μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
αύξηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μεγάλης κλίμακας ενσωμάτωση των ΑΠΕ 
προϋποθέτει την προσαρμογή του δικτύου 
και τη βελτίωση της ευελιξίας· 

Or. en

Τροπολογία 24
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή ανέφερε 
στον ενεργειακό χάρτη πορείας για το 
2050 ότι η ενεργειακή απόδοση, οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι 
ενεργειακές υποδομές είναι αναμφίβολα 
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θετικές επιλογές·

Or. en

Τροπολογία 25
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του 
ποσοστού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα απαιτεί 
την εξέλιξη της υφιστάμενης υποδομής 
δικτύων και πληροφορικής και την 
ενίσχυση της στήριξης στον τομέα της 
έρευνας και ανάπτυξης·

Or. de

Τροπολογία 26
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά 
ενέργειας θα δώσει τη δυνατότητα στην 
Ένωση να εκφράζεται με μία φωνή έναντι 
των εξωτερικών εταίρων της και θα 
εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού 
για όλες τις εταιρείες, ευρωπαϊκές και μη·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά 
ενέργειας θα δώσει τη δυνατότητα στην 
Ένωση να εκφράζεται με μία φωνή έναντι 
των εξωτερικών εταίρων της και θα 
εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού 
για όλες τις εταιρείες, ευρωπαϊκές και μη, 
διασφαλίζοντας την τήρηση των 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
κανονισμών και προωθώντας την 
αμοιβαιότητα στις τρίτες χώρες·

Or. it
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Τροπολογία 27
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας 
πρέπει να είναι ανταγωνιστική και να 
προσφέρει πραγματικές επιλογές και 
διαφανή ενημέρωση στον καταναλωτή, ο 
οποίος διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην 
αγορά ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μια εσωτερική αγορά ενέργειας ενδέχεται 
να αποτελεί έναν από τους τρόπους 
μείωσης των τιμών ενέργειας και
καταπολέμησης της ενεργειακής πενίας·

Or. en

Τροπολογία 28
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή
Ενεργειακή Κοινότητα πρέπει να 
στηρίζεται σε μια ισχυρή κοινή αγορά 
ενέργειας, στον συντονισμό της αγοράς 
ενέργειας εκτός της ΕΕ και στην κοινή 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση νέων 
ενεργειακών τεχνολογιών με χαμηλές 
εκπομπές·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
πολιτική της ΕΕ πρέπει να στηρίζεται σε 
μια ισχυρή κοινή αγορά ενέργειας, στον 
συντονισμό της αγοράς ενέργειας εκτός 
της ΕΕ και στην κοινή ευρωπαϊκή πολιτική 
για αειφόρες ενεργειακές τεχνολογίες, σε 
ό,τι αφορά κυρίως την καινοτομία και 
την έρευνα·

Or. en

Τροπολογία 29
Bernd Lange
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ενεργειακή Κοινότητα πρέπει να 
στηρίζεται σε μια ισχυρή κοινή αγορά 
ενέργειας, στον συντονισμό της αγοράς 
ενέργειας εκτός της ΕΕ και στην κοινή 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση νέων
ενεργειακών τεχνολογιών με χαμηλές 
εκπομπές·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ενεργειακή Κοινότητα πρέπει να 
στηρίζεται σε μια ισχυρή κοινή αγορά 
ενέργειας, στον συντονισμό της αγοράς 
ενέργειας εκτός της ΕΕ και στην κοινή 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ενεργειακών 
τεχνολογιών στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 30
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ενεργειακή Κοινότητα πρέπει να 
στηρίζεται σε μια ισχυρή κοινή αγορά 
ενέργειας, στον συντονισμό της αγοράς 
ενέργειας εκτός της ΕΕ και στην κοινή 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση νέων 
ενεργειακών τεχνολογιών με χαμηλές 
εκπομπές·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ενεργειακή Κοινότητα πρέπει να 
στηρίζεται σε μια ισχυρή κοινή αγορά 
ενέργειας, στις απαιτούμενες ενεργειακές 
σχέσεις και στον διαχωρισμό των 
δραστηριοτήτων, στον συντονισμό της 
αγοράς ενέργειας εκτός της ΕΕ και στην 
κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση νέων 
ενεργειακών τεχνολογιών με χαμηλές 
εκπομπές·

Or. lt

Τροπολογία 31
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ενεργειακή Κοινότητα πρέπει να 
στηρίζεται σε μια ισχυρή κοινή αγορά 
ενέργειας, στον συντονισμό της αγοράς 
ενέργειας εκτός της ΕΕ και στην κοινή 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση νέων 
ενεργειακών τεχνολογιών με χαμηλές 
εκπομπές·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ενεργειακή Κοινότητα πρέπει να 
στηρίζεται σε μια ισχυρή κοινή αγορά 
ενέργειας, στον συντονισμό της αγοράς 
ενέργειας εκτός της ΕΕ και στην κοινή 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση νέων 
ενεργειακών τεχνολογιών με χαμηλές 
εκπομπές, σε πλήρη αρμονία με μια 
ανταγωνιστική εσωτερική αγορά 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 32
Fiona Hall, Kent Johansson, Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ενεργειακή Κοινότητα πρέπει να 
στηρίζεται σε μια ισχυρή κοινή αγορά 
ενέργειας, στον συντονισμό της αγοράς 
ενέργειας εκτός της ΕΕ και στην κοινή 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση νέων 
ενεργειακών τεχνολογιών με χαμηλές 
εκπομπές·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ενεργειακή Κοινότητα πρέπει να 
στηρίζεται σε μια ισχυρή κοινή αγορά 
ενέργειας, στον συντονισμό της αγοράς 
ενέργειας εκτός της ΕΕ και στην κοινή 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση νέων
αειφόρων ενεργειακών τεχνολογιών με 
χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές·

Or. en

Τροπολογία 33
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
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Ενεργειακή Κοινότητα πρέπει να 
στηρίζεται σε μια ισχυρή κοινή αγορά 
ενέργειας, στον συντονισμό της αγοράς 
ενέργειας εκτός της ΕΕ και στην κοινή 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση νέων 
ενεργειακών τεχνολογιών με χαμηλές 
εκπομπές·

Ενεργειακή Κοινότητα πρέπει να 
στηρίζεται σε μια ισχυρή κοινή αγορά 
ενέργειας, στον συντονισμό της αγοράς 
ενέργειας εκτός της ΕΕ και στην κοινή 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση αειφόρων
ενεργειακών τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 34
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ενεργειακή Κοινότητα πρέπει να 
στηρίζεται σε μια ισχυρή κοινή αγορά 
ενέργειας, στον συντονισμό της αγοράς 
ενέργειας εκτός της ΕΕ και στην κοινή 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση νέων 
ενεργειακών τεχνολογιών με χαμηλές 
εκπομπές·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ενεργειακή Κοινότητα θα έπρεπε 
ενδεχομένως να στηρίζεται σε μια ισχυρή 
κοινή αγορά ενέργειας, στον συντονισμό 
της αγοράς ενέργειας εκτός της ΕΕ και 
στην κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 
νέων ενεργειακών τεχνολογιών με χαμηλές 
εκπομπές·

(η τροπολογία αυτή ισχύει για το σύνολο του 
κειμένου (πρέπει=θα έπρεπε ενδεχομένως))

Or. en

Τροπολογία 35
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία 
αγορά ενέργειας δεν πρέπει να αναπτυχθεί 
εις βάρος του περιβάλλοντος, της υγείας 
και της ασφάλειας των ευρωπαίων·
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Or. fr

Τροπολογία 36
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Στ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας είναι θεμελιώδης για τη 
βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη διασφάλιση λογικών και 
ανταγωνιστικών τιμών·

Or. it

Τροπολογία 37
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια κοινή 
ενεργειακή πολιτική της ΕΕ είναι 
απαραίτητη για να αντιμετωπιστούν οι 
πολυάριθμες προκλήσεις στους τομείς 
του κλίματος και της ενέργειας και να 
δημιουργηθεί μια διαφανής αγορά 
ενέργειας στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 38
Krišjānis Kariņš

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

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
δημιουργηθεί σύστημα ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 
σχετικά με τις συμφωνίες ενεργειακού 
εφοδιασμού που συνάπτονται με τρίτες 
χώρες·

Or. lv

Τροπολογία 39
Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές 
αγορές ενέργειας πρέπει να είναι 
ανταγωνιστικές, εύκολα διαχειρίσιμες, 
διαφανείς και να προσφέρουν 
πραγματικές επιλογές για όλους τους 
καταναλωτές ώστε αυτοί να μπορούν να 
εμπιστεύονται την αγορά και να έχουν 
περισσότερες δυνατότητες 
δραστηριοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 40
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση 
των τιμών στις αγορές ενέργειας δεν 
μετακυλίεται συχνά στον καταναλωτή, με 
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αποτέλεσμα μόνο στη Γερμανία, οι 
δαπάνες των νοικοκυριών σε ό,τι αφορά 
την ηλεκτρική ενέργεια παραδείγματος 
χάρη να αυξάνονται ετησίως κατά 395 
εκατομμύρια ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 41
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη 
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την «Ενέργεια 2020» οι ανάγκες για 
επενδύσεις που είναι απαραίτητες στον 
τομέα της ενέργειας υπολογίζονται σε 1 
τρισεκατομμύριο ευρώ μέχρι το 2020, εκ 
των οποίων τα 540 δισεκατομμύρια ευρώ 
είναι για την ηλεκτροπαραγωγή και τα 
210 δισεκατομμύρια για τα δίκτυα 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
ευρωπαϊκής σημασίας·

Or. en

Τροπολογία 42
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. τονίζει ότι ο οικολογικός αντίκτυπος 
της εντεινόμενης διαρθρωτικής κρίσης με 
επιπτώσεις στον καπιταλισμό 
καταδεικνύει τη μη βιωσιμότητα της 
οικονομικής οργάνωσης της παραγωγής 
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βάσει μη ορθολογικής, εντατικής, 
συνεχούς και αυξανόμενης δέσμευσης και 
εκμετάλλευσης άφθονων ροών ενέργειας 
και πρώτων υλών από το έδαφος, το 
υπέδαφος και την υδρόσφαιρα, με 
κίνητρο το μέγιστο δυνατό κέρδος και τη 
συνακόλουθη ατέρμονη συσσώρευση 
κεφαλαίου·

Or. pt

Τροπολογία 43
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1α. τονίζει τη σημασία εξασφάλισης ενός 
ισχυρού τομέα ενέργειας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, που θα βασίζεται στους εθνικούς 
δημόσιους τομείς, οι οποίοι είναι 
απαραίτητοι για τη διασφάλιση της 
εξάλειψης της ενεργειακής ένδειας και 
του δικαιώματος της καθολικής 
πρόσβασης στην ενέργεια· υπενθυμίζει τη 
στρατηγική σημασία του τομέα της 
ενέργειας για την οικονομική ανάπτυξη 
των χωρών ως πηγής εθνικού 
εισοδήματος που θα συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των οικονομικών 
προβλημάτων των κρατών μελών, ιδίως 
εν μέσω κρίσης·

Or. pt

Τροπολογία 44
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1β. αναγνωρίζει ότι η ενέργεια είναι ένας 
από τους πιο σημαντικούς και 
στρατηγικής σημασίας τομείς για τα 
κράτη μέλη, τα περισσότερα εκ των 
οποίων εξαρτώνται σε εξαιρετικά μεγάλο 
βαθμό από την ενέργεια ως αποτέλεσμα 
των ενεργειακών πολιτικών που 
ακολουθούν κατά τις τρεις τελευταίες 
δεκαετίες· επισημαίνει ότι η πολιτική της 
ιδιωτικοποίησης και των παράλληλων 
συμβάσεων, που αποσκοπεί στην 
εξασφάλιση μυθικών κερδών για τις 
εταιρείες ενέργειας, σε συνδυασμό με τη 
σαρωτική αναδιάρθρωση που έχει 
επηρεάσει και εξακολουθεί να επηρεάζει 
τον τομέα της ενέργειας, έχουν μειώσει 
την πιθανότητα τα εν λόγω κράτη μέλη 
να ακολουθήσουν μια συνεκτική 
ενεργειακή πολιτική βάσει σωστού 
εθνικού ενεργειακού προγραμματισμού·

Or. pt

Τροπολογία 45
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ανακοίνωση και το συνοδευτικό σχέδιο 
δράσης, τα οποία συνοψίζουν την πρόοδο 
που έχει επιτευχθεί έως τώρα και τις 
μελλοντικές προκλήσεις αναφορικά με την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας·

1. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ανακοίνωση και το συνοδευτικό σχέδιο 
δράσης, τα οποία συνοψίζουν την πρόοδο 
που έχει επιτευχθεί έως τώρα και τις 
μελλοντικές προκλήσεις αναφορικά με την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας μέχρι το 2014· καλεί την 
Επιτροπή να ευθυγραμμίσει με την ως 
άνω προθεσμία το χρονοδιάγραμμα που 
έχει προς το παρόν προταθεί για την 
έγκριση των κωδικών δικτύου, όπως 



PE510.685v01-00 24/116 AM\935501EL.doc

EL

προβλέπεται στην τρίτη δέσμη μέτρων 
για την ενέργεια, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι μέχρι το τέλος του 2014 
θα έχει ληφθεί απόφαση για το σύνολο 
των κωδικών·

Or. en

Τροπολογία 46
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ανακοίνωση και το συνοδευτικό σχέδιο
δράσης, τα οποία συνοψίζουν την πρόοδο 
που έχει επιτευχθεί έως τώρα και τις 
μελλοντικές προκλήσεις αναφορικά με την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας·

1. εκφράζει ικανοποίηση για την ουσία της 
ανακοίνωσης και του συνοδευτικού 
σχεδίου δράσης, τα οποία συνοψίζουν την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί έως τώρα και 
τις μελλοντικές προκλήσεις αναφορικά με 
την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας·

Or. fr

Τροπολογία 47
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ανακοίνωση και το συνοδευτικό σχέδιο 
δράσης, τα οποία συνοψίζουν την πρόοδο 
που έχει επιτευχθεί έως τώρα και τις 
μελλοντικές προκλήσεις αναφορικά με την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας·

1. χαιρετίζει με επιφύλαξη την 
ανακοίνωση και το συνοδευτικό σχέδιο 
δράσης, τα οποία συνοψίζουν την πρόοδο 
που έχει επιτευχθεί έως τώρα και τις 
μελλοντικές προκλήσεις αναφορικά με την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας·

Or. fr
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Τροπολογία 48
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η ανακοίνωση δεν λαμβάνει υπόψη τα 
πλεονεκτήματα μιας 3ης βιομηχανικής 
επανάστασης που συμφιλιώνει την 
αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας με 
τις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και 
των επικοινωνιών·

Or. fr

Τροπολογία 49
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι δεν υπάρχει πραγματική στρατηγική 
για να επιλυθεί το πρόβλημα που θέτουν 
οι αιχμές ενεργειακής κατανάλωσης οι 
οποίες αποτελούν σημαντικές πηγές 
εκπομπών, επιπλέον δαπανών και 
κινδύνων εφοδιασμού·

Or. fr

Τροπολογία 50
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. εκφράζει τη λύπη του για την απουσία 
φιλοδοξίας όσον αφορά τη θέσπιση φόρου 
άνθρακα σε κοινοτικό επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 51
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι η αυξητική τάση στις 
τιμές της ενέργειας αναμένεται να 
συνεχιστεί δεδομένης της σύνδεσής τους 
με τις τιμές καυσίμων, τις επιπτώσεις της 
πολιτικής για το κλίμα και τις επενδύσεις 
που απαιτούνται για τη συντήρηση και 
τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών 
συστημάτων·

2. αναγνωρίζει ότι για τη μείωση των 
αυξανόμενων τιμών της ενέργειας πρέπει 
να αντιμετωπισθεί επειγόντως η 
αυξημένη ανεξαρτησία στην ευρωπαϊκή 
ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού με τον 
εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή της 
υποδομής των δικτύων σε όλα τα επίπεδα 
δικτύων και να διασφαλιστεί ο υγιής 
ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά 
ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 52
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι η αυξητική τάση στις 
τιμές της ενέργειας αναμένεται να 
συνεχιστεί δεδομένης της σύνδεσής τους 
με τις τιμές καυσίμων, τις επιπτώσεις της 
πολιτικής για το κλίμα και τις επενδύσεις 
που απαιτούνται για τη συντήρηση και τον 

2. αναγνωρίζει ότι η αυξητική τάση στις 
τιμές της ενέργειας αναμένεται να 
συνεχιστεί δεδομένου ότι αυτές είναι, 
όσον αφορά το φυσικό αέριο, τιμαριθμικά 
αναπροσαρμοσμένες στο βαρέλι 
πετρελαίου, όσον αφορά την ηλεκτρική 
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εκσυγχρονισμό των ενεργειακών 
συστημάτων·

ενέργεια συνδέονται με τις αναγκαίες 
επενδύσεις σε νέες και φιλικότερες στο 
περιβάλλον μονάδες παραγωγής, και στις 
δύο περιπτώσεις εξαρτώνται από τη 
συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των 
ενεργειακών συστημάτων·

Or. fr

Τροπολογία 53
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι η αυξητική τάση στις 
τιμές της ενέργειας αναμένεται να 
συνεχιστεί δεδομένης της σύνδεσής τους 
με τις τιμές καυσίμων, τις επιπτώσεις της 
πολιτικής για το κλίμα και τις επενδύσεις 
που απαιτούνται για τη συντήρηση και τον 
εκσυγχρονισμό των ενεργειακών 
συστημάτων·

2. αναγνωρίζει ότι η αυξητική τάση στις 
τιμές της ενέργειας αναμένεται να 
συνεχιστεί δεδομένης της σύνδεσής τους 
με τις τιμές καυσίμων, την εξάρτηση της 
Ευρώπης από τις εισαγωγές ορυκτών 
καυσίμων, τα εξωτερικά στοιχεία του 
κόστους της παραδοσιακής παραγωγής 
ενέργειας και τις επενδύσεις που 
απαιτούνται για τη συντήρηση και τον 
εκσυγχρονισμό των ενεργειακών 
συστημάτων προκειμένου να διατηρηθεί 
σε υψηλά επίπεδα η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, να διευκολυνθεί η 
ενσωμάτωση των ΑΠΕ και να 
ολοκληρωθεί η ευρωπαϊκή εσωτερική 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 54
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι η αυξητική τάση στις 
τιμές της ενέργειας αναμένεται να 
συνεχιστεί δεδομένης της σύνδεσής τους 
με τις τιμές καυσίμων, τις επιπτώσεις της 
πολιτικής για το κλίμα και τις επενδύσεις
που απαιτούνται για τη συντήρηση και τον 
εκσυγχρονισμό των ενεργειακών 
συστημάτων·

2. αναγνωρίζει ότι η αυξητική τάση στις 
τιμές της ενέργειας αναμένεται να 
συνεχιστεί δεδομένης της σύνδεσής τους 
με τις ολοένα και πιο ασταθείς τιμές των
ορυκτών καυσίμων, την εξάρτηση της ΕΕ 
από τις εισαγωγές και το κόστος 
αποκατάστασης για τη μόλυνση και για 
άλλες εξωγενείς επιπτώσεις που 
οφείλονται στην παραγωγή ορυκτής 
ενέργειας μέσω της πολιτικής για το 
κλίμα, καθώς επίσης και με τις επενδύσεις 
που απαιτούνται για τη συντήρηση και τον 
εκσυγχρονισμό των ενεργειακών 
συστημάτων σε μια μακροπρόθεσμη, 
αειφόρο και αποδοτική οικονομικά βάση·

Or. en

Τροπολογία 55
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι η αυξητική τάση στις 
τιμές της ενέργειας αναμένεται να 
συνεχιστεί δεδομένης της σύνδεσής τους 
με τις τιμές καυσίμων, τις επιπτώσεις της 
πολιτικής για το κλίμα και τις επενδύσεις 
που απαιτούνται για τη συντήρηση και τον 
εκσυγχρονισμό των ενεργειακών 
συστημάτων·

2. αναγνωρίζει ότι η αυξητική τάση στις 
τιμές της ενέργειας αναμένεται να 
συνεχιστεί δεδομένης της σύνδεσής τους 
με τις αυξανόμενες και απρόβλεπτες τιμές 
των ορυκτών καυσίμων, την 
καθυστερημένη αντίδραση απέναντι στην 
κλιματική αλλαγή, τις ανεπαρκείς 
ενέργειες για την προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης και τις επενδύσεις 
που απαιτούνται για τη συντήρηση και τον 
εκσυγχρονισμό των ενεργειακών 
συστημάτων·

Or. en
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Τροπολογία 56
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι η αυξητική τάση στις 
τιμές της ενέργειας αναμένεται να
συνεχιστεί δεδομένης της σύνδεσής τους 
με τις τιμές καυσίμων, τις επιπτώσεις της 
πολιτικής για το κλίμα και τις επενδύσεις 
που απαιτούνται για τη συντήρηση και τον 
εκσυγχρονισμό των ενεργειακών 
συστημάτων·

2. αναγνωρίζει ότι η τάση περαιτέρω
αύξησης στις τιμές της ενέργειας στην ΕΕ
αναμφίβολα θα συνεχιστεί δεδομένης της 
σύνδεσής τους με τις τιμές εισαγόμενων
καυσίμων, τις επιπτώσεις της ευρωπαϊκής
πολιτικής για το κλίμα και την 
καθυστέρηση των επενδύσεων που 
απαιτούνται για τον εκσυγχρονισμό των 
ενεργειακών συστημάτων·

Or. pl

Τροπολογία 57
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι η αυξητική τάση στις 
τιμές της ενέργειας αναμένεται να 
συνεχιστεί δεδομένης της σύνδεσής τους 
με τις τιμές καυσίμων, τις επιπτώσεις της 
πολιτικής για το κλίμα και τις επενδύσεις 
που απαιτούνται για τη συντήρηση και τον 
εκσυγχρονισμό των ενεργειακών 
συστημάτων·

2. αναγνωρίζει ότι η αυξητική τάση στις 
τιμές της ενέργειας αναμένεται να 
συνεχιστεί δεδομένης της σύνδεσής τους 
με τις τιμές καυσίμων και τις επενδύσεις 
που απαιτούνται για τη συντήρηση και τον 
εκσυγχρονισμό των ενεργειακών 
συστημάτων·

Or. fr

Τροπολογία 58
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι η αυξητική τάση στις 
τιμές της ενέργειας αναμένεται να 
συνεχιστεί δεδομένης της σύνδεσής τους 
με τις τιμές καυσίμων, τις επιπτώσεις της 
πολιτικής για το κλίμα και τις επενδύσεις 
που απαιτούνται για τη συντήρηση και τον 
εκσυγχρονισμό των ενεργειακών 
συστημάτων·

2. αναγνωρίζει ότι η αυξητική τάση στις 
τιμές της ενέργειας αναμένεται να 
συνεχιστεί δεδομένης της σύνδεσής τους 
με τις τιμές καυσίμων, τις επιπτώσεις της 
πολιτικής για το κλίμα και την έλλειψη 
επενδύσεων που απαιτούνται για τη 
συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των 
ενεργειακών συστημάτων ο οποίος θα 
επιτρέψει την κυκλοφορία της ενέργειας 
σε ολόκληρη την ΕΕ, ανεξάρτητα από την 
πηγή και τον τόπο παραγωγής της·

Or. en

Τροπολογία 59
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι η αυξητική τάση στις 
τιμές της ενέργειας αναμένεται να 
συνεχιστεί δεδομένης της σύνδεσής τους 
με τις τιμές καυσίμων, τις επιπτώσεις της 
πολιτικής για το κλίμα και τις επενδύσεις 
που απαιτούνται για τη συντήρηση και τον 
εκσυγχρονισμό των ενεργειακών 
συστημάτων·

2. αναγνωρίζει ότι η αυξητική τάση στις 
τιμές της ενέργειας αναμένεται να 
συνεχιστεί δεδομένης της σύνδεσής τους 
με τις τιμές καυσίμων, τις επιπτώσεις της 
πολιτικής για το κλίμα και τις επενδύσεις 
που απαιτούνται για τη συντήρηση και τον 
εκσυγχρονισμό των ενεργειακών 
συστημάτων· υπενθυμίζει ωστόσο ότι 
πρέπει να εξεταστούν τρόποι 
αντιμετώπισης και μετριασμού του 
υψηλού κόστους της ενέργειας και των 
πρώτων υλών που αποτελούν απειλή για 
την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών·

Or. it

Τροπολογία 60
Paul Rübig
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι η αυξητική τάση στις 
τιμές της ενέργειας αναμένεται να 
συνεχιστεί δεδομένης της σύνδεσής τους 
με τις τιμές καυσίμων, τις επιπτώσεις της 
πολιτικής για το κλίμα και τις επενδύσεις 
που απαιτούνται για τη συντήρηση και τον 
εκσυγχρονισμό των ενεργειακών 
συστημάτων·

2. αναγνωρίζει ότι η αυξητική τάση στις 
τιμές της ενέργειας αναμένεται να 
συνεχιστεί δεδομένης της σύνδεσής τους 
με τις τιμές καυσίμων, τις επιπτώσεις της 
πολιτικής για το κλίμα και τις επενδύσεις 
που απαιτούνται για τη συντήρηση και τον 
εκσυγχρονισμό των ενεργειακών 
συστημάτων· ωστόσο, αναγνωρίζει ότι οι 
προσιτές τιμές ενέργειας είναι εξαιρετικά 
σημαντικές για την ανταγωνιστικότητα 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 61
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι η αυξητική τάση στις 
τιμές της ενέργειας αναμένεται να 
συνεχιστεί δεδομένης της σύνδεσής τους 
με τις τιμές καυσίμων, τις επιπτώσεις της 
πολιτικής για το κλίμα και τις επενδύσεις 
που απαιτούνται για τη συντήρηση και τον 
εκσυγχρονισμό των ενεργειακών 
συστημάτων·

2. αναγνωρίζει ότι η αυξητική τάση στις 
τιμές της ενέργειας αναμένεται να 
συνεχιστεί δεδομένης της σύνδεσής τους 
με τις τιμές καυσίμων, τις επιπτώσεις της 
πολιτικής για το κλίμα και τις επενδύσεις 
που απαιτούνται για τη συντήρηση και τον 
εκσυγχρονισμό των ενεργειακών 
συστημάτων· τονίζει τη σημασία των 
μέτρων ενεργειακής απόδοσης για να 
αντισταθμιστούν οι εν λόγω αυξήσεις 
τιμών·

Or. en

Τροπολογία 62
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι η αυξητική τάση στις 
τιμές της ενέργειας αναμένεται να 
συνεχιστεί δεδομένης της σύνδεσής τους 
με τις τιμές καυσίμων, τις επιπτώσεις της 
πολιτικής για το κλίμα και τις επενδύσεις 
που απαιτούνται για τη συντήρηση και τον 
εκσυγχρονισμό των ενεργειακών 
συστημάτων·

2. επισημαίνει ότι η αυξητική τάση στις 
τιμές της ενέργειας αναμένεται να 
συνεχιστεί δεδομένης της σύνδεσής τους 
με τις τιμές καυσίμων, τις επιπτώσεις της 
πολιτικής για το κλίμα και τις επενδύσεις 
που απαιτούνται για τη συντήρηση και τον 
εκσυγχρονισμό των ενεργειακών 
συστημάτων·

Or. ro

Τροπολογία 63
Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι η αυξητική τάση στις 
τιμές της ενέργειας αναμένεται να 
συνεχιστεί δεδομένης της σύνδεσής τους 
με τις τιμές καυσίμων, τις επιπτώσεις της 
πολιτικής για το κλίμα και τις επενδύσεις 
που απαιτούνται για τη συντήρηση και τον 
εκσυγχρονισμό των ενεργειακών 
συστημάτων·

2. αναγνωρίζει ότι η αυξητική τάση στις 
τιμές της ενέργειας αναμένεται να 
συνεχιστεί δεδομένης της σύνδεσής τους 
με τις τιμές καυσίμων και τις επενδύσεις 
που απαιτούνται για τη συντήρηση και τον 
εκσυγχρονισμό των ενεργειακών 
συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 64
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι η αυξητική τάση στις 
τιμές της ενέργειας αναμένεται να 
συνεχιστεί δεδομένης της σύνδεσής τους 
με τις τιμές καυσίμων, τις επιπτώσεις της 
πολιτικής για το κλίμα και τις επενδύσεις 
που απαιτούνται για τη συντήρηση και τον 
εκσυγχρονισμό των ενεργειακών 
συστημάτων·

2. αναγνωρίζει ότι η αυξητική τάση στις 
τιμές της ενέργειας αναμένεται να 
συνεχιστεί δεδομένης της σύνδεσής τους 
με τις τιμές καυσίμων, τις επιπτώσεις των 
πολιτικών για το κλίμα και τις επενδύσεις 
που απαιτούνται για τη συντήρηση και τον 
εκσυγχρονισμό των ενεργειακών 
συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 65
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υποστηρίζει την αποσύνδεση των 
τιμών για το συμβατικό φυσικό αέριο και 
το πετρέλαιο (τιμαριθμική 
αναπροσαρμογή της τιμής του 
πετρελαίου) και την εντατικοποίηση των 
προσπαθειών σχετικά με την απόδοση 
και την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς 
επίσης και την εκτεταμένη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτό, 
μεταξύ άλλων οικονομικών και 
περιβαλλοντικών οφελών, στη μείωση της 
εξάρτησης από τις εισαγωγές και στην 
αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας της 
ΕΕ· επίσης, υπογραμμίζει ότι είναι 
απαραίτητο να διασφαλιστεί ρευστότητα 
στην αγορά φυσικού αερίου, η πλήρης 
εφαρμογή των κωδικών δικτύων, καθώς 
επίσης και η δημιουργία των αναγκαίων 
υποδομών, οι οποίες θα αφορούν τόσο τις 
αντίστροφες ροές όσο και διασυνδέσεις·
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Or. en

Τροπολογία 66
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει ότι, αν επιτευχθεί η 
σωστή και έγκαιρη μεταφορά της τρίτης 
δέσμης μέτρων για την ενέργεια, οι 
ευρωπαίοι καταναλωτές και οι ΜΜΕ θα 
επωφεληθούν από υψηλότερο 
ανταγωνισμό, η Ευρώπη θα μπορέσει 
ενδεχομένως να βασιστεί σε ένα ασφαλές 
και ενοποιημένο δίκτυο ενέργειας που θα 
επιτρέψει τη διαφοροποίηση του 
ενεργειακού εφοδιασμού και θα συμβάλει 
με τον τρόπο αυτόν στην ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού, και η ΕΕ θα 
συνεχίσει να καταπολεμά την αλλαγή του 
κλίματος ενσωματώνοντας περαιτέρω 
την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 67
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. τονίζει ότι η ανάπτυξη εγχώριων 
πηγών ενέργειας θα οδηγήσει στην 
εμφάνιση νέων εμπορικών κόμβων στην 
ΕΕ και νέων αγορών άμεσης διανομής 
φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, 
συνιστώντας έτσι μια πραγματική 
ευκαιρία για την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
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ώστε να καθορίσουν τις ενεργειακές τους 
τιμές, μεταξύ άλλων σε περιφερειακό και 
σε τοπικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 68
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή να μελετήσει 
νέους τρόπους ώστε να καταστήσει πιο 
ανταγωνιστικές τις τιμές της ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Ευρώπη, βραχυπρόθεσμα 
και μακροπρόθεσμα, ιδιαίτερα για τους 
πιο ενεργοβόρους κλάδους, δεδομένων 
των υψηλών επιπέδων απασχόλησης που 
διασφαλίζουν, λαμβανομένων υπόψη και 
των συνδεδεμένων κλάδων·

Or. it

Τροπολογία 69
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
διαρκή παρακολούθηση των τιμών 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, σε σύγκριση με άλλες 
ανταγωνιστικές οικονομίες·

Or. it
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Τροπολογία 70
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναγνωρίζει την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία του βελτιούμενου 
συντονισμού των ενεργειακών πολιτικών 
των κρατών μελών, σε πνεύμα 
αλληλεγγύης, και τη δημιουργία 
αποδοτικών και ασφαλών διασυνοριακών 
ενεργειακών συστημάτων, 
δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο 
συνέργειες μέσω της βελτιωμένης 
διαχείρισης της προσφοράς και ζήτησης 
ενέργειας·

3. αναγνωρίζει την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία του βελτιούμενου 
συντονισμού των ενεργειακών πολιτικών 
των κρατών μελών, σε πνεύμα 
αλληλεγγύης, ασφάλειας και θέσπισης 
καλύτερων πρακτικών για τη συμφιλίωση 
ενέργειας και περιβάλλοντος·

Or. fr

Τροπολογία 71
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναγνωρίζει την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία του βελτιούμενου 
συντονισμού των ενεργειακών πολιτικών 
των κρατών μελών, σε πνεύμα 
αλληλεγγύης, και τη δημιουργία 
αποδοτικών και ασφαλών διασυνοριακών 
ενεργειακών συστημάτων, δημιουργώντας 
με αυτόν τον τρόπο συνέργειες μέσω της 
βελτιωμένης διαχείρισης της προσφοράς 
και ζήτησης ενέργειας·

3. αναγνωρίζει την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία του βελτιούμενου 
συντονισμού και της συνεργασίας στον 
τομέα των ενεργειακών πολιτικών των 
κρατών μελών, σε πνεύμα αλληλεγγύης, 
και τη δημιουργία αποδοτικών και 
ασφαλών διασυνοριακών ενεργειακών 
συστημάτων, δημιουργώντας με αυτόν τον 
τρόπο συνέργειες μέσω της βελτιωμένης 
διαχείρισης της προσφοράς και ζήτησης 
ενέργειας· προσθέτει ότι πρέπει να 
ενισχυθεί η αξιοποίηση των μηχανισμών 
συνεργασίας για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

Or. de
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Τροπολογία 72
Judith A. Merkies, Claude Turmes, Britta Thomsen, António Fernando Correia de 
Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναγνωρίζει την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία του βελτιούμενου 
συντονισμού των ενεργειακών πολιτικών 
των κρατών μελών, σε πνεύμα 
αλληλεγγύης, και τη δημιουργία 
αποδοτικών και ασφαλών διασυνοριακών 
ενεργειακών συστημάτων, δημιουργώντας 
με αυτόν τον τρόπο συνέργειες μέσω της 
βελτιωμένης διαχείρισης της προσφοράς 
και ζήτησης ενέργειας·

3. αναγνωρίζει την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία του βελτιούμενου 
συντονισμού των ενεργειακών πολιτικών 
των κρατών μελών, σε πνεύμα 
αλληλεγγύης, και τη δημιουργία 
αποδοτικών και ασφαλών διασυνοριακών 
ενεργειακών συστημάτων, δημιουργώντας 
με αυτόν τον τρόπο συνέργειες μέσω της 
βελτιωμένης διαχείρισης της προσφοράς 
και ζήτησης ενέργειας, οι οποίες 
διευκολύνονται από έξυπνες τεχνολογίες 
στο επίπεδο του συστήματος διανομής·

Or. en

Τροπολογία 73
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. τονίζει ότι είναι απολύτως αναγκαίο 
ένα μακροπρόθεσμο και αξιόπιστο νομικό 
πλαίσιο εντός της ευρωπαϊκής πολιτικής 
ενέργειας για τον ασφαλή, προσιτό και 
σταθερό ενεργειακό εφοδιασμό, καθώς 
και για την ασφάλεια των επενδύσεων, 
την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. de
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Τροπολογία 74
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επισημαίνει ωστόσο την ανάγκη για 
έναν λειτουργικό μηχανισμό προκειμένου 
να συντονιστούν πραγματικά οι εθνικές 
ενεργειακές πολιτικές, σύμφωνα με τον 
τρόπο αυτού που αντιπροσωπεύει το 
«Ευρωπαϊκό Εξάμηνο» για τις 
οικονομικές δημοσιονομικές πολιτικές·

Or. fr

Τροπολογία 75
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει τη στήριξή του για τη 
δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής 
Ενεργειακής Κοινότητας μεταξύ των 
κρατών μελών της ΕΕ και ζητεί από την 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
να υποβάλουν έκθεση σχετικά με την 
πρόοδο που έχει συντελεστεί σε σχέση με 
τη δημιουργία της·

Or. en

Τροπολογία 76
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν αυστηρά μέτρα για την 
ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
διασφαλίσουν τη διαφοροποίηση των 
ενεργειακών πηγών και δικτύων 
εφοδιασμού στην ΕΕ·

Or. ro

Τροπολογία 77
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι, επί του παρόντος, η 
ΕΕ εξαρτάται υπερβολικά από τις 
εισαγωγές τρίτων μέρων σε ό,τι αφορά 
την ενεργειακή της ασφάλεια και τη 
διαφοροποίηση των ενεργειακών της 
πηγών·

Or. en

Τροπολογία 78
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. υπογραμμίζει ότι η χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προωθεί 
τη διαφοροποίηση του ενεργειακού 
εφοδιασμού στην ευρωπαϊκή εσωτερική 
αγορά ενέργειας, εντείνει την 
ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια του 
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εφοδιασμού της Ευρώπης και συμβάλλει 
στη δημιουργία νέων βιομηχανικών 
κλάδων και δυνατοτήτων εξαγωγών·

Or. de

Τροπολογία 79
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές 
ενέργειας –ιδιώτες και βιομηχανία–
βρίσκονται στον πυρήνα της φιλικής προς 
τον χρήστη εσωτερικής αγοράς ενέργειας· 
ως εκ τούτου, επισημαίνει ότι οι 
καταναλωτές αυτοί πρέπει να 
προστατεύονται δεόντως και να είναι σε 
θέση να ασκούν πλήρως τα δικαιώματά 
τους, ενώ παράλληλα πρέπει να 
ενθαρρύνονται να διαδραματίζουν έναν πιο 
ενεργό ρόλο στην τόνωση του 
ανταγωνισμού, μεταβαίνοντας από το 
στάδιο της παθητικής αποδοχής υπηρεσιών 
στο στάδιο της ενεργητικής συνειδητής 
επιλογής ως καταναλωτές και 
επαγγελματίες-καταναλωτές·

4. τονίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές 
ενέργειας –ιδιώτες και βιομηχανία–
βρίσκονται στον πυρήνα της φιλικής προς 
τον χρήστη εσωτερικής αγοράς ενέργειας· 
ως εκ τούτου, επισημαίνει ότι οι 
καταναλωτές αυτοί πρέπει να 
προστατεύονται δεόντως και να είναι σε 
θέση να ασκούν πλήρως τα δικαιώματά 
τους, ενώ παράλληλα πρέπει να 
ενθαρρύνονται να διαδραματίζουν έναν πιο 
ενεργό ρόλο στην τόνωση του 
ανταγωνισμού, μεταβαίνοντας από το 
στάδιο της παθητικής αποδοχής υπηρεσιών 
στο στάδιο της ενεργητικής συνειδητής 
επιλογής ως καταναλωτές και 
επαγγελματίες-καταναλωτές· προσθέτει 
ότι στο πλαίσιο αυτό αποδίδεται βασικός 
ρόλος στην ενημέρωση των 
καταναλωτών μέσω εύκολα προσβάσιμων 
πληροφοριών και στη διαφάνεια στον 
τομέα της ενέργειας, η προώθηση των 
οποίων πρέπει να ενισχυθεί·

Or. de

Τροπολογία 80
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές 
ενέργειας –ιδιώτες και βιομηχανία–
βρίσκονται στον πυρήνα της φιλικής προς 
τον χρήστη εσωτερικής αγοράς ενέργειας· 
ως εκ τούτου, επισημαίνει ότι οι 
καταναλωτές αυτοί πρέπει να 
προστατεύονται δεόντως και να είναι σε 
θέση να ασκούν πλήρως τα δικαιώματά 
τους, ενώ παράλληλα πρέπει να 
ενθαρρύνονται να διαδραματίζουν έναν πιο 
ενεργό ρόλο στην τόνωση του 
ανταγωνισμού, μεταβαίνοντας από το 
στάδιο της παθητικής αποδοχής υπηρεσιών 
στο στάδιο της ενεργητικής συνειδητής 
επιλογής ως καταναλωτές και 
επαγγελματίες-καταναλωτές·

4. τονίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές 
ενέργειας –ιδιώτες και βιομηχανία–
βρίσκονται στον πυρήνα της φιλικής προς 
τον χρήστη εσωτερικής αγοράς ενέργειας· 
ως εκ τούτου, επισημαίνει ότι οι 
καταναλωτές αυτοί πρέπει να 
προστατεύονται δεόντως και να είναι σε 
θέση να ασκούν πλήρως τα δικαιώματά 
τους, ενώ παράλληλα πρέπει να 
ενθαρρύνονται να διαδραματίζουν έναν πιο 
ενεργό ρόλο στην τόνωση του 
ανταγωνισμού, μεταβαίνοντας από το 
στάδιο της παθητικής αποδοχής υπηρεσιών 
στο στάδιο της ενεργητικής συνειδητής 
επιλογής ως καταναλωτές και 
επαγγελματίες-καταναλωτές· εκτιμά ότι 
αυτό προϋποθέτει ιδίως αυξημένη 
διαφάνεια των τιμών·

Or. fr

Τροπολογία 81
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές 
ενέργειας –ιδιώτες και βιομηχανία–
βρίσκονται στον πυρήνα της φιλικής προς 
τον χρήστη εσωτερικής αγοράς ενέργειας·
ως εκ τούτου, επισημαίνει ότι οι 
καταναλωτές αυτοί πρέπει να 
προστατεύονται δεόντως και να είναι σε 
θέση να ασκούν πλήρως τα δικαιώματά 
τους, ενώ παράλληλα πρέπει να 
ενθαρρύνονται να διαδραματίζουν έναν πιο 
ενεργό ρόλο στην τόνωση του 
ανταγωνισμού, μεταβαίνοντας από το 
στάδιο της παθητικής αποδοχής υπηρεσιών 
στο στάδιο της ενεργητικής συνειδητής 

4. τονίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές 
ενέργειας –ιδιώτες και βιομηχανία–
βρίσκονται στον πυρήνα της φιλικής προς 
τον χρήστη εσωτερικής αγοράς ενέργειας· 
ως εκ τούτου, επισημαίνει ότι οι 
καταναλωτές αυτοί πρέπει να 
προστατεύονται δεόντως και να είναι σε 
θέση να ασκούν πλήρως τα δικαιώματά 
τους, ενώ παράλληλα πρέπει να 
ενθαρρύνονται να διαδραματίζουν έναν πιο 
ενεργό ρόλο στη μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης, μεταβαίνοντας από το 
στάδιο της παθητικής αποδοχής υπηρεσιών 
στο στάδιο της ενεργητικής συνειδητής 
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επιλογής ως καταναλωτές και 
επαγγελματίες-καταναλωτές·

επιλογής ως καταναλωτές και 
επαγγελματίες-καταναλωτές·

Or. fr

Τροπολογία 82
András Gyürk, Alajos Mészáros

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές 
ενέργειας –ιδιώτες και βιομηχανία–
βρίσκονται στον πυρήνα της φιλικής προς 
τον χρήστη εσωτερικής αγοράς ενέργειας· 
ως εκ τούτου, επισημαίνει ότι οι 
καταναλωτές αυτοί πρέπει να 
προστατεύονται δεόντως και να είναι σε 
θέση να ασκούν πλήρως τα δικαιώματά 
τους, ενώ παράλληλα πρέπει να 
ενθαρρύνονται να διαδραματίζουν έναν πιο 
ενεργό ρόλο στην τόνωση του 
ανταγωνισμού, μεταβαίνοντας από το 
στάδιο της παθητικής αποδοχής υπηρεσιών 
στο στάδιο της ενεργητικής συνειδητής 
επιλογής ως καταναλωτές και 
επαγγελματίες-καταναλωτές·

4. τονίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές 
ενέργειας –ιδιώτες και βιομηχανία–
βρίσκονται στον πυρήνα της φιλικής προς 
τον χρήστη και διαφανούς εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας· ως εκ τούτου, 
επισημαίνει ότι οι καταναλωτές αυτοί 
πρέπει να προστατεύονται δεόντως, να 
λαμβάνουν ορθή ενημέρωση, και να είναι 
σε θέση να ασκούν πλήρως τα δικαιώματά 
τους, ενώ παράλληλα πρέπει να 
ενθαρρύνονται να διαδραματίζουν έναν πιο 
ενεργό ρόλο στην τόνωση του 
ανταγωνισμού, μεταβαίνοντας από το 
στάδιο της παθητικής αποδοχής υπηρεσιών 
στο στάδιο της ενεργητικής συνειδητής 
επιλογής ως καταναλωτές και 
επαγγελματίες-καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 83
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές 
ενέργειας –ιδιώτες και βιομηχανία–
βρίσκονται στον πυρήνα της φιλικής προς 

4. τονίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές 
ενέργειας –ιδιώτες και βιομηχανία–
βρίσκονται στον πυρήνα της φιλικής προς 
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τον χρήστη εσωτερικής αγοράς ενέργειας· 
ως εκ τούτου, επισημαίνει ότι οι 
καταναλωτές αυτοί πρέπει να 
προστατεύονται δεόντως και να είναι σε 
θέση να ασκούν πλήρως τα δικαιώματά 
τους, ενώ παράλληλα πρέπει να 
ενθαρρύνονται να διαδραματίζουν έναν πιο 
ενεργό ρόλο στην τόνωση του 
ανταγωνισμού, μεταβαίνοντας από το
στάδιο της παθητικής αποδοχής υπηρεσιών 
στο στάδιο της ενεργητικής συνειδητής 
επιλογής ως καταναλωτές και 
επαγγελματίες-καταναλωτές·

τον χρήστη εσωτερικής αγοράς ενέργειας· 
ως εκ τούτου, επισημαίνει ότι οι 
καταναλωτές αυτοί πρέπει να 
προστατεύονται δεόντως, να 
υποστηρίζονται και να ενθαρρύνονται, 
ώστε να είναι σε θέση να ασκούν πλήρως 
τα δικαιώματά τους, ενώ παράλληλα 
πρέπει να ενθαρρύνονται να 
διαδραματίζουν έναν πιο ενεργό ρόλο στην 
τόνωση του ανταγωνισμού, μεταβαίνοντας 
από το στάδιο της παθητικής αποδοχής 
υπηρεσιών στο στάδιο της ενεργητικής 
συνειδητής επιλογής ως καταναλωτές και 
επαγγελματίες-καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 84
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές 
ενέργειας –ιδιώτες και βιομηχανία–
βρίσκονται στον πυρήνα της φιλικής προς 
τον χρήστη εσωτερικής αγοράς ενέργειας· 
ως εκ τούτου, επισημαίνει ότι οι 
καταναλωτές αυτοί πρέπει να 
προστατεύονται δεόντως και να είναι σε 
θέση να ασκούν πλήρως τα δικαιώματά 
τους, ενώ παράλληλα πρέπει να 
ενθαρρύνονται να διαδραματίζουν έναν πιο 
ενεργό ρόλο στην τόνωση του 
ανταγωνισμού, μεταβαίνοντας από το 
στάδιο της παθητικής αποδοχής υπηρεσιών 
στο στάδιο της ενεργητικής συνειδητής 
επιλογής ως καταναλωτές και 
επαγγελματίες-καταναλωτές·

4. τονίζει ότι οι τελικοί καταναλωτές 
ενέργειας –ιδιώτες, ΜΜΕ και βιομηχανία–
βρίσκονται στον πυρήνα της φιλικής προς 
τον χρήστη εσωτερικής αγοράς ενέργειας· 
ως εκ τούτου, επισημαίνει ότι οι 
καταναλωτές αυτοί πρέπει να 
προστατεύονται δεόντως και να είναι σε 
θέση να ασκούν πλήρως τα δικαιώματά 
τους, ενώ παράλληλα πρέπει να 
ενθαρρύνονται να διαδραματίζουν έναν πιο 
ενεργό ρόλο στην τόνωση του 
ανταγωνισμού, μεταβαίνοντας από το 
στάδιο της παθητικής αποδοχής υπηρεσιών 
στο στάδιο της ενεργητικής συνειδητής 
επιλογής ως καταναλωτές και 
επαγγελματίες-καταναλωτές·

Or. en
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Τροπολογία 85
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι ακόμα και αν οι τιμές 
ενέργειας έχουν σημειώσει παγκοσμίως 
πτώση στις ενεργειακές αγορές 
χονδρικής, οι καταναλωτές εξακολουθούν 
να καταβάλλουν υψηλές τιμές· καλεί την 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις 
ρυθμιστικές τους αρχές να διασφαλίσουν 
ότι οι καταναλωτές θα μπορούν να 
επωφελούνται σημαντικά και άμεσα από 
τις εξελίξεις στις τιμές της χονδρικής 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 86
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι, σε πολλές 
περιπτώσεις, η ιδιωτικοποίηση του τομέα 
της ενέργειας έχει οδηγήσει σε δημιουργία 
μονοπωλίου και, συνακόλουθα, σε αύξηση 
των τιμών της ενέργειας με ιδιαίτερα 
δυσμενείς επιπτώσεις στους τελικούς 
καταναλωτές, και ιδίως στις επιχειρήσεις 
πολύ μικρής, μικρής και μεσαίας 
κλίμακας·

Or. pt
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Τροπολογία 87
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
ενθαρρύνονται τοπικοί συνεταιρισμοί για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
ομαδικές πρωτοβουλίες για αλλαγή 
προμηθευτή, αυξάνοντας τη συμμετοχή 
των πολιτών, βελτιώνοντας την 
προσβασιμότητα των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και δημιουργώντας 
επενδύσεις χρηματοοικονομικού 
χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 88
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. φρονεί ότι οι έξυπνες τεχνολογίες δεν 
πρέπει να περιορίζονται μόνο σε αυτόματα 
όργανα μέτρησης, αλλά πρέπει να 
συμπληρώνονται από τη δυναμική, 
επιγραμμική διαχείριση του δικτύου 
υποδομών που περιλαμβάνει υπηρεσίες 
όπως υπηρεσίες στήριξης δικτύου, από την 
εθελοντική ανταπόκριση της πλευράς της 
ζήτησης και από τοπικούς μεσάζοντες ή 
μεσάζοντες στη χώρα προέλευσης·

5. φρονεί ότι ως έξυπνες τεχνολογίες δεν 
πρέπει να νοούνται μόνο αυτόματα όργανα 
μέτρησης, αλλά αυτές πρέπει να 
συμπληρώνονται από τη δυναμική, 
επιγραμμική διαχείριση του δικτύου 
υποδομών, που περιλαμβάνει υπηρεσίες 
όπως υπηρεσίες στήριξης δικτύου από 
διαχειριστές δικτύων, υπηρεσίες
εθελοντικής ανταπόκρισης στη ζήτηση, 
υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης, λύσεις 
ηλεκτροπαραγωγής πολύ μικρής 
κλίμακας και αποθήκευσης· ορίζει ότι η 
αύξηση της συμμετοχής των 
καταναλωτών θα διευκολυνθεί από 
φορείς συγκέντρωσης ζήτησης ή από 
άλλα συστήματα που βελτιώνουν τη 
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συμμετοχή όπως η αποκεντρωμένη 
αποθήκευση και οι έξυπνες εφαρμογές· οι 
εν λόγω καινοτομίες θα βοηθήσουν τους 
καταναλωτές να κατανοούν και να 
διαχειρίζονται καλύτερα την ενεργειακή 
τους κατανάλωση με αποτέλεσμα να 
μπορούν να γίνουν πιο ευέλικτοι και 
ενεργοί (τόσο από την πλευρά της 
ζήτησης όσο και από την πλευρά της 
προσφοράς) υπό τον όρο ότι τα 
συστήματα αυτά θα έχουν σχεδιαστεί με 
δίκαιο και διαφανή τρόπο για τους 
καταναλωτές και οι τελευταίοι θα 
εμπιστεύονται και θα συμμετέχουν σε 
αυτές τις νέες υπηρεσίες, στους νέους 
παράγοντες της αγοράς και στις νέες 
τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 89
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. φρονεί ότι οι έξυπνες τεχνολογίες δεν 
πρέπει να περιορίζονται μόνο σε αυτόματα 
όργανα μέτρησης, αλλά πρέπει να 
συμπληρώνονται από τη δυναμική, 
επιγραμμική διαχείριση του δικτύου 
υποδομών που περιλαμβάνει υπηρεσίες 
όπως υπηρεσίες στήριξης δικτύου, από την 
εθελοντική ανταπόκριση της πλευράς της 
ζήτησης και από τοπικούς μεσάζοντες ή 
μεσάζοντες στη χώρα προέλευσης·

5. φρονεί ότι οι έξυπνες τεχνολογίες δεν 
πρέπει να περιορίζονται μόνο σε αυτόματα 
όργανα μέτρησης, αλλά πρέπει να 
συμπληρώνονται από τη δυναμική, 
επιγραμμική διαχείριση του δικτύου 
υποδομών που περιλαμβάνει υπηρεσίες 
όπως υπηρεσίες στήριξης δικτύου, από την 
εθελοντική ανταπόκριση της πλευράς της 
ζήτησης και από τοπικούς μεσάζοντες ή 
μεσάζοντες στη χώρα προέλευσης· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα επίπεδα της 
ενεργειακής κατανάλωσης που 
απαιτούνται για να παρέχουν οικονομικά 
πλεονεκτήματα οι έξυπνοι μετρητές 
πρέπει να ελέγχονται εξονυχιστικά και, 
εφόσον τα επίπεδα αυτά δεν είναι επαρκή, 
καμία επένδυση δεν επιβάλλεται στους 
καταναλωτές σχετικά με τους έξυπνους 
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μετρητές· είναι επίσης της άποψης ότι, 
λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες 
διαφορές μεταξύ των εθνικών δικτύων, 
οποιοσδήποτε στόχος για τους έξυπνους 
μετρητές είναι καλύτερα να τίθεται σε 
εθνικό επίπεδο παρά σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 90
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. φρονεί ότι οι έξυπνες τεχνολογίες δεν 
πρέπει να περιορίζονται μόνο σε 
αυτόματα όργανα μέτρησης, αλλά πρέπει 
να συμπληρώνονται από τη δυναμική, 
επιγραμμική διαχείριση του δικτύου 
υποδομών που περιλαμβάνει υπηρεσίες 
όπως υπηρεσίες στήριξης δικτύου, από την 
εθελοντική ανταπόκριση της πλευράς της 
ζήτησης και από τοπικούς μεσάζοντες ή 
μεσάζοντες στη χώρα προέλευσης·

5. φρονεί ότι οι έξυπνες τεχνολογίες πρέπει 
να προσφέρουν ορθή, κατανοητή και 
φιλική προς τον χρήστη ενημέρωση στον 
καταναλωτή και πρέπει να δίνουν τη 
δυνατότητα στον καταναλωτή να ελέγχει 
τον τρόπο με τον οποίον χρησιμοποιεί την 
ενέργεια και την παραγωγή· ως εκ τούτου, 
οι έξυπνες τεχνολογίες πρέπει να 
συμπληρώνονται από τη δυναμική, 
επιγραμμική διαχείριση του δικτύου 
υποδομών που περιλαμβάνει υπηρεσίες 
όπως υπηρεσίες στήριξης δικτύου, 
υπηρεσίες εθελοντικής ανταπόκρισης στη 
ζήτηση, υπηρεσίες ενεργειακής 
απόδοσης, ηλεκτροπαραγωγή πολύ 
μικρής κλίμακας και τοπικούς μεσάζοντες 
ή μεσάζοντες στη χώρα προέλευσης·

Or. en

Τροπολογία 91
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. φρονεί ότι οι έξυπνες τεχνολογίες δεν 
πρέπει να περιορίζονται μόνο σε αυτόματα 
όργανα μέτρησης, αλλά πρέπει να 
συμπληρώνονται από τη δυναμική, 
επιγραμμική διαχείριση του δικτύου 
υποδομών που περιλαμβάνει υπηρεσίες 
όπως υπηρεσίες στήριξης δικτύου, από την 
εθελοντική ανταπόκριση της πλευράς της 
ζήτησης και από τοπικούς μεσάζοντες ή 
μεσάζοντες στη χώρα προέλευσης·

5. φρονεί ότι οι έξυπνες τεχνολογίες δεν 
πρέπει να περιορίζονται μόνο σε αυτόματα 
όργανα μέτρησης, αλλά πρέπει να 
συμπληρώνονται από τη δυναμική, 
επιγραμμική διαχείριση του δικτύου 
υποδομών που περιλαμβάνει υπηρεσίες 
όπως υπηρεσίες στήριξης δικτύου, από την 
εθελοντική ανταπόκριση της πλευράς της 
ζήτησης·

Or. fr

Τροπολογία 92
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. φρονεί ότι οι έξυπνες τεχνολογίες δεν 
πρέπει να περιορίζονται μόνο σε αυτόματα 
όργανα μέτρησης, αλλά πρέπει να 
συμπληρώνονται από τη δυναμική, 
επιγραμμική διαχείριση του δικτύου 
υποδομών που περιλαμβάνει υπηρεσίες 
όπως υπηρεσίες στήριξης δικτύου, από την 
εθελοντική ανταπόκριση της πλευράς της 
ζήτησης και από τοπικούς μεσάζοντες ή 
μεσάζοντες στη χώρα προέλευσης·

5. φρονεί ότι οι έξυπνες τεχνολογίες δεν 
πρέπει να περιορίζονται μόνο σε αυτόματα 
όργανα μέτρησης, αλλά πρέπει να 
συμπληρώνονται από τη δυναμική, 
επιγραμμική διαχείριση του δικτύου 
υποδομών που περιλαμβάνει υπηρεσίες 
όπως υπηρεσίες στήριξης δικτύου, από την 
εθελοντική ανταπόκριση της πλευράς της 
ζήτησης και από τοπικούς μεσάζοντες ή 
μεσάζοντες στη χώρα προέλευσης και 
επισημαίνει εν προκειμένω ότι 
πρωταρχικός στόχος πρέπει πάντα να 
είναι τα οφέλη για τον καταναλωτή και η 
συνεχής προστασία των δικαιωμάτων του 
καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 93
Bernd Lange
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. φρονεί ότι οι έξυπνες τεχνολογίες δεν 
πρέπει να περιορίζονται μόνο σε αυτόματα 
όργανα μέτρησης, αλλά πρέπει να 
συμπληρώνονται από τη δυναμική, 
επιγραμμική διαχείριση του δικτύου 
υποδομών που περιλαμβάνει υπηρεσίες 
όπως υπηρεσίες στήριξης δικτύου, από την 
εθελοντική ανταπόκριση της πλευράς της 
ζήτησης και από τοπικούς μεσάζοντες ή 
μεσάζοντες στη χώρα προέλευσης·

5. φρονεί ότι οι έξυπνες τεχνολογίες δεν 
πρέπει να περιορίζονται μόνο σε αυτόματα 
όργανα μέτρησης, αλλά πρέπει να 
συμπληρώνονται από τη δυναμική, 
επιγραμμική διαχείριση του δικτύου 
υποδομών που περιλαμβάνει υπηρεσίες 
όπως υπηρεσίες στήριξης δικτύου, από την
εθελοντική ανταπόκριση της πλευράς της 
ζήτησης και από τοπικούς μεσάζοντες ή 
μεσάζοντες στη χώρα προέλευσης· 
επισημαίνει ότι στο πλαίσιο αυτό πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη και ζητήματα που 
αφορούν την προστασία των δεδομένων·

Or. de

Τροπολογία 94
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. φρονεί ότι οι έξυπνες τεχνολογίες δεν 
πρέπει να περιορίζονται μόνο σε αυτόματα 
όργανα μέτρησης, αλλά πρέπει να 
συμπληρώνονται από τη δυναμική, 
επιγραμμική διαχείριση του δικτύου 
υποδομών που περιλαμβάνει υπηρεσίες 
όπως υπηρεσίες στήριξης δικτύου, από την 
εθελοντική ανταπόκριση της πλευράς της 
ζήτησης και από τοπικούς μεσάζοντες ή 
μεσάζοντες στη χώρα προέλευσης·

5. φρονεί ότι οι έξυπνες τεχνολογίες δεν 
πρέπει να περιορίζονται μόνο σε αυτόματα 
όργανα μέτρησης, αλλά πρέπει να 
συμπληρώνονται από τη δυναμική, 
επιγραμμική διαχείριση του δικτύου 
μεταφοράς και διανομής που 
περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως υπηρεσίες 
στήριξης δικτύου, από την εθελοντική 
ανταπόκριση της πλευράς της ζήτησης και 
από τοπικούς μεσάζοντες ή μεσάζοντες 
στη χώρα προέλευσης·

Or. en
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Τροπολογία 95
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. φρονεί ότι οι έξυπνες τεχνολογίες δεν 
πρέπει να περιορίζονται μόνο σε αυτόματα 
όργανα μέτρησης, αλλά πρέπει να 
συμπληρώνονται από τη δυναμική, 
επιγραμμική διαχείριση του δικτύου 
υποδομών που περιλαμβάνει υπηρεσίες 
όπως υπηρεσίες στήριξης δικτύου, από την 
εθελοντική ανταπόκριση της πλευράς της 
ζήτησης και από τοπικούς μεσάζοντες ή 
μεσάζοντες στη χώρα προέλευσης·

5. φρονεί ότι οι έξυπνες τεχνολογίες θα 
έπρεπε ενδεχομένως να μην περιορίζονται 
μόνο σε αυτόματα όργανα μέτρησης, αλλά 
να συμπληρώνονται από τη δυναμική, 
επιγραμμική διαχείριση του δικτύου 
υποδομών που περιλαμβάνει υπηρεσίες 
όπως υπηρεσίες στήριξης δικτύου, από την 
εθελοντική ανταπόκριση της πλευράς της 
ζήτησης και από τοπικούς συμβούλους ή 
συμβούλους στη χώρα προέλευσης 
σχετικά με τη χρήση της ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 96
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. τονίζει ότι η δυναμική τιμολόγηση, 
στο πλαίσιο της οποίας η τιμή της 
ενέργειας ποικίλλει ανάλογα με την 
παραγωγή ενέργειας τη δεδομένη στιγμή, 
σε συνδυασμό με τους έξυπνους μετρητές 
και την αυτοματοποίηση των οικιακών 
συσκευών, μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στη συγκέντρωση της 
κορύφωσης της παραγωγής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές (κυρίως της 
ηλιακής ενέργειας) και στη μείωση των 
ενεργειακών δαπανών για τους 
καταναλωτές·

Or. nl
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Τροπολογία 97
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με 
τις τελευταίες εξελίξεις όπου εταιρείες 
τηλεπικοινωνιών παροτρύνονται να 
διαχειρίζονται στοιχεία για το δίκτυο 
διανομής, δεδομένου ότι η ενέργεια αυτή 
εγείρει σοβαρά ερωτηματικά σχετικά με 
την προστασία των δεδομένων και 
εγκυμονεί επίσης κινδύνους για τους 
φορείς εκμετάλλευσης οι οποίοι θα πρέπει 
ενδεχομένως να αγοράζουν τα τεχνικά 
στοιχεία που είναι απαραίτητα για τους 
ίδιους προκειμένου να εκτελούν απλά και 
μόνο τα καθήκοντά τους ως διαχειριστές 
συστημάτων διανομής (ΔΣΔ)·

Or. en

Τροπολογία 98
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. τονίζει την ανάγκη εξασφάλισης 
καθολικής πρόσβασης στην ηλεκτρική 
ενέργεια με στόχο την εξάλειψη της 
ενεργειακής ένδειας, η οποία εκτιμάται 
ότι επί του παρόντος πλήττει περισσότερα 
από 50 εκατομμύρια άτομα στα κράτη 
μέλη της ΕΕ·

Or. pt
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Τροπολογία 99
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. επισημαίνει ότι η εφαρμογή των 
έξυπνων δικτύων θα πρέπει να 
συνδυαστεί με την εκπόνηση οικονομικών 
αναλύσεων που δείχνουν το κόστος και τα 
οφέλη για την αγορά και τους τελικούς 
καταναλωτές σε μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα·

Or. en

Τροπολογία 100
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. τονίζει ότι η έξυπνη τεχνολογία και η 
αυτοματοποίηση των οικιακών συσκευών
θα επιτρέψει στους καταναλωτές που 
παράγουν οι ίδιοι ενέργεια στο πλαίσιο 
παραγωγής πολύ μικρής κλίμακας να 
συγκεντρώνουν όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο μέρος της κορύφωσης της 
παραγωγής τους μέσω έξυπνης 
κατανάλωσης·

Or. nl

Τροπολογία 101
András Gyürk, Alajos Mészáros

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί ότι οι ευάλωτοι καταναλωτές 
πρέπει να προστατεύονται και ότι πρέπει 
να θεσπιστούν εν προκειμένω 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί, ενώ 
παράλληλα πρέπει να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας·

6. αναγνωρίζει ότι οι ενεργειακές δαπάνες 
καταλαμβάνουν ένα ολοένα και 
αυξανόμενο μερίδιο στο σύνολο των 
δαπανών των νοικοκυριών και ότι η 
ενεργειακή πενία συνιστά μια σημαντική 
πρόκληση στα κράτη μέλη· θεωρεί ότι οι 
ευάλωτοι καταναλωτές πρέπει να 
προστατεύονται και ότι πρέπει να 
θεσπιστούν εν προκειμένω 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί, ενώ 
παράλληλα πρέπει να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας·
υπογραμμίζει ότι έχουν ήδη τεθεί σε 
εφαρμογή ειδικά εθνικά μέτρα βάσει των 
υποχρεώσεων της τρίτης δέσμης μέτρων 
για την ενέργεια και επικροτεί την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής να 
συγκεντρώσει βέλτιστες πρακτικές και να 
παράσχει καθοδήγηση σχετικά με τη 
βελτίωση ειδικών μέτρων για τους 
ευάλωτους πελάτες·

Or. en

Τροπολογία 102
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί ότι οι ευάλωτοι καταναλωτές 
πρέπει να προστατεύονται και ότι πρέπει 
να θεσπιστούν εν προκειμένω 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί, ενώ 
παράλληλα πρέπει να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας·

6. θεωρεί ότι οι ευάλωτοι καταναλωτές 
πρέπει να προστατεύονται και ότι πρέπει 
να θεσπιστούν εν προκειμένω 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί στο εκάστοτε 
αρμόδιο επίπεδο, ενώ παράλληλα πρέπει 
να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις στην 
αγορά ενέργειας· θεωρεί ότι οι πιο 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί είναι το 
πλαίσιο όρων στην πολιτική ενέργειας, το 
οποίο θα λαμβάνει υπόψη το προσιτό 
κόστος στον ίδιο βαθμό με τον ενεργειακό 
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εφοδιασμό και τις επιπτώσεις για το 
περιβάλλον, χωρίς να παρεμβαίνει 
υπερβολικά στον ελεύθερο ανταγωνισμό 
και στην αγορά·

Or. de

Τροπολογία 103
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί ότι οι ευάλωτοι καταναλωτές 
πρέπει να προστατεύονται και ότι πρέπει 
να θεσπιστούν εν προκειμένω 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί, ενώ 
παράλληλα πρέπει να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας·

6. θεωρεί ότι οι ευάλωτοι καταναλωτές 
πρέπει να προστατεύονται και ότι πρέπει 
να θεσπιστούν εν προκειμένω 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί, ενώ 
παράλληλα πρέπει να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας· 
επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι μια 
ενιαία προσέγγιση που δεν λαμβάνει 
υπόψη την κατάσταση ορισμένων 
κρατών μελών μπορεί να οδηγήσει σε 
σοβαρή αύξηση της ενεργειακής πενίας, η 
οποία σε ορισμένα κράτη μέλη νοείται ως 
μια κατάσταση κατά την οποία οι 
δαπάνες για την ενέργεια υπερβαίνουν το 
10% του προϋπολογισμού των 
νοικοκυριών·

Or. en

Τροπολογία 104
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί ότι οι ευάλωτοι καταναλωτές 
πρέπει να προστατεύονται και ότι πρέπει 

6. θεωρεί ότι οι καταναλωτές που 
βρίσκονται σε ευάλωτη θέση χρειάζονται 
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να θεσπιστούν εν προκειμένω 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί, ενώ 
παράλληλα πρέπει να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας·

ειδική, αποτελεσματική προστασία και, 
ως εκ τούτου, καλεί τα κράτη μέλη να 
βρουν τον καλύτερο τρόπο για την 
προστασία και τη συνδρομή τους·

Or. en

Τροπολογία 105
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί ότι οι ευάλωτοι καταναλωτές 
πρέπει να προστατεύονται και ότι πρέπει 
να θεσπιστούν εν προκειμένω 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί, ενώ 
παράλληλα πρέπει να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας·

6. θεωρεί ότι η ενεργειακή πενία πρέπει να 
εξαλείφεται και να προλαμβάνεται ανά 
πάσα στιγμή, οι ευάλωτοι καταναλωτές 
πρέπει να προστατεύονται και ότι πρέπει 
να θεσπιστούν εν προκειμένω 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί, ενώ 
παράλληλα πρέπει να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 106
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί ότι οι ευάλωτοι καταναλωτές 
πρέπει να προστατεύονται και ότι πρέπει 
να θεσπιστούν εν προκειμένω 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί, ενώ 
παράλληλα πρέπει να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας·

6. θεωρεί ότι οι ευάλωτοι καταναλωτές 
πρέπει να προστατεύονται και ότι πρέπει 
να θεσπιστούν εν προκειμένω 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί, ενώ 
παράλληλα πρέπει να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας· 
επισημαίνει ότι στο πλαίσιο αυτό μπορεί 
να αποδειχθεί θετική η ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
κρατών μελών της ΕΕ·
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Or. de

Τροπολογία 107
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί ότι οι ευάλωτοι καταναλωτές 
πρέπει να προστατεύονται και ότι πρέπει 
να θεσπιστούν εν προκειμένω 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί, ενώ 
παράλληλα πρέπει να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας·

6. θεωρεί ότι οι ευάλωτοι καταναλωτές 
πρέπει να προστατεύονται και ότι πρέπει 
να θεσπιστούν εν προκειμένω 
αποτελεσματικοί διαρθρωτικοί
μηχανισμοί, ιδίως σημαντικές 
βελτιωτικές παρεμβάσεις ενεργειακής 
απόδοσης στα οικιστικά κτίρια, ενώ 
παράλληλα πρέπει να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 108
Ismail Ertug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί ότι οι ευάλωτοι καταναλωτές 
πρέπει να προστατεύονται και ότι πρέπει 
να θεσπιστούν εν προκειμένω 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί, ενώ 
παράλληλα πρέπει να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας·

6. θεωρεί ότι οι ευάλωτοι καταναλωτές 
χαμηλού εισοδήματος πρέπει να 
προστατεύονται και ότι πρέπει να 
θεσπιστούν εν προκειμένω 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί·

(Είναι σημαντικό να προστατευτεί κυρίως 
το μέρος των φτωχών του πληθυσμού από 
τις επιπτώσεις των έντονα αυξανόμενων 
τιμών της ενέργειας. Η εν λόγω προστασία 
πρέπει να διασφαλίζεται ανεξάρτητα από 
την επιρροή της στην αγορά ενέργειας.)

Or. de
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Τροπολογία 109
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί ότι οι ευάλωτοι καταναλωτές 
πρέπει να προστατεύονται και ότι πρέπει 
να θεσπιστούν εν προκειμένω 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί, ενώ 
παράλληλα πρέπει να αποφεύγονται οι
στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας·

6. θεωρεί ότι οι ευάλωτοι καταναλωτές 
πρέπει να προστατεύονται και ότι πρέπει 
να θεσπιστούν εν προκειμένω 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί·

Or. fr

Τροπολογία 110
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί ότι οι ευάλωτοι καταναλωτές 
πρέπει να προστατεύονται και ότι πρέπει 
να θεσπιστούν εν προκειμένω 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί, ενώ 
παράλληλα πρέπει να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας·

6. θεωρεί ότι οι ευάλωτοι καταναλωτές 
πρέπει να προστατεύονται και ότι πρέπει 
να θεσπιστούν εν προκειμένω 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί, όταν δεν 
υπάρχουν ήδη, ενώ παράλληλα πρέπει να 
αποφεύγονται οι στρεβλώσεις της αγοράς·

Or. fr

Τροπολογία 111
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί ότι οι ευάλωτοι καταναλωτές 
πρέπει να προστατεύονται και ότι πρέπει 
να θεσπιστούν εν προκειμένω 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί, ενώ 
παράλληλα πρέπει να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας·

6. θεωρεί ότι, προκειμένου να μειωθεί η 
ενεργειακή ένδεια, οι ευάλωτοι 
καταναλωτές πρέπει να προστατεύονται 
και ότι πρέπει να θεσπιστούν εν 
προκειμένω αποτελεσματικοί μηχανισμοί, 
ενώ παράλληλα πρέπει να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας·

Or. ro

Τροπολογία 112
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί ότι οι ευάλωτοι καταναλωτές 
πρέπει να προστατεύονται και ότι πρέπει 
να θεσπιστούν εν προκειμένω 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί, ενώ 
παράλληλα πρέπει να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας·

6. θεωρεί ότι οι ευάλωτοι καταναλωτές 
πρέπει να προστατεύονται και ότι πρέπει 
να θεσπιστούν εν προκειμένω 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί, ενώ 
παράλληλα πρέπει να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας και η 
δημιουργία μονοπωλίων·

Or. lt

Τροπολογία 113
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. τονίζει ότι η διευκόλυνση της 
ηλεκτροπαραγωγής μικρής κλίμακας 
μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους 
καταναλωτές να ασκούν περισσότερο 
έλεγχο στον τρόπο με τον οποίον 
χρησιμοποιούν την ενέργεια και να 
μειώσουν την ενεργειακή πενία· ζητεί να 
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δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους μισθωτές 
οι οποίοι συχνά αποθαρρύνονται από το 
να παράγουν τη δική τους ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 114
Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει τη σημασία της 
διασφάλισης μιας ανταγωνιστικής, εύκολα 
διαχειρίσιμης και διαφανούς αγοράς 
ενέργειας που να παρέχει σε όλους τους 
καταναλωτές ενέργειας της ΕΕ ασφαλή, 
ανανεώσιμη, οικονομικά προσιτή και 
αξιόπιστη ενέργεια·

7. επισημαίνει τη σημασία της 
διασφάλισης μιας ανταγωνιστικής, εύκολα 
διαχειρίσιμης και διαφανούς αγοράς 
ενέργειας που να παρέχει σε όλους τους 
καταναλωτές ενέργειας της ΕΕ ασφαλή, 
ανανεώσιμη, οικονομικά προσιτή και 
αξιόπιστη ενέργεια· δεδομένου του 
πλαισίου για το 2030 για τις πολιτικές 
σχετικά με το κλίμα και την ενέργεια, 
καλεί την ΕΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο 
θέσπισης ενός στόχου για ένα ευρωπαϊκό 
ανταγωνιστικό επίπεδο τιμών ενέργειας 
που θα πρέπει να επιτευχθεί εντός 
καθορισμένης προθεσμίας, αρχίζοντας 
από τη μείωση των ευρωπαϊκών τιμών 
ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020·

Or. en

Τροπολογία 115
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει τη σημασία της 
διασφάλισης μιας ανταγωνιστικής, εύκολα 
διαχειρίσιμης και διαφανούς αγοράς 

7. επισημαίνει τη σημασία της 
διασφάλισης μιας ανταγωνιστικής, εύκολα 
διαχειρίσιμης και διαφανούς αγοράς 
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ενέργειας που να παρέχει σε όλους τους 
καταναλωτές ενέργειας της ΕΕ ασφαλή, 
ανανεώσιμη, οικονομικά προσιτή και
αξιόπιστη ενέργεια·

ενέργειας που να παρέχει σε όλους τους 
καταναλωτές ενέργειας της ΕΕ στο παρόν 
και το μέλλον ασφαλή, ανανεώσιμη, 
οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη και 
λαμβάνουσα υπόψη τις μελλοντικές 
γενεές ενέργεια·

Or. fr

Τροπολογία 116
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει τη σημασία της 
διασφάλισης μιας ανταγωνιστικής, εύκολα 
διαχειρίσιμης και διαφανούς αγοράς 
ενέργειας που να παρέχει σε όλους τους 
καταναλωτές ενέργειας της ΕΕ ασφαλή, 
ανανεώσιμη, οικονομικά προσιτή και 
αξιόπιστη ενέργεια·

7. επισημαίνει τη σημασία της 
διασφάλισης μιας ανταγωνιστικής, εύκολα 
διαχειρίσιμης και διαφανούς αγοράς 
ενέργειας που να προσφέρει πραγματικές 
επιλογές και ανταγωνιστικές τιμές στους 
καταναλωτές και να παρέχει επίσης σε 
όλους τους καταναλωτές ενέργειας της ΕΕ 
ασφαλή, ανανεώσιμη, οικονομικά προσιτή 
και αξιόπιστη ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 117
Roberta Angelilli, Giovanni La Via

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν πολιτικές και 
πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας του βιομηχανικού 
συστήματος, όπως για παράδειγμα την 
παροχή κινήτρων και ελαφρύνσεων για 
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τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις και για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι οι εν λόγω 
πόροι δεν θα πρέπει να συγκαταλέγονται 
μεταξύ των μεγαλύτερων δαπανών για 
τους χρήστες, κυρίως για τις οικογένειες 
και για τις μικρές εμπορικές επιχειρήσεις·

Or. it

Τροπολογία 118
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. τονίζει ότι η ενισχυμένη παραγωγή 
και τροφοδότηση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές έχει συμβάλει στη 
μείωση των τιμών χονδρικής πώλησης· 
ζητεί ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα 
επωφελή για τους καταναλωτές·

Or. de

Τροπολογία 119
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. τονίζει τις δυνατότητες συμμετοχής 
των πολιτών σε σχέδια και 
συνεταιρισμούς που έχουν στόχο την 
παραγωγή και την αποδοτική χρήση της 
αειφόρου ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 120
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. επισημαίνει ότι η επανάσταση του 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου στις ΗΠΑ 
έχει μειώσεις τις εκπομπές του διοξειδίου 
του άνθρακα (CO2) δημιουργώντας 
παράλληλα ένα σημαντικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για τη βιομηχανία των 
ΗΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 121
Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
καταργήσουν σταδιακά όλες τις άμεσες 
και τις έμμεσες επιδοτήσεις της ορυκτής 
ενέργειας οι οποίες αποτρέπουν τη 
δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
μεταξύ των τεχνολογιών, καθώς επίσης 
και να ενσωματώσουν τα εξωτερικά 
στοιχεία του κόστους·

Or. en

Τροπολογία 122
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1 α (νέος)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ανταγωνιστική αγορά

Or. en

Τροπολογία 123
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. είναι της άποψης ότι χωρίς 
πραγματικό ανταγωνισμό μεταξύ των 
παραγωγών ενέργειας και των 
προμηθευτών, όλες οι προσπάθειες για 
την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας ενδέχεται να αποβούν μάταιες 
και να αποφέρουν λίγα οφέλη στους 
καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 124
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. στο πλαίσιο αυτό, εφιστά την προσοχή 
στην εξωτερική διάσταση της αγοράς 
ενέργειας που έχει στόχο να διευκολύνει 
όλα τα κράτη μέλη να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε διαφοροποιημένες πηγές 
ενέργειας, και ειδικότερα φυσικού αερίου· 
ζητεί την αυστηρή εφαρμογή του κανόνα 
για τον διαχωρισμό και των άλλων 
διατάξεων της τρίτης δέσμης μέτρων για 
την ενέργεια έναντι των εξωτερικών 
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προμηθευτών·

Or. en

Τροπολογία 125
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7γ. θεωρεί ότι ο μηχανισμός καθορισμού 
των τιμών φυσικού αερίου με βάση την 
τιμαριθμική αναπροσαρμογή του 
πετρελαίου είναι παρωχημένος και οδηγεί 
σε στρεβλώσεις της αγοράς δεδομένου ότι 
η τιμή του φυσικού αερίου δεν αντιστοιχεί 
συνήθως στη ζήτηση για φυσικό αέριο· 
στο πλαίσιο αυτό, καλεί τόσο την ΕΕ όσο 
και τα εθνικά νομοθετικά όργανα και τις 
ρυθμιστικές αρχές να υποστηρίξουν τη 
μετάβαση του μηχανισμού καθορισμού 
των τιμών φυσικού αερίου από την 
τιμαριθμική αναπροσαρμογή του 
πετρελαίου σε πιο ευέλικτες εναλλακτικές 
επιλογές, όπως ο μηχανισμός τιμών που 
βασίζεται στους κόμβους φυσικού αερίου 
τηρώντας παράλληλα την ελευθερία των 
εμπορικών ανταλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 126
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7δ. επισημαίνει τον αυξανόμενο ρόλο των 
κόμβων φυσικού αερίου και υποστηρίζει 
την ανάπτυξή τους για να διαμορφωθούν 
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ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην αγορά 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 127
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι η εσωτερική αγορά 
ενέργειας υπολείπεται των αναγκών και 
των προσδοκιών των καταναλωτών, 
καθώς αυτοί συνεχίζουν να βρίσκονται 
αντιμέτωποι με το υψηλό κόστος, τις 
περιορισμένες επιλογές όσον αφορά τους 
παρόχους, την εν γένει χαμηλής 
ποιότητας παροχή υπηρεσιών και τις 
δυσκολίες κατά την αλλαγή παρόχου· ως 
εκ τούτου, τονίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθεί μια αγορά πιο φιλική προς 
τον χρήστη·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 128
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι η εσωτερική αγορά ενέργειας 
υπολείπεται των αναγκών και των 
προσδοκιών των καταναλωτών, καθώς 
αυτοί συνεχίζουν να βρίσκονται 
αντιμέτωποι με το υψηλό κόστος, τις 
περιορισμένες επιλογές όσον αφορά τους 
παρόχους, την εν γένει χαμηλής ποιότητας 
παροχή υπηρεσιών και τις δυσκολίες κατά 

8. τονίζει ότι η εσωτερική αγορά ενέργειας 
υπολείπεται ακόμα όλων των αναγκών και 
των προσδοκιών των καταναλωτών, καθώς 
εν μέρει και λόγω κρατικών 
επιβαρύνσεων ή/και λόγω της ελλιπούς 
εφαρμογής της τρίτης δέσμης μέτρων για 
την εσωτερική αγορά ενέργειας 
βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με το 
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την αλλαγή παρόχου· ως εκ τούτου, τονίζει 
την ανάγκη να αναπτυχθεί μια αγορά πιο 
φιλική προς τον χρήστη·

υψηλό κόστος, τις συνήθως περιορισμένες 
επιλογές όσον αφορά τους παρόχους, την 
σπανίως κατάλληλης ποιότητας παροχή 
υπηρεσιών και τις δυσκολίες κατά την 
αλλαγή παρόχου· ως εκ τούτου, τονίζει την 
ανάγκη να αναπτυχθεί μια αγορά πιο 
φιλική προς τον χρήστη·

Or. de

Τροπολογία 129
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι η εσωτερική αγορά ενέργειας 
υπολείπεται των αναγκών και των 
προσδοκιών των καταναλωτών, καθώς 
αυτοί συνεχίζουν να βρίσκονται 
αντιμέτωποι με το υψηλό κόστος, τις 
περιορισμένες επιλογές όσον αφορά τους 
παρόχους, την εν γένει χαμηλής ποιότητας 
παροχή υπηρεσιών και τις δυσκολίες κατά 
την αλλαγή παρόχου· ως εκ τούτου, τονίζει 
την ανάγκη να αναπτυχθεί μια αγορά πιο 
φιλική προς τον χρήστη·

8. τονίζει ότι η εσωτερική αγορά ενέργειας 
υπολείπεται των αναγκών και των 
προσδοκιών των καταναλωτών, καθώς 
αυτοί παρά την πρόοδο που σημειώθηκε 
τα τελευταία χρόνια συνεχίζουν σε κάποια 
τμήματα της Ευρώπης λόγω της 
ανεπαρκούς εφαρμογής της τρίτης 
δέσμης μέτρων για την ενέργεια και της 
έλλειψης ανταγωνισμού στα αρχικά 
στάδια της παραγωγικής διαδικασίας να 
βρίσκονται αντιμέτωποι με το υψηλό 
κόστος, τις περιορισμένες επιλογές όσον 
αφορά τους παρόχους και τους 
παραγωγούς, την εν γένει χαμηλής 
ποιότητας παροχή υπηρεσιών και τις 
δυσκολίες κατά την αλλαγή παρόχου· ως 
εκ τούτου, τονίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθεί μια αγορά πιο φιλική προς τον 
χρήστη σε ολόκληρη την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 130
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι η εσωτερική αγορά ενέργειας 
υπολείπεται των αναγκών και των 
προσδοκιών των καταναλωτών, καθώς 
αυτοί συνεχίζουν να βρίσκονται 
αντιμέτωποι με το υψηλό κόστος, τις 
περιορισμένες επιλογές όσον αφορά τους 
παρόχους, την εν γένει χαμηλής ποιότητας 
παροχή υπηρεσιών και τις δυσκολίες κατά 
την αλλαγή παρόχου· ως εκ τούτου, τονίζει 
την ανάγκη να αναπτυχθεί μια αγορά πιο 
φιλική προς τον χρήστη·

8. τονίζει ότι η εσωτερική αγορά ενέργειας 
δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και ότι οι 
εθνικές αγορές ενέργειας υπολείπονται
των αναγκών και των προσδοκιών των 
καταναλωτών, καθώς αυτοί συνεχίζουν να 
βρίσκονται αντιμέτωποι με το υψηλό 
κόστος, τις περιορισμένες επιλογές όσον 
αφορά τους παρόχους, την εν γένει 
χαμηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών, 
την ανεπαρκή προστασία των 
καταναλωτών και τις δυσκολίες κατά την 
αλλαγή παρόχου· ως εκ τούτου, τονίζει την 
ανάγκη να αναπτυχθεί μια αγορά πιο 
φιλική προς τον χρήστη στην οποία οι 
καταναλωτές θα μπορούν να 
διαδραματίζουν ενεργό ρόλο και να γίνουν 
επαγγελματίες- καταναλωτές στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 131
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι η εσωτερική αγορά ενέργειας 
υπολείπεται των αναγκών και των 
προσδοκιών των καταναλωτών, καθώς 
αυτοί συνεχίζουν να βρίσκονται 
αντιμέτωποι με το υψηλό κόστος, τις 
περιορισμένες επιλογές όσον αφορά τους 
παρόχους, την εν γένει χαμηλής ποιότητας 
παροχή υπηρεσιών και τις δυσκολίες κατά 
την αλλαγή παρόχου· ως εκ τούτου, τονίζει 
την ανάγκη να αναπτυχθεί μια αγορά πιο 
φιλική προς τον χρήστη·

8. τονίζει ότι η εσωτερική αγορά ενέργειας 
υπολείπεται των αναγκών και των 
προσδοκιών των καταναλωτών, καθώς 
αυτοί συνεχίζουν να βρίσκονται 
αντιμέτωποι με το υψηλό κόστος, τις 
περιορισμένες επιλογές όσον αφορά τους 
παρόχους και τις τιμές, την εν γένει 
χαμηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών και 
τις δυσκολίες κατά την αλλαγή παρόχου· 
ως εκ τούτου, τονίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθεί μια αγορά πιο φιλική προς τον 
χρήστη· επισημαίνει ότι σύμφωνα με 
εκτιμήσεις της Επιτροπής, οι 



PE510.685v01-00 68/116 AM\935501EL.doc

EL

καταναλωτές θα μπορούσαν να 
εξοικονομούν 13 δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως, εάν μπορούσαν να επιλέξουν τον 
πάροχο που προσφέρει την πιο προσιτή 
τιμή ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 132
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι η εσωτερική αγορά ενέργειας 
υπολείπεται των αναγκών και των 
προσδοκιών των καταναλωτών, καθώς 
αυτοί συνεχίζουν να βρίσκονται 
αντιμέτωποι με το υψηλό κόστος, τις 
περιορισμένες επιλογές όσον αφορά τους 
παρόχους, την εν γένει χαμηλής ποιότητας 
παροχή υπηρεσιών και τις δυσκολίες κατά 
την αλλαγή παρόχου· ως εκ τούτου, τονίζει 
την ανάγκη να αναπτυχθεί μια αγορά πιο 
φιλική προς τον χρήστη·

8. τονίζει ότι η εσωτερική αγορά ενέργειας 
υπολείπεται των αναγκών και των 
προσδοκιών των καταναλωτών, καθώς 
αυτοί συνεχίζουν να βρίσκονται 
αντιμέτωποι με το υψηλό κόστος, τις 
περιορισμένες επιλογές όσον αφορά τους 
παρόχους, την εν γένει χαμηλής ποιότητας 
παροχή υπηρεσιών και τις δυσκολίες κατά 
την αλλαγή παρόχου· ως εκ τούτου, τονίζει 
την ανάγκη να αναπτυχθεί μια αγορά πιο 
φιλική προς τον χρήστη· επισημαίνει στο 
πλαίσιο αυτό τον ρόλο των ομαδικών 
αλλαγών προμηθευτή οι οποίες ενισχύουν 
τον ρόλο των καταναλωτών και 
προσφέρουν χαμηλότερες τιμές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 133
Ismail Ertug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι η εσωτερική αγορά ενέργειας 
υπολείπεται των αναγκών και των 

8. τονίζει ότι η εσωτερική αγορά ενέργειας 
υπολείπεται των αναγκών και των 
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προσδοκιών των καταναλωτών, καθώς 
αυτοί συνεχίζουν να βρίσκονται 
αντιμέτωποι με το υψηλό κόστος, τις 
περιορισμένες επιλογές όσον αφορά τους 
παρόχους, την εν γένει χαμηλής ποιότητας 
παροχή υπηρεσιών και τις δυσκολίες κατά 
την αλλαγή παρόχου· ως εκ τούτου, τονίζει 
την ανάγκη να αναπτυχθεί μια αγορά πιο 
φιλική προς τον χρήστη·

προσδοκιών των καταναλωτών, καθώς 
αυτοί συνεχίζουν να βρίσκονται 
αντιμέτωποι με το υψηλό κόστος, τις 
περιορισμένες επιλογές όσον αφορά τους 
παρόχους, την εν γένει χαμηλής ποιότητας 
παροχή υπηρεσιών και τις δυσκολίες κατά 
την αλλαγή παρόχου· ως εκ τούτου, τονίζει 
την ανάγκη να αναπτυχθεί μια αγορά πιο 
φιλική προς τον χρήστη και να 
παρασχεθούν στους καταναλωτές οι όροι 
μεμονωμένων παρόχων με εύκολα 
συγκρίσιμο τρόπο·

Or. de

Τροπολογία 134
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι η εσωτερική αγορά ενέργειας 
υπολείπεται των αναγκών και των 
προσδοκιών των καταναλωτών, καθώς 
αυτοί συνεχίζουν να βρίσκονται 
αντιμέτωποι με το υψηλό κόστος, τις 
περιορισμένες επιλογές όσον αφορά τους 
παρόχους, την εν γένει χαμηλής ποιότητας 
παροχή υπηρεσιών και τις δυσκολίες κατά 
την αλλαγή παρόχου· ως εκ τούτου, τονίζει
την ανάγκη να αναπτυχθεί μια αγορά πιο 
φιλική προς τον χρήστη·

8. τονίζει ότι η εσωτερική αγορά ενέργειας 
υπολείπεται των αναγκών και των 
προσδοκιών των καταναλωτών, καθώς 
αυτοί συνεχίζουν να βρίσκονται 
αντιμέτωποι με το υψηλό κόστος, τις 
περιορισμένες επιλογές όσον αφορά τους 
παρόχους, την εν γένει χαμηλής ποιότητας 
παροχή υπηρεσιών και τις δυσκολίες κατά 
την αλλαγή παρόχου· ως εκ τούτου, τονίζει 
την ανάγκη να αναπτυχθεί μια αγορά πιο 
φιλική προς τον καταναλωτή·

Or. da

Τροπολογία 135
Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Giovanni La Via

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. θεωρεί ότι η αντιμετώπιση και ο 
μετριασμός των αυξημένων δαπανών για 
την ενέργεια και τις πρώτες ύλες αποτελεί 
επείγοντα στόχο πολιτικής· τονίζει, για 
τον ίδιο λόγο, το γεγονός ότι η ενεργειακή 
απόδοση και η αποδοτικότητα των 
πόρων μπορούν να οδηγήσουν σε 
αξιοσημείωτη εξοικονόμηση δαπανών για 
τον κλάδο και προτρέπει την Επιτροπή να 
συνεχίσει να μελετά τις υφιστάμενες 
δυνατότητες προωθώντας, για 
παράδειγμα, τη δημιουργία κοινοπραξιών 
επιχειρήσεων·

Or. it

Τροπολογία 136
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. επισημαίνει ότι εξακολουθούν να 
υπάρχουν περιοχές στην ΕΕ που είναι 
πλήρως απομονωμένες από ενεργειακή 
άποψη, όπως η περιοχή της Βαλτικής 
Θάλασσας, και για τις οποίες θα πρέπει 
να πραγματοποιηθούν σημαντικές 
επενδύσεις σε υποδομές ώστε να 
συνδεθούν στα ευρωπαϊκά δίκτυα 
παροχής φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας και ότι, ως εκ τούτου, ορισμένα 
κράτη μέλη δεν θα είναι σε θέση να 
χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές πηγές 
ενέργειας και τις απαραίτητες 
διασυνδέσεις και θα συνεχίσουν να 
εξαρτώνται από εξωτερικούς 
μονοπωλιακούς προμηθευτές ενέργειας 
μετά το 2014·  

Or. lt
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Τροπολογία 137
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. εκτιμά ότι τα κράτη μέλη που έχουν 
θεσπίσει προσαρμοσμένα τιμολόγια τα 
οποία συνδέονται με έλεγχο της 
κατανάλωσης και διαφοροποίηση των 
πηγών ενέργειας είναι εκείνα που έχουν 
καταφέρει να ελέγξουν καλύτερα τις 
αιχμές της κατανάλωσης·

Or. fr

Τροπολογία 138
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. σημειώνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη 
που είναι πλήρως απομονωμένα από 
ενεργειακή άποψη εξακολουθούν να 
επιβάλλονται υψηλότερες τιμές για τους 
ενεργειακούς πόρους, γεγονός που 
στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και μειώνει 
στην εσωτερικής αγορά της ΕΕ ενώ 
παράλληλα δημιουργεί οικονομικά και 
κοινωνικά κενά μεταξύ των εν λόγω 
κρατών μελών και των υπόλοιπων 
κρατών μελών της ΕΕ· 

Or. lt

Τροπολογία 139
Corinne Lepage
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. εκτιμά ότι η βούληση ορισμένων 
κρατών μελών να μην τηρούν ή να 
αποδυναμώνουν τις περιβαλλοντικές 
νομοθεσίες στο πλαίσιο των ενεργειακών 
τους σχεδίων βλάπτει σοβαρά τους 
γενικούς στόχους της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 140
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8γ. εκτιμά ότι οι επιδοτήσεις των 
ρυπογόνων δραστηριοτήτων, η επιείκεια 
έναντι της ασφάλειας, η απουσία 
πραγματικής και σοβαρής πρόβλεψης για 
την αποξήλωση των μονάδων παραγωγής 
αποτελούν εμπόδιο για την ορθή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας·

Or. fr

Τροπολογία 141
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας παραμένει το κύριο εμπόδιο 

διαγράφεται
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στην ολοκλήρωση της αγοράς αυτής·

Or. fr

Τροπολογία 142
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας παραμένει το κύριο εμπόδιο 
στην ολοκλήρωση της αγοράς αυτής·

9. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας παραμένει το κύριο εμπόδιο 
στην ολοκλήρωση της αγοράς αυτής· 
υπογραμμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης 
των διαρθρωτικών στρεβλώσεων της 
αγοράς, όπως π.χ. οι συνεχιζόμενες 
επιδοτήσεις των ορυκτών καυσίμων και 
της πυρηνικής ενέργειας και η έλλειψη 
διαφάνειας στην αγορά· καλεί την 
Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της 
προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή 
της τρίτης δέσμης μέτρων για την 
ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 143
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας παραμένει το κύριο εμπόδιο 
στην ολοκλήρωση της αγοράς αυτής·

9. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας παραμένει το κύριο εμπόδιο 
στην ολοκλήρωση της αγοράς αυτής· 
θεωρεί ότι η απαραίτητη ενοποίηση της 
εσωτερικής αγοράς περιλαμβάνει την 
επέκταση των υποδομών μας, και 
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παράλληλα, την εφαρμογή του δικαίου για 
την εσωτερική αγορά και την 
ενεργοποίηση των κανόνων 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 144
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας παραμένει το κύριο εμπόδιο 
στην ολοκλήρωση της αγοράς αυτής·

9. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας παραμένει το κύριο εμπόδιο 
στην ολοκλήρωση της αγοράς αυτής· ζητεί 
να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της τρίτης 
δέσμης μέτρων για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας με τη συνεπή δράση της 
Επιτροπής σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 145
András Gyürk, Alajos Mészáros

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας παραμένει το κύριο εμπόδιο 
στην ολοκλήρωση της αγοράς αυτής·

9. υπενθυμίζει ότι η ισχύουσα νομοθεσία 
της ΕΕ προστατεύει τα δικαιώματα των 
καταναλωτών και παρέχει στέρεα θεμέλια 
για μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά 
ενέργειας, αν και η ελλιπής εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας παραμένει το κύριο εμπόδιο 
στην ολοκλήρωση της αγοράς αυτής·

Or. en
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Τροπολογία 146
Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας παραμένει το κύριο εμπόδιο 
στην ολοκλήρωση της αγοράς αυτής·

9. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας παραμένει το κύριο εμπόδιο 
στην ολοκλήρωση της αγοράς αυτή, σε 
συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχουν 
δημιουργηθεί διασυνδέσεις που θα 
μπορούσαν να καταστήσουν δυνατή την 
εξασφάλιση ενέργειας από άλλες πηγές·

Or. lv

Τροπολογία 147
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας παραμένει το κύριο εμπόδιο
στην ολοκλήρωση της αγοράς αυτής·

9. πιστεύει ότι η αναποτελεσματική 
μεταφορά της νομοθεσίας για την 
εσωτερική αγορά ενέργειας και η ελλιπής 
εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας
παραμένουν τα κύρια εμπόδια στην 
ολοκλήρωση της αγοράς αυτής·

Or. sl

Τροπολογία 148
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας παραμένει το κύριο εμπόδιο
στην ολοκλήρωση της αγοράς αυτής·

9. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας και η ανεπαρκής 
διαφοροποίηση των προμηθευτών 
ενέργειας παραμένουν τα κύρια εμπόδια
στην ολοκλήρωση της αγοράς αυτής·

Or. en

Τροπολογία 149
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας παραμένει το κύριο εμπόδιο
στην ολοκλήρωση της αγοράς αυτής·

9. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας και οι υφιστάμενοι φραγμοί της 
αγοράς παραμένουν τα κύρια εμπόδια
στην ολοκλήρωση της αγοράς αυτής·

Or. en

Τροπολογία 150
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας παραμένει το κύριο εμπόδιο
στην ολοκλήρωση της αγοράς αυτής·

9. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας παραμένει ένα από τα κύρια 
εμπόδια στην ολοκλήρωση της αγοράς 
αυτής·

Or. fr
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Τροπολογία 151
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας παραμένει το κύριο εμπόδιο 
στην ολοκλήρωση της αγοράς αυτής·

9. πιστεύει ότι η ελλιπής εφαρμογή και η 
αναποτελεσματική διαφάνεια της 
νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας παραμένει το κύριο εμπόδιο 
στην ολοκλήρωση της αγοράς αυτής·

Or. en

Τροπολογία 152
András Gyürk, Alajos Mészáros

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. αναγνωρίζει ότι τα έργα ενεργειακής 
υποδομής χαρακτηρίζονται από 
τεράστιες εμπροσθοβαρείς επενδύσεις και 
λειτουργικό χρόνο ζωής 20 έως 60 ετών· 
υπενθυμίζει ότι το τρέχον περιβάλλον της 
αγοράς είναι εξαιρετικά απρόβλεπτο και, 
ως εκ τούτου, οι επενδυτές είναι 
διστακτικοί ως προς την ανάπτυξη των 
υποδομών ενέργειας· τονίζει ότι οι νέες 
στρατηγικές και τα καινοτόμα μέσα 
προωθούνται ώστε να ενθαρρύνουν τις 
επενδύσεις σε υποδομές, επιτρέποντας 
γρήγορη προσαρμογή στο ταχέως 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον· 

Or. en
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Τροπολογία 153
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας 
ενοποιημένων ενδοημερήσιων αγορών 
και αγορών εξισορρόπησης καθώς οι εν 
λόγω μορφές αγοράς έχουν καίρια 
σημασία για την αποτελεσματική 
ενσωμάτωση πάρα πολλών μεταβλητών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για τη 
γενικότερη αποδοτική λειτουργία του 
συστήματος από οικονομική άποψη, και 
στους τομείς εκείνους στους οποίους τα 
αποτελέσματα εμφανίζονται μέχρι 
σήμερα πολύ λιγότερο ενθαρρυντικά από 
ό,τι στην ενοποίηση της αγοράς της 
προηγούμενης ημέρας·

Or. en

Τροπολογία 154
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. διαπιστώνει ότι η υποδομή δικτύων, η 
διαχείριση δικτύων και οι κανόνες της 
αγοράς είναι προσαρμοσμένα στις 
ανάγκες και δυνατότητες των ορυκτών 
και πυρηνικών σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής και ότι ως εκ τούτου, 
οι νεότερες τεχνολογίες όπως οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βρίσκονται 
σε μειονεκτική θέση ως προς τον 
ανταγωνισμό· 

Or. de
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Τροπολογία 155
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει τη 
δημόσια χρηματοδότηση μόνο για τα 
κράτη μέλη που έχουν εφαρμόσει πλήρως 
την ισχύουσα νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένου του κανονιστικού 
έργου που περιλαμβάνεται στην τρίτη 
δέσμη μέτρων για την εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 156
Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. αναγνωρίζει ότι ο ανταγωνισμός για 
τους ενεργειακούς πόρους έχει επιφέρει 
μειώσεις στις τιμές της ενέργειας στις 
χώρες όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός 
προμηθευτών·

Or. lv

Τροπολογία 157
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. αναγνωρίζει ότι οι αγορές ενέργειας 
εξακολουθούν να εμφανίζουν μεγάλες 
ανισορροπίες μεταξύ των εξουσιών των 
μεμονωμένων καταναλωτών και των 
αντίστοιχων εξουσιών των εταιρειών 
ενέργειας· υπογραμμίζει την ανάγκη 
διάθεσης πρόσθετων μέσων που θα 
δίνουν τη δυνατότητα στους 
καταναλωτές να διαπραγματεύονται 
ομαδικά και να αποσπούν καλύτερες 
συμφωνίες·

Or. en

Τροπολογία 158
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία 
μιας νέας, έξυπνης και ευέλικτης γενιάς 
υποδομών μεταφοράς, διανομής και 
αποθήκευσης είναι απαραίτητα στοιχεία 
για μια πλήρως ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, στην οποία 
διασφαλίζεται η προσφορά ενέργειας σε 
προσιτές τιμές, αξιοποιείται πλήρως η 
δυναμική της συμπαραγωγής και της 
απόδοσης, ακόμη και η εκμετάλλευση 
ανανεώσιμων και μη συμβατικών πηγών 
ενέργειας, και στην οποία κανένα κράτος 
μέλος δεν παραμένει αποκομμένο από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία 
μιας νέας, έξυπνης και ευέλικτης γενιάς 
υποδομών μεταφοράς, διανομής και 
αποθήκευσης είναι απαραίτητα στοιχεία 
για μια πλήρως ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, στην οποία 
διασφαλίζεται η προσφορά ενέργειας σε 
προσιτές τιμές, αξιοποιείται πλήρως η 
δυναμική της συμπαραγωγής και της 
απόδοσης της διαχείρισης της ζήτησης 
και της αποθήκευσης, ακόμη και η 
εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, και στην οποία κανένα κράτος 
μέλος δεν παραμένει αποκομμένο από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου· 
επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο 
αποκεντρωμένος εφοδιασμός με ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές μειώνει την 
ανάγκη δημιουργίας νέων γραμμών 
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μεταφοράς –και συνακόλουθα το 
παρεπόμενο κόστος– δεδομένου ότι οι 
αποκεντρωμένες τεχνολογίες –οι οποίες 
μπορούν να ενσωματωθούν απευθείας σε 
σπίτια, πόλεις και απομακρυσμένες 
περιοχές– είναι πολύ πιο κοντά στον 
τελικό καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 159
Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία 
μιας νέας, έξυπνης και ευέλικτης γενιάς 
υποδομών μεταφοράς, διανομής και 
αποθήκευσης είναι απαραίτητα στοιχεία 
για μια πλήρως ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, στην οποία 
διασφαλίζεται η προσφορά ενέργειας σε 
προσιτές τιμές, αξιοποιείται πλήρως η 
δυναμική της συμπαραγωγής και της 
απόδοσης, ακόμη και η εκμετάλλευση 
ανανεώσιμων και μη συμβατικών πηγών 
ενέργειας, και στην οποία κανένα κράτος 
μέλος δεν παραμένει αποκομμένο από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία 
μιας νέας, έξυπνης και ευέλικτης γενιάς 
υποδομών μεταφοράς, διανομής –ιδίως 
διασυνοριακών γραμμών διασύνδεσης 
φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας– και αποθήκευσης είναι 
απαραίτητα στοιχεία για μια πλήρως 
ολοκληρωμένη και καλά συνδεδεμένη 
αγορά ενέργειας, στην οποία διασφαλίζεται 
η προσφορά ενέργειας σε προσιτές τιμές, 
αξιοποιείται πλήρως η δυναμική της 
συμπαραγωγής και της απόδοσης, ακόμη 
και η εκμετάλλευση ανανεώσιμων και μη 
συμβατικών πηγών ενέργειας, και στην 
οποία κανένα κράτος μέλος δεν παραμένει 
αποκομμένο από τα ευρωπαϊκά δίκτυα 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου· υπογραμμίζει ότι οι μεγάλης 
κλίμακας επενδύσεις πρέπει να 
πραγματοποιηθούν παράλληλα με τις 
επενδύσεις στα περιφερειακά ή ακόμα και 
στα τοπικά δίκτυα, καθώς σε 
περιφερειακό/τοπικό επίπεδο παράγεται 
ολοένα και περισσότερη ενέργεια·

Or. en
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Τροπολογία 160
Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία 
μιας νέας, έξυπνης και ευέλικτης γενιάς 
υποδομών μεταφοράς, διανομής και 
αποθήκευσης είναι απαραίτητα στοιχεία 
για μια πλήρως ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, στην οποία 
διασφαλίζεται η προσφορά ενέργειας σε 
προσιτές τιμές, αξιοποιείται πλήρως η 
δυναμική της συμπαραγωγής και της 
απόδοσης, ακόμη και η εκμετάλλευση 
ανανεώσιμων και μη συμβατικών πηγών 
ενέργειας, και στην οποία κανένα κράτος 
μέλος δεν παραμένει αποκομμένο από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών και –εφόσον 
κριθεί αναγκαία– η δημιουργία μιας νέας, 
αειφόρου, έξυπνης και ευέλικτης γενιάς 
υποδομών μεταφοράς, διανομής και 
αποθήκευσης είναι απαραίτητα στοιχεία 
για μια πλήρως ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, στην οποία 
διασφαλίζεται η προσφορά ενέργειας σε 
προσιτές τιμές, αξιοποιούνται πλήρως η 
μεγάλης κλίμακας δυναμική της 
συμπαραγωγής, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, τα κέρδη της απόδοσης, η 
διαχείριση της ζήτησης και η αειφόρος 
αποθήκευση, και στην οποία κανένα 
κράτος μέλος δεν παραμένει αποκομμένο 
από τα ευρωπαϊκά δίκτυα παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου· 

Or. en

Τροπολογία 161
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία 
μιας νέας, έξυπνης και ευέλικτης γενιάς 
υποδομών μεταφοράς, διανομής και 
αποθήκευσης είναι απαραίτητα στοιχεία 
για μια πλήρως ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, στην οποία 

10. τονίζει ότι η επέκταση και ο 
εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων 
υποδομών ενέργειας σε όλα τα επίπεδα 
δικτύων, η διασφάλιση της συνεργασίας 
μεταξύ διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η 
δημιουργία μιας νέας, έξυπνης και 
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διασφαλίζεται η προσφορά ενέργειας σε 
προσιτές τιμές, αξιοποιείται πλήρως η 
δυναμική της συμπαραγωγής και της 
απόδοσης, ακόμη και η εκμετάλλευση 
ανανεώσιμων και μη συμβατικών πηγών 
ενέργειας, και στην οποία κανένα κράτος 
μέλος δεν παραμένει αποκομμένο από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

ευέλικτης γενιάς υποδομών μεταφοράς, 
διανομής και αποθήκευσης είναι 
απαραίτητα στοιχεία για μια πλήρως 
ολοκληρωμένη και καλά συνδεδεμένη 
αγορά ενέργειας, στην οποία διασφαλίζεται 
η προσφορά ενέργειας σε προσιτές τιμές, 
αξιοποιείται πλήρως η δυναμική της 
συμπαραγωγής και της απόδοσης, ακόμη 
και η εκμετάλλευση ανανεώσιμων και μη 
συμβατικών πηγών ενέργειας, και στην 
οποία κανένα κράτος μέλος δεν παραμένει 
αποκομμένο από τα ευρωπαϊκά δίκτυα 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου·

Or. de

Τροπολογία 162
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία 
μιας νέας, έξυπνης και ευέλικτης γενιάς 
υποδομών μεταφοράς, διανομής και 
αποθήκευσης είναι απαραίτητα στοιχεία 
για μια πλήρως ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, στην οποία 
διασφαλίζεται η προσφορά ενέργειας σε 
προσιτές τιμές, αξιοποιείται πλήρως η 
δυναμική της συμπαραγωγής και της 
απόδοσης, ακόμη και η εκμετάλλευση 
ανανεώσιμων και μη συμβατικών πηγών 
ενέργειας, και στην οποία κανένα κράτος 
μέλος δεν παραμένει αποκομμένο από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία 
μιας νέας, έξυπνης και ευέλικτης γενιάς 
υποδομών μεταφοράς, διανομής και 
αποθήκευσης είναι απαραίτητα στοιχεία 
για μια πλήρως ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, στην οποία 
διασφαλίζεται η προσφορά ενέργειας σε 
προσιτές τιμές, αξιοποιείται πλήρως η 
δυναμική της συμπαραγωγής και της 
απόδοσης, ακόμη και η εκμετάλλευση 
ανανεώσιμων και μη συμβατικών πηγών 
ενέργειας, και στην οποία κανένα κράτος 
μέλος δεν παραμένει αποκομμένο από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου· θεωρεί ότι 
τέτοιου είδους έργα πρέπει να 
χρηματοδοτούνται από τα ταμεία της ΕΕ· 
σημειώνει ότι, εάν τα συστήματα 
ηλεκτρικής ενέργειας των κρατών της 
Βαλτικής δεν συνδεθούν με τα 
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ηπειρωτικά ευρωπαϊκά δίκτυα, η 
ενεργειακή αγορά της ΕΕ δεν θα 
μπορέσει να ολοκληρωθεί·

Or. lt

Τροπολογία 163
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία 
μιας νέας, έξυπνης και ευέλικτης γενιάς 
υποδομών μεταφοράς, διανομής και 
αποθήκευσης είναι απαραίτητα στοιχεία 
για μια πλήρως ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, στην οποία 
διασφαλίζεται η προσφορά ενέργειας σε 
προσιτές τιμές, αξιοποιείται πλήρως η 
δυναμική της συμπαραγωγής και της 
απόδοσης, ακόμη και η εκμετάλλευση 
ανανεώσιμων και μη συμβατικών πηγών 
ενέργειας, και στην οποία κανένα κράτος 
μέλος δεν παραμένει αποκομμένο από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία 
μιας νέας, έξυπνης και ευέλικτης γενιάς 
υποδομών μεταφοράς, διανομής και 
αποθήκευσης είναι απαραίτητα στοιχεία 
για μια πλήρως ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, στην οποία 
διασφαλίζεται η προσφορά ενέργειας σε 
προσιτές τιμές, αξιοποιείται πλήρως η 
δυναμική της συμπαραγωγής και της 
απόδοσης, ακόμη και η εκμετάλλευση 
ανανεώσιμων και μη συμβατικών πηγών 
ενέργειας, και στην οποία κανένα κράτος 
μέλος δεν παραμένει αποκομμένο από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου· υπενθυμίζει 
ότι οι συνέργειες μεταξύ ανάπτυξης, 
εγκατάστασης και συντήρησης υποδομών 
τηλεπικοινωνιών και ενέργειας θα 
διαδραματίσουν καίριο ρόλο όσον αφορά 
την εκπλήρωση των στόχων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή 
απόδοση·

Or. en

Τροπολογία 164
Algirdas Saudargas
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία 
μιας νέας, έξυπνης και ευέλικτης γενιάς 
υποδομών μεταφοράς, διανομής και 
αποθήκευσης είναι απαραίτητα στοιχεία 
για μια πλήρως ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, στην οποία 
διασφαλίζεται η προσφορά ενέργειας σε 
προσιτές τιμές, αξιοποιείται πλήρως η 
δυναμική της συμπαραγωγής και της 
απόδοσης, ακόμη και η εκμετάλλευση 
ανανεώσιμων και μη συμβατικών πηγών 
ενέργειας, και στην οποία κανένα κράτος 
μέλος δεν παραμένει αποκομμένο από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία 
μιας νέας, έξυπνης και ευέλικτης γενιάς 
υποδομών μεταφοράς, διανομής και 
αποθήκευσης είναι απαραίτητα στοιχεία 
για μια πλήρως ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, στην οποία 
διασφαλίζεται η προσφορά ενέργειας σε 
προσιτές τιμές, αξιοποιείται πλήρως η 
δυναμική της συμπαραγωγής και της 
απόδοσης, ακόμη και η εκμετάλλευση 
ανανεώσιμων και μη συμβατικών πηγών 
ενέργειας, και στην οποία κανένα κράτος 
μέλος δεν παραμένει αποκομμένο από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου· 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος 
αυτός, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί 
στον στόχο των κρατών της Βαλτικής να 
ενσωματώσουν ταυτόχρονα το σύστημα 
ηλεκτροπαραγωγής της Βαλτικής στα 
ευρωπαϊκά ηπειρωτικά δίκτυα·

Or. en

Τροπολογία 165
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία 
μιας νέας, έξυπνης και ευέλικτης γενιάς 
υποδομών μεταφοράς, διανομής και 
αποθήκευσης είναι απαραίτητα στοιχεία 
για μια πλήρως ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, στην οποία 
διασφαλίζεται η προσφορά ενέργειας σε 

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία 
μιας νέας, έξυπνης και ευέλικτης γενιάς 
υποδομών μεταφοράς, διανομής και 
αποθήκευσης είναι απαραίτητα στοιχεία 
για μια πλήρως ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, στην οποία
η σταθερότητα των συστημάτων 
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προσιτές τιμές, αξιοποιείται πλήρως η 
δυναμική της συμπαραγωγής και της 
απόδοσης, ακόμη και η εκμετάλλευση 
ανανεώσιμων και μη συμβατικών πηγών 
ενέργειας, και στην οποία κανένα κράτος 
μέλος δεν παραμένει αποκομμένο από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

μεταφοράς διασφαλίζεται ακόμα και σε 
διασυνοριακό επίπεδο προκειμένου να 
αποφεύγονται αρνητικές επιπτώσεις όπως 
απρόβλεπτες ροές ηλεκτρικής ενέργειας, 
διασφαλίζεται η προσφορά ενέργειας σε 
προσιτές τιμές, αξιοποιείται πλήρως η 
δυναμική της συμπαραγωγής και της 
απόδοσης, ακόμη και η εκμετάλλευση 
ανανεώσιμων και μη συμβατικών πηγών 
ενέργειας, και στην οποία κανένα κράτος 
μέλος δεν παραμένει αποκομμένο από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 166
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία 
μιας νέας, έξυπνης και ευέλικτης γενιάς
υποδομών μεταφοράς, διανομής και 
αποθήκευσης είναι απαραίτητα στοιχεία 
για μια πλήρως ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, στην οποία 
διασφαλίζεται η προσφορά ενέργειας σε 
προσιτές τιμές, αξιοποιείται πλήρως η 
δυναμική της συμπαραγωγής και της 
απόδοσης, ακόμη και η εκμετάλλευση 
ανανεώσιμων και μη συμβατικών πηγών 
ενέργειας, και στην οποία κανένα κράτος 
μέλος δεν παραμένει αποκομμένο από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία 
νέων, έξυπνων και ευέλικτων υποδομών 
μεταφοράς, διανομής και αποθήκευσης 
είναι απαραίτητα στοιχεία για μια πλήρως 
ολοκληρωμένη και καλά συνδεδεμένη 
αγορά ενέργειας, στην οποία διασφαλίζεται 
η προσφορά ενέργειας σε προσιτές τιμές, 
αξιοποιείται πλήρως η δυναμική της 
συμπαραγωγής και της απόδοσης, ακόμη 
και η εκμετάλλευση ανανεώσιμων και μη 
συμβατικών πηγών ενέργειας, και στην 
οποία κανένα κράτος μέλος δεν παραμένει 
αποκομμένο από τα ευρωπαϊκά δίκτυα 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου·

Or. fr
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Τροπολογία 167
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία 
μιας νέας, έξυπνης και ευέλικτης γενιάς 
υποδομών μεταφοράς, διανομής και 
αποθήκευσης είναι απαραίτητα στοιχεία 
για μια πλήρως ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, στην οποία 
διασφαλίζεται η προσφορά ενέργειας σε 
προσιτές τιμές, αξιοποιείται πλήρως η 
δυναμική της συμπαραγωγής και της 
απόδοσης, ακόμη και η εκμετάλλευση 
ανανεώσιμων και μη συμβατικών πηγών 
ενέργειας, και στην οποία κανένα κράτος 
μέλος δεν παραμένει αποκομμένο από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία 
μιας νέας, έξυπνης και ευέλικτης γενιάς 
υποδομών μεταφοράς, διανομής και 
αποθήκευσης, όπως επίσης και η ορθά 
καθορισμένη αρχιτεκτονική της αγοράς
είναι απαραίτητα στοιχεία για μια πλήρως 
ολοκληρωμένη και καλά συνδεδεμένη 
αγορά ενέργειας, στην οποία διασφαλίζεται 
η προσφορά ενέργειας σε προσιτές τιμές, 
αξιοποιείται πλήρως η δυναμική της 
συμπαραγωγής και της απόδοσης, ακόμη 
και η εκμετάλλευση εγχώριων
ανανεώσιμων και ορυκτών συμβατικών 
καθώς επίσης και μη συμβατικών πηγών 
ενέργειας, και στην οποία κανένα κράτος 
μέλος δεν παραμένει αποκομμένο από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 168
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία 
μιας νέας, έξυπνης και ευέλικτης γενιάς 
υποδομών μεταφοράς, διανομής και 
αποθήκευσης είναι απαραίτητα στοιχεία 
για μια πλήρως ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, στην οποία 
διασφαλίζεται η προσφορά ενέργειας σε 

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία 
μιας νέας, έξυπνης και ευέλικτης γενιάς 
υποδομών μεταφοράς, διανομής και 
αποθήκευσης είναι απαραίτητα στοιχεία 
για μια πλήρως ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, στην οποία 
διασφαλίζεται η προσφορά ενέργειας σε 
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προσιτές τιμές, αξιοποιείται πλήρως η 
δυναμική της συμπαραγωγής και της 
απόδοσης, ακόμη και η εκμετάλλευση 
ανανεώσιμων και μη συμβατικών πηγών 
ενέργειας, και στην οποία κανένα κράτος 
μέλος δεν παραμένει αποκομμένο από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

προσιτές τιμές, αξιοποιείται πλήρως η 
δυναμική της συμπαραγωγής και της 
απόδοσης, ακόμη και η εκμετάλλευση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και στην 
οποία κανένα κράτος μέλος δεν παραμένει 
αποκομμένο από τα ευρωπαϊκά δίκτυα 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου·

Or. fr

Τροπολογία 169
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία 
μιας νέας, έξυπνης και ευέλικτης γενιάς 
υποδομών μεταφοράς, διανομής και 
αποθήκευσης είναι απαραίτητα στοιχεία 
για μια πλήρως ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, στην οποία 
διασφαλίζεται η προσφορά ενέργειας σε 
προσιτές τιμές, αξιοποιείται πλήρως η 
δυναμική της συμπαραγωγής και της 
απόδοσης, ακόμη και η εκμετάλλευση 
ανανεώσιμων και μη συμβατικών πηγών 
ενέργειας, και στην οποία κανένα κράτος 
μέλος δεν παραμένει αποκομμένο από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

10. τονίζει ότι η ενίσχυση και ο 
εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων 
υποδομών και η δημιουργία μιας νέας, 
έξυπνης και ευέλικτης γενιάς υποδομών 
μεταφοράς, διανομής και αποθήκευσης 
είναι απαραίτητα στοιχεία για μια πλήρως 
ολοκληρωμένη και καλά συνδεδεμένη 
αγορά ενέργειας, στην οποία διασφαλίζεται 
η προσφορά ενέργειας σε προσιτές τιμές, 
αξιοποιείται πλήρως η δυναμική της 
συμπαραγωγής και της απόδοσης, ακόμη 
και η εκμετάλλευση ανανεώσιμων, 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών,
συμβατικών και μη συμβατικών πηγών 
ενέργειας, και στην οποία κανένα κράτος 
μέλος δεν παραμένει αποκομμένο από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 170
Kathleen Van Brempt
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία 
μιας νέας, έξυπνης και ευέλικτης γενιάς 
υποδομών μεταφοράς, διανομής και 
αποθήκευσης είναι απαραίτητα στοιχεία 
για μια πλήρως ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, στην οποία 
διασφαλίζεται η προσφορά ενέργειας σε 
προσιτές τιμές, αξιοποιείται πλήρως η 
δυναμική της συμπαραγωγής και της 
απόδοσης, ακόμη και η εκμετάλλευση 
ανανεώσιμων και μη συμβατικών πηγών 
ενέργειας, και στην οποία κανένα κράτος 
μέλος δεν παραμένει αποκομμένο από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία 
μιας νέας, έξυπνης και ευέλικτης γενιάς 
υποδομών διασύνδεσης, μεταφοράς, 
διανομής και αποθήκευσης είναι 
απαραίτητα στοιχεία για μια πλήρως 
ολοκληρωμένη και καλά συνδεδεμένη 
αγορά ενέργειας, στην οποία διασφαλίζεται 
η προσφορά ενέργειας σε προσιτές τιμές, 
αξιοποιείται πλήρως η δυναμική της 
συμπαραγωγής και της απόδοσης, ακόμη 
και η εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, και στην οποία κανένα κράτος 
μέλος δεν παραμένει αποκομμένο από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 171
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία 
μιας νέας, έξυπνης και ευέλικτης γενιάς 
υποδομών μεταφοράς, διανομής και 
αποθήκευσης είναι απαραίτητα στοιχεία 
για μια πλήρως ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, στην οποία 
διασφαλίζεται η προσφορά ενέργειας σε 
προσιτές τιμές, αξιοποιείται πλήρως η 
δυναμική της συμπαραγωγής και της 
απόδοσης, ακόμη και η εκμετάλλευση 
ανανεώσιμων και μη συμβατικών πηγών 
ενέργειας, και στην οποία κανένα κράτος 
μέλος δεν παραμένει αποκομμένο από τα 

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία 
μιας νέας, έξυπνης και ευέλικτης γενιάς 
υποδομών μεταφοράς, διανομής και 
αποθήκευσης είναι απαραίτητα στοιχεία 
για μια πλήρως ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, στην οποία 
διασφαλίζεται η προσφορά ενέργειας σε 
προσιτές τιμές, αξιοποιείται πλήρως η 
δυναμική της συμπαραγωγής και της 
απόδοσης, ακόμη και η εκμετάλλευση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και στην 
οποία κανένα κράτος μέλος δεν παραμένει 
αποκομμένο από τα ευρωπαϊκά δίκτυα 
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ευρωπαϊκά δίκτυα παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου·

Or. fr

Τροπολογία 172
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία 
μιας νέας, έξυπνης και ευέλικτης γενιάς 
υποδομών μεταφοράς, διανομής και 
αποθήκευσης είναι απαραίτητα στοιχεία 
για μια πλήρως ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, στην οποία
διασφαλίζεται η προσφορά ενέργειας σε 
προσιτές τιμές, αξιοποιείται πλήρως η 
δυναμική της συμπαραγωγής και της 
απόδοσης, ακόμη και η εκμετάλλευση 
ανανεώσιμων και μη συμβατικών πηγών 
ενέργειας, και στην οποία κανένα κράτος 
μέλος δεν παραμένει αποκομμένο από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία 
μιας νέας, έξυπνης και ευέλικτης γενιάς 
υποδομών μεταφοράς, διανομής και 
αποθήκευσης είναι απαραίτητα στοιχεία 
για μια πλήρως ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας. Στην εν 
λόγω αγορά θα διασφαλίζεται η προσφορά 
ενέργειας σε προσιτές τιμές, χωρίς να 
δημιουργούνται στρεβλώσεις στην αγορά,
και θα αξιοποιείται πλήρως η δυναμική 
της συμπαραγωγής, της ευελιξίας και της 
απόδοσης, ακόμη και η εκμετάλλευση 
ανανεώσιμων και μη συμβατικών πηγών 
ενέργειας. Θα διασφαλίζεται επίσης ότι
κανένα κράτος μέλος δεν παραμένει 
αποκομμένο από τα ευρωπαϊκά δίκτυα 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου·

Or. sl

Τροπολογία 173
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία 
μιας νέας, έξυπνης και ευέλικτης γενιάς 

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία 
μιας νέας, έξυπνης και ευέλικτης γενιάς 
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υποδομών μεταφοράς, διανομής και 
αποθήκευσης είναι απαραίτητα στοιχεία 
για μια πλήρως ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, στην οποία 
διασφαλίζεται η προσφορά ενέργειας σε 
προσιτές τιμές, αξιοποιείται πλήρως η 
δυναμική της συμπαραγωγής και της 
απόδοσης, ακόμη και η εκμετάλλευση 
ανανεώσιμων και μη συμβατικών πηγών 
ενέργειας, και στην οποία κανένα κράτος 
μέλος δεν παραμένει αποκομμένο από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

υποδομών μεταφοράς, διανομής και 
αποθήκευσης είναι απαραίτητα στοιχεία 
για μια πλήρως ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, στην οποία 
διασφαλίζεται η προσφορά ενέργειας σε 
προσιτές τιμές, αξιοποιείται πλήρως η 
δυναμική της συμπαραγωγής και της 
απόδοσης, ακόμη και η εκμετάλλευση 
ανανεώσιμων, συμβατικών και μη 
συμβατικών πηγών ενέργειας, και στην 
οποία κανένα κράτος μέλος δεν παραμένει 
αποκομμένο από τα ευρωπαϊκά δίκτυα 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου μέχρι το 2015 όπως συμφωνήθηκε 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 174
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία 
μιας νέας, έξυπνης και ευέλικτης γενιάς 
υποδομών μεταφοράς, διανομής και 
αποθήκευσης είναι απαραίτητα στοιχεία 
για μια πλήρως ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, στην οποία 
διασφαλίζεται η προσφορά ενέργειας σε 
προσιτές τιμές, αξιοποιείται πλήρως η 
δυναμική της συμπαραγωγής και της 
απόδοσης, ακόμη και η εκμετάλλευση 
ανανεώσιμων και μη συμβατικών πηγών 
ενέργειας, και στην οποία κανένα κράτος 
μέλος δεν παραμένει αποκομμένο από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία 
μιας νέας, έξυπνης και ευέλικτης γενιάς 
υποδομών μεταφοράς, διανομής και 
αποθήκευσης είναι απαραίτητα στοιχεία 
για μια πλήρως ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, στην οποία 
διασφαλίζεται η προσφορά ενέργειας σε 
προσιτές και ανταγωνιστικές τιμές, 
αξιοποιείται πλήρως η δυναμική της 
συμπαραγωγής και της απόδοσης, ακόμη 
και η εκμετάλλευση ανανεώσιμων και μη 
συμβατικών πηγών ενέργειας, και στην 
οποία κανένα κράτος μέλος δεν παραμένει 
αποκομμένο από τα ευρωπαϊκά δίκτυα 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου·

Or. en
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Τροπολογία 175
Fiona Hall, Kent Johansson, Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία 
μιας νέας, έξυπνης και ευέλικτης γενιάς 
υποδομών μεταφοράς, διανομής και 
αποθήκευσης είναι απαραίτητα στοιχεία 
για μια πλήρως ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, στην οποία 
διασφαλίζεται η προσφορά ενέργειας σε 
προσιτές τιμές, αξιοποιείται πλήρως η 
δυναμική της συμπαραγωγής και της 
απόδοσης, ακόμη και η εκμετάλλευση 
ανανεώσιμων και μη συμβατικών πηγών 
ενέργειας, και στην οποία κανένα κράτος 
μέλος δεν παραμένει αποκομμένο από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία 
μιας νέας, έξυπνης και ευέλικτης γενιάς 
υποδομών μεταφοράς, διανομής και 
αποθήκευσης είναι απαραίτητα στοιχεία 
για μια πλήρως ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, στην οποία 
διασφαλίζεται η προσφορά ενέργειας σε 
προσιτές τιμές, αξιοποιείται πλήρως η 
δυναμική της συμπαραγωγής και της 
απόδοσης, ακόμη και η εκμετάλλευση 
ανανεώσιμων και αειφόρων πηγών 
ενέργειας, και στην οποία κανένα κράτος 
μέλος δεν παραμένει αποκομμένο από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 176
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία 
μιας νέας, έξυπνης και ευέλικτης γενιάς 
υποδομών μεταφοράς, διανομής και 
αποθήκευσης είναι απαραίτητα στοιχεία 
για μια πλήρως ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, στην οποία 
διασφαλίζεται η προσφορά ενέργειας σε 
προσιτές τιμές, αξιοποιείται πλήρως η 

10. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία 
μιας νέας, έξυπνης και ευέλικτης γενιάς 
υποδομών μεταφοράς, διανομής και 
αποθήκευσης είναι απαραίτητα στοιχεία
για μια πλήρως ολοκληρωμένη και καλά 
συνδεδεμένη αγορά ενέργειας, στην οποία 
διασφαλίζεται η προσφορά ενέργειας σε 
προσιτές τιμές, αξιοποιείται πλήρως η 
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δυναμική της συμπαραγωγής και της 
απόδοσης, ακόμη και η εκμετάλλευση 
ανανεώσιμων και μη συμβατικών πηγών 
ενέργειας, και στην οποία κανένα κράτος 
μέλος δεν παραμένει αποκομμένο από τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου·

δυναμική της συμπαραγωγής, της 
ευελιξίας και της απόδοσης, ακόμη και η 
εκμετάλλευση ανανεώσιμων και μη
συμβατικών πηγών ενέργειας, και στην 
οποία κανένα κράτος μέλος δεν παραμένει 
αποκομμένο από τα ευρωπαϊκά δίκτυα 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου·

Or. en

Τροπολογία 177
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. επισημαίνει επίσης ότι η 
ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας προϋποθέτει την ενισχυμένη 
συνεργασία μεταξύ των διαχειριστών 
συστημάτων διανομής και μεταφοράς 
ώστε να καλύψουν αποτελεσματικότερα 
το αυξημένο μερίδιο της κατανεμημένης 
παραγωγής ενέργειας· τονίζει τη σημασία 
της εφαρμογής νέων προσεγγίσεων για 
την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης 
στα δίκτυα διανομής, οι οποίες δεν 
προϋποθέτουν πάντα την επέκταση και 
την ενίσχυση του δικτύου·

Or. en

Τροπολογία 178
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. επικροτεί την έμφαση της 
Επιτροπής στην ευελιξία που πρέπει να 
χαρακτηρίζει τα μελλοντικά ενεργειακά 
συστήματα της Ευρώπης· επισημαίνει 
ότι, σε όλα τα χρονικά πλαίσια, οι 
διασυνοριακές αγορές χονδρικής που 
λειτουργούν εύρυθμα είναι εύκολα 
προσβάσιμες πηγές ευελιξίας· ζητεί να 
καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για 
τη μελλοντική αξιοποίηση των 
τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας και 
την ανταπόκριση στη ζήτηση, καθώς όλα 
αυτά τα στοιχεία αποτελούν πρόσθετες 
πηγές ευελιξίας·

Or. en

Τροπολογία 179
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. πιστεύει ότι, όσο τα απομονωμένα 
κράτη μέλη παραμένουν αποκομμένα από 
το ευρωπαϊκό σύστημα παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, 
η Επιτροπή πρέπει, εφόσον τα εν λόγω 
κράτη μέλη το ζητούν, να συμμετέχει σε 
διαπραγματεύσεις με εξωτερικούς 
μονοπωλιακούς προμηθευτές ενέργειας 
σχετικά το θέμα των τιμών της ενέργειας, 
για παράδειγμα όταν πρόκειται για την 
αγορά φυσικού αερίου·

Or. lt

Τροπολογία 180
Fiona Hall, Kent Johansson



AM\935501EL.doc 95/116 PE510.685v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. τονίζει ότι μια διαφανής και πλήρως 
ενοποιημένη εσωτερική αγορά ενέργειας 
θα διευκολύνει την πιο αποδοτική 
οικονομικά ενσωμάτωση ενός σημαντικά
υψηλότερου μεριδίου ανανεώσιμων 
πηγών στην αγορά ενέργειας της ΕΕ, 
συμπιέζοντας έτσι το κόστος τους προς 
τα κάτω και δίνοντας ώθηση στην 
ανταγωνιστικότητά τους·

Or. en

Τροπολογία 181
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπενθυμίζει ότι ο στόχος που 
δεσμεύει τα κράτη μέλη να πετύχουν ένα 
επίπεδο διασύνδεσης ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου ίσο 
τουλάχιστον με το 10% της 
εγκατεστημένης παραγωγικής τους 
ικανότητας, όπως αποφασίστηκε από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2002 και το 
2007, δεν έχει επιτευχθεί ακόμα·

Or. en

Τροπολογία 182
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. επισημαίνει ότι η κοινωνική 
αποδοχή συνιστά σημαντική προϋπόθεση 
για την επέκταση της υποδομής δικτύων 
και απαιτεί έγκαιρη, συντονισμένη και 
διαφανή συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών·

Or. de

Τροπολογία 183
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. επισημαίνει ότι η επέκταση των 
δικτύων ενέργειας σε στρατηγικές 
περιοχές, όπως η Βαλτική Θάλασσα, έχει 
νευραλγική σημασία για να αυξηθεί η 
απόδοση της ενεργειακής κατανάλωσης 
και να διασφαλιστεί ο ενεργειακός 
εφοδιασμός των χωρών της ΕΕ που 
σήμερα εξαρτώνται από χώρες που δεν 
ανήκουν στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 184
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. θεωρεί ότι η ενεργειακή απόδοση 
είναι ένας από τους πιο αειφόρους και πιο 
αποδοτικούς οικονομικά τρόπους 
μείωσης των λογαριασμών ενέργειας ενώ 
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παράλληλα αυξάνει την ασφάλεια του 
εφοδιασμού, μειώνει τις ανάγκες για 
εισαγωγές ορυκτών καυσίμων και 
αποτρέπει τις ανθρακούχες εκπομπές· 
αναγνωρίζει ότι όποιο μέτρο προωθεί την 
ενεργειακή απόδοση πρέπει να είναι 
κατάλληλο για τις ανάγκες των 
καταναλωτών, αποδοτικά οικονομικό και 
να υποστηρίζεται από τα σωστά κίνητρα·

Or. en

Τροπολογία 185
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. υπογραμμίζει την ανάγκη συνέχισης 
του διαχωρισμού και της απορύθμισης 
των ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας 
προκειμένου να διασφαλιστεί ο 
ανταγωνισμός και ο εφοδιασμός με 
ηλεκτρική ενέργεια στις χαμηλότερες 
δυνατές τιμές·

Or. en

Τροπολογία 186
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10γ. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τα 
πορίσματα του ΔΟΕ, εάν 
πραγματοποιηθούν πιο τολμηρές 
ενέργειες για την ενεργειακή απόδοση, οι 
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εισαγωγές φυσικού αερίου στην ΕΕ 
μπορεί να μειωθούν κατά το ένα τρίτο το 
2035 και να ισοδυναμούν με 100 
δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού 
αερίου· επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό το 
γεγονός ότι ακόμα και οι πιο αισιόδοξες 
εκτιμήσεις του ΔΟΕ σχετικά με την 
παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στην ΕΕ κάνουν λόγο μόνο για 77 
δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου μέχρι το 
2035· συνιστά, επομένως, να 
επικεντρωθούν οι προσπάθειες στην 
εντατικοποίηση των μέτρων ενεργειακής 
απόδοσης δεδομένου ότι αυτά θα 
αποτελέσουν την καλύτερη επιλογή από 
οικονομικής πλευράς και από πλευράς 
ασφάλειας του εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 187
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. πιστεύει ότι πρέπει να ενθαρρύνονται 
οι επενδύσεις σε υποδομές μέσω σταθερών 
και φιλικών προς την καινοτομία 
ρυθμιστικών πλαισίων, αναγνωρίζοντας ότι 
αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με 
γνώμονα την αγορά· ωστόσο, αναγνωρίζει
ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι υποδομές
καίριας σημασίας ενδέχεται να μην είναι 
εμπορικά βιώσιμες απαιτώντας συνεπώς 
δημόσια χρηματοδότηση·

11. πιστεύει ότι πρέπει να ενθαρρύνονται 
οι επενδύσεις σε υποδομές μέσω σταθερών 
και φιλικών προς την καινοτομία 
ρυθμιστικών πλαισίων, αναγνωρίζοντας 
ότι, αν και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να 
διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο, οι 
μετατροπές των υποδομών δεν μπορούν 
να επιτευχθούν αν η δημόσια 
χρηματοδότηση δεν υποστηρίξει έργα 
υποδομών καίριας σημασίας τα οποία 
ενδέχεται να μην είναι εμπορικά βιώσιμα· 

Or. en
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Τροπολογία 188
Jens Rohde, Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. πιστεύει ότι πρέπει να ενθαρρύνονται 
οι επενδύσεις σε υποδομές μέσω σταθερών 
και φιλικών προς την καινοτομία 
ρυθμιστικών πλαισίων, αναγνωρίζοντας ότι 
αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με 
γνώμονα την αγορά· ωστόσο, αναγνωρίζει 
ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι υποδομές 
καίριας σημασίας ενδέχεται να μην είναι 
εμπορικά βιώσιμες απαιτώντας συνεπώς 
δημόσια χρηματοδότηση·

11. πιστεύει ότι πρέπει να ενθαρρύνονται 
οι επενδύσεις σε υποδομές μέσω σταθερών 
και φιλικών προς την καινοτομία 
ρυθμιστικών πλαισίων τα οποία, χωρίς να 
παρακωλύουν τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, θα επιτρέπουν στα 
συνταξιοδοτικά ταμεία και στους 
θεσμικούς επενδυτές να επενδύουν στη 
μεταφορά, αναγνωρίζοντας ότι αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με γνώμονα την 
αγορά· ωστόσο, αναγνωρίζει ότι σε 
ορισμένες περιπτώσεις οι υποδομές 
καίριας σημασίας ενδέχεται να μην είναι 
εμπορικά βιώσιμες απαιτώντας συνεπώς 
δημόσια χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 189
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. πιστεύει ότι πρέπει να ενθαρρύνονται 
οι επενδύσεις σε υποδομές μέσω σταθερών 
και φιλικών προς την καινοτομία 
ρυθμιστικών πλαισίων, αναγνωρίζοντας ότι 
αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με 
γνώμονα την αγορά· ωστόσο, αναγνωρίζει 
ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι υποδομές 
καίριας σημασίας ενδέχεται να μην είναι 
εμπορικά βιώσιμες απαιτώντας συνεπώς 
δημόσια χρηματοδότηση·

11. πιστεύει ότι πρέπει να ενθαρρύνονται 
οι επενδύσεις σε υποδομές μέσω σταθερών 
και φιλικών ιδίως προς την καινοτομία 
ρυθμιστικών πλαισίων, αναγνωρίζοντας ότι 
αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με 
γνώμονα την αγορά·

Or. fr
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Τροπολογία 190
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. πιστεύει ότι πρέπει να ενθαρρύνονται 
οι επενδύσεις σε υποδομές μέσω σταθερών 
και φιλικών προς την καινοτομία 
ρυθμιστικών πλαισίων, αναγνωρίζοντας ότι 
αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με 
γνώμονα την αγορά· ωστόσο, αναγνωρίζει 
ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι υποδομές 
καίριας σημασίας ενδέχεται να μην είναι 
εμπορικά βιώσιμες απαιτώντας συνεπώς 
δημόσια χρηματοδότηση·

11. πιστεύει ότι πρέπει να ενθαρρύνονται 
οι επενδύσεις σε υποδομές μέσω σταθερών 
και φιλικών προς την καινοτομία 
ρυθμιστικών πλαισίων, αναγνωρίζοντας ότι 
αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με 
γνώμονα την αγορά·

Or. en

Τροπολογία 191
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. πιστεύει ότι πρέπει να ενθαρρύνονται 
οι επενδύσεις σε υποδομές μέσω σταθερών 
και φιλικών προς την καινοτομία 
ρυθμιστικών πλαισίων, αναγνωρίζοντας ότι 
αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με 
γνώμονα την αγορά· ωστόσο, αναγνωρίζει 
ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι υποδομές 
καίριας σημασίας ενδέχεται να μην είναι 
εμπορικά βιώσιμες απαιτώντας συνεπώς 
δημόσια χρηματοδότηση·

11. πιστεύει ότι πρέπει να ενθαρρύνονται 
οι επενδύσεις σε υποδομές μέσω σταθερών 
και φιλικών προς την καινοτομία 
ρυθμιστικών πλαισίων, αναγνωρίζοντας ότι 
αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με 
γνώμονα την αγορά· ωστόσο, αναγνωρίζει 
ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι υποδομές 
καίριας σημασίας ενδέχεται να μην είναι 
εμπορικά βιώσιμες απαιτώντας συνεπώς 
δημόσια χρηματοδότηση· εμμένει στη 
σημασία των υποδομών καίριας 
σημασίας λαμβάνοντας υπόψη το ζήτημα 
της μετακύλισης του κόστους στους 
καταναλωτές·
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Or. fr

Τροπολογία 192
Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. πιστεύει ότι πρέπει να ενθαρρύνονται 
οι επενδύσεις σε υποδομές μέσω σταθερών 
και φιλικών προς την καινοτομία 
ρυθμιστικών πλαισίων, αναγνωρίζοντας ότι 
αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με 
γνώμονα την αγορά· ωστόσο, αναγνωρίζει 
ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι υποδομές 
καίριας σημασίας ενδέχεται να μην είναι 
εμπορικά βιώσιμες απαιτώντας συνεπώς 
δημόσια χρηματοδότηση·

11. πιστεύει ότι πρέπει να ενθαρρύνονται 
οι επενδύσεις σε υποδομές μέσω σταθερών 
και φιλικών προς την καινοτομία 
ρυθμιστικών πλαισίων, αναγνωρίζοντας ότι 
αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με 
γνώμονα την αγορά· ωστόσο, αναγνωρίζει 
ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι υποδομές 
καίριας σημασίας ενδέχεται να μην είναι 
εμπορικά βιώσιμες απαιτώντας συνεπώς 
δημόσια χρηματοδότηση· τονίζει ότι 
οποιαδήποτε κρατική χρηματοδότηση 
πρέπει να χρησιμοποιείται έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα με τη μικρότερη δυνατή 
επένδυση·

Or. lv

Τροπολογία 193
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. πιστεύει ότι πρέπει να ενθαρρύνονται 
οι επενδύσεις σε υποδομές μέσω σταθερών 
και φιλικών προς την καινοτομία 
ρυθμιστικών πλαισίων, αναγνωρίζοντας ότι 
αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με 
γνώμονα την αγορά· ωστόσο, αναγνωρίζει 
ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι υποδομές 
καίριας σημασίας ενδέχεται να μην είναι 
εμπορικά βιώσιμες απαιτώντας συνεπώς 

11. πιστεύει ότι πρέπει να ενθαρρύνονται 
οι αναγκαίες επενδύσεις σε υποδομές 
μέσω σταθερών και φιλικών προς την 
καινοτομία ρυθμιστικών πλαισίων, τα 
οποία θα ανταμείβουν καταλλήλως τις 
προγενέστερες και τις μελλοντικές 
επενδύσεις και θα καταμερίζουν το 
κόστος στους επωφελούμενους, 
αναγνωρίζοντας ότι αυτό μπορεί να 
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δημόσια χρηματοδότηση· επιτευχθεί μόνο με γνώμονα την αγορά· 
ωστόσο, αναγνωρίζει ότι σε ορισμένες 
περιπτώσεις οι υποδομές καίριας σημασίας 
ενδέχεται να μην είναι εμπορικά βιώσιμες 
απαιτώντας συνεπώς δημόσια 
χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 194
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. πιστεύει ότι πρέπει να ενθαρρύνονται 
οι επενδύσεις σε υποδομές μέσω σταθερών 
και φιλικών προς την καινοτομία 
ρυθμιστικών πλαισίων, αναγνωρίζοντας 
ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με 
γνώμονα την αγορά· ωστόσο, αναγνωρίζει 
ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι υποδομές 
καίριας σημασίας ενδέχεται να μην είναι 
εμπορικά βιώσιμες απαιτώντας συνεπώς 
δημόσια χρηματοδότηση·

11. πιστεύει ότι πρέπει να ενθαρρύνονται 
οι επενδύσεις σε υποδομές μέσω σταθερών 
και φιλικών προς την καινοτομία 
ρυθμιστικών πλαισίων· ωστόσο, 
αναγνωρίζει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις 
οι υποδομές καίριας σημασίας ενδέχεται να 
μην είναι εμπορικά βιώσιμες απαιτώντας 
συνεπώς δημόσια χρηματοδότηση·

Or. fr

Τροπολογία 195
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. πιστεύει ότι πρέπει να ενθαρρύνονται 
οι επενδύσεις σε υποδομές μέσω σταθερών 
και φιλικών προς την καινοτομία 
ρυθμιστικών πλαισίων, αναγνωρίζοντας ότι 
αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με 
γνώμονα την αγορά· ωστόσο, αναγνωρίζει 

11. πιστεύει ότι απαιτούνται επειγόντως 
και πρέπει να ενθαρρύνονται μεγάλης 
κλίμακας επενδύσεις σε υποδομές μέσω 
σταθερών και φιλικών προς τις επενδύσεις 
και προς την καινοτομία ρυθμιστικών 
πλαισίων, αναγνωρίζοντας ότι αυτό μπορεί 
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ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι υποδομές 
καίριας σημασίας ενδέχεται να μην είναι 
εμπορικά βιώσιμες απαιτώντας συνεπώς 
δημόσια χρηματοδότηση·

να επιτευχθεί μόνο με γνώμονα την αγορά· 
ωστόσο, αναγνωρίζει ότι σε ορισμένες 
περιπτώσεις οι υποδομές καίριας σημασίας 
ενδέχεται να μην είναι εμπορικά βιώσιμες 
απαιτώντας συνεπώς δημόσια 
χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 196
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. πιστεύει ότι πρέπει να ενθαρρύνονται 
οι επενδύσεις σε υποδομές μέσω σταθερών 
και φιλικών προς την καινοτομία 
ρυθμιστικών πλαισίων, αναγνωρίζοντας ότι 
αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με 
γνώμονα την αγορά· ωστόσο, αναγνωρίζει 
ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι υποδομές 
καίριας σημασίας ενδέχεται να μην είναι 
εμπορικά βιώσιμες απαιτώντας συνεπώς 
δημόσια χρηματοδότηση·

11. πιστεύει ότι πρέπει να ενθαρρύνονται 
οι επενδύσεις σε υποδομές μέσω 
σταθερών, φιλικών προς την καινοτομία 
και προβλέψιμων ρυθμιστικών πλαισίων, 
αναγνωρίζοντας ότι αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο με γνώμονα την αγορά· 
ωστόσο, αναγνωρίζει ότι σε ορισμένες 
περιπτώσεις οι υποδομές καίριας σημασίας 
ενδέχεται να μην είναι εμπορικά βιώσιμες 
απαιτώντας συνεπώς δημόσια 
χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 197
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. ωστόσο, αναγνωρίζει ότι σε 
ορισμένες περιπτώσεις οι υποδομές 
ενδέχεται να μην είναι βιώσιμες μόνο 
βάσει της λογικής της αγοράς και να 
απαιτούν επομένως δημόσια 
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χρηματοδότηση· προτείνει να γίνει μελέτη 
για ένα ευρωπαϊκό ταμείο επενδύσεων 
στα ενεργειακά δίκτυα που θα προσφέρει 
αυτήν τη δημόσια χρηματοδότηση και το 
οποίο θα τροφοδοτείται από υποχρεωτική 
ευρωπαϊκή εισφορά που θα εισπράττεται 
με βάση την ενεργειακή κατανάλωση 
στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 198
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. επισημαίνει ότι η αποκεντρωμένη 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές υπό τη μορφή συνεταιρισμών 
πολιτών που επενδύουν από κοινού στην 
παραγωγή και την παροχή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στο περιβάλλον τους 
μπορεί να ασκήσει πίεση στις τιμές της 
ενέργειας για τους πολίτες, να αυξήσει 
την ελκυστικότητα της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και να εξασφαλίσει 
τις αναγκαίες επενδύσεις·

Or. nl

Τροπολογία 199
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπογραμμίζει, ως προς αυτό, τον 
ρόλο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» και εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της για τον 
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τομέα της ενέργειας είναι μικρότερος σε 
σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής·

Or. fr

Τροπολογία 200
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι η έλλειψη ανοικτής και 
χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στην 
υποδομή μεταφοράς ενέργειας συνεχίζει 
να εμποδίζει τους νεοεισερχόμενους να 
ανταγωνίζονται ισότιμα τις κατεστημένες 
επιχειρήσεις·

12. επισημαίνει ότι παρά τη σημαντική 
πρόοδο που σημειώθηκε σε ό,τι αφορά 
την ελευθέρωση της αγοράς, παραμένει 
σημαντικό να διασφαλίζεται μια 
γενικότερα ανοικτή και χωρίς διακρίσεις 
πρόσβαση στην υποδομή μεταφοράς 
ενέργειας προκειμένου να μην 
εμποδίζονται οι νεοεισερχόμενοι να 
ανταγωνίζονται ισότιμα τις κατεστημένες 
επιχειρήσεις· 

Or. en

Τροπολογία 201
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι η έλλειψη ανοικτής και 
χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στην υποδομή 
μεταφοράς ενέργειας συνεχίζει να 
εμποδίζει τους νεοεισερχόμενους να 
ανταγωνίζονται ισότιμα τις κατεστημένες 
επιχειρήσεις·

12. επισημαίνει ότι η έλλειψη ανοικτής και 
χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στην υποδομή 
μεταφοράς ενέργειας συνεχίζει να 
εμποδίζει τους νεοεισερχόμενους να 
ανταγωνίζονται ισότιμα τις κατεστημένες 
επιχειρήσεις· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, 
ότι η τρίτη δέσμη μέτρων για την 
ενέργεια πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως 
τόσο για τις ευρωπαϊκές όσο και για τις 
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ξένες εταιρείες· θεωρεί ότι τυχόν 
εξαιρέσεις από τους εν λόγω κανόνες τις 
οποίες χορηγεί η Επιτροπή πρέπει να 
είναι περιορισμένες ως προς το πεδίο και 
τη διάρκεια εφαρμογής και να υπόκεινται 
στον έλεγχο του Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου· 

Or. en

Τροπολογία 202
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι η έλλειψη ανοικτής και 
χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στην υποδομή 
μεταφοράς ενέργειας συνεχίζει να 
εμποδίζει τους νεοεισερχόμενους να 
ανταγωνίζονται ισότιμα τις κατεστημένες 
επιχειρήσεις·

12. επισημαίνει ότι η έλλειψη ανοικτής και 
χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στην υποδομή 
μεταφοράς ενέργειας συνεχίζει να 
εμποδίζει τους νεοεισερχόμενους να 
ανταγωνίζονται ισότιμα τις κατεστημένες 
επιχειρήσεις· υπογραμμίζει την ανάγκη 
αντιμετώπισης των διαρθρωτικών 
στρεβλώσεων της αγοράς, όπως π.χ. οι 
ρυθμιζόμενες τιμές, η συγκέντρωση της 
αγοράς, οι επιδοτήσεις των ορυκτών 
καυσίμων και της πυρηνικής ενέργειας 
και η έλλειψη διαφάνειας στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 203
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι η έλλειψη ανοικτής και 
χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στην υποδομή 
μεταφοράς ενέργειας συνεχίζει να 

12. επισημαίνει ότι η έλλειψη ανοικτής και 
χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στην υποδομή 
μεταφοράς ενέργειας συνεχίζει να 
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εμποδίζει τους νεοεισερχόμενους να 
ανταγωνίζονται ισότιμα τις κατεστημένες 
επιχειρήσεις·

εμποδίζει τους νεοεισερχόμενους να 
ανταγωνίζονται ισότιμα τις κατεστημένες 
επιχειρήσεις και οδηγεί στο υψηλό 
επίπεδο συγκέντρωσης που παρατηρείται 
σε πολλά κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 204
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι η έλλειψη ανοικτής και 
χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στην υποδομή 
μεταφοράς ενέργειας συνεχίζει να 
εμποδίζει τους νεοεισερχόμενους να 
ανταγωνίζονται ισότιμα τις κατεστημένες 
επιχειρήσεις·

12. επισημαίνει ότι η έλλειψη ανοικτής και 
χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στην υποδομή 
μεταφοράς ενέργειας συνεχίζει, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, να εμποδίζει τους 
νεοεισερχόμενους και τους πολύ μικρούς 
παραγωγούς και τους αυτοπαραγωγούς 
με πλεόνασμα να συνδεθούν με το δίκτυο, 
δηλαδή να ανταγωνίζονται ισότιμα τις 
κατεστημένες επιχειρήσεις·

Or. fr

Τροπολογία 205
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι η έλλειψη ανοικτής και 
χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στην υποδομή 
μεταφοράς ενέργειας συνεχίζει να 
εμποδίζει τους νεοεισερχόμενους να 
ανταγωνίζονται ισότιμα τις κατεστημένες 
επιχειρήσεις·

12. επισημαίνει ότι η έλλειψη ανοικτής και 
χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στην υποδομή 
μεταφοράς ενέργειας συνεχίζει να 
εμποδίζει τους φορείς που είναι ήδη 
παρόντες στην αγορά αλλά ειδικά τους 
νεοεισερχόμενους να ανταγωνίζονται 
ισότιμα τις κατεστημένες επιχειρήσεις·

Or. en
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Τροπολογία 206
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι η έλλειψη ανοικτής και 
χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στην υποδομή 
μεταφοράς ενέργειας συνεχίζει να 
εμποδίζει τους νεοεισερχόμενους να 
ανταγωνίζονται ισότιμα τις κατεστημένες 
επιχειρήσεις·

12. επισημαίνει ότι σε ορισμένες χώρες η 
έλλειψη ανοικτής και χωρίς διακρίσεις 
πρόσβασης στην υποδομή μεταφοράς 
ενέργειας συνεχίζει να εμποδίζει τους 
νεοεισερχόμενους να ανταγωνίζονται 
ισότιμα τις κατεστημένες επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 207
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. τονίζει ότι η έλλειψη διαφάνειας και 
η ύπαρξη πρακτικών που νοθεύουν τον 
ανταγωνισμό στις ενεργειακές αγορές 
χονδρικής υπονομεύουν την εμπιστοσύνη 
των καταναλωτών· θεωρεί ότι υπάρχει 
επιτακτική ανάγκη να κατανοηθεί η 
διαμόρφωση του κόστους στις αγορές 
χονδρικής καθώς επίσης και ο 
αντίκτυπος στους λογαριασμούς των 
καταναλωτών· καλεί ως εκ τούτου την 
Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες 
προτάσεις μέχρι τα τέλη του 2014 σχετικά 
με τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών 
των αδυναμιών, προτείνοντας 
παραδείγματος χάρη την άμεση 
διασύνδεση των τιμών των αγορών 
άμεσης παράδοσης και των τιμών 
λιανικής·
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Or. en

Τροπολογία 208
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. υπενθυμίζει ότι προκειμένου να 
αποτραπεί ο κίνδυνος να αποκλείσουν το 
άνοιγμα της αγοράς κατεστημένοι 
προμηθευτές με δεσπόζουσα θέση, είναι 
σημαντικό να δημιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων 
επιχειρηματικών προτύπων, όπως 
παραδείγματος χάρη η δυνατότητα 
σύναψης συμβάσεων με πολλούς 
προμηθευτές ταυτόχρονα·

Or. en

Τροπολογία 209
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
αύξησης της αποθηκευτικής 
δυνατότητας προκειμένου να αυξηθεί η 
ασφάλεια του εφοδιασμού στην 
εσωτερική αγορά ενέργειας· θεωρεί ότι η 
αποθήκευση μέσω άντλησης μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 210
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους για να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα της αγοράς φυσικού 
αερίου, εμβαθύνοντας για παράδειγμα την 
ενοποίηση των εθνικών αγορών φυσικού 
αερίου μέσω της σύζευξης των αγορών, 
αυξάνοντας τις βραχυπρόθεσμες 
συναλλαγές φυσικού αερίου ή προϊόντων 
φυσικού αερίου, προωθώντας τη 
διασυνοριακή ενοποίηση των εθνικών 
αγορών σε εμπορικές περιοχές, π.χ. μέσω 
κοινών κανόνων, καθώς επίσης και τη 
διασυνοριακή πρόσβαση σε υποδομές 
αποθήκευσης και σε άλλες σχετικές 
υποδομές, μειώνοντας τις πάγιες δαπάνες 
στα τιμολόγια των δικτύων ώστε να 
διευκολυνθεί η παροχή ευελιξίας και 
εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα τους κανόνες 
περί ανταγωνισμού της ΕΕ στα 
μακροπρόθεσμα συμβόλαια για τον 
εφοδιασμό με φυσικό αέριο·

Or. en

Τροπολογία 211
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι κρίνεται απαραίτητο 
ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο –για 
παραγωγούς, ρυθμιστικές αρχές, 

13. επισημαίνει ότι κρίνεται απαραίτητο 
ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο –για 
παραγωγούς, ρυθμιστικές αρχές, 
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διαχειριστές δικτύου, προμηθευτές, 
παρόχους υπηρεσιών στην πλευρά της 
ζήτησης και, κυρίως, τελικούς 
καταναλωτές και επαγγελματίες-
καταναλωτές– με σκοπό την εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την 
προσέλκυση μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων στην ανάπτυξη υποδομών· 
υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη κωδίκων 
δικτύου και κανόνων πρέπει να οδηγήσει 
στην εναρμόνιση των διαδικασιών και τη 
διαλειτουργικότητα·

διαχειριστές δικτύου, προμηθευτές, 
παρόχους υπηρεσιών στην πλευρά της 
ζήτησης και, κυρίως, τελικούς 
καταναλωτές και επαγγελματίες-
καταναλωτές– με σκοπό την εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την 
προσέλκυση μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων στην ανάπτυξη υποδομών·

Or. en

Τροπολογία 212
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι κρίνεται απαραίτητο 
ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο –για 
παραγωγούς, ρυθμιστικές αρχές, 
διαχειριστές δικτύου, προμηθευτές, 
παρόχους υπηρεσιών στην πλευρά της 
ζήτησης και, κυρίως, τελικούς 
καταναλωτές και επαγγελματίες-
καταναλωτές– με σκοπό την εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την 
προσέλκυση μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων στην ανάπτυξη υποδομών· 
υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη κωδίκων 
δικτύου και κανόνων πρέπει να οδηγήσει 
στην εναρμόνιση των διαδικασιών και τη 
διαλειτουργικότητα·

13. επισημαίνει ότι κρίνεται απαραίτητο 
ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο –για 
παραγωγούς, ρυθμιστικές αρχές, 
διαχειριστές δικτύου, προμηθευτές, 
παρόχους υπηρεσιών στην πλευρά της 
ζήτησης και, κυρίως, τελικούς 
καταναλωτές και επαγγελματίες-
καταναλωτές– με σκοπό την εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την 
προσέλκυση μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων στην ανάπτυξη υποδομών· 
υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη κωδίκων 
δικτύου που ενσωματώνουν υγιείς και 
ισορροπημένους κανόνες οι οποίοι δεν 
εισάγουν διακρίσεις πρέπει να οδηγήσει 
στην εναρμόνιση της διαχείρισης των 
δικτύων, των σχεδίων της αγοράς και της 
διαλειτουργικότητας·

Or. en
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Τροπολογία 213
Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι κρίνεται απαραίτητο 
ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο –για 
παραγωγούς, ρυθμιστικές αρχές, 
διαχειριστές δικτύου, προμηθευτές, 
παρόχους υπηρεσιών στην πλευρά της 
ζήτησης και, κυρίως, τελικούς 
καταναλωτές και επαγγελματίες-
καταναλωτές– με σκοπό την εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την 
προσέλκυση μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων στην ανάπτυξη υποδομών· 
υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη κωδίκων 
δικτύου και κανόνων πρέπει να οδηγήσει 
στην εναρμόνιση των διαδικασιών και τη 
διαλειτουργικότητα·

13. επισημαίνει ότι κρίνεται απαραίτητο 
ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο –για 
παραγωγούς, ρυθμιστικές αρχές, 
διαχειριστές δικτύου, προμηθευτές, 
παρόχους υπηρεσιών στην πλευρά της 
ζήτησης και, κυρίως, τελικούς 
καταναλωτές και επαγγελματίες-
καταναλωτές– με σκοπό την εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την 
προσέλκυση μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων στην ανάπτυξη υποδομών· 
υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη κωδίκων 
δικτύου και κανόνων πρέπει να οδηγήσει 
στην εναρμόνιση των διαδικασιών και τη 
διαλειτουργικότητα· τονίζει ότι είναι 
εξαιρετικά σημαντικό οι συμφωνίες 
σχετικά με τον διαχωρισμό των δικτύων 
μεταφοράς, παραγωγής και παράδοσης 
να τηρούνται σε ολόκληρη την ΕΕ, 
περιλαμβανομένων των συμφωνιών 
σχετικά με την ανεξάρτητη θέση των 
ρυθμιστικών αρχών ενέργειας και των 
απαιτήσεων για την προστασία των 
καταναλωτών· τονίζει επομένως την 
ανάγκη να υποστηριχθεί και να 
αναπτυχθεί περαιτέρω ο ρόλος του 
Οργανισμού Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας (ACER), 
και ιδίως η δυνατότητά του να ελέγχει 
εξονυχιστικά τις αποφάσεις των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών και να διευθετεί 
διαφωνίες·

Or. en

Τροπολογία 214
Bernd Lange
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι κρίνεται απαραίτητο 
ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο –για 
παραγωγούς, ρυθμιστικές αρχές, 
διαχειριστές δικτύου, προμηθευτές, 
παρόχους υπηρεσιών στην πλευρά της 
ζήτησης και, κυρίως, τελικούς 
καταναλωτές και επαγγελματίες-
καταναλωτές– με σκοπό την εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την 
προσέλκυση μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων στην ανάπτυξη υποδομών· 
υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη κωδίκων 
δικτύου και κανόνων πρέπει να οδηγήσει 
στην εναρμόνιση των διαδικασιών και τη 
διαλειτουργικότητα·

13. επισημαίνει ότι κρίνεται απαραίτητο 
ένα σταθερό πολιτικό ρυθμιστικό πλαίσιο 
–για παραγωγούς, ρυθμιστικές αρχές, 
διαχειριστές δικτύου, προμηθευτές, 
παρόχους υπηρεσιών στην πλευρά της 
ζήτησης και, κυρίως, τελικούς 
καταναλωτές και επαγγελματίες-
καταναλωτές– με σκοπό την εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την 
προσέλκυση μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων στην ανάπτυξη υποδομών· 
υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη κωδίκων 
δικτύου και κανόνων πρέπει να οδηγήσει 
στην εναρμόνιση των διαδικασιών και τη 
διαλειτουργικότητα· προσθέτει ότι εκτός 
από την εφαρμογή πρέπει να 
διασφαλίζεται και η λειτουργικότητα και 
αποτελεσματικότητά τους·

Or. de

Τροπολογία 215
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι κρίνεται απαραίτητο 
ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο –για 
παραγωγούς, ρυθμιστικές αρχές, 
διαχειριστές δικτύου, προμηθευτές, 
παρόχους υπηρεσιών στην πλευρά της 
ζήτησης και, κυρίως, τελικούς 
καταναλωτές και επαγγελματίες-
καταναλωτές– με σκοπό την εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την 
προσέλκυση μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων στην ανάπτυξη υποδομών· 
υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη κωδίκων 
δικτύου και κανόνων πρέπει να οδηγήσει 

13. επισημαίνει ότι κρίνεται απαραίτητο 
ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο –για 
παραγωγούς, ρυθμιστικές αρχές, 
διαχειριστές δικτύου, προμηθευτές, 
παρόχους υπηρεσιών στην πλευρά της 
ζήτησης και, κυρίως, τελικούς 
καταναλωτές και επαγγελματίες-
καταναλωτές– με σκοπό την εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την 
προσέλκυση μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων στην ανάπτυξη υποδομών· 
υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη κωδίκων 
δικτύου και κανόνων πρέπει να οδηγήσει 
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στην εναρμόνιση των διαδικασιών και τη 
διαλειτουργικότητα·

στην εναρμόνιση των διαδικασιών και τη 
διαλειτουργικότητα, και για τον σκοπό 
αυτόν θα πρέπει οπωσδήποτε να 
προσαρμόζονται συνεχώς στις νέες 
εξελίξεις της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 216
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει τη σημασία της ενοποίησης 
των ενδοημερήσιων αγορών και των 
αγορών εξισορρόπησης και επισημαίνει 
ότι επειδή τα τρέχοντα αποτελέσματα 
από την ενοποίηση της αγοράς της 
προηγούμενης ημέρας είναι 
ενθαρρυντικά, πρέπει να 
πραγματοποιηθούν και άλλες ενέργειες 
που θα επιτρέψουν την ευρύτερη 
αξιοποίηση σε κρατικό επίπεδο και την 
ευρωπαϊκή ενοποίηση των 
ενδοημερήσιων αγορών και των αγορών 
εξισορρόπησης καθώς οι εν λόγω μορφές 
αγοράς έχουν καίρια σημασία για την 
αποδοτική ενσωμάτωση πάρα πολλών 
μεταβλητών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και για τη γενικότερη 
αποδοτική λειτουργία του συστήματος 
από οικονομική άποψη·

Or. en

Τροπολογία 217
András Gyürk, Alajos Mészáros

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. αναγνωρίζει ότι η αυξανόμενη 
ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες 
πηγές χωρίς την απαραίτητη ανάπτυξη 
υποδομών ενδέχεται να οδηγήσει σε μη 
συντονισμένες διασυνοριακές κυκλικές 
ροές και συνακόλουθα στη διαμόρφωση 
τιμών ενέργειας που δεν θα είναι οι 
καλύτερες δυνατές· τονίζει ότι η ευελιξία 
των υποδομών παραγωγής και 
μεταφοράς θα διατηρηθεί 
διασφαλίζοντας ασφαλή ενεργειακό 
εφοδιασμό και προσιτές τιμές·

Or. en

Τροπολογία 218
András Gyürk, Alajos Mészáros

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. παροτρύνει τα κράτη μέλη με υψηλή 
ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες 
πηγές να επισπεύσουν την ανάπτυξη των 
εθνικών εσωτερικών δικτύων ενέργειας 
που κρίνεται αναγκαία για να 
αντεπεξέλθουν στα αυξανόμενα επίπεδα 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές· επισημαίνει ότι η απαιτούμενη 
ανάπτυξη των υποδομών μπορεί να 
διαρκέσει πολλά χρόνια σε αυτές τις 
χώρες· ως εκ τούτου, ζητεί από την 
Επιτροπή να επεξεργαστεί έναν 
μηχανισμό ο οποίος θα παρέχει στα 
κράτη μέλη που πλήττονται από κυκλικές 
ροές μια δίκαιη αποζημίωση για τις 
ζημίες που υφίστανται έως ότου 
ολοκληρωθούν οι απαραίτητες 
επενδύσεις.

Or. en
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