
AM\935846EL.doc PE510.735v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

2013/2005(INI)

8.5.2013

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
219 - 462

Σχέδιο έκθεσης
Jerzy Buzek
(PE506.370v01-00)

για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας
(2013/2005(INI))



PE510.735v01-00 2/142 AM\935846EL.doc

EL

AM_Com_NonLegReport



AM\935846EL.doc 3/142 PE510.735v01-00

EL

Τροπολογία 219
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. παρατηρεί με ανησυχία ενδείξεις ότι 
ορισμένες εθνικές δράσεις λαμβάνονται 
και πάλι με σκοπό να επηρεάσουν τις 
αγορές ενέργειας, ειδικότερα όσον αφορά 
προσπάθειες που καταβάλλονται για τη 
διασφάλιση της παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας, καθώς τα κράτη μέλη
θεσπίζουν εθνικούς μηχανισμούς 
εκμετάλλευσης δυνατοτήτων δίχως να 
ερευνούν σε βάθος τη δυνατότητα 
διασυνοριακών λύσεων, επεμβαίνοντας 
ως εκ τούτου στην αγορά και 
στρεβλώνοντας τον σχεδιασμό της·

14. παρατηρεί ότι η αγορά ενέργειας από 
μόνη της ενδέχεται να μην είναι σε θέση 
να παράσχει επαρκή δυναμικότητα ώστε 
να διασφαλισθεί ο εφοδιασμός και ότι, 
δεδομένων των νέων εξελίξεων, όπως η 
αύξηση του φορτίου αιχμής ή το τεράστιο 
μερίδιο διακοπτόμενης παραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μπορεί να 
χρειάζεται να αναληφθούν 
συμπληρωματικές δράσεις σε εθνικό 
επίπεδο ώστε να διασφαλισθεί ο 
εφοδιασμός, ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να έχουν ήδη θεσπίσει ή να θεσπίζουν 
εθνικούς μηχανισμούς εκμετάλλευσης 
δυνατοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 220
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. παρατηρεί με ανησυχία ενδείξεις ότι 
ορισμένες εθνικές δράσεις λαμβάνονται 
και πάλι με σκοπό να επηρεάσουν τις 
αγορές ενέργειας, ειδικότερα όσον αφορά 
προσπάθειες που καταβάλλονται για τη 
διασφάλιση της παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας, καθώς τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν εθνικούς μηχανισμούς 
εκμετάλλευσης δυνατοτήτων δίχως να 

14. παρατηρεί ότι ορισμένα κράτη μέλη 
έχουν ήδη θεσπίσει ή σκοπεύουν να 
θεσπίσουν εθνικούς μηχανισμούς 
εκμετάλλευσης δυνατοτήτων προκειμένου 
να διασφαλισθεί η παροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας. Παρότι οι εν λόγω μηχανισμοί 
είναι απαραίτητοι λόγω της παρουσίας 
στοιχείων που ενδέχεται να στρεβλώσουν 
την αποτελεσματική λειτουργία των 
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ερευνούν σε βάθος τη δυνατότητα 
διασυνοριακών λύσεων, επεμβαίνοντας 
ως εκ τούτου στην αγορά και 
στρεβλώνοντας τον σχεδιασμό της·

αποκλειστικώς ενεργειακών αγορών, 
πρέπει να ληφθεί μια πιο συντονισμένη 
προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου 
να διασφαλισθεί ότι είναι αναγκαίοι, 
αποτελεσματικοί, διαφανείς και δεν 
εισάγουν διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 221
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. παρατηρεί με ανησυχία ενδείξεις ότι 
ορισμένες εθνικές δράσεις λαμβάνονται 
και πάλι με σκοπό να επηρεάσουν τις 
αγορές ενέργειας, ειδικότερα όσον αφορά 
προσπάθειες που καταβάλλονται για τη 
διασφάλιση της παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας, καθώς τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
εθνικούς μηχανισμούς εκμετάλλευσης 
δυνατοτήτων δίχως να ερευνούν σε βάθος 
τη δυνατότητα διασυνοριακών λύσεων,
επεμβαίνοντας ως εκ τούτου στην αγορά 
και στρεβλώνοντας τον σχεδιασμό της·

14. παρατηρεί με ανησυχία ότι εθνικές 
δράσεις λαμβάνονται και πάλι με σκοπό να 
επηρεάσουν τις αγορές ενέργειας, καθώς 
τα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνικούς 
μηχανισμούς εκμετάλλευσης δυνατοτήτων 
δίχως να ερευνούν δεόντως όλες τις 
πιθανές εναλλακτικές λύσεις, ειδικότερα 
όσον αφορά την ευελιξία των πόρων –
όπως για παράδειγμα τη διαχείριση από 
την πλευρά της ζήτησης, την αποθήκευση 
και τις φυσικές διασυνδέσεις–
επεμβαίνοντας ως εκ τούτου στην αγορά 
και στρεβλώνοντας τον σχεδιασμό της, 
δημιουργώντας παράλληλα πιθανά 
φαινόμενα εγκλωβισμού·

Or. en

Τροπολογία 222
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. παρατηρεί με ανησυχία ενδείξεις ότι 14. παρατηρεί ότι παρά τη συνεκτίμηση 
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ορισμένες εθνικές δράσεις λαμβάνονται 
και πάλι με σκοπό να επηρεάσουν τις 
αγορές ενέργειας, ειδικότερα όσον αφορά 
προσπάθειες που καταβάλλονται για τη 
διασφάλιση της παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας, καθώς τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν εθνικούς μηχανισμούς 
εκμετάλλευσης δυνατοτήτων δίχως να 
ερευνούν σε βάθος τη δυνατότητα 
διασυνοριακών λύσεων, επεμβαίνοντας 
ως εκ τούτου στην αγορά και 
στρεβλώνοντας τον σχεδιασμό της·

της δυνατότητας διασυνοριακών λύσεων 
ορισμένα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνικούς 
μηχανισμούς εκμετάλλευσης δυνατοτήτων 
προκειμένου να διασφαλίσουν την παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας· εκτιμά ότι οι εν 
λόγω μηχανισμοί πρέπει να είναι 
ουδέτεροι από τεχνολογική, 
δημοσιονομική άποψη και από την 
άποψη του ανταγωνισμού· 

Or. fr

Τροπολογία 223
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. παρατηρεί με ανησυχία ενδείξεις ότι 
ορισμένες εθνικές δράσεις λαμβάνονται 
και πάλι με σκοπό να επηρεάσουν τις 
αγορές ενέργειας, ειδικότερα όσον αφορά 
προσπάθειες που καταβάλλονται για τη 
διασφάλιση της παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας, καθώς τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν εθνικούς μηχανισμούς 
εκμετάλλευσης δυνατοτήτων δίχως να 
ερευνούν σε βάθος τη δυνατότητα 
διασυνοριακών λύσεων, επεμβαίνοντας 
ως εκ τούτου στην αγορά και 
στρεβλώνοντας τον σχεδιασμό της·

14. παρατηρεί με ανησυχία ενδείξεις ότι 
ορισμένες εθνικές δράσεις λαμβάνονται 
και πάλι με σκοπό να επηρεάσουν τις 
αγορές ενέργειας· αναγνωρίζει ότι τα 
κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
εθνικούς μηχανισμούς εκμετάλλευσης 
δυνατοτήτων υπό την προϋπόθεση ότι 
αφορούν την προαγωγή της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ή της ενέργειας με 
χαμηλό επίπεδο ανθρακούχων εκπομπών 
και ταυτόχρονα αξιοποιούν στο έπακρο 
τις δυνατότητες των διασυνοριακών 
λύσεων·

Or. nl

Τροπολογία 224
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. παρατηρεί με ανησυχία ενδείξεις ότι 
ορισμένες εθνικές δράσεις λαμβάνονται 
και πάλι με σκοπό να επηρεάσουν τις 
αγορές ενέργειας, ειδικότερα όσον αφορά 
προσπάθειες που καταβάλλονται για τη 
διασφάλιση της παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας, καθώς τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
εθνικούς μηχανισμούς εκμετάλλευσης 
δυνατοτήτων δίχως να ερευνούν σε βάθος 
τη δυνατότητα διασυνοριακών λύσεων, 
επεμβαίνοντας ως εκ τούτου στην αγορά 
και στρεβλώνοντας τον σχεδιασμό της·

14. παρατηρεί με ανησυχία ενδείξεις ότι 
ορισμένες εθνικές δράσεις λαμβάνονται 
και πάλι με σκοπό να επηρεάσουν τις 
αγορές ενέργειας, γεγονός που μπορεί να 
οδηγήσει στον εγκλωβισμό των ενιαίων 
τεχνολογιών εντός εθνικών συνόρων ή –
ειδικότερα όσον αφορά προσπάθειες που 
καταβάλλονται για τη διασφάλιση της 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας– καθώς τα 
κράτη μέλη θεσπίζουν εθνικούς 
μηχανισμούς εκμετάλλευσης δυνατοτήτων
που είναι ασυμβίβαστοι με τους κοινούς 
κανόνες για την αγορά και τους κανόνες 
του ανταγωνισμού, επεμβαίνοντας ως εκ 
τούτου στη χονδρική αγορά και 
στρεβλώνοντας τον σχεδιασμό της· καλεί 
την Επιτροπή να παράσχει επειγόντως 
μια ενδελεχή ανάλυση σχετικά με την 
επάρκεια του περιφερειακού συστήματος 
και τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των 
μηχανισμών εκμετάλλευσης δυνατοτήτων 
στη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 225
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. παρατηρεί με ανησυχία ενδείξεις ότι 
ορισμένες εθνικές δράσεις λαμβάνονται 
και πάλι με σκοπό να επηρεάσουν τις 
αγορές ενέργειας, ειδικότερα όσον αφορά 
προσπάθειες που καταβάλλονται για τη 
διασφάλιση της παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας, καθώς τα κράτη μέλη θεσπίζουν 

14. παρατηρεί με ανησυχία ενδείξεις ότι 
ορισμένες εθνικές δράσεις λαμβάνονται 
και πάλι με σκοπό να επηρεάσουν τις 
αγορές ενέργειας, ειδικότερα όσον αφορά 
προσπάθειες που καταβάλλονται για τη 
διασφάλιση της παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας, καθώς τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
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εθνικούς μηχανισμούς εκμετάλλευσης 
δυνατοτήτων δίχως να ερευνούν σε βάθος 
τη δυνατότητα διασυνοριακών λύσεων, 
επεμβαίνοντας ως εκ τούτου στην αγορά 
και στρεβλώνοντας τον σχεδιασμό της·

εθνικούς μηχανισμούς εκμετάλλευσης 
δυνατοτήτων δίχως να ερευνούν σε βάθος 
τη δυνατότητα διασυνοριακών λύσεων ή 
να προβαίνουν σε συντονισμό σε επίπεδο 
ΕΕ, επεμβαίνοντας ως εκ τούτου στην 
αγορά και στρεβλώνοντας τον σχεδιασμό 
της· συμπληρώνει ότι καθίσταται ολοένα 
περισσότερο αναγκαίο ένα σταθερό 
πολιτικό πλαίσιο για την οικονομική 
εξασφάλιση των εν λόγω δυνατοτήτων, 
καθώς και μια προσαρμοσμένη 
διάρθρωση ενεργειακού εφοδιασμού· 
ζητεί έναν σχεδιασμό της αγοράς 
ενέργειας προσανατολισμένο στους 
μακροπρόθεσμους στόχους της πολιτικής 
της Ένωσης για την ενέργεια και το 
κλίμα, ο οποίος θα επιτρέπει την 
ολοκλήρωση των τεχνολογιών στον τομέα 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με 
στόχο την εμπορική τους εκμετάλλευση 
στην εσωτερική αγορά ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 226
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. παρατηρεί με ανησυχία ενδείξεις ότι 
ορισμένες εθνικές δράσεις λαμβάνονται 
και πάλι με σκοπό να επηρεάσουν τις 
αγορές ενέργειας, ειδικότερα όσον αφορά 
προσπάθειες που καταβάλλονται για τη 
διασφάλιση της παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας, καθώς τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
εθνικούς μηχανισμούς εκμετάλλευσης 
δυνατοτήτων δίχως να ερευνούν σε βάθος 
τη δυνατότητα διασυνοριακών λύσεων, 
επεμβαίνοντας ως εκ τούτου στην αγορά 
και στρεβλώνοντας τον σχεδιασμό της·

14. παρατηρεί με ανησυχία ενδείξεις ότι 
ορισμένες εθνικές δράσεις λαμβάνονται 
και πάλι με σκοπό να επηρεάσουν τις 
αγορές ενέργειας, ειδικότερα όσον αφορά 
προσπάθειες που καταβάλλονται για τη 
διασφάλιση της παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας, καθώς τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
εθνικούς μηχανισμούς εκμετάλλευσης 
δυνατοτήτων δίχως να ερευνούν σε βάθος 
τη δυνατότητα διασυνοριακών λύσεων, 
επεμβαίνοντας ως εκ τούτου στην αγορά 
και στρεβλώνοντας τον σχεδιασμό της· ως 
εκ τούτου, ενώ δεν αποκλείει τη θέσπιση 
μηχανισμών αυτού του είδους, ζητεί από 
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τα κράτη μέλη να συνεργασθούν με την 
Επιτροπή για την έγκριση 
κατευθυντήριων γραμμών σε επίπεδο ΕΕ 
σχετικά με τον τρόπο θέσπισης 
μηχανισμών για τη δυναμικότητα της 
αγοράς, εάν κρίνεται απαραίτητο, 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι 
στρεβλώσεις που προκαλούν στην 
εσωτερική αγορά· 

Or. en

Τροπολογία 227
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. παρατηρεί με ανησυχία ενδείξεις ότι 
ορισμένες εθνικές δράσεις λαμβάνονται 
και πάλι με σκοπό να επηρεάσουν τις 
αγορές ενέργειας, ειδικότερα όσον αφορά 
προσπάθειες που καταβάλλονται για τη 
διασφάλιση της παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας, καθώς τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
εθνικούς μηχανισμούς εκμετάλλευσης 
δυνατοτήτων δίχως να ερευνούν σε βάθος 
τη δυνατότητα διασυνοριακών λύσεων, 
επεμβαίνοντας ως εκ τούτου στην αγορά 
και στρεβλώνοντας τον σχεδιασμό της·

14. παρατηρεί με ανησυχία ενδείξεις ότι
ορισμένες εθνικές δράσεις λαμβάνονται 
και πάλι με σκοπό να επηρεάσουν τις 
αγορές ενέργειας, ειδικότερα όσον αφορά 
προσπάθειες που καταβάλλονται για τη 
διασφάλιση της παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας, καθώς τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
εθνικούς μηχανισμούς εκμετάλλευσης 
δυνατοτήτων δίχως να ερευνούν σε βάθος 
τη δυνατότητα διασυνοριακών λύσεων, 
επεμβαίνοντας ως εκ τούτου στην αγορά 
και στρεβλώνοντας τον σχεδιασμό της· 
πιστεύει ότι εάν οι εθνικοί μηχανισμοί 
εκμετάλλευσης δυνατοτήτων δεν 
θεσπισθούν με συντονισμένο τρόπο σε 
ολόκληρη την ΕΕ, υπάρχει ενδεχομένως ο 
κίνδυνος να προκαλέσουν τον περαιτέρω 
κατακερματισμό της αγοράς ενέργειας 
της Ευρώπης, προβαίνοντας εκ των 
πραγμάτων σε διακρίσεις κατά των 
εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 228
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. παρατηρεί με ανησυχία ενδείξεις ότι 
ορισμένες εθνικές δράσεις λαμβάνονται 
και πάλι με σκοπό να επηρεάσουν τις 
αγορές ενέργειας, ειδικότερα όσον αφορά 
προσπάθειες που καταβάλλονται για τη 
διασφάλιση της παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας, καθώς τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
εθνικούς μηχανισμούς εκμετάλλευσης
δυνατοτήτων δίχως να ερευνούν σε βάθος 
τη δυνατότητα διασυνοριακών λύσεων, 
επεμβαίνοντας ως εκ τούτου στην αγορά 
και στρεβλώνοντας τον σχεδιασμό της·

14. παρατηρεί με ανησυχία ενδείξεις ότι 
ορισμένες εθνικές δράσεις λαμβάνονται 
και πάλι με σκοπό να επηρεάσουν τις 
αγορές ενέργειας, ειδικότερα όσον αφορά 
προσπάθειες που καταβάλλονται για τη 
διασφάλιση της παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας, καθώς τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
εθνικούς μηχανισμούς εκμετάλλευσης 
δυνατοτήτων δίχως να ερευνούν σε βάθος 
τη δυνατότητα διασυνοριακών λύσεων, 
επεμβαίνοντας ως εκ τούτου στην αγορά 
και στρεβλώνοντας τον σχεδιασμό της, 
μεταξύ άλλων και ειδικότερα στα όμορα 
κράτη μέλη, και προκαλώντας κίνδυνο 
στεγανοποίησης των εθνικών αγορών·

Or. de

Τροπολογία 229
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. παρατηρεί με ανησυχία ενδείξεις ότι 
ορισμένες εθνικές δράσεις λαμβάνονται 
και πάλι με σκοπό να επηρεάσουν τις 
αγορές ενέργειας, ειδικότερα όσον αφορά 
προσπάθειες που καταβάλλονται για τη 
διασφάλιση της παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας, καθώς τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
εθνικούς μηχανισμούς εκμετάλλευσης 
δυνατοτήτων δίχως να ερευνούν σε βάθος 
τη δυνατότητα διασυνοριακών λύσεων, 
επεμβαίνοντας ως εκ τούτου στην αγορά 
και στρεβλώνοντας τον σχεδιασμό της·

14. παρατηρεί με ανησυχία ενδείξεις ότι 
ορισμένες εθνικές δράσεις λαμβάνονται 
και πάλι με σκοπό να επηρεάσουν τις 
αγορές ενέργειας, ειδικότερα όσον αφορά 
προσπάθειες που καταβάλλονται για τη 
διασφάλιση της παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας, καθώς τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
εθνικούς μηχανισμούς εκμετάλλευσης 
δυνατοτήτων δίχως να ερευνούν σε βάθος 
τη δυνατότητα διασυνοριακών λύσεων, 
επεμβαίνοντας ως εκ τούτου στην αγορά 
και στρεβλώνοντας τον σχεδιασμό της· 
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ζητεί, ως εκ τούτου, από τα κράτη μέλη 
να μην αναλαμβάνουν τέτοιου είδους 
δράσεις·

Or. sl

Τροπολογία 230
Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. παρατηρεί με ανησυχία ενδείξεις ότι 
ορισμένες εθνικές δράσεις λαμβάνονται 
και πάλι με σκοπό να επηρεάσουν τις 
αγορές ενέργειας, ειδικότερα όσον αφορά 
προσπάθειες που καταβάλλονται για τη 
διασφάλιση της παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας, καθώς τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
εθνικούς μηχανισμούς εκμετάλλευσης 
δυνατοτήτων δίχως να ερευνούν σε βάθος 
τη δυνατότητα διασυνοριακών λύσεων, 
επεμβαίνοντας ως εκ τούτου στην αγορά 
και στρεβλώνοντας τον σχεδιασμό της·

14. παρατηρεί με ανησυχία ενδείξεις ότι 
ορισμένες εθνικές δράσεις λαμβάνονται 
και πάλι με σκοπό να επηρεάσουν τις 
αγορές ενέργειας, ειδικότερα όσον αφορά 
προσπάθειες που καταβάλλονται για τη 
διασφάλιση της παροχής φυσικού αερίου 
και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς τα κράτη 
μέλη θεσπίζουν εθνικούς μηχανισμούς 
εκμετάλλευσης δυνατοτήτων δίχως να 
ερευνούν σε βάθος τη δυνατότητα 
διασυνοριακών λύσεων, επεμβαίνοντας ως 
εκ τούτου στην αγορά και στρεβλώνοντας 
τον σχεδιασμό της·

Or. en

Τροπολογία 231
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι, έως σήμερα, δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί οι μηχανισμοί 
συνεργασίας που θεσπίσθηκαν με την 
οδηγία 2009/28/ΕΚ σχετικά με την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
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ανανεώσιμες πηγές· επισημαίνει τις 
διαπιστώσεις της Επιτροπής, σύμφωνα 
με τις οποίες η καλύτερη χρήση των 
υφιστάμενων δυνατοτήτων συνεργασίας 
θα αποφέρει σημαντικά οφέλη, όπως η 
ενίσχυση του εμπορίου· καλεί τα κράτη 
μέλη να αξιοποιήσουν, κατά περίπτωση, 
σε μεταγενέστερο στάδιο τους 
μηχανισμούς συνεργασίας με καλύτερο 
τρόπο, καθώς και να εντείνουν την 
επικοινωνία μεταξύ τους· 

Or. en

Τροπολογία 232
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. αναγνωρίζει ότι οι αποκλειστικώς 
ενεργειακές αγορές θα συνεχίσουν να 
δίνουν αγορακεντρικά μηνύματα τιμών 
εάν διασφαλίζεται κατάλληλο επίπεδο 
διαφάνειας και παρακολούθησης της 
αγοράς· παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διερευνήσουν πρόσθετες 
έννοιες της αγοράς ενέργειας οι οποίες, σε 
αντίθεση με τους υφιστάμενους εθνικούς 
μηχανισμούς εκμετάλλευσης 
δυνατοτήτων, μπορούν ενδεχομένως να 
αποφέρουν μονίμως έσοδα σε επενδυτές 
σε όλα τα είδη ηλεκτροπαραγωγής και 
σχετικής τεχνολογίας και να 
διασφαλίσουν την πιο οικονομικά 
αποδοτική και μη διακριτική παροχή 
ευελιξίας και βοηθητικών υπηρεσιών 
στον τομέα της ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 233
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να θέσουν προϋποθέσεις για τη 
θέσπιση οποιουδήποτε είδους μηχανισμού 
εκμετάλλευσης δυνατοτήτων: όλα τα 
μέτρα ευελιξίας, όπως η διαχείριση από 
πλευράς ζήτησης, η συμπαραγωγή 
ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΠΗΘ), οι 
δυνατότητες αποθήκευσης και η 
δυναμικότητα διασύνδεσης πρέπει πρώτα 
να έχουν πλήρως ερευνηθεί και 
χρησιμοποιηθεί· θα πρέπει, επίσης, να 
προηγηθεί λεπτομερής αξιολόγηση της 
δυναμικότητας· τέλος, πρέπει να 
σχεδιαστούν πιθανοί μηχανισμοί 
εκμετάλλευσης δυνατοτήτων σε 
υπερεθνικό επίπεδο, περιορισμένης 
χρονικής διάρκειας, με ανταγωνιστικά 
κριτήρια ανάθεσης και απαιτήσεις για τις 
εκπομπές CO2 και την αύξησή τους·

Or. en

Τροπολογία 234
Jens Rohde, Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. επιδοκιμάζει την πολιτική της 
Επιτροπής να διερευνήσει διασυνοριακές 
λύσεις· τονίζει ότι προτού θεσπιστούν 
τυχόν περιφερειακά ή εθνικά μέτρα, θα 
πρέπει να πραγματοποιηθεί δέουσα 
ανάλυση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν 
υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τη 
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δυναμικότητα και εάν δεν υπάρχουν 
εναλλακτικές λύσεις, καθώς και να 
εξακριβωθεί ότι τα προτεινόμενα μέτρα 
λαμβάνουν υπόψη τις διασυνοριακές 
επιπτώσεις·

Or. en

Τροπολογία 235
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη αγορών 
εξισορρόπησης ηλεκτρικής ενέργειας πριν 
από ή παράλληλα με τη θέσπιση 
μηχανισμών για τη δυναμικότητα της 
αγοράς· επισημαίνει τον ρόλο που 
σχεδιάζουν επί του παρόντος να 
διαδραματίσουν οι εν λόγω αγορές σε 
ορισμένα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 236
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. παροτρύνει την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τον ACER (οργανισμό 
συνεργασίας των ρυθμιστικών αρχών 
ενέργειας) να εργαστούν με 
προνοητικότητα για την ταχεία 
εμβάθυνση των περιφερειακών αγορών 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
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μέσω θέσπισης κοινών κανονισμών, όπως 
η χρονική στιγμή τερματισμού 
προσφορών·

Or. en

Τροπολογία 237
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ στο σύνολό της 
πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τις 
δυνατότητες όλων των πηγών ενέργειας 
που βρίσκονται στη διάθεση των κρατών 
μελών της ΕΕ, πάντοτε με την επιφύλαξη 
είτε του δικαιώματος των κρατών μελών 
να επιλέγουν το ενεργειακό τους μείγμα 
είτε της ανάγκης για καλύτερο 
συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 238
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ στο σύνολό της 
πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τις 
δυνατότητες όλων των πηγών ενέργειας 
που βρίσκονται στη διάθεση των κρατών 
μελών της ΕΕ, πάντοτε με την επιφύλαξη 
είτε του δικαιώματος των κρατών μελών 
να επιλέγουν το ενεργειακό τους μείγμα 
είτε της ανάγκης για καλύτερο 
συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

15. αναγνωρίζει ότι το δικαίωμα των 
κρατών μελών να επιλέγουν το ενεργειακό 
τους μείγμα προκύπτει λόγω της μεγάλης 
ετερογένειας των πηγών ενέργειας που 
βρίσκονται στη διάθεσή τους και λόγω 
των τεχνολογικών και επενδυτικών 
επιλογών που είχαν γίνει μέχρι τότε· 
υποστηρίζει ότι η εκμετάλλευση αυτών 
των διαφορετικών δυνατοτήτων πρέπει 
να πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
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καλύτερου συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ 
και στη βάση σεβασμού φιλόδοξων 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
κριτηρίων·

Or. fr

Τροπολογία 239
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ στο σύνολό της 
πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τις
δυνατότητες όλων των πηγών ενέργειας 
που βρίσκονται στη διάθεση των κρατών 
μελών της ΕΕ, πάντοτε με την επιφύλαξη 
είτε του δικαιώματος των κρατών μελών 
να επιλέγουν το ενεργειακό τους μείγμα 
είτε της ανάγκης για καλύτερο συντονισμό 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

15. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ στο σύνολό της 
πρέπει να καταβάλει προσπάθειες ώστε 
να καταστεί όσο το δυνατόν πιο 
αυτάρκης στον τομέα της ενέργειας και, 
κατά αυτόν τον τρόπο, να αξιοποιήσει 
πλήρως τις δυνατότητες παραγωγής
οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμης 
ενέργειας, πάντοτε με την επιφύλαξη είτε 
του δικαιώματος των κρατών μελών να 
επιλέγουν το ενεργειακό τους μείγμα είτε 
της ανάγκης για καλύτερο συντονισμό σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. fi

Τροπολογία 240
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ στο σύνολό της 
πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τις 
δυνατότητες όλων των πηγών ενέργειας 
που βρίσκονται στη διάθεση των κρατών 
μελών της ΕΕ, πάντοτε με την επιφύλαξη 

15. αναγνωρίζει το δικαίωμα των κρατών 
μελών να επιλέγουν το ενεργειακό τους 
μείγμα και την ανάγκη για καλύτερο 
συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά 
την επίτευξη των τριών στόχων της 
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είτε του δικαιώματος των κρατών μελών 
να επιλέγουν το ενεργειακό τους μείγμα 
είτε της ανάγκης για καλύτερο συντονισμό 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

πολιτικής της ΕΕ για την ενέργεια στο 
σύνολό της, δηλαδή της 
ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας 
και της ασφάλειας εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 241
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ στο σύνολό της 
πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τις 
δυνατότητες όλων των πηγών ενέργειας 
που βρίσκονται στη διάθεση των κρατών 
μελών της ΕΕ, πάντοτε με την επιφύλαξη 
είτε του δικαιώματος των κρατών μελών 
να επιλέγουν το ενεργειακό τους μείγμα 
είτε της ανάγκης για καλύτερο 
συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

15. αναγνωρίζει ότι πάντοτε με την 
επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών 
μελών να επιλέγουν το ενεργειακό τους 
μείγμα, είναι αναγκαία η αύξηση του 
συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών στον τομέα της 
ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 242
Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ στο σύνολό της 
πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τις 
δυνατότητες όλων των πηγών ενέργειας 
που βρίσκονται στη διάθεση των κρατών 
μελών της ΕΕ, πάντοτε με την επιφύλαξη 
είτε του δικαιώματος των κρατών μελών 
να επιλέγουν το ενεργειακό τους μείγμα 
είτε της ανάγκης για καλύτερο συντονισμό 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

15. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ στο σύνολό της 
πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τις 
δυνατότητες όλων των βιώσιμων πηγών 
ενέργειας που βρίσκονται στη διάθεση των 
κρατών μελών της ΕΕ, πάντοτε με την 
επιφύλαξη είτε του δικαιώματος των 
κρατών μελών να επιλέγουν το ενεργειακό 
τους μείγμα είτε της ανάγκης για καλύτερο 
συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ζητεί, 
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επ’ αυτού, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στον σημαντικό της πράσινης 
βιομηχανίας και των αγροτικών περιοχών 
για την παραγωγή ενέργειας μικρής 
κλίμακας και βιώσιμης ενέργειας στο 
πλαίσιο της μετάβασης σε μια κοινωνία
χωρίς ορυκτά καύσιμα·

Or. sv

Τροπολογία 243
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ στο σύνολό της 
πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τις 
δυνατότητες όλων των πηγών ενέργειας 
που βρίσκονται στη διάθεση των κρατών 
μελών της ΕΕ, πάντοτε με την επιφύλαξη 
είτε του δικαιώματος των κρατών μελών 
να επιλέγουν το ενεργειακό τους μείγμα 
είτε της ανάγκης για καλύτερο συντονισμό 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

15. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ στο σύνολό της 
πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τις 
δυνατότητες όλων των πηγών ενέργειας 
που βρίσκονται στη διάθεση των κρατών 
μελών της ΕΕ, πάντοτε με την επιφύλαξη 
είτε του δικαιώματος των κρατών μελών 
να επιλέγουν το ενεργειακό τους μείγμα 
είτε της ανάγκης για καλύτερο συντονισμό 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο· υπογραμμίζει ότι η 
ευρωπαϊκή πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη 
τους στόχους για την ενέργεια και το 
κλίμα, δεν θα πρέπει να επιχειρεί να 
«επιλέγει νικητές» ούτε να προωθεί 
επιμέρους πηγές ενέργειας έναντι άλλων·

Or. en

Τροπολογία 244
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ στο σύνολό της 
πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τις 
δυνατότητες όλων των πηγών ενέργειας 

15. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ στο σύνολό της 
πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τις 
δυνατότητες όλων των πηγών ενέργειας 
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που βρίσκονται στη διάθεση των κρατών 
μελών της ΕΕ, πάντοτε με την επιφύλαξη 
είτε του δικαιώματος των κρατών μελών 
να επιλέγουν το ενεργειακό τους μείγμα 
είτε της ανάγκης για καλύτερο συντονισμό 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

που βρίσκονται στη διάθεση των κρατών 
μελών της ΕΕ, πάντοτε με την επιφύλαξη 
είτε του δικαιώματος των κρατών μελών 
να επιλέγουν το ενεργειακό τους μείγμα –
το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει την 
πυρηνική ενέργεια, υπό την προϋπόθεση 
ότι τηρούνται τα βέλτιστα πρότυπα 
ασφαλείας – είτε της ανάγκης για 
καλύτερο συντονισμό σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

Or. lt

Τροπολογία 245
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ στο σύνολό της 
πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τις 
δυνατότητες όλων των πηγών ενέργειας 
που βρίσκονται στη διάθεση των κρατών 
μελών της ΕΕ, πάντοτε με την επιφύλαξη 
είτε του δικαιώματος των κρατών μελών 
να επιλέγουν το ενεργειακό τους μείγμα 
είτε της ανάγκης για καλύτερο συντονισμό 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

15. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ στο σύνολό της 
πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τις 
δυνατότητες όλων των πηγών ενέργειας 
που βρίσκονται στη διάθεση των κρατών 
μελών της ΕΕ, πάντοτε με την επιφύλαξη 
είτε του δικαιώματος των κρατών μελών 
να επιλέγουν το ενεργειακό τους μείγμα 
είτε της ανάγκης για καλύτερο συντονισμό 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο τη 
μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από την 
εξωτερική ενέργεια και την ενίσχυση της 
οικονομικής ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 246
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ στο σύνολό της 
πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τις 
δυνατότητες όλων των πηγών ενέργειας 
που βρίσκονται στη διάθεση των κρατών 
μελών της ΕΕ, πάντοτε με την επιφύλαξη 
είτε του δικαιώματος των κρατών μελών 
να επιλέγουν το ενεργειακό τους μείγμα 
είτε της ανάγκης για καλύτερο συντονισμό 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

15. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ στο σύνολό της 
πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τις 
δυνατότητες όλων των πηγών ενέργειας 
που βρίσκονται στη διάθεση των κρατών 
μελών της ΕΕ, πάντοτε με την επιφύλαξη 
είτε του δικαιώματος των κρατών μελών 
να επιλέγουν το ενεργειακό τους μείγμα 
είτε της ανάγκης για καλύτερο συντονισμό 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο· επισημαίνει τη 
σημασία της αναδιάρθρωσης και του 
συντονισμού της ενεργειακής πολιτικής 
της Ευρώπης σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 247
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ στο σύνολό της 
πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τις 
δυνατότητες όλων των πηγών ενέργειας 
που βρίσκονται στη διάθεση των κρατών 
μελών της ΕΕ, πάντοτε με την επιφύλαξη 
είτε του δικαιώματος των κρατών μελών 
να επιλέγουν το ενεργειακό τους μείγμα 
είτε της ανάγκης για καλύτερο συντονισμό 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

15. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ στο σύνολό της
πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τις 
δυνατότητες όλων των πηγών ενέργειας 
που βρίσκονται στη διάθεση των κρατών 
μελών της ΕΕ, πάντοτε με την επιφύλαξη 
του δικαιώματος των κρατών μελών να 
επιλέγουν το ενεργειακό τους μείγμα, της 
ανάγκης για καλύτερο συντονισμό σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο ή τους 
μακροπρόθεσμους στόχους για την 
ενέργεια και το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 248
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ στο σύνολό της 
πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τις 
δυνατότητες όλων των πηγών ενέργειας 
που βρίσκονται στη διάθεση των κρατών 
μελών της ΕΕ, πάντοτε με την επιφύλαξη 
είτε του δικαιώματος των κρατών μελών 
να επιλέγουν το ενεργειακό τους μείγμα 
είτε της ανάγκης για καλύτερο συντονισμό 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

15. τονίζει ότι η ΕΕ στο σύνολό της πρέπει 
να έχει ως στόχο να αξιοποιήσει τις 
δυνατότητες όλων των πηγών ενέργειας 
που βρίσκονται στη διάθεση των κρατών 
μελών της ΕΕ, πάντοτε με την επιφύλαξη 
είτε του δικαιώματος των κρατών μελών 
να επιλέγουν το ενεργειακό τους μείγμα 
είτε της ανάγκης για καλύτερο συντονισμό 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 249
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ στο σύνολό της 
πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τις 
δυνατότητες όλων των πηγών ενέργειας 
που βρίσκονται στη διάθεση των κρατών 
μελών της ΕΕ, πάντοτε με την επιφύλαξη 
είτε του δικαιώματος των κρατών μελών 
να επιλέγουν το ενεργειακό τους μείγμα 
είτε της ανάγκης για καλύτερο συντονισμό 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

15. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ στο σύνολό της 
πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τις 
δυνατότητες όλων των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας που βρίσκονται στη 
διάθεση των κρατών μελών της ΕΕ, 
πάντοτε με την επιφύλαξη είτε του 
δικαιώματος των κρατών μελών να 
επιλέγουν το ενεργειακό τους μείγμα είτε 
της ανάγκης για καλύτερο συντονισμό σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 250
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)



AM\935846EL.doc 21/142 PE510.735v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί την Επιτροπή – δεδομένου ότι 
η πυρηνική ενέργεια εξακολουθεί να είναι 
ιδιαίτερα σημαντική, ιδίως στα κράτη 
μέλη που παραμένουν αποφασισμένα να 
την εκμεταλλευτούν, και ότι, σε σύγκριση 
με άλλες μορφές παραγωγής ενέργειας, 
προσφέρει την καλύτερη σχέση 
ποιότητας/τιμής και, κατά αυτόν τρόπο, 
μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των 
δαπανών για τα ενεργειακά συστήματα 
και των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας –
να λάβει επίσημη θέση όσον αφορά την 
περαιτέρω ανάπτυξη της πυρηνικής 
ενέργειας βάσει της ανακοίνωσής της για 
τον ενεργειακό χάρτη πορείας για το 
2050·

Or. lt

Τροπολογία 251
Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. υπογραμμίζει ότι η Συνθήκη για την 
ΕΕ ζητεί αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών 
μελών, η οποία θα πρέπει να αποτελεί 
μέρος τόσο της καθημερινής εργασίας 
όσο και της διαχείρισης των κρίσεων της 
εσωτερικής και εξωτερικής ενεργειακής 
πολιτικής· ζητεί από την Επιτροπή να 
δώσει σαφή ορισμό στην «ενεργειακή 
αλληλεγγύη» προκειμένου να εξασφαλίσει 
ότι θα τηρείται από όλα τα κράτη μέλη·

Or. en
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Τροπολογία 252
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. υπογραμμίζει ότι, παρότι το 
δυναμικό για τις διάφορες ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας ποικίλλει μεταξύ των 
κρατών μελών, όλες οι περιφέρειες 
μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές·

Or. en

Τροπολογία 253
Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισης 
της αναμενόμενης αύξησης των 
εισαγωγών φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτες χώρες 
στην ΕΕ τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 
μακροπρόθεσμα, με στόχο τη διασφάλιση 
του ενεργειακού εφοδιασμού, την 
κατανομή του βάρους και τη θεμιτή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· 
επαναλαμβάνει ότι για ορισμένα κράτη 
μέλη αυτή η πρόκληση συνδέεται στενά 
με την εξάρτηση από τις εισαγωγές 
φυσικού αερίου και πετρελαίου 
αποκλειστικά από μία τρίτη χώρα και ότι 
η αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης 
απαιτεί την ανάληψη δράσης με στόχο τη 
διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των 
προμηθευτών ενέργειας, των οδών και 
των πηγών· αναγνωρίζει ότι ένας 
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στρατηγικός στόχος προς αυτήν την 
κατεύθυνση είναι η κατασκευή του 
Νότιου διαδρόμου μεταφοράς φυσικού 
αερίου, συμπεριλαμβανομένου του 
αγωγού Nabucco και της ενδεχόμενης 
σύνδεσης με χώρες της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και η 
κάλυψη του 10-20% περίπου των 
αναγκών της ΕΕ σε φυσικό αέριο μέσω 
της εν λόγω οδού εφοδιασμού, ώστε όλες 
οι ευρωπαϊκές περιφέρειες να έχουν 
φυσική πρόσβαση σε δύο τουλάχιστον 
διαφορετικές πηγές φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 254
Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. πιστεύει ότι μια ανοικτή και διαφανής 
εσωτερική αγορά, στην οποία όλες οι 
εταιρείες της ΕΕ και των τρίτων χωρών 
σέβονται το κοινοτικό κεκτημένο στον 
τομέα της ενέργειας, μπορεί να βοηθήσει 
στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής 
θέσης των προμηθευτών ενέργειας της ΕΕ 
έναντι των εξωτερικών ανταγωνιστών, 
καθώς αυτό κρίνεται εξαιρετικά σημαντικό 
αναφορικά με την προοπτική περαιτέρω 
συντονισμού της αγοράς εξωτερικής 
ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ· επισημαίνει ότι η 
αρχή της αμοιβαιότητας πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως γνώμονας στις σχέσεις 
με τους παρόχους ενέργειας της ΕΕ·

16. πιστεύει ότι μια ανοικτή και διαφανής 
εσωτερική αγορά, στην οποία όλες οι 
εταιρείες της ΕΕ και των τρίτων χωρών 
σέβονται το κοινοτικό κεκτημένο στον 
τομέα της ενέργειας, μπορεί να βοηθήσει 
στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής 
θέσης των προμηθευτών ενέργειας της ΕΕ 
έναντι των εξωτερικών ανταγωνιστών, 
καθώς αυτό κρίνεται εξαιρετικά σημαντικό 
αναφορικά με την προοπτική περαιτέρω 
συντονισμού της αγοράς εξωτερικής 
ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί από την 
ΕΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης 
μηχανισμών και ενός κοινού οργανισμού 
για την αγορά φυσικού αερίου, 
προκειμένου να αντισταθμίσει τη 
μονοπωλιακή θέση των εξωτερικών 
προμηθευτών που κατέχουν δεσπόζουσα 
θέση· επισημαίνει ότι η αρχή της
αμοιβαιότητας πρέπει να χρησιμοποιείται 
ως γνώμονας στις σχέσεις με τους 
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παρόχους ενέργειας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 255
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. πιστεύει ότι μια ανοικτή και διαφανής 
εσωτερική αγορά, στην οποία όλες οι 
εταιρείες της ΕΕ και των τρίτων χωρών 
σέβονται το κοινοτικό κεκτημένο στον 
τομέα της ενέργειας, μπορεί να βοηθήσει 
στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής 
θέσης των προμηθευτών ενέργειας της ΕΕ 
έναντι των εξωτερικών ανταγωνιστών, 
καθώς αυτό κρίνεται εξαιρετικά σημαντικό 
αναφορικά με την προοπτική περαιτέρω 
συντονισμού της αγοράς εξωτερικής
ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ· επισημαίνει ότι η 
αρχή της αμοιβαιότητας πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως γνώμονας στις σχέσεις 
με τους παρόχους ενέργειας της ΕΕ·

16. πιστεύει ότι μια ανοικτή και διαφανής 
εσωτερική αγορά, στην οποία όλες οι 
εταιρείες της ΕΕ και των τρίτων χωρών 
σέβονται το κοινοτικό κεκτημένο στον 
τομέα της ενέργειας, μπορεί να βοηθήσει 
στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής 
θέσης των προμηθευτών ενέργειας της ΕΕ 
έναντι των εξωτερικών ανταγωνιστών, 
καθώς αυτό κρίνεται εξαιρετικά σημαντικό 
αναφορικά με την προοπτική περαιτέρω 
συντονισμού της αγοράς εξωτερικής 
ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ· επισημαίνει ότι η 
αρχή της αμοιβαιότητας πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως γνώμονας στις σχέσεις 
με τους παρόχους ενέργειας της ΕΕ· 
εμμένει ότι είναι αναγκαίο η Επιτροπή, 
στο πλαίσιο των σχέσεων με τους 
προμηθευτές ενέργειας τρίτων χωρών, να 
λαμβάνει υπόψη και να κοινοποιεί τις 
επιπτώσεις που έχουν οι αποφάσεις της 
στις τιμές για τους καταναλωτές·

Or. fr

Τροπολογία 256
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. πιστεύει ότι μια ανοικτή και διαφανής 
εσωτερική αγορά, στην οποία όλες οι 
εταιρείες της ΕΕ και των τρίτων χωρών 
σέβονται το κοινοτικό κεκτημένο στον 
τομέα της ενέργειας, μπορεί να βοηθήσει 
στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής 
θέσης των προμηθευτών ενέργειας της ΕΕ 
έναντι των εξωτερικών ανταγωνιστών, 
καθώς αυτό κρίνεται εξαιρετικά σημαντικό 
αναφορικά με την προοπτική περαιτέρω 
συντονισμού της αγοράς εξωτερικής 
ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ· επισημαίνει ότι η 
αρχή της αμοιβαιότητας πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως γνώμονας στις σχέσεις 
με τους παρόχους ενέργειας της ΕΕ·

16. πιστεύει ότι μια ανοικτή και διαφανής 
εσωτερική αγορά, στην οποία όλες οι 
εταιρείες της ΕΕ και των τρίτων χωρών 
σέβονται το κοινοτικό κεκτημένο στον 
τομέα της ενέργειας, μπορεί να βοηθήσει 
στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής 
θέσης των προμηθευτών ενέργειας της ΕΕ 
έναντι των εξωτερικών ανταγωνιστών, 
καθώς αυτό κρίνεται εξαιρετικά σημαντικό 
αναφορικά με την προοπτική περαιτέρω 
συντονισμού της αγοράς εξωτερικής 
ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ· επισημαίνει ότι η 
αρχή της αμοιβαιότητας πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως γνώμονας στις σχέσεις 
με τους παρόχους ενέργειας της ΕΕ·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fi

Τροπολογία 257
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. πιστεύει ότι μια ανοικτή και διαφανής 
εσωτερική αγορά, στην οποία όλες οι 
εταιρείες της ΕΕ και των τρίτων χωρών 
σέβονται το κοινοτικό κεκτημένο στον 
τομέα της ενέργειας, μπορεί να βοηθήσει 
στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής 
θέσης των προμηθευτών ενέργειας της ΕΕ 
έναντι των εξωτερικών ανταγωνιστών, 
καθώς αυτό κρίνεται εξαιρετικά σημαντικό 
αναφορικά με την προοπτική περαιτέρω 
συντονισμού της αγοράς εξωτερικής 
ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ· επισημαίνει ότι η 
αρχή της αμοιβαιότητας πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως γνώμονας στις σχέσεις 

16. πιστεύει ότι μια ανοικτή και διαφανής 
εσωτερική αγορά, στην οποία όλες οι 
εταιρείες της ΕΕ και των τρίτων χωρών 
σέβονται το κοινοτικό κεκτημένο στον 
τομέα της ενέργειας, μπορεί να βοηθήσει 
στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής 
θέσης των προμηθευτών ενέργειας της ΕΕ 
έναντι των εξωτερικών ανταγωνιστών, 
καθώς αυτό κρίνεται εξαιρετικά σημαντικό 
αναφορικά με την προοπτική περαιτέρω 
συντονισμού της αγοράς εξωτερικής 
ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ· επισημαίνει ότι η 
αρχή της αμοιβαιότητας πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως γνώμονας στις σχέσεις 
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με τους παρόχους ενέργειας της ΕΕ· με τους παρόχους ενέργειας της ΕΕ και 
των τρίτων χωρών·

Or. lt

Τροπολογία 258
Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. είναι πεπεισμένο ότι η Επιτροπή θα 
πρέπει να λαμβάνει εντολές να προβαίνει 
στη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων 
σχετικά με έργα υποδομής στρατηγικής 
σημασίας που επηρεάζουν την ασφάλεια 
εφοδιασμού της ΕΕ στο σύνολό της και 
ότι οι εν λόγω εντολές θα πρέπει να 
εξετάζονται και σε περιπτώσεις άλλων 
διακυβερνητικών συμφωνιών που 
θεωρείται ότι έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στους μακροπρόθεσμους 
στόχους της ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ και, ειδικότερα, της ενεργειακής 
ανεξαρτησίας της· επικροτεί προς αυτή 
την κατεύθυνση την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις των 
οποίων ηγείται η Επιτροπή σχετικά με τη 
σύναψη συνθήκης μεταξύ της ΕΕ, του 
Αζερμπαϊτζάν και του Τουρκμενιστάν με 
σκοπό τη δημιουργία ενός συστήματος 
αγωγών που θα διασχίζει την Κασπία·

Or. en

Τροπολογία 259
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. επισημαίνει ότι οι ρυθμίσεις που 
προβλέπουν χρηματοδότηση για τη 
μακροπρόθεσμη διαχείρισης των 
ραδιενεργών αποβλήτων, των 
χρησιμοποιημένων πυρηνικών καυσίμων 
και τον παροπλισμό των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων ποικίλλουν σημαντικά 
στην Ένωση και ότι ορισμένες πυρηνικές 
εταιρείες δεν διαθέτουν επαρκείς 
χρηματικούς πόρους για να καλύψουν 
αυτές τις ενέργειες, γεγονός που έχει 
οδηγήσει στη ζήτηση μεγάλων κρατικών 
ενισχύσεων σε ορισμένα κράτη μέλη· 
ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να 
προτείνει επειγόντως κοινές και 
δεσμευτικές απαιτήσεις για την 
καθιέρωση επαρκών προτύπων παροχής 
χρηματοδότησης για ζημίες στον τομέα 
της πυρηνικής ενέργειας, ώστε να 
διασφαλισθεί ο θεμιτός ανταγωνισμός 
εντός της εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 260
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. τονίζει ότι, καθιστώντας 
προαιρετική την υποχρέωση των κρατών 
μελών να ενημερώνουν την Επιτροπή 
σχετικά με ισχύουσες και προβλεπόμενες 
συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας, η 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών 
όσον αφορά τις διακυβερνητικές 
συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και 
τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας 
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δεν εξασφαλίζει διαφάνεια και σαφήνεια 
όσον αφορά την πραγματική κατάσταση 
που επικρατεί στον ενεργειακό τομέα 
στην ΕΕ και αποτελεί εμπόδιο στην 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς·

Or. lt

Τροπολογία 261
Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. υπό το πρίσμα της θέσπισης ενός 
μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών για 
διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ των 
κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών 
όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική, 
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επιδείξουν περαιτέρω βούληση 
διασφαλίζοντας ότι οι συμφωνίες που 
έρχονται σε αντίθεση με τη νομοθεσία για 
την εσωτερική αγορά δεν εφαρμόζονται· 
πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
είναι σε θέση να εξετάσει σχέδια 
συμφωνιών όσον αφορά τη συμβατότητά 
τους με το κοινοτικό κεκτημένο και να 
συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις όπου 
αυτό κριθεί σκόπιμο·

Or. en

Τροπολογία 262
Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16γ. επισημαίνει τη σημασία της 
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Συνθήκης για την ίδρυση της Κοινότητας 
Ενέργειας με τις γειτονικές χώρες της ΕΕ 
με την οποία διαμορφώνεται ένα κοινός 
νομικός χώρος που θα βασίζεται σε αρχές 
και σε κανόνες που απορρέουν από το 
κεκτημένο της εσωτερικής αγοράς· 
τονίζει τη σημασία της περαιτέρω 
επέκτασης της Ενεργειακής Κοινότητας, 
ειδικότερα σε υποψήφιες χώρες και σε 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, 
της Κεντρικής Ασίας και της Μεσογείου 
και της δημιουργίας νομικών μηχανισμών 
ελέγχου για την αντιμετώπιση της 
ελλιπούς εφαρμογής του κεκτημένου· 
ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
επιδείξει πνεύμα αλληλεγγύης προς τις 
χώρες που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη 
για την ίδρυση της Κοινότητας Ενέργειας, 
όταν αυτές αντιμετωπίζουν εξωτερικές 
πιέσεις κατά την εφαρμογή των αρχών 
της·

Or. en

Τροπολογία 263
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι η εναρμόνιση των 
κινήτρων για τη χρήση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή 
απόδοση χρήση, και των συναφών 
ενεργειακών δαπανών σε όλα τα κράτη 
μέλη –ή τουλάχιστον η επίτευξη 
μεγαλύτερης συμβατότητας εν 
προκειμένω– έχει ουσιαστική σημασία 
για την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας, τόσο σε 
επίπεδο χονδρικής όσο και σε επίπεδο 
λιανικής, καθώς και για τη δημιουργία 
ευνοϊκών όρων για την ανάπτυξη στον 
τομέα της ενέργειας με χαμηλές εκπομπές 

διαγράφεται
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μακροπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 264
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι η εναρμόνιση των 
κινήτρων για τη χρήση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή 
απόδοση χρήση, και των συναφών 
ενεργειακών δαπανών σε όλα τα κράτη 
μέλη –ή τουλάχιστον η επίτευξη 
μεγαλύτερης συμβατότητας εν 
προκειμένω– έχει ουσιαστική σημασία για 
την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας, τόσο σε επίπεδο 
χονδρικής όσο και σε επίπεδο λιανικής, 
καθώς και για τη δημιουργία ευνοϊκών 
όρων για την ανάπτυξη στον τομέα της 
ενέργειας με χαμηλές εκπομπές 
μακροπρόθεσμα·

17. τονίζει ότι οι εθνικές επιδοτήσεις και 
άλλα κίνητρα καθίστανται σημαντικά για 
την μεγάλης κλίμακας αξιοποίηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
εθνικές αγορές ενέργειας· επισημαίνει ότι 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
συνυπάρχει επί του παρόντος μεγάλη 
ποικιλία διαφόρων συστημάτων για την 
προώθηση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (ΑΠΕ), λόγω αποκλίσεων 
μεταξύ των χαρακτηριστικών των 
εθνικών αγορών, των διαφορετικών 
δυνατοτήτων και των διαφορετικών 
σταδίων όσον αφορά τα μοντέλα 
τεχνολογιών και το επίπεδο ωριμότητας· 
τονίζει ότι η επίτευξη μεγαλύτερης 
συμβατότητας εν προκειμένω μπορεί 
ενδεχομένως να είναι μια σημαντική 
πτυχή για την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας, τόσο σε 
επίπεδο χονδρικής όσο και σε επίπεδο 
λιανικής, καθώς και για τη δημιουργία 
ευνοϊκών όρων για την ανάπτυξη στον 
τομέα της ενέργειας με χαμηλές εκπομπές 
μακροπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 265
Alejo Vidal-Quadras
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι η εναρμόνιση των 
κινήτρων για τη χρήση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή 
απόδοση χρήση, και των συναφών 
ενεργειακών δαπανών σε όλα τα κράτη 
μέλη –ή τουλάχιστον η επίτευξη 
μεγαλύτερης συμβατότητας εν 
προκειμένω– έχει ουσιαστική σημασία για 
την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας, τόσο σε επίπεδο 
χονδρικής όσο και σε επίπεδο λιανικής, 
καθώς και για τη δημιουργία ευνοϊκών 
όρων για την ανάπτυξη στον τομέα της 
ενέργειας με χαμηλές εκπομπές 
μακροπρόθεσμα·

17. τονίζει ότι τα κίνητρα για τη χρήση 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την 
ενεργειακή απόδοση χρήση θα πρέπει να 
είναι περισσότερο προσανατολισμένα 
στην αγορά προκειμένου να αποφευχθεί ή 
να ελαχιστοποιηθεί τυχόν κίνδυνος 
στρέβλωσης των τιμών καθώς αυτό έχει
ουσιαστική σημασία για την εύρυθμη και 
αποτελεσματική λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας, τόσο σε 
επίπεδο χονδρικής όσο και σε επίπεδο 
λιανικής, καθώς και για τη δημιουργία 
ευνοϊκών όρων για την ανάπτυξη στον 
τομέα της ενέργειας με χαμηλές εκπομπές 
μακροπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 266
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι η εναρμόνιση των 
κινήτρων για τη χρήση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή 
απόδοση χρήση, και των συναφών 
ενεργειακών δαπανών σε όλα τα κράτη 
μέλη –ή τουλάχιστον η επίτευξη 
μεγαλύτερης συμβατότητας εν 
προκειμένω– έχει ουσιαστική σημασία για 
την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας, τόσο σε επίπεδο 
χονδρικής όσο και σε επίπεδο λιανικής, 
καθώς και για τη δημιουργία ευνοϊκών 
όρων για την ανάπτυξη στον τομέα της 
ενέργειας με χαμηλές εκπομπές 
μακροπρόθεσμα·

17. επισημαίνει την ευκαιρία που 
παρουσιάζεται για συλλογισμό σχετικά με 
μια συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά 
τα κίνητρα για τη χρήση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή 
απόδοση χρήση, και τις συναφείς 
ενεργειακές δαπάνες σε όλα τα κράτη 
μέλη για την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας, τόσο σε 
επίπεδο χονδρικής όσο και σε επίπεδο 
λιανικής, καθώς και για τη δημιουργία 
ευνοϊκών όρων για την ανάπτυξη στον 
τομέα της ενέργειας με χαμηλές εκπομπές 
μακροπρόθεσμα·
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Or. en

Τροπολογία 267
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι η εναρμόνιση των κινήτρων 
για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και την ενεργειακή απόδοση χρήση, 
και των συναφών ενεργειακών δαπανών σε 
όλα τα κράτη μέλη –ή τουλάχιστον η 
επίτευξη μεγαλύτερης συμβατότητας εν 
προκειμένω– έχει ουσιαστική σημασία για 
την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας, τόσο σε επίπεδο 
χονδρικής όσο και σε επίπεδο λιανικής, 
καθώς και για τη δημιουργία ευνοϊκών 
όρων για την ανάπτυξη στον τομέα της 
ενέργειας με χαμηλές εκπομπές 
μακροπρόθεσμα·

17. επισημαίνει ότι η σταδιακή σύγκλιση
των κινήτρων για τη χρήση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή 
απόδοση χρήση, και των συναφών 
ενεργειακών δαπανών σε όλα τα κράτη 
μέλη μετά το 2020 –ή τουλάχιστον η 
επίτευξη μεγαλύτερης συμβατότητας εν 
προκειμένω– έχει ουσιαστική σημασία για 
την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας, τόσο σε επίπεδο 
χονδρικής όσο και σε επίπεδο λιανικής, 
καθώς και για τη δημιουργία ευνοϊκών 
όρων για την ανάπτυξη στον τομέα της 
ενέργειας με χαμηλές εκπομπές 
μακροπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 268
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι η εναρμόνιση των κινήτρων 
για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και την ενεργειακή απόδοση χρήση, 
και των συναφών ενεργειακών δαπανών σε 
όλα τα κράτη μέλη –ή τουλάχιστον η 
επίτευξη μεγαλύτερης συμβατότητας εν 
προκειμένω– έχει ουσιαστική σημασία για 
την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 

17. τονίζει ότι η εναρμόνιση των κινήτρων 
για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και την ενεργειακή απόδοση χρήση, 
και των συναφών ενεργειακών δαπανών σε 
όλα τα κράτη μέλη –ή τουλάχιστον η 
επίτευξη μεγαλύτερης συμβατότητας εν 
προκειμένω– έχει ουσιαστική σημασία για 
την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
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αγοράς ενέργειας, τόσο σε επίπεδο 
χονδρικής όσο και σε επίπεδο λιανικής, 
καθώς και για τη δημιουργία ευνοϊκών 
όρων για την ανάπτυξη στον τομέα της
ενέργειας με χαμηλές εκπομπές
μακροπρόθεσμα·

αγοράς ενέργειας, τόσο σε επίπεδο 
χονδρικής όσο και σε επίπεδο λιανικής, 
καθώς και για τη δημιουργία ευνοϊκών 
όρων για την ανάπτυξη στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
μακροπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 269
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι η εναρμόνιση των κινήτρων 
για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και την ενεργειακή απόδοση χρήση, 
και των συναφών ενεργειακών δαπανών σε 
όλα τα κράτη μέλη –ή τουλάχιστον η 
επίτευξη μεγαλύτερης συμβατότητας εν 
προκειμένω– έχει ουσιαστική σημασία για 
την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας, τόσο σε επίπεδο 
χονδρικής όσο και σε επίπεδο λιανικής, 
καθώς και για τη δημιουργία ευνοϊκών
όρων για την ανάπτυξη στον τομέα της 
ενέργειας με χαμηλές εκπομπές
μακροπρόθεσμα·

17. τονίζει ότι η σταδιακή σύγκλιση των 
κινήτρων για τη χρήση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή 
απόδοση χρήση, και των συναφών 
ενεργειακών δαπανών σε ομάδες κρατών 
μελών σε ένα πλαίσιο με χρονικό ορίζοντα 
μετά το 2020 –ή τουλάχιστον η επίτευξη 
μεγαλύτερης συμβατότητας εν 
προκειμένω– έχει ουσιαστική σημασία για 
την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας, τόσο σε επίπεδο 
χονδρικής όσο και σε επίπεδο λιανικής, 
καθώς και για τη δημιουργία ευνοϊκών 
όρων για την ανάπτυξη στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών της ενέργειας 
μακροπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 270
Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι η εναρμόνιση των κινήτρων 
για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και την ενεργειακή απόδοση χρήση, 
και των συναφών ενεργειακών δαπανών σε 
όλα τα κράτη μέλη –ή τουλάχιστον η 
επίτευξη μεγαλύτερης συμβατότητας εν 
προκειμένω– έχει ουσιαστική σημασία για 
την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας, τόσο σε επίπεδο 
χονδρικής όσο και σε επίπεδο λιανικής,
καθώς και για τη δημιουργία ευνοϊκών 
όρων για την ανάπτυξη στον τομέα της 
ενέργειας με χαμηλές εκπομπές 
μακροπρόθεσμα·

17. τονίζει ότι η συγκρισιμότητα των 
κινήτρων για τη χρήση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή 
απόδοση χρήση, και των συναφών 
ενεργειακών δαπανών σε όλα τα κράτη 
μέλη έχει ουσιαστική σημασία για την 
εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας, τόσο σε επίπεδο 
χονδρικής όσο και σε επίπεδο λιανικής, 
καθώς και για τη δημιουργία ευνοϊκών 
όρων για την ανάπτυξη στον τομέα της 
ενέργειας με χαμηλές εκπομπές 
μακροπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 271
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι η εναρμόνιση των κινήτρων 
για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και την ενεργειακή απόδοση χρήση, 
και των συναφών ενεργειακών δαπανών σε 
όλα τα κράτη μέλη –ή τουλάχιστον η 
επίτευξη μεγαλύτερης συμβατότητας εν 
προκειμένω– έχει ουσιαστική σημασία για 
την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας, τόσο σε επίπεδο 
χονδρικής όσο και σε επίπεδο λιανικής, 
καθώς και για τη δημιουργία ευνοϊκών 
όρων για την ανάπτυξη στον τομέα της 
ενέργειας με χαμηλές εκπομπές
μακροπρόθεσμα·

17. τονίζει ότι η εναρμόνιση των κινήτρων 
για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και την ενεργειακή απόδοση χρήση, 
και των συναφών ενεργειακών δαπανών σε 
όλα τα κράτη μέλη –ή τουλάχιστον η 
επίτευξη μεγαλύτερης συμβατότητας εν 
προκειμένω– έχει ουσιαστική σημασία για 
την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας, τόσο σε επίπεδο 
χονδρικής όσο και σε επίπεδο λιανικής, 
καθώς και για τη δημιουργία ευνοϊκών 
όρων για την ανάπτυξη στον τομέα της 
βιώσιμης ενέργειας μακροπρόθεσμα·

Or. en
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Τροπολογία 272
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι η εναρμόνιση των κινήτρων 
για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και την ενεργειακή απόδοση χρήση, 
και των συναφών ενεργειακών δαπανών σε 
όλα τα κράτη μέλη –ή τουλάχιστον η 
επίτευξη μεγαλύτερης συμβατότητας εν 
προκειμένω– έχει ουσιαστική σημασία για 
την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας, τόσο σε επίπεδο 
χονδρικής όσο και σε επίπεδο λιανικής, 
καθώς και για τη δημιουργία ευνοϊκών 
όρων για την ανάπτυξη στον τομέα της 
ενέργειας με χαμηλές εκπομπές
μακροπρόθεσμα·

17. τονίζει ότι η εναρμόνιση των κινήτρων 
για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και την ενεργειακή απόδοση χρήση, 
και των συναφών ενεργειακών δαπανών σε 
όλα τα κράτη μέλη –ή τουλάχιστον η 
επίτευξη μεγαλύτερης συμβατότητας εν 
προκειμένω– έχει ουσιαστική σημασία για 
την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας, τόσο σε επίπεδο 
χονδρικής όσο και σε επίπεδο λιανικής, 
καθώς και για τη δημιουργία ευνοϊκών 
όρων για την ανάπτυξη στον τομέα της 
ενέργειας με χαμηλές εκπομπές 
μακροπρόθεσμα· ζητεί από την Επιτροπή 
να παρουσιάσει μια πρόταση με 
κατευθυντήριες γραμμές για τον 
συντονισμό των εθνικών συστημάτων 
στήριξης με τελικό μεσοπρόθεσμο στόχο 
ένα ενιαίο πανευρωπαϊκό σύστημα έως το 
2020·

Or. en

Τροπολογία 273
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι η εναρμόνιση των κινήτρων 
για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και την ενεργειακή απόδοση χρήση, 
και των συναφών ενεργειακών δαπανών σε 
όλα τα κράτη μέλη –ή τουλάχιστον η 
επίτευξη μεγαλύτερης συμβατότητας εν 
προκειμένω– έχει ουσιαστική σημασία για 

17. τονίζει ότι η εναρμόνιση των κινήτρων 
για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και την ενεργειακή απόδοση χρήση, 
και των συναφών ενεργειακών δαπανών σε 
όλα τα κράτη μέλη –ή τουλάχιστον η 
επίτευξη μεγαλύτερης συμβατότητας εν 
προκειμένω– έχει ουσιαστική σημασία για 
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την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς ενέργειας, τόσο σε επίπεδο 
χονδρικής όσο και σε επίπεδο λιανικής, 
καθώς και για τη δημιουργία ευνοϊκών 
όρων για την ανάπτυξη στον τομέα της 
ενέργειας με χαμηλές εκπομπές 
μακροπρόθεσμα·

την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας, τόσο σε επίπεδο 
χονδρικής όσο και σε επίπεδο λιανικής, 
καθώς και για τη δημιουργία ευνοϊκών 
όρων για την ανάπτυξη στον τομέα της 
ενέργειας με χαμηλές εκπομπές 
μακροπρόθεσμα, ενώ παρέχει επίσης 
σημαντικές δυνατότητες για την ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική 
αγορά· 

Or. de

Τροπολογία 274
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι η εναρμόνιση των κινήτρων 
για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και την ενεργειακή απόδοση χρήση, 
και των συναφών ενεργειακών δαπανών σε 
όλα τα κράτη μέλη –ή τουλάχιστον η 
επίτευξη μεγαλύτερης συμβατότητας εν 
προκειμένω– έχει ουσιαστική σημασία για 
την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας, τόσο σε επίπεδο 
χονδρικής όσο και σε επίπεδο λιανικής, 
καθώς και για τη δημιουργία ευνοϊκών 
όρων για την ανάπτυξη στον τομέα της
ενέργειας με χαμηλές εκπομπές
μακροπρόθεσμα·

17. τονίζει ότι η εναρμόνιση των κινήτρων 
για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και την ενεργειακή απόδοση χρήση, 
και των συναφών ενεργειακών δαπανών σε 
όλα τα κράτη μέλη –ή τουλάχιστον η 
επίτευξη μεγαλύτερης συμβατότητας εν 
προκειμένω– έχει ουσιαστική σημασία για 
την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας, τόσο σε επίπεδο 
χονδρικής όσο και σε επίπεδο λιανικής, 
καθώς και για τη δημιουργία ευνοϊκών 
όρων για την ανάπτυξη στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
μακροπρόθεσμα·

Or. fr

Τροπολογία 275
András Gyürk, Alajos Mészáros

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι η εναρμόνιση των κινήτρων 
για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και την ενεργειακή απόδοση χρήση, 
και των συναφών ενεργειακών δαπανών
σε όλα τα κράτη μέλη –ή τουλάχιστον η 
επίτευξη μεγαλύτερης συμβατότητας εν 
προκειμένω– έχει ουσιαστική σημασία για 
την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας, τόσο σε επίπεδο 
χονδρικής όσο και σε επίπεδο λιανικής, 
καθώς και για τη δημιουργία ευνοϊκών 
όρων για την ανάπτυξη στον τομέα της 
ενέργειας με χαμηλές εκπομπές 
μακροπρόθεσμα·

17. τονίζει ότι η εναρμόνιση των κινήτρων 
για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και την ενεργειακή απόδοση χρήση, 
και των συναφών μεθόδων τιμολόγησης 
της ενέργειας σε όλα τα κράτη μέλη –ή 
τουλάχιστον η επίτευξη μεγαλύτερης 
συμβατότητας εν προκειμένω– έχει 
ουσιαστική σημασία για την εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας, τόσο σε επίπεδο χονδρικής όσο 
και σε επίπεδο λιανικής, καθώς και για τη 
δημιουργία ευνοϊκών όρων για την 
ανάπτυξη στον τομέα της ενέργειας με 
χαμηλές εκπομπές μακροπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 276
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι η εναρμόνιση των κινήτρων 
για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και την ενεργειακή απόδοση χρήση, 
και των συναφών ενεργειακών δαπανών σε 
όλα τα κράτη μέλη –ή τουλάχιστον η 
επίτευξη μεγαλύτερης συμβατότητας εν 
προκειμένω– έχει ουσιαστική σημασία για 
την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας, τόσο σε επίπεδο 
χονδρικής όσο και σε επίπεδο λιανικής, 
καθώς και για τη δημιουργία ευνοϊκών 
όρων για την ανάπτυξη στον τομέα της 
ενέργειας με χαμηλές εκπομπές 
μακροπρόθεσμα·

17. τονίζει ότι η μακροπρόθεσμη 
εναρμόνιση των στόχων και των κινήτρων 
για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και την ενεργειακή απόδοση χρήση, 
και των συναφών ενεργειακών δαπανών σε 
όλα τα κράτη μέλη –ή τουλάχιστον η 
επίτευξη μεγαλύτερης συμβατότητας εν 
προκειμένω– έχει ουσιαστική σημασία για 
την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας, τόσο σε επίπεδο 
χονδρικής όσο και σε επίπεδο λιανικής, 
καθώς και για τη δημιουργία ευνοϊκών 
όρων για την ανάπτυξη στον τομέα της 
ενέργειας με χαμηλές εκπομπές 
μακροπρόθεσμα·

Or. en
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Τροπολογία 277
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι η εναρμόνιση των κινήτρων 
για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και την ενεργειακή απόδοση χρήση, 
και των συναφών ενεργειακών δαπανών σε 
όλα τα κράτη μέλη –ή τουλάχιστον η 
επίτευξη μεγαλύτερης συμβατότητας εν 
προκειμένω– έχει ουσιαστική σημασία για 
την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας, τόσο σε επίπεδο 
χονδρικής όσο και σε επίπεδο λιανικής, 
καθώς και για τη δημιουργία ευνοϊκών 
όρων για την ανάπτυξη στον τομέα της 
ενέργειας με χαμηλές εκπομπές 
μακροπρόθεσμα·

17. τονίζει ότι η εναρμόνιση των κινήτρων 
για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και την ενεργειακή απόδοση χρήση, 
και των συναφών ενεργειακών δαπανών σε 
όλα τα κράτη μέλη –ή τουλάχιστον η 
επίτευξη μεγαλύτερης συμβατότητας εν 
προκειμένω– έχει ουσιαστική σημασία για 
την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας, τόσο σε επίπεδο 
χονδρικής όσο και σε επίπεδο λιανικής, 
καθώς και για τη δημιουργία ευνοϊκών 
όρων για την ανάπτυξη στον τομέα της 
ενέργειας με χαμηλές εκπομπές 
μακροπρόθεσμα·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 278
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί την Επιτροπή να προβεί στην 
επανεξέταση των υφιστάμενων σχεδίων 
έργων στον τομέα της ενέργειας, ιδίως 
όσον αφορά την κατασκευή νέων 
τερματικών σταθμών υγροποιημένου 
φυσικού αερίου, η οποία υπολογίζεται ότι 
θα ολοκληρωθεί σε διάστημα μεγαλύτερο 
των 10 ετών, ώστε να αξιολογήσουν το 
οικονομικό τους όφελος, λαμβάνοντας 
υπόψη τους τερματικούς σταθμούς 
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υγροποιημένου φυσικού αερίου που ήδη 
βρίσκονται υπό κατασκευή ή σε στάδιο 
σχεδιασμού σε μεμονωμένα κράτη μέλη 
και οι οποίοι θα συμβάλουν στην 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού 
στα κράτη μέλη που έχουν χαρακτηριστεί 
ως «ενεργειακές νησίδες», καθώς και να 
συμβάλει στη χρηματοδότηση των εν 
λόγω έργων·

Or. lt

Τροπολογία 279
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. πιστεύει ότι βραχυπρόθεσμα θα 
πρέπει να ενθαρρυνθούν οι περιφερειακές 
ομάδες των γειτονικών κρατών μελών να 
κινηθούν προς την κατεύθυνση ενός 
εναρμονισμένου ή ενιαίου περιφερειακού 
συστήματος στήριξης για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας αντικαθιστώντας τα 
εθνικά σχέδια· 

Or. en

Τροπολογία 280
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
επανεξετάζουν τακτικά τα τιμολόγια 
τροφοδότησης ή άλλα τιμολόγια στήριξης 
που διαθέτουν με διαφανή τρόπο που θα 
επιτρέπει την προσαρμογή τους σύμφωνα 
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με τις μειώσεις του τεχνολογικού κόστους 
και του κόστους εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 281
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. αναγνωρίζει τις χαμένες ευκαιρίες –
που δημιουργήθηκαν μέσω κοινών 
ευρωπαϊκών ερευνητικών σχεδίων με τη 
στήριξη προγραμμάτων-πλαισίων και 
πρωτοβουλιών όπως το Στρατηγικό Σχέδιο 
Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο SET)–
όσον αφορά την ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών που επιτρέπουν βελτιώσεις 
στην απόδοση, στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, στην ασφάλεια των πυρηνικών 
σταθμών, στη χρήση ορυκτών καυσίμων 
με χαμηλές εκπομπές και στα έξυπνα 
δίκτυα, που είναι όλα καθοριστικοί 
παράγοντες για την αγορά ενέργειας·

18. αναγνωρίζει την ενίοτε ανεπαρκή 
χρήση των κοινών ευρωπαϊκών 
ερευνητικών σχεδίων με τη στήριξη 
προγραμμάτων-πλαισίων και 
πρωτοβουλιών όπως το Στρατηγικό Σχέδιο 
Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο SET)
στο πλαίσιο της προοπτικής ανάπτυξης 
νέων τεχνολογιών που επιτρέπουν 
βελτιώσεις στην απόδοση, στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην 
ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών, στη 
χρήση ορυκτών καυσίμων με χαμηλές 
εκπομπές και στα έξυπνα δίκτυα, που είναι 
όλα καθοριστικοί παράγοντες για την 
αγορά ενέργειας·

Or. fr

Τροπολογία 282
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. αναγνωρίζει τις χαμένες ευκαιρίες –που 
δημιουργήθηκαν μέσω κοινών ευρωπαϊκών 
ερευνητικών σχεδίων με τη στήριξη 
προγραμμάτων-πλαισίων και 

18. αναγνωρίζει τις χαμένες ευκαιρίες –που 
δημιουργήθηκαν μέσω κοινών ευρωπαϊκών 
ερευνητικών σχεδίων με τη στήριξη 
προγραμμάτων-πλαισίων και 
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πρωτοβουλιών όπως το Στρατηγικό Σχέδιο 
Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο SET)–
όσον αφορά την ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών που επιτρέπουν βελτιώσεις 
στην απόδοση, στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, στην ασφάλεια των πυρηνικών 
σταθμών, στη χρήση ορυκτών καυσίμων 
με χαμηλές εκπομπές και στα έξυπνα 
δίκτυα, που είναι όλα καθοριστικοί 
παράγοντες για την αγορά ενέργειας·

πρωτοβουλιών όπως το Στρατηγικό Σχέδιο 
Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο SET)–
όσον αφορά την ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών που επιτρέπουν βελτιώσεις 
στην απόδοση, στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, στην ασφάλεια και την 
προστασία των πυρηνικών σταθμών, στη 
μείωση των εκπομπών από τα ορυκτά 
καύσιμα και στα έξυπνα δίκτυα, και στα 
εργαλεία διαχείρισης από την πλευρά της 
ζήτησης που είναι όλα καθοριστικοί 
παράγοντες για την αγορά ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 283
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. αναγνωρίζει τις χαμένες ευκαιρίες –που 
δημιουργήθηκαν μέσω κοινών ευρωπαϊκών 
ερευνητικών σχεδίων με τη στήριξη 
προγραμμάτων-πλαισίων και 
πρωτοβουλιών όπως το Στρατηγικό Σχέδιο 
Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο SET)–
όσον αφορά την ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών που επιτρέπουν βελτιώσεις 
στην απόδοση, στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, στην ασφάλεια των πυρηνικών 
σταθμών, στη χρήση ορυκτών καυσίμων 
με χαμηλές εκπομπές και στα έξυπνα 
δίκτυα, που είναι όλα καθοριστικοί 
παράγοντες για την αγορά ενέργειας·

18. αναγνωρίζει τις χαμένες ευκαιρίες –που 
δημιουργήθηκαν μέσω κοινών ευρωπαϊκών 
ερευνητικών σχεδίων με τη στήριξη 
προγραμμάτων-πλαισίων και 
πρωτοβουλιών όπως το Στρατηγικό Σχέδιο 
Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο SET)–
όσον αφορά την ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών που επιτρέπουν βελτιώσεις 
στην απόδοση, στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, στην ασφάλεια των πυρηνικών 
σταθμών, στη δέσμευση και αποθήκευση 
διοξειδίου του άνθρακα και στα έξυπνα 
δίκτυα, που είναι όλα καθοριστικοί 
παράγοντες για την αγορά ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 284
Gaston Franco
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. αναγνωρίζει τις χαμένες ευκαιρίες –
που δημιουργήθηκαν μέσω κοινών 
ευρωπαϊκών ερευνητικών σχεδίων με τη 
στήριξη προγραμμάτων-πλαισίων και 
πρωτοβουλιών όπως το Στρατηγικό Σχέδιο 
Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο SET)–
όσον αφορά την ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών που επιτρέπουν βελτιώσεις 
στην απόδοση, στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, στην ασφάλεια των πυρηνικών 
σταθμών, στη χρήση ορυκτών καυσίμων 
με χαμηλές εκπομπές και στα έξυπνα 
δίκτυα, που είναι όλα καθοριστικοί 
παράγοντες για την αγορά ενέργειας·

18. αναγνωρίζει τις ευκαιρίες –που 
δημιουργήθηκαν μέσω κοινών ευρωπαϊκών 
ερευνητικών σχεδίων με τη στήριξη 
προγραμμάτων-πλαισίων και 
πρωτοβουλιών όπως το Στρατηγικό Σχέδιο 
Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο SET)–
όσον αφορά την ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών που επιτρέπουν βελτιώσεις 
στην απόδοση, στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, στην πυρηνική ενέργεια, στη 
χρήση ορυκτών καυσίμων με χαμηλές 
εκπομπές και στα έξυπνα δίκτυα, που είναι 
όλα καθοριστικοί παράγοντες για την 
αγορά ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 285
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. αναγνωρίζει τις χαμένες ευκαιρίες –
που δημιουργήθηκαν μέσω κοινών 
ευρωπαϊκών ερευνητικών σχεδίων με τη 
στήριξη προγραμμάτων-πλαισίων και 
πρωτοβουλιών όπως το Στρατηγικό Σχέδιο 
Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο SET)–
όσον αφορά την ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών που επιτρέπουν βελτιώσεις 
στην απόδοση, στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, στην ασφάλεια των πυρηνικών 
σταθμών, στη χρήση ορυκτών καυσίμων 
με χαμηλές εκπομπές και στα έξυπνα 
δίκτυα, που είναι όλα καθοριστικοί 
παράγοντες για την αγορά ενέργειας·

18. αναγνωρίζει ότι πρέπει να 
αξιοποιηθούν περισσότερο οι ευκαιρίες –
που δημιουργήθηκαν μέσω κοινών 
ευρωπαϊκών ερευνητικών σχεδίων με τη 
στήριξη προγραμμάτων-πλαισίων και 
πρωτοβουλιών όπως το Στρατηγικό Σχέδιο 
Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο SET)–
όσον αφορά την ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών που επιτρέπουν βελτιώσεις 
στην απόδοση, στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, στην ασφάλεια των πυρηνικών 
σταθμών, στη χρήση ορυκτών καυσίμων 
με χαμηλές εκπομπές και στα έξυπνα 
δίκτυα, που είναι όλα καθοριστικοί 
παράγοντες για την αγορά ενέργειας·
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Or. de

Τροπολογία 286
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. αναγνωρίζει τις χαμένες ευκαιρίες –που 
δημιουργήθηκαν μέσω κοινών ευρωπαϊκών 
ερευνητικών σχεδίων με τη στήριξη 
προγραμμάτων-πλαισίων και 
πρωτοβουλιών όπως το Στρατηγικό Σχέδιο 
Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο SET)–
όσον αφορά την ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών που επιτρέπουν βελτιώσεις 
στην απόδοση, στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, στην ασφάλεια των πυρηνικών 
σταθμών, στη χρήση ορυκτών καυσίμων 
με χαμηλές εκπομπές και στα έξυπνα 
δίκτυα, που είναι όλα καθοριστικοί 
παράγοντες για την αγορά ενέργειας·

18. αναγνωρίζει τις χαμένες ευκαιρίες –που 
δημιουργήθηκαν μέσω κοινών ευρωπαϊκών 
ερευνητικών σχεδίων με τη στήριξη 
προγραμμάτων-πλαισίων και 
πρωτοβουλιών όπως το Στρατηγικό Σχέδιο 
Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο SET)–
όσον αφορά την ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών που επιτρέπουν βελτιώσεις 
στην απόδοση, στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, στην ασφάλεια των πυρηνικών 
σταθμών, στη χρήση ορυκτών καυσίμων 
με χαμηλές εκπομπές, στην αποθήκευση 
ενέργειας και στα έξυπνα δίκτυα, που είναι 
όλα καθοριστικοί παράγοντες για την 
αγορά ενέργειας· επικροτεί τις εργασίες 
που πραγματοποιήθηκαν προκειμένου 
αυτό να καταστεί προτεραιότητα του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και 
ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εκμεταλλευθούν πλήρως την εν λόγω 
περίοδο προγραμματισμού· 

Or. en

Τροπολογία 287
Νίκη Τζαβέλα, Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. πιστεύει ότι είναι σημαντικό να 
σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδος στις 
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μελλοντικές αρτηρίες ηλεκτρικής 
ενέργειας και ειδικότερα στην αρτηρία 
ηλεκτρικής ενέργειας της 
Νοτιοανατολικής – Βόρειας Ευρώπης 
(SENEH), που μπορεί επίσης να 
συνδράμει στην ευκολότερη μεταφορά 
της ενέργειας που παράγεται σε 
φωτοβολταϊκά πάρκα, όπως το σχέδιο 
Ήλιος, από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη 
προς τον Βορρά και τη Δύση·

Or. en

Τροπολογία 288
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. υπογραμμίζει ότι μόνο ο θεμιτός 
ανταγωνισμός μπορεί να εξασφαλίσει σε 
μόνιμη βάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
ένα εύλογο επίπεδο τιμών για τις 
τεχνολογίες ενέργειας· καλεί την 
Επιτροπή να χαράξει στρατηγική στον 
τομέα της βιομηχανικής πολιτικής για 
την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, η 
οποία θα καλύπτει όλο το εύρος της 
έρευνας και ανάπτυξης μέχρι και τη 
χρηματοδότησή της·

Or. de

Τροπολογία 289
Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. επισημαίνει ότι, όσον αφορά την 
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εσωτερική αγορά φυσικού αερίου, η 
αναπροσαρμογή των συμβολαίων 
φυσικού αερίου βάσει της αξίας του 
πετρελαίου εμποδίζει την αποτελεσματική 
και διαφανή διαμόρφωση των τιμών που 
καθορίζονται από το ισοζύγιο προσφοράς 
και ζήτησης, επιβάλλοντας ως εκ τούτου 
υψηλές τιμές στους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 290
Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Απαιτείται η λήψη επειγόντων μέτρων Απαιτείται η λήψη επειγόντων μέτρων

Ενθάρρυνση των εθνικών και 
ευρωπαϊκών αρχών

Πλήρως ολοκληρωμένη, ανοικτή και 
πλήρως ρυθμισμένη, ανταγωνιστική 
εσωτερική αγορά ενέργειας

Or. en

Τροπολογία 291
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν 
πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο το σύνολο 
της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ στον 
τομέα της ενεργειακής πολιτικής και, 
ειδικότερα, την τρίτη δέσμη μέτρων·

19. καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν 
πλήρως και να εφαρμόσουν επειγόντως το 
σύνολο της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ 
και, ειδικότερα, την τρίτη δέσμη μέτρων 
για την ενέργεια· προτρέπει την Επιτροπή 
να αναλάβει δράση εναντίον εκείνων των 
κρατών μελών στα οποία έχει 
καθυστερήσει αδικαιολογήτως η 
εφαρμογή της·
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Or. en

Τροπολογία 292
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν 
πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο το σύνολο 
της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ στον 
τομέα της ενεργειακής πολιτικής και, 
ειδικότερα, την τρίτη δέσμη μέτρων·

19. καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν 
πλήρως και εντός των καθορισμένων 
προθεσμιών στο εθνικό τους δίκαιο το 
σύνολο της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ 
στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής και, 
ειδικότερα, την τρίτη δέσμη μέτρων, και 
στη συνέχεια να την εφαρμόσουν·

Or. lt

Τροπολογία 293
András Gyürk, Alajos Mészáros

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. ζητεί επιτακτικά από τα κράτη μέλη 
να παράσχουν στις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές τις εξουσίες και τους πόρους που 
απαιτούνται για την άσκηση των 
καθηκόντων τους, όπως για παράδειγμα 
η αποτελεσματική διαχείριση των 
καταγγελιών των καταναλωτών· ζητεί 
από την Επιτροπή να υποβάλει συστάσεις 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί 
ενδεχομένως να βελτιωθεί η εποπτική 
εξουσία των ρυθμιστικών αρχών·

Or. en
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Τροπολογία 294
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 – σημείο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
καταστήσει την εφαρμογή της
υφιστάμενης νομοθεσίας ως τομέα 
προτεραιότητας και επικροτεί το γεγονός 
ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει 
διαδικασίες επί παραβάσει εναντίον 
αρκετών κρατών μελών λόγω της μη 
εφαρμογής της τρίτης δέσμης μέτρων για 
την ενέργεια·

Or. da

Τροπολογία 295
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενά την αποτελεσματική 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την 
ενέργεια, ειδικότερα δε τις διατάξεις που 
θεσπίζουν βασικά δικαιώματα για τους 
καταναλωτές, όπως επίσης εκείνες που 
αφορούν τους διαχειριστές συστημάτων, 
τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τους 
κανόνες ανταγωνισμού, και εκείνες που 
στόχο έχουν τη μείωση του φαινομένου 
της κυκλικής ροής, όπου το τελευταίο αυτό 
φαινόμενο να αποτελεί σημαντικό 
πρόβλημα για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας, καθώς αποδυναμώνει την 
ασφάλεια του ενεργειακού συστήματος· 
προτρέπει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει τα καταλληλότερα μέσα 
που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να 
αντιμετωπίσει οποιαδήποτε συνεχιζόμενη 

20. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενά την αποτελεσματική 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την 
ενέργεια, ειδικότερα δε τις διατάξεις που 
θεσπίζουν βασικά δικαιώματα για τους 
καταναλωτές, όπως επίσης εκείνες που 
αφορούν τους διαχειριστές συστημάτων, 
τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τους 
κανόνες ανταγωνισμού που 
συμπεριλαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις, 
και εκείνες που στόχο έχουν τη μείωση του 
φαινομένου της κυκλικής ροής, όπου το 
τελευταίο αυτό φαινόμενο να αποτελεί 
σημαντικό πρόβλημα για την εσωτερική 
αγορά ενέργειας, καθώς αποδυναμώνει την 
ασφάλεια του ενεργειακού συστήματος· 
ζητεί, εν προκειμένω, την αξιοποίηση 
μεθόδων κατανομής της δυναμικότητας 
μεταφοράς με βάση τη ροή στην εν λόγω 
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μη συμμόρφωση προς τη σχετική 
νομοθεσία της ΕΕ·

περιφέρεια, ως κύριο μέσο αντιμετώπισης 
σε συνδυασμό με την ενίσχυση του 
δικτύου· προτρέπει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει τα καταλληλότερα μέσα 
που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να 
αντιμετωπίσει οποιαδήποτε συνεχιζόμενη 
μη συμμόρφωση προς τη σχετική 
νομοθεσία της ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 296
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενά την αποτελεσματική 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την 
ενέργεια, ειδικότερα δε τις διατάξεις που 
θεσπίζουν βασικά δικαιώματα για τους 
καταναλωτές, όπως επίσης εκείνες που 
αφορούν τους διαχειριστές συστημάτων, 
τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τους 
κανόνες ανταγωνισμού, και εκείνες που 
στόχο έχουν τη μείωση του φαινομένου 
της κυκλικής ροής, όπου το τελευταίο αυτό 
φαινόμενο να αποτελεί σημαντικό 
πρόβλημα για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας, καθώς αποδυναμώνει την 
ασφάλεια του ενεργειακού συστήματος· 
προτρέπει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει τα καταλληλότερα μέσα 
που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να 
αντιμετωπίσει οποιαδήποτε συνεχιζόμενη 
μη συμμόρφωση προς τη σχετική 
νομοθεσία της ΕΕ·

20. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενά την αποτελεσματική 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την 
ενέργεια, ειδικότερα δε τις διατάξεις που 
θεσπίζουν βασικά δικαιώματα για τους 
καταναλωτές, όπως επίσης εκείνες που 
αφορούν τους διαχειριστές συστημάτων, 
τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τους 
κανόνες ανταγωνισμού, και εκείνες που 
στόχο έχουν τη μείωση του φαινομένου 
της κυκλικής ροής και των εμποδίων που 
αυτό δημιουργεί στην αγορά, όπου το 
τελευταίο αυτό φαινόμενο να αποτελεί 
σημαντικό πρόβλημα για την ασφάλεια του 
ενεργειακού συστήματος και την 
εσωτερική αγορά ενέργειας· προτρέπει την 
Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα 
καταλληλότερα μέσα που έχει στη διάθεσή 
της προκειμένου να αντιμετωπίσει 
οποιαδήποτε συνεχιζόμενη μη 
συμμόρφωση προς τη σχετική νομοθεσία 
της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 297
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενά την αποτελεσματική 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την 
ενέργεια, ειδικότερα δε τις διατάξεις που 
θεσπίζουν βασικά δικαιώματα για τους 
καταναλωτές, όπως επίσης εκείνες που 
αφορούν τους διαχειριστές συστημάτων, 
τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τους 
κανόνες ανταγωνισμού, και εκείνες που 
στόχο έχουν τη μείωση του φαινομένου 
της κυκλικής ροής, όπου το τελευταίο αυτό 
φαινόμενο να αποτελεί σημαντικό 
πρόβλημα για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας, καθώς αποδυναμώνει την 
ασφάλεια του ενεργειακού συστήματος· 
προτρέπει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει τα καταλληλότερα μέσα 
που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να 
αντιμετωπίσει οποιαδήποτε συνεχιζόμενη 
μη συμμόρφωση προς τη σχετική 
νομοθεσία της ΕΕ·

20. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενά την αποτελεσματική 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την 
ενέργεια, ειδικότερα δε τις διατάξεις που 
θεσπίζουν βασικά δικαιώματα για τους 
καταναλωτές, όπως επίσης εκείνες που 
αφορούν τους διαχειριστές συστημάτων, 
τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τους 
κανόνες ανταγωνισμού, και εκείνες που 
στόχο έχουν τη μείωση του φαινομένου 
της κυκλικής ροής, όπου το τελευταίο αυτό 
φαινόμενο να αποτελεί σημαντικό, αλλά 
αντιμετωπίσιμο πρόβλημα για την 
εσωτερική αγορά ενέργειας, καθώς 
αποδυναμώνει την ασφάλεια του 
ενεργειακού συστήματος· συμπληρώνει 
ότι το τελευταίο μπορεί να αποδοθεί σε 
ελλιπείς δυνατότητες αποθήκευσης και 
ανεπαρκείς δυνατότητες δικτύου·
προτρέπει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει τα καταλληλότερα μέσα 
που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να 
αντιμετωπίσει οποιαδήποτε συνεχιζόμενη 
μη συμμόρφωση προς τη σχετική 
νομοθεσία της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 298
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενά την αποτελεσματική 

20. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενά την αποτελεσματική 
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εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την 
ενέργεια, ειδικότερα δε τις διατάξεις που 
θεσπίζουν βασικά δικαιώματα για τους 
καταναλωτές, όπως επίσης εκείνες που 
αφορούν τους διαχειριστές συστημάτων, 
τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τους 
κανόνες ανταγωνισμού, και εκείνες που 
στόχο έχουν τη μείωση του φαινομένου 
της κυκλικής ροής, όπου το τελευταίο αυτό 
φαινόμενο να αποτελεί σημαντικό 
πρόβλημα για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας, καθώς αποδυναμώνει την 
ασφάλεια του ενεργειακού συστήματος· 
προτρέπει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει τα καταλληλότερα μέσα 
που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να 
αντιμετωπίσει οποιαδήποτε συνεχιζόμενη 
μη συμμόρφωση προς τη σχετική 
νομοθεσία της ΕΕ·

εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την 
ενέργεια, ειδικότερα δε τις διατάξεις που 
θεσπίζουν βασικά δικαιώματα για τους 
καταναλωτές, όπως επίσης εκείνες που 
αφορούν τους διαχειριστές συστημάτων, 
τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τους 
κανόνες ανταγωνισμού, και εκείνες που 
στόχο έχουν τη μείωση του φαινομένου 
της κυκλικής ροής (ιδίως με μεγαλύτερη 
εναρμόνιση των ρυθμών ανάπτυξης των 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας), όπου το 
τελευταίο αυτό φαινόμενο να αποτελεί 
σημαντικό πρόβλημα για την εσωτερική 
αγορά ενέργειας, καθώς αποδυναμώνει την 
ασφάλεια του ενεργειακού συστήματος· 
προτρέπει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει τα καταλληλότερα μέσα 
που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να 
αντιμετωπίσει οποιαδήποτε συνεχιζόμενη 
μη συμμόρφωση προς τη σχετική 
νομοθεσία της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 299
Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενά την αποτελεσματική 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την 
ενέργεια, ειδικότερα δε τις διατάξεις που 
θεσπίζουν βασικά δικαιώματα για τους 
καταναλωτές, όπως επίσης εκείνες που 
αφορούν τους διαχειριστές συστημάτων, 
τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τους 
κανόνες ανταγωνισμού, και εκείνες που 
στόχο έχουν τη μείωση του φαινομένου 
της κυκλικής ροής, όπου το τελευταίο αυτό 
φαινόμενο να αποτελεί σημαντικό 
πρόβλημα για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας, καθώς αποδυναμώνει την 

20. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενά την αποτελεσματική 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την 
ενέργεια, ειδικότερα δε τις διατάξεις που 
θεσπίζουν βασικά δικαιώματα για τους 
καταναλωτές, όπως επίσης εκείνες που 
αφορούν τους διαχειριστές συστημάτων, 
τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τους 
κανόνες ανταγωνισμού, και εκείνες που 
στόχο έχουν τη μείωση του φαινομένου 
της κυκλικής ροής στην εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, όπου το τελευταίο 
αυτό φαινόμενο να αποτελεί σημαντικό 
πρόβλημα για την εσωτερική αγορά 
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ασφάλεια του ενεργειακού συστήματος· 
προτρέπει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει τα καταλληλότερα μέσα 
που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να 
αντιμετωπίσει οποιαδήποτε συνεχιζόμενη 
μη συμμόρφωση προς τη σχετική 
νομοθεσία της ΕΕ·

ενέργειας, καθώς αποδυναμώνει την 
ασφάλεια του ενεργειακού συστήματος· 
προτρέπει την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει τα καταλληλότερα μέσα 
που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να 
αντιμετωπίσει οποιαδήποτε συνεχιζόμενη 
μη συμμόρφωση προς τη σχετική 
νομοθεσία της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 300
András Gyürk, Alajos Mészáros

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. επισημαίνει ότι τυχόν διακοπές 
ηλεκτρικού ρεύματος, που έχουν 
σημειωθεί έως σήμερα, οφείλονται σε 
λειτουργικές βλάβες και όχι σε έλλειψη 
επαρκούς δυναμικότητας· αναγνωρίζει 
ότι λόγω της οικονομικής ύφεσης, των 
υψηλών τιμών φυσικού αερίου και του 
αυξανόμενου μεριδίου της διακοπτόμενης 
παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, οι επενδυτές στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση διακατέχονται από μεγάλη 
αβεβαιότητα κατά την ανάπτυξη 
ευέλικτων μορφών στη δυναμικότητα της 
ηλεκτροπαραγωγής· ζητεί από την 
Επιτροπή να προβεί στην ολοκληρωμένη 
αξιολόγηση της επάρκειας παραγωγής 
βάσει εναρμονισμένης μεθοδολογίας και 
να παράσχει καθοδήγηση σχετικά με τον 
τρόπο ενίσχυσης της ευελιξίας και 
διατήρησης της ασφάλειας εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 301
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν από κοινού 
τις επενδύσεις που απαιτούνται για την 
απαλλαγή του τομέα της ενέργειας από 
τις εκπομπές άνθρακα και να αναπτύξουν 
μια ευρωπαϊκή στρατηγική που δίνει 
προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση, 
την οικονομικά αποδοτική ενσωμάτωση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
την ενοποίηση των αγορών·

Or. en

Τροπολογία 302
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 – σημείο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) καλεί την αρχή του προϋπολογισμού 
να παράσχει στον Οργανισμό 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (ACER) τα μέσα για να 
υλοποιήσει τα καθήκοντά του και να 
επιτύχει τους στόχους που καθορίζονται 
στον κανονισμό σχετικά με την 
ακεραιότητα, τη διαφάνεια και την 
αποτελεσματικότητα στην ενεργειακή 
αγορά χονδρικής· σημειώνει ότι αυτό 
είναι απαραίτητο για να περατωθεί μια 
ολοκληρωμένη και διαφανής εσωτερική 
αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου 
μέχρι το 2014·

Or. en
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Τροπολογία 303
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τον τρόπο 
συντονισμού των έργων υποδομής, 
διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την 
πανευρωπαϊκή σύνδεση των συστημάτων 
και την καλή σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας· ενθαρρύνει, εν 
προκειμένω, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία 
αξιολόγηση, επιλογή και υλοποίηση των 
έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
ειδικότερα όσον αφορά τις διασυνοριακές 
διασυνδέσεις των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, το 
υγροποιημένο φυσικό αέριο και τις 
υποδομές αποθήκευσης, που είναι ζωτικής 
σημασίας για μια ολοκληρωμένη και 
εύρυθμη αγορά ενέργειας·

21. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τον τρόπο 
συντονισμού των έργων υποδομής, 
διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την 
πανευρωπαϊκή σύνδεση των συστημάτων 
και την καλή σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας· ενθαρρύνει, εν 
προκειμένω, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία 
αξιολόγηση, επιλογή και υλοποίηση των 
έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
όπως τις υποδομές αποθήκευσης και 
υγροποιημένου φυσικού αερίου ή τα έργα 
αποθήκευσης ενέργειας μέσω της 
αναδιανομής φυσικού αερίου, που είναι 
ζωτικής σημασίας για μια ολοκληρωμένη 
και εύρυθμη αγορά ενέργειας·

Or. fr

Τροπολογία 304
Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τον τρόπο 
συντονισμού των έργων υποδομής, 
διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την
πανευρωπαϊκή σύνδεση των συστημάτων 
και την καλή σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας· ενθαρρύνει, εν 
προκειμένω, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία 

21. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τον τρόπο 
συντονισμού των έργων υποδομής, 
διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την 
πανευρωπαϊκή σύνδεση των συστημάτων 
και την καλή σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας· ενθαρρύνει, εν 
προκειμένω, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία 
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αξιολόγηση, επιλογή και υλοποίηση των 
έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
ειδικότερα όσον αφορά τις διασυνοριακές 
διασυνδέσεις των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, το 
υγροποιημένο φυσικό αέριο και τις 
υποδομές αποθήκευσης, που είναι ζωτικής 
σημασίας για μια ολοκληρωμένη και 
εύρυθμη αγορά ενέργειας·

αξιολόγηση, επιλογή και υλοποίηση των 
έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
ειδικότερα όσον αφορά τις διασυνοριακές 
διασυνδέσεις των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, τις αγορές 
ΥΦΑ και τις υποδομές αποθήκευσης, που 
είναι ζωτικής σημασίας για μια 
ολοκληρωμένη και εύρυθμη αγορά 
ενέργειας· καλεί την ΕΕ να εξετάσει το 
ενδεχόμενο παροχής άμεσης κοινής 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τα 
στρατηγικής σημασίας εξωτερικά έργα 
υποδομής, όπως ο αγωγός Nabucco·

Or. en

Τροπολογία 305
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τον τρόπο 
συντονισμού των έργων υποδομής, 
διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την 
πανευρωπαϊκή σύνδεση των συστημάτων 
και την καλή σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας· ενθαρρύνει, εν 
προκειμένω, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία 
αξιολόγηση, επιλογή και υλοποίηση των 
έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
ειδικότερα όσον αφορά τις διασυνοριακές 
διασυνδέσεις των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, το 
υγροποιημένο φυσικό αέριο και τις 
υποδομές αποθήκευσης, που είναι ζωτικής 
σημασίας για μια ολοκληρωμένη και 
εύρυθμη αγορά ενέργειας·

21. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τον τρόπο 
συντονισμού των έργων υποδομής, 
διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την 
πανευρωπαϊκή σύνδεση των συστημάτων 
και την καλή σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας· επισημαίνει ότι, εν 
προκειμένω, πρέπει να προωθηθεί μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα 
περιλαμβάνει τους φορείς εκμετάλλευσης 
των δικτύων διανομής· ενθαρρύνει, εν 
προκειμένω, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία 
αξιολόγηση, επιλογή και υλοποίηση των 
έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
ειδικότερα όσον αφορά τις διασυνοριακές 
διασυνδέσεις των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, το 
υγροποιημένο φυσικό αέριο και τις 
υποδομές αποθήκευσης, που είναι ζωτικής 
σημασίας για μια ολοκληρωμένη και 
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εύρυθμη αγορά ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 306
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τον τρόπο 
συντονισμού των έργων υποδομής, 
διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την 
πανευρωπαϊκή σύνδεση των συστημάτων 
και την καλή σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας· ενθαρρύνει, εν 
προκειμένω, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία 
αξιολόγηση, επιλογή και υλοποίηση των 
έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
ειδικότερα όσον αφορά τις διασυνοριακές 
διασυνδέσεις των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, το 
υγροποιημένο φυσικό αέριο και τις 
υποδομές αποθήκευσης, που είναι ζωτικής 
σημασίας για μια ολοκληρωμένη και 
εύρυθμη αγορά ενέργειας·

21. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τον τρόπο 
συντονισμού των έργων υποδομής, 
διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την 
πανευρωπαϊκή σύνδεση των συστημάτων 
και την καλή σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας· ενθαρρύνει, εν 
προκειμένω, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία 
αξιολόγηση, επιλογή και υλοποίηση των 
έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
ειδικότερα όσον αφορά τις διασυνοριακές 
διασυνδέσεις των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, το 
υγροποιημένο φυσικό αέριο και τις 
υποδομές αποθήκευσης, καθώς και τα 
έξυπνα δίκτυα μεταφοράς και διανομής, 
που είναι ζωτικής σημασίας για μια 
ολοκληρωμένη και εύρυθμη αγορά 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 307
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 21. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
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μέλη να βελτιώσουν τον τρόπο 
συντονισμού των έργων υποδομής, 
διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την 
πανευρωπαϊκή σύνδεση των συστημάτων 
και την καλή σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας· ενθαρρύνει, εν 
προκειμένω, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία 
αξιολόγηση, επιλογή και υλοποίηση των 
έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
ειδικότερα όσον αφορά τις διασυνοριακές 
διασυνδέσεις των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, το 
υγροποιημένο φυσικό αέριο και τις 
υποδομές αποθήκευσης, που είναι ζωτικής 
σημασίας για μια ολοκληρωμένη και 
εύρυθμη αγορά ενέργειας·

μέλη να βελτιώσουν τον τρόπο 
συντονισμού των έργων υποδομής, 
διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την 
πανευρωπαϊκή σύνδεση των συστημάτων 
και την καλή σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας· ενθαρρύνει, εν 
προκειμένω, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία 
αξιολόγηση, επιλογή και υλοποίηση των 
έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
ειδικότερα όσον αφορά τις διασυνοριακές 
διασυνδέσεις των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, το 
υγροποιημένο φυσικό αέριο και τις 
υποδομές αποθήκευσης, καθώς και τους 
μηχανισμούς αντίστροφης ροής, που είναι 
ζωτικής σημασίας για μια ολοκληρωμένη 
και εύρυθμη αγορά ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 308
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τον τρόπο 
συντονισμού των έργων υποδομής, 
διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την 
πανευρωπαϊκή σύνδεση των συστημάτων 
και την καλή σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας· ενθαρρύνει, εν 
προκειμένω, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία 
αξιολόγηση, επιλογή και υλοποίηση των 
έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
ειδικότερα όσον αφορά τις διασυνοριακές 
διασυνδέσεις των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, το 
υγροποιημένο φυσικό αέριο και τις 
υποδομές αποθήκευσης, που είναι ζωτικής 
σημασίας για μια ολοκληρωμένη και 

21. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τον τρόπο 
συντονισμού των έργων υποδομής, 
διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την 
πανευρωπαϊκή σύνδεση των συστημάτων 
και την καλή σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας· ενθαρρύνει, εν 
προκειμένω, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία 
αξιολόγηση, επιλογή και υλοποίηση των 
έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
ειδικότερα όσον αφορά τις διασυνοριακές 
διασυνδέσεις των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, το 
υγροποιημένο φυσικό αέριο και τις 
υποδομές αποθήκευσης, που είναι ζωτικής 
σημασίας για μια ολοκληρωμένη και 
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εύρυθμη αγορά ενέργειας· εύρυθμη αγορά ενέργειας, στην οποία από 
το 2015 δεν θα υπάρχουν «ενεργειακές 
νησίδες»·

Or. lt

Τροπολογία 309
András Gyürk, Alajos Mészáros

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τον τρόπο 
συντονισμού των έργων υποδομής, 
διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την 
πανευρωπαϊκή σύνδεση των συστημάτων 
και την καλή σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας· ενθαρρύνει, εν 
προκειμένω, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία 
αξιολόγηση, επιλογή και υλοποίηση των 
έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
ειδικότερα όσον αφορά τις διασυνοριακές 
διασυνδέσεις των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, το 
υγροποιημένο φυσικό αέριο και τις 
υποδομές αποθήκευσης, που είναι ζωτικής 
σημασίας για μια ολοκληρωμένη και 
εύρυθμη αγορά ενέργειας·

21. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τον τρόπο 
συντονισμού των έργων υποδομής, 
διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη 
μεγαλύτερη αξιοποίηση των στοιχείων 
ενεργητικού, την πανευρωπαϊκή σύνδεση 
των συστημάτων και την καλή σχέση 
κόστους-αποτελεσματικότητας· 
ενθαρρύνει, εν προκειμένω, την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
ταχεία αξιολόγηση, επιλογή και υλοποίηση 
των έργων κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος, ειδικότερα όσον αφορά τις 
διασυνοριακές διασυνδέσεις των δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, 
το υγροποιημένο φυσικό αέριο και τις 
υποδομές αποθήκευσης, που είναι ζωτικής 
σημασίας για μια ολοκληρωμένη και 
εύρυθμη αγορά ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 310
András Gyürk, Alajos Mészáros

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τον τρόπο 
συντονισμού των έργων υποδομής, 
διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την 
πανευρωπαϊκή σύνδεση των συστημάτων 
και την καλή σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας· ενθαρρύνει, εν 
προκειμένω, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία 
αξιολόγηση, επιλογή και υλοποίηση των 
έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
ειδικότερα όσον αφορά τις διασυνοριακές 
διασυνδέσεις των δικτύων ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου, το 
υγροποιημένο φυσικό αέριο και τις 
υποδομές αποθήκευσης, που είναι ζωτικής 
σημασίας για μια ολοκληρωμένη και 
εύρυθμη αγορά ενέργειας·

21. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τον τρόπο 
συντονισμού των έργων υποδομής, 
διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την 
πανευρωπαϊκή σύνδεση των συστημάτων 
και την καλή σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας· ενθαρρύνει, εν 
προκειμένω, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία 
αξιολόγηση, επιλογή, επιτάχυνση 
αδειοδότησης και υλοποίηση των έργων 
κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
ειδικότερα όσον αφορά τις διασυνοριακές 
διασυνδέσεις των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, το 
υγροποιημένο φυσικό αέριο και τις 
υποδομές αποθήκευσης, που είναι ζωτικής 
σημασίας για μια ολοκληρωμένη και 
εύρυθμη αγορά ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 311
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τον τρόπο 
συντονισμού των έργων υποδομής, 
διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την 
πανευρωπαϊκή σύνδεση των συστημάτων 
και την καλή σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας· ενθαρρύνει, εν 
προκειμένω, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία 
αξιολόγηση, επιλογή και υλοποίηση των 
έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
ειδικότερα όσον αφορά τις διασυνοριακές 
διασυνδέσεις των δικτύων ηλεκτρικής 

21. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τον τρόπο 
συντονισμού των έργων υποδομής, 
διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την 
πανευρωπαϊκή σύνδεση των συστημάτων 
και την καλή σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας· ενθαρρύνει, εν 
προκειμένω, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία 
αξιολόγηση, επιλογή και υλοποίηση των 
έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
ειδικότερα όσον αφορά τις διασυνοριακές 
διασυνδέσεις των δικτύων ηλεκτρικής 
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ενέργειας και φυσικού αερίου, το 
υγροποιημένο φυσικό αέριο και τις 
υποδομές αποθήκευσης, που είναι ζωτικής 
σημασίας για μια ολοκληρωμένη και 
εύρυθμη αγορά ενέργειας·

ενέργειας και φυσικού αερίου και τις 
υποδομές αποθήκευσης ενέργειας, που 
είναι ζωτικής σημασίας για μια 
ολοκληρωμένη και εύρυθμη αγορά
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 312
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τον τρόπο 
συντονισμού των έργων υποδομής, 
διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την 
πανευρωπαϊκή σύνδεση των συστημάτων 
και την καλή σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας· ενθαρρύνει, εν 
προκειμένω, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία 
αξιολόγηση, επιλογή και υλοποίηση των 
έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
ειδικότερα όσον αφορά τις διασυνοριακές 
διασυνδέσεις των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, το 
υγροποιημένο φυσικό αέριο και τις 
υποδομές αποθήκευσης, που είναι ζωτικής 
σημασίας για μια ολοκληρωμένη και 
εύρυθμη αγορά ενέργειας·

21. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τον τρόπο 
συντονισμού των έργων υποδομής, 
διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την 
πανευρωπαϊκή σύνδεση των συστημάτων 
και την καλή σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας· ενθαρρύνει, εν 
προκειμένω, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία 
αξιολόγηση, επιλογή και υλοποίηση των 
έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
ειδικότερα όσον αφορά τις σχετικές 
διασυνοριακές διασυνδέσεις των δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, 
το υγροποιημένο φυσικό αέριο και τις 
υποδομές αποθήκευσης, που είναι ζωτικής 
σημασίας για μια ολοκληρωμένη και 
εύρυθμη αγορά ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 313
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. τονίζει ότι το περιορισμένο ύψος 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
και οι κατευθυντήριες γραμμές για τις 
διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές θα 
πρέπει να εφαρμοστούν με συνετό τρόπο, 
λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή 
εσωτερική αγορά ως ενιαία οντότητα· 
θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η Επιτροπή 
πρέπει να δώσει προτεραιότητα στις 
εργασίες της σχετικά με την εξεύρεση 
επιλογών χρηματοδότησης για τις 
περιοχές της εσωτερικής αγοράς από τις 
οποίες λείπουν βασικές υλικές υποδομές 
και, ειδικότερα, διασυνδέσεις·

Or. en

Τροπολογία 314
Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. υπογραμμίζει ότι ο εξορθολογισμός 
των διαδικασιών αδειοδότησης στα 
κράτη μέλη θα συμβάλει στην ανάπτυξη 
δικτύων υποδομών και στην 
απελευθέρωση των επενδύσεων· τονίζει 
ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα 
πρέπει να διαδραματίσουν καίριο ρόλο εν 
προκειμένω, απλοποιώντας τις 
διαδικασίες προγραμματισμού και 
ενσωματώνοντας τις ενεργειακές 
υποδομές στα τοπικά και περιφερειακά 
συστήματα προγραμματισμού που 
εφαρμόζουν·

Or. en
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Τροπολογία 315
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. παροτρύνει την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν ένα αποτελεσματικό σύστημα 
διαχείρισης της συμφόρησης προκειμένου 
να προαγάγουν την αποτελεσματική 
χρήση της υφιστάμενης δυναμικότητας 
μεταφοράς φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντας το 
κόστος επέκτασης των δυνατοτήτων του 
δικτύου και να διευκολύνουν την 
αυξανόμενη τάση για σύνδεση της 
ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας με το δίκτυο παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 316
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες 
που παρέχει η διευκόλυνση «Συνδέοντας 
την Ευρώπη», εφαρμόζοντας τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις 
διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, με 
στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής 
ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
τη διαφοροποίηση των ενεργειακών 
πηγών και δικτύων εφοδιασμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. ro
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Τροπολογία 317
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παράσχουν επαρκείς 
οικονομικούς πόρους για τη θέσπιση 
κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου και τη 
συγχρηματοδότηση ορισμένων έργων 
υποδομής που δεν είναι ελκυστικά από 
εμπορική άποψη·

Or. sl

Τροπολογία 318
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει 
διασυνοριακές και περιφερειακά 
ενοποιημένες αγορές της προηγούμενης 
ημέρας, ενδοημερήσιες αγορές και αγορές 
εξισορρόπησης προκειμένου να 
συμβάλλει στη βελτίωση της ευελιξίας 
του συστήματος, σε μεγάλης κλίμακας 
ενσωμάτωση της ηλεκτρικής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
στην αξιοποίηση πόρων προερχόμενων 
από την πλευρά της ζήτησης παράλληλα 
με την παραγωγή·

Or. en

Τροπολογία 319
Catherine Trautmann
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί τα κράτη μέλη να μην 
προχωρήσουν στη ρύθμιση των τιμών 
λιανικής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο 
μέσω δημοσίων επιδοτήσεων, διότι μέτρα 
αυτού του είδους απειλούν σοβαρά τις 
μελλοντικές επενδύσεις σε υποδομή·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 320
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί τα κράτη μέλη να μην 
προχωρήσουν στη ρύθμιση των τιμών 
λιανικής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο 
μέσω δημοσίων επιδοτήσεων, διότι μέτρα 
αυτού του είδους απειλούν σοβαρά τις 
μελλοντικές επενδύσεις σε υποδομή·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 321
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί τα κράτη μέλη να μην 
προχωρήσουν στη ρύθμιση των τιμών 
λιανικής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο μέσω 
δημοσίων επιδοτήσεων, διότι μέτρα 
αυτού του είδους απειλούν σοβαρά τις 

22. καλεί τα κράτη μέλη να μην 
προχωρήσουν στη ρύθμιση των τιμών 
λιανικής σε εθνικό επίπεδο, γεγονός που 
μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη της 
αγοράς και να προκαλέσει στρεβλώσεις 
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μελλοντικές επενδύσεις σε υποδομή· στον ανταγωνισμό, να στείλει 
παραπλανητικά σήματα όσον αφορά τις 
επενδύσεις και να απειλήσει σοβαρά την 
ανάπτυξη μελλοντικών υποδομών, εάν οι 
ρυθμιζόμενες τιμές είναι χαμηλότερες 
από τις τιμές της αγοράς ή το κόστος που 
προκύπτει· τονίζει ότι, ως τμήμα της 
μετάβασης σε μια πλήρως ανταγωνιστική 
αγορά, όταν υπάρχει συγκεκριμένη 
αιτιολόγηση όσον αφορά τη διατήρηση 
κάποιας μορφής ρυθμιζόμενων τιμών, 
αυτή θα πρέπει να είναι σαφώς 
καθορισμένη, διαφανής, να μην εισάγει 
διακρίσεις, να είναι επαληθεύσιμη και να 
εγγυάται ισότητα στην πρόσβαση για τους 
καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 322
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί τα κράτη μέλη να μην 
προχωρήσουν στη ρύθμιση των τιμών 
λιανικής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο μέσω 
δημοσίων επιδοτήσεων, διότι μέτρα 
αυτού του είδους απειλούν σοβαρά τις 
μελλοντικές επενδύσεις σε υποδομή·

22. καλεί τα κράτη μέλη να μην 
προχωρήσουν άμεσα στη ρύθμιση των 
τιμών λιανικής ενέργειας σε εθνικό 
επίπεδο, ωστόσο, κρίνεται σημαντικό επί 
του παρόντος τα κράτη μέλη να 
εξακολουθούν να μπορούν να επιλέγουν 
να ρυθμίζουν τις τιμές για τα εγχώρια 
νοικοκυριά και τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, καθώς με αυτόν τον τρόπο 
θα μπορούν να αξιολογούν συνεχώς πόσο 
δίκαιος και λογικός είναι ο βαθμός 
απόδοσης προκειμένου να αποτρέπεται η 
εκμετάλλευση των καταναλωτών·

Or. en
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Τροπολογία 323
András Gyürk, Alajos Mészáros

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί τα κράτη μέλη να μην 
προχωρήσουν στη ρύθμιση των τιμών 
λιανικής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο μέσω 
δημοσίων επιδοτήσεων, διότι μέτρα αυτού 
του είδους απειλούν σοβαρά τις 
μελλοντικές επενδύσεις σε υποδομή·

22. επισημαίνει ότι η εσωτερική αγορά 
ενέργειας δεν λειτουργεί ακόμη 
αποτελεσματικά και ότι οι μέσες τιμές 
χονδρικής ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό 
μεταξύ των κρατών μελών· ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
κατάργησης της ρύθμισης των τιμών 
λιανικής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο μέσω 
δημόσιων επιδοτήσεων ή διεπιδοτήσεων 
αμέσως μόλις η εσωτερική αγορά 
ενέργειας καταστεί πλήρως λειτουργική 
και υπάρξει μεγαλύτερη σύγκλιση στις 
εθνικές τιμές·

Or. en

Τροπολογία 324
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί τα κράτη μέλη να μην 
προχωρήσουν στη ρύθμιση των τιμών 
λιανικής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο μέσω 
δημοσίων επιδοτήσεων, διότι μέτρα αυτού 
του είδους απειλούν σοβαρά τις 
μελλοντικές επενδύσεις σε υποδομή·

22. καλεί τα κράτη μέλη να μην 
προχωρήσουν στη χρήση ανώτατων ορίων 
τιμών ή ρυθμιζόμενων τιμών ή άλλων 
μέτρων για τη ρύθμιση των τιμών 
ενέργειας σε εθνικό επίπεδο, διότι μέτρα 
αυτού του είδους απειλούν σοβαρά τις 
μελλοντικές επενδύσεις σε υποδομή και 
στη δυναμικότητα·

Or. en
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Τροπολογία 325
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί τα κράτη μέλη να μην
προχωρήσουν στη ρύθμιση των τιμών 
λιανικής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο μέσω 
δημοσίων επιδοτήσεων, διότι μέτρα αυτού 
του είδους απειλούν σοβαρά τις
μελλοντικές επενδύσεις σε υποδομή·

22. καλεί τα κράτη μέλη να αποφύγουν 
σταδιακά να προχωρήσουν στη ρύθμιση 
των τιμών λιανικής ενέργειας σε εθνικό 
επίπεδο μέσω δημοσίων επιδοτήσεων, 
διότι μέτρα αυτού του είδους απειλούν να 
προκαλέσουν στρεβλώσεις στις
μελλοντικές επενδύσεις σε υποδομή· 
ωστόσο, οι εν λόγω ενέργειες πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα 
των ευάλωτων καταναλωτών που δεν 
είναι πάντα σε θέση να αποκομίζουν τα 
οφέλη του πραγματικού ανταγωνισμού 
στην αγορά ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 326
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί τα κράτη μέλη να μην 
προχωρήσουν στη ρύθμιση των τιμών 
λιανικής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο μέσω 
δημοσίων επιδοτήσεων, διότι μέτρα 
αυτού του είδους απειλούν σοβαρά τις 
μελλοντικές επενδύσεις σε υποδομή·

22. καλεί τα κράτη μέλη να μην 
προχωρήσουν στη ρύθμιση των τιμών 
λιανικής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο, διότι
το εν λόγω μέτρο μπορεί να προκαλέσει 
στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, να 
στείλει παραπλανητικά σήματα όσον 
αφορά τις επενδύσεις και να επιφέρει 
ελλείμματα λόγω των τιμών, καθώς και 
να απειλήσει σοβαρά τις μελλοντικές 
επενδύσεις σε υποδομή και την αποδοτική 
χρήση της ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 327
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί τα κράτη μέλη να μην 
προχωρήσουν στη ρύθμιση των τιμών 
λιανικής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο μέσω 
δημοσίων επιδοτήσεων, διότι μέτρα αυτού 
του είδους απειλούν σοβαρά τις 
μελλοντικές επενδύσεις σε υποδομή·

22. καλεί τα κράτη μέλη να 
επανεκτιμήσουν την ανάγκη για 
περαιτέρω διατήρηση της ρύθμισης των 
τιμών λιανικής ενέργειας σε εθνικό 
επίπεδο, διότι μέτρα αυτού του είδους 
απειλούν ενδεχομένως σοβαρά τις 
μελλοντικές επενδύσεις σε υποδομή·

Or. en

Τροπολογία 328
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί τα κράτη μέλη να μην 
προχωρήσουν στη ρύθμιση των τιμών 
λιανικής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο μέσω 
δημοσίων επιδοτήσεων, διότι μέτρα αυτού 
του είδους απειλούν σοβαρά τις 
μελλοντικές επενδύσεις σε υποδομή·

22. καλεί τα κράτη μέλη να μην 
προχωρήσουν στη ρύθμιση των τιμών 
λιανικής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο μέσω 
δημοσίων επιδοτήσεων, διότι μέτρα αυτού 
του είδους στρεβλώνουν τα μηνύματα 
σχετικά με τις τιμές, απειλούν σοβαρά τις 
μελλοντικές επενδύσεις σε υποδομή και 
έχουν επιπτώσεις στον ελεύθερο 
ανταγωνισμό·

Or. de

Τροπολογία 329
Jerzy Buzek
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί τα κράτη μέλη να μην 
προχωρήσουν στη ρύθμιση των τιμών 
λιανικής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο μέσω 
δημοσίων επιδοτήσεων, διότι μέτρα αυτού 
του είδους απειλούν σοβαρά τις 
μελλοντικές επενδύσεις σε υποδομή·

22. καλεί τα κράτη μέλη να μην 
προχωρήσουν στη ρύθμιση των τιμών 
λιανικής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο μέσω 
κρατικής παρέμβασης, διότι μέτρα αυτού
του είδους απειλούν σοβαρά τις 
μελλοντικές επενδύσεις στον τομέα της 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 330
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επικροτεί την αποφασιστικότητα της 
Επιτροπής αναφορικά με την επιβολή 
αντιμονοπωλιακών κανόνων και κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις, που 
εξασφαλίζει την καθιέρωση ίσων όρων 
ανταγωνισμού με ίσους όρους πρόσβασης 
για όλους τους παράγοντες της αγοράς·

23. επικροτεί την αποφασιστικότητα της 
Επιτροπής αναφορικά με την επιβολή 
αντιμονοπωλιακών κανόνων και κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις, που 
εξασφαλίζει την καθιέρωση ίσων όρων 
ανταγωνισμού με ίσους όρους πρόσβασης 
για όλους τους παράγοντες της αγοράς· 
επιδοκιμάζει τις κατευθυντήριες γραμμές 
που ανακοίνωσε η Επιτροπή σχετικά με 
τις βέλτιστες πρακτικές και την πείρα που 
έχει αποκτηθεί από τα καθεστώτα 
στήριξης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, ενώ παράλληλα αποφεύγει να 
πιέσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
απότομες αλλαγές στους μηχανισμούς 
στήριξης, οι οποίες αποσταθεροποιούν 
την αγορά και αυξάνουν τα κόστη· τονίζει 
ότι οι μηχανισμοί στήριξης πρέπει να 
προσαρμοστούν στα αυξημένα επίπεδα 
διείσδυσης και στη μείωση του κόστους 
παραγωγής·

Or. en
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Τροπολογία 331
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επικροτεί την αποφασιστικότητα της 
Επιτροπής αναφορικά με την επιβολή 
αντιμονοπωλιακών κανόνων και κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις, που 
εξασφαλίζει την καθιέρωση ίσων όρων 
ανταγωνισμού με ίσους όρους πρόσβασης 
για όλους τους παράγοντες της αγοράς·

23. επικροτεί την αποφασιστικότητα της 
Επιτροπής αναφορικά με την επιβολή 
αντιμονοπωλιακών κανόνων και κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις, που 
εξασφαλίζει την καθιέρωση ίσων όρων 
ανταγωνισμού με ίσους όρους πρόσβασης 
για όλους τους παράγοντες της αγοράς· 
επιδοκιμάζει, εν προκειμένω, την 
προσπάθεια της Επιτροπής να 
διερευνήσει το ενδεχόμενο λήψης από την 
Gazprom αντι-ανταγωνιστικών μέτρων 
στην εσωτερική αγορά φυσικού αερίου 
στην Κεντρική Ευρώπη και αλλού·

Or. en

Τροπολογία 332
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επικροτεί την αποφασιστικότητα της 
Επιτροπής αναφορικά με την επιβολή 
αντιμονοπωλιακών κανόνων και κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις, που 
εξασφαλίζει την καθιέρωση ίσων όρων 
ανταγωνισμού με ίσους όρους πρόσβασης 
για όλους τους παράγοντες της αγοράς·

23. επικροτεί την αποφασιστικότητα της 
Επιτροπής αναφορικά με την επιβολή 
αντιμονοπωλιακών κανόνων και κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις, που 
εξασφαλίζει την καθιέρωση ίσων όρων 
ανταγωνισμού με ίσους όρους πρόσβασης 
για όλους τους παράγοντες της αγοράς και 
έχει ως στόχο την προστασία των 
καταναλωτών· ζητεί από την Επιτροπή 
να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης της 
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κατάχρησης μιας μονοπωλιακής θέσης 
στις αγορές λιανικής πώλησης 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 333
Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επικροτεί την αποφασιστικότητα της 
Επιτροπής αναφορικά με την επιβολή 
αντιμονοπωλιακών κανόνων και κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις, που 
εξασφαλίζει την καθιέρωση ίσων όρων 
ανταγωνισμού με ίσους όρους πρόσβασης 
για όλους τους παράγοντες της αγοράς·

23. επικροτεί την αποφασιστικότητα της 
Επιτροπής αναφορικά με την επιβολή 
αντιμονοπωλιακών κανόνων και κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις σε όλες τις 
επιχειρήσεις και τις θυγατρικές τους 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της ενέργειας στην επικράτεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να 
εξασφαλίσει την καθιέρωση ίσων όρων 
ανταγωνισμού με ίσους όρους πρόσβασης 
για όλους τους παράγοντες της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 334
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επικροτεί την αποφασιστικότητα της 
Επιτροπής αναφορικά με την επιβολή 
αντιμονοπωλιακών κανόνων και κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις, που 
εξασφαλίζει την καθιέρωση ίσων όρων 
ανταγωνισμού με ίσους όρους πρόσβασης 
για όλους τους παράγοντες της αγοράς·

23. επικροτεί την αποφασιστικότητα της 
Επιτροπής αναφορικά με την επιβολή 
αντιμονοπωλιακών κανόνων και κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις και τον έλεγχο 
της τήρησης των εν λόγω κανόνων από 
τους συμμετέχοντες τρίτων χωρών στην 
αγορά ενέργειας, που εξασφαλίζει κατά 
αυτόν τον τρόπο την καθιέρωση ίσων 
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όρων ανταγωνισμού με ίσους όρους 
πρόσβασης για όλους τους παράγοντες της 
αγοράς

Or. lt

Τροπολογία 335
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. υπογραμμίζει, εν προκειμένω, την 
ανάγκη εξασφάλισης ίσων όρων 
ανταγωνισμού για τις επενδύσεις στην 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την 
υιοθέτηση, ειδικότερα, μιας γενικής 
προσέγγισης «από λίκνο σε λίκνο» (cradle 
to cradle), η οποία περιλαμβάνει για όλες 
τις επενδύσεις ένα ολοκληρωμένο 
καθεστώς ευθύνης, ασφάλεια, το κόστος 
για τη διάθεση των αποβλήτων και άλλες 
περιβαλλοντικές δαπάνες, καθώς και τη 
μετατροπή των εγκαταστάσεων 
παραγωγής σε χώρους πρασίνου·

Or. en

Τροπολογία 336
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. ζητεί από την Επιτροπή να 
επανεξετάσει τους κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις σε σχέση με τα 
εθνικά μέτρα ενεργειακής απόδοσης, 
καθώς και τα ενεργειακά έργα που 
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συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής, προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι περισσότερες από αυτές 
τις δράσεις είναι επιλέξιμες για κρατική 
χρηματοδότηση, οδηγώντας ως εκ 
τούτου στην ολοκλήρωση περισσότερων 
έργων·

Or. en

Τροπολογία 337
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. επικροτεί το γεγονός ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει 
επίσημες διαδικασίες προκειμένου να 
διερευνήσει εάν η Gazprom μπορεί 
ενδεχομένως να παρεμποδίζει τον 
ανταγωνισμό στις αγορές της Κεντρικής
και Ανατολικής Ευρώπης, κατά 
παράβαση των αντιμονοπωλιακών 
κανόνων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 338
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 194 της 
Συνθήκης της Λισαβόνας καθορίζει ότι η 
ΕΕ δικαιούται να λαμβάνει μέτρα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διασφάλιση 
του ενεργειακού εφοδιασμού· 
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Or. en

Τροπολογία 339
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. συνιστά στην Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει τις εξουσίες ελέγχου που 
διαθέτει σχετικά με τις κρατικές 
ενισχύσεις προκειμένου να ενθαρρύνει 
την ανάπτυξη διασυνοριακών υποδομών· 
θεωρεί ότι η Επιτροπή μπορεί 
ενδεχομένως να θέσει την έγκριση των 
εθνικών μηχανισμών στήριξης (για τη 
δυναμικότητα ή για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας) στο πλαίσιο της 
δέσμευσης των κρατών μελών για παροχή 
χρηματοδότησης και ανάπτυξης 
συγκεκριμένων διασυνοριακών 
υποδομών· πιστεύει ότι οι διασυνδέσεις 
αυτού του είδους είναι καίριας σημασίας 
για την αύξηση των δυνατοτήτων 
άντλησης ενέργειας από γειτονικές χώρες 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή 
ενεργειακής ανισορροπίας και για τη 
μείωση των επιδοτήσεων σε βάθος 
χρόνου·

Or. en

Τροπολογία 340
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. στηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες της 
Επιτροπής να θεσπίσει εναρμονισμένους 

24. στηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες της 
Επιτροπής να θεσπίσει εναρμονισμένους 
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κώδικες δικτύου και κανόνες, σύμφωνα με 
το σχέδιο, και να διασφαλίσει τη 
σταθερότητα του ρυθμιστικού πλαισίου 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

κώδικες δικτύου και κανόνες, σύμφωνα με 
το σχέδιο, και να διασφαλίσει τη 
σταθερότητα του ρυθμιστικού πλαισίου 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας· καλεί 
την Επιτροπή να διασφαλίσει την ταχεία 
και στοχευμένη εφαρμογή τους· 
συμπληρώνει ότι, εν προκειμένω, είναι 
αναγκαία η ενίσχυση της σύνδεσης με 
τους κανόνες της ΕΕ και εκείνους που 
αναπτύσσονται ταυτόχρονα σε εθνικό 
επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία 341
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. στηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες της 
Επιτροπής να θεσπίσει εναρμονισμένους 
κώδικες δικτύου και κανόνες, σύμφωνα με 
το σχέδιο, και να διασφαλίσει τη 
σταθερότητα του ρυθμιστικού πλαισίου 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

24. στηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες της 
Επιτροπής να θεσπίσει εναρμονισμένους 
κώδικες δικτύου και κανόνες, σύμφωνα με 
το σχέδιο, και να διασφαλίσει τη 
σταθερότητα και τον ολοένα και πιο 
φιλικό προς την καινοτομία χαρακτήρα 
του ρυθμιστικού πλαισίου της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 342
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. στηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες της 
Επιτροπής να θεσπίσει εναρμονισμένους 
κώδικες δικτύου και κανόνες, σύμφωνα με 

24. στηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες της 
Επιτροπής, οι οποίες στηρίζονται στο 
συντονισμένο έργο που επιτελεί το 
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το σχέδιο, και να διασφαλίσει τη 
σταθερότητα του ρυθμιστικού πλαισίου 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

ΕΔΔΣΜ, να θεσπίσει εναρμονισμένους 
κώδικες δικτύου και κανόνες, σύμφωνα με 
το σχέδιο, και να διασφαλίσει τη 
σταθερότητα του ρυθμιστικού πλαισίου 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 343
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. στηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες της 
Επιτροπής να θεσπίσει εναρμονισμένους 
κώδικες δικτύου και κανόνες, σύμφωνα με 
το σχέδιο, και να διασφαλίσει τη 
σταθερότητα του ρυθμιστικού πλαισίου 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

24. στηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες της 
Επιτροπής και του ENTSO-E να 
θεσπίσουν εναρμονισμένους κώδικες 
δικτύου και κανόνες, σύμφωνα με το 
σχέδιο, και να διασφαλίσουν τη 
σταθερότητα του ρυθμιστικού πλαισίου 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

Or. fr

Τροπολογία 344
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στηρίζει σθεναρά τα ρυθμιστικά 
μέτρα που λαμβάνουν η ΕΕ και οι εθνικές 
αρχές με σκοπό την ενθάρρυνση, τη 
βελτίωση και την απλοποίηση του 
διασυνοριακού εμπορίου ενέργειας και τη 
γεφύρωση του κενού μεταξύ των 
ενεργειακών συστημάτων στα διάφορα 
κράτη μέλη·

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 345
András Gyürk, Alajos Mészáros

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στηρίζει σθεναρά τα ρυθμιστικά μέτρα 
που λαμβάνουν η ΕΕ και οι εθνικές αρχές 
με σκοπό την ενθάρρυνση, τη βελτίωση 
και την απλοποίηση του διασυνοριακού 
εμπορίου ενέργειας και τη γεφύρωση του 
κενού μεταξύ των ενεργειακών 
συστημάτων στα διάφορα κράτη μέλη·

25. στηρίζει σθεναρά τα ρυθμιστικά μέτρα 
που λαμβάνουν ο Οργανισμός 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (ACER) και οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές με σκοπό τη βελτίωση
της διαφάνειας της διασυνοριακής 
εμπορίας ενέργειας μέσω ελέγχου των 
συναλλαγών χονδρικής και αναγνώρισης 
των πρακτικών εκμετάλλευσης 
εμπιστευτικών πληροφοριών, καθώς και 
των προσπαθειών χειραγώγησης της 
αγοράς· τονίζει την ανάγκη να ενταχθεί 
στον ACER και στις εθνικές αρχές 
αριθμητικά ικανό προσωπικό, το οποίο 
θα διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, 
την εμπειρία και την τεχνογνωσία για την 
εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων·

Or. en

Τροπολογία 346
Jens Rohde, Kent Johansson, Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στηρίζει σθεναρά τα ρυθμιστικά μέτρα 
που λαμβάνουν η ΕΕ και οι εθνικές αρχές 
με σκοπό την ενθάρρυνση, τη βελτίωση 
και την απλοποίηση του διασυνοριακού 
εμπορίου ενέργειας και τη γεφύρωση του 
κενού μεταξύ των ενεργειακών 
συστημάτων στα διάφορα κράτη μέλη·

25. στηρίζει σθεναρά τα ρυθμιστικά μέτρα 
που λαμβάνουν η ΕΕ και οι εθνικές αρχές 
με σκοπό την ενθάρρυνση, τη βελτίωση 
και την απλοποίηση του διασυνοριακού 
εμπορίου ενέργειας και τη γεφύρωση του 
κενού μεταξύ των ενεργειακών 
συστημάτων στα διάφορα κράτη μέλη με 
την προώθηση της διαφανούς χρήσης 
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των διασυνδέσεων και τη διασφάλιση 
ακόμα μεγαλύτερης εναρμόνισης των 
ευρωπαίων διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς (ΔΣΜ) και των ρυθμιστικών 
αρχών·

Or. en

Τροπολογία 347
Fiona Hall, Kent Johansson, Jens Rohde

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στηρίζει σθεναρά τα ρυθμιστικά μέτρα 
που λαμβάνουν η ΕΕ και οι εθνικές αρχές 
με σκοπό την ενθάρρυνση, τη βελτίωση 
και την απλοποίηση του διασυνοριακού 
εμπορίου ενέργειας και τη γεφύρωση του 
κενού μεταξύ των ενεργειακών 
συστημάτων στα διάφορα κράτη μέλη·

25. στηρίζει σθεναρά τα ρυθμιστικά μέτρα 
που λαμβάνουν η ΕΕ και οι εθνικές αρχές 
με σκοπό την ενθάρρυνση, τη βελτίωση 
και την απλοποίηση του διασυνοριακού 
εμπορίου ενέργειας, ακόμη και εντός των 
ενδοημερήσιων αγορών και των αγορών 
της προηγούμενης ημέρας, και τη 
γεφύρωση του κενού μεταξύ των 
ενεργειακών συστημάτων στα διάφορα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 348
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στηρίζει σθεναρά τα ρυθμιστικά μέτρα 
που λαμβάνουν η ΕΕ και οι εθνικές αρχές 
με σκοπό την ενθάρρυνση, τη βελτίωση 
και την απλοποίηση του διασυνοριακού 
εμπορίου ενέργειας και τη γεφύρωση του 
κενού μεταξύ των ενεργειακών 
συστημάτων στα διάφορα κράτη μέλη·

25. στηρίζει σθεναρά τα ρυθμιστικά μέτρα 
που λαμβάνουν οι εθνικές αρχές με σκοπό 
την ενθάρρυνση, τη βελτίωση και την 
απλοποίηση του διασυνοριακού εμπορίου 
ενέργειας και τη γεφύρωση του κενού 
μεταξύ των ενεργειακών συστημάτων στα 
διάφορα κράτη μέλη·
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Or. en

Τροπολογία 349
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. τονίζει ότι ο στόχος μιας 
ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της 
ενεργειακής πολιτικής θα πρέπει να 
αφορά και την εξωτερική ενεργειακή 
πολιτική και ζητεί, συνεπώς, τον 
«εξευρωπαϊσμό» των συμφωνιών με 
τρίτες χώρες στον τομέα της ενέργειας 
και την ένταξη σε αυτές των στόχων της 
ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής·

Or. de

Τροπολογία 350
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
επάρκεια και την ευελιξία της εθνικής 
δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και 
να υποβάλει έκθεση σχετικά με τις 
επιπτώσεις των εφαρμοζόμενων εθνικών 
μέτρων που σχετίζονται με την αξιολόγηση 
της δυναμικότητας και τον αναπτυξιακό 
προγραμματισμό της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διασυνοριακές πτυχές αυτής της 
συμπληρωματικής πολιτικής σχεδιασμού 
της αγοράς·

26. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
επάρκεια του συστήματος της εθνικής 
δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, 
λαμβάνοντας υπόψη την ευελιξία όλων 
των πόρων που μπορούν ενδεχομένως να 
συμβάλουν στην επάρκεια του 
συστήματος πριν από την αξιολόγηση της 
επάρκειας παραγωγής, να αναπτύξει μια 
πανευρωπαϊκή στρατηγική και να 
υποβάλει έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις 
των εφαρμοζόμενων εθνικών μέτρων που 
σχετίζονται με την αξιολόγηση της 
δυναμικότητας και τον αναπτυξιακό 
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προγραμματισμό της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διασυνοριακές πτυχές αυτής της 
συμπληρωματικής πολιτικής σχεδιασμού 
της αγοράς· ζητεί, εν προκειμένω, να 
καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για 
τη μελλοντική αξιοποίηση των 
τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας και 
την ανταπόκριση από την πλευρά της 
ζήτησης, καθώς όλα αυτά τα στοιχεία 
αποτελούν πρόσθετες πηγές ευελιξίας·

Or. en

Τροπολογία 351
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
επάρκεια και την ευελιξία της εθνικής
δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και 
να υποβάλει έκθεση σχετικά με τις 
επιπτώσεις των εφαρμοζόμενων εθνικών 
μέτρων που σχετίζονται με την 
αξιολόγηση της δυναμικότητας και τον 
αναπτυξιακό προγραμματισμό της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διασυνοριακές 
πτυχές αυτής της συμπληρωματικής 
πολιτικής σχεδιασμού της αγοράς·

26. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, σε 
στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, την 
επάρκεια και την ευελιξία της 
δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής της ΕΕ
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και 
να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα 
προβλήματα επάρκειας 
ηλεκτροπαραγωγής, τις πιθανές επιλογές 
όσον αφορά τους μηχανισμούς
δυναμικότητας, καθώς και τις επιπτώσεις
τους στην εσωτερική αγορά ενέργειας, 
λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις συνέπειες 
αναφορικά με την ασφάλεια εφοδιασμού, 
όσο και τις διασυνοριακές πτυχές αυτής 
της συμπληρωματικής πολιτικής 
σχεδιασμού της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 352
Fiona Hall, Kent Johansson, Jens Rohde
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
επάρκεια και την ευελιξία της εθνικής 
δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και 
να υποβάλει έκθεση σχετικά με τις 
επιπτώσεις των εφαρμοζόμενων εθνικών 
μέτρων που σχετίζονται με την αξιολόγηση 
της δυναμικότητας και τον αναπτυξιακό 
προγραμματισμό της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διασυνοριακές πτυχές αυτής της 
συμπληρωματικής πολιτικής σχεδιασμού 
της αγοράς·

26. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
επάρκεια και την ευελιξία της εθνικής 
δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την πιθανή 
συνεισφορά της μη παραγωγής 
δυναμικότητας όπως, για παράδειγμα, η 
κάλυψη της ζήτησης, η αποθήκευση 
ενέργειας και οι διασυνδέσεις, και να 
υποβάλει έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις 
των εφαρμοζόμενων εθνικών μέτρων που 
σχετίζονται με την αξιολόγηση της 
δυναμικότητας και τον αναπτυξιακό 
προγραμματισμό της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διασυνοριακές πτυχές αυτής της 
συμπληρωματικής πολιτικής σχεδιασμού 
της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 353
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
επάρκεια και την ευελιξία της εθνικής 
δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και 
να υποβάλει έκθεση σχετικά με τις 
επιπτώσεις των εφαρμοζόμενων εθνικών 
μέτρων που σχετίζονται με την αξιολόγηση 
της δυναμικότητας και τον αναπτυξιακό 
προγραμματισμό της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διασυνοριακές πτυχές αυτής της 
συμπληρωματικής πολιτικής σχεδιασμού 

26. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
επάρκεια και την ευελιξία της εθνικής 
δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και 
να υποβάλει έκθεση σχετικά με τις 
επιπτώσεις των εφαρμοζόμενων εθνικών 
μέτρων που σχετίζονται με την αξιολόγηση 
της δυναμικότητας και τον αναπτυξιακό 
προγραμματισμό της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διασυνοριακές πτυχές αυτής της 
συμπληρωματικής πολιτικής σχεδιασμού 
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της αγοράς· της αγοράς και διατυπώνοντας συστάσεις 
όσον αφορά τους τρόπους με τους 
οποίους η ΕΕ θα μπορούσε να στηρίξει 
και να εντείνει τις προσπάθειες στον εν 
λόγω τομέα·

Or. lt

Τροπολογία 354
Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
επάρκεια και την ευελιξία της εθνικής 
δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και 
να υποβάλει έκθεση σχετικά με τις 
επιπτώσεις των εφαρμοζόμενων εθνικών 
μέτρων που σχετίζονται με την αξιολόγηση 
της δυναμικότητας και τον αναπτυξιακό 
προγραμματισμό της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διασυνοριακές πτυχές αυτής της 
συμπληρωματικής πολιτικής σχεδιασμού 
της αγοράς·

26. όσον αφορά την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, καλεί την Επιτροπή 
να εξετάσει την επάρκεια και την ευελιξία 
της εθνικής δυναμικότητας 
ηλεκτροπαραγωγής βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα, και να υποβάλει έκθεση 
σχετικά με τις επιπτώσεις των 
εφαρμοζόμενων εθνικών μέτρων που 
σχετίζονται με την αξιολόγηση της 
δυναμικότητας και τον αναπτυξιακό 
προγραμματισμό της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διασυνοριακές πτυχές αυτής της 
συμπληρωματικής πολιτικής σχεδιασμού 
της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 355
Hannu Takkula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
επάρκεια και την ευελιξία της εθνικής 

26. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
επάρκεια και την ευελιξία της εθνικής 
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δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και 
να υποβάλει έκθεση σχετικά με τις 
επιπτώσεις των εφαρμοζόμενων εθνικών 
μέτρων που σχετίζονται με την αξιολόγηση 
της δυναμικότητας και τον αναπτυξιακό 
προγραμματισμό της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διασυνοριακές πτυχές αυτής της 
συμπληρωματικής πολιτικής σχεδιασμού 
της αγοράς·

δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και 
να υποβάλει έκθεση σχετικά με τις 
επιπτώσεις των εφαρμοζόμενων εθνικών 
μέτρων που σχετίζονται με την αξιολόγηση 
της δυναμικότητας και της ευελιξίας και 
τον αναπτυξιακό προγραμματισμό της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διασυνοριακές 
πτυχές αυτής της συμπληρωματικής 
πολιτικής σχεδιασμού της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 356
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. εκτιμά ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της φέρουν κοινή ευθύνη για την 
ασφάλεια του εφοδιασμού και τη 
διασφάλιση κατάλληλων μέσων 
παραγωγής, για παράδειγμα, με τη μορφή 
μηχανισμών δυναμικότητας που να είναι, 
κατά προτίμηση, ουδέτεροι τεχνολογικά, 
δημοσιονομικά και όσον αφορά τον 
ανταγωνισμό·

Or. fr

Τροπολογία 357
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
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μελλοντικές μορφές της αγοράς ενέργειας 
οι οποίες, σε αντίθεση με τους 
υφιστάμενους εθνικούς μηχανισμούς 
εκμετάλλευσης δυνατοτήτων, μπορούν 
ενδεχομένως να αποφέρουν πρόσθετα 
έσοδα σε επενδυτές σε όλα τα είδη 
ηλεκτροπαραγωγής χωρίς την εισαγωγή 
διακρίσεων και να διασφαλίσουν την πιο 
οικονομικά αποδοτική παροχή ευέλικτων 
υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 358
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας (ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας) 
να αναπτύξουν μια συνεκτική και 
εναρμονισμένη μεθοδολογία για την 
επάρκεια ηλεκτροπαραγωγής στην 
Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της 
θετικής συνεισφοράς των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και ειδικότερα των 
μεταβλητών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 359
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26β. ζητεί από την Επιτροπή να 
εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές για 
τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να αξιολογούν τις ανάγκες των 
μηχανισμών εκμετάλλευσης 
δυνατοτήτων, καθώς και τα 
χαρακτηριστικά των εν λόγω 
μηχανισμών, ούτως ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος στρεβλώσεων 
στην εσωτερική αγορά ενέργειας. Οι 
μηχανισμοί αυτοί θα πρέπει, ειδικότερα 
και μεταξύ άλλων, να είναι αναστρέψιμοι 
και να εξαρτώνται από την προηγούμενη 
εξάντληση όλων των δυνατοτήτων 
ευελιξίας·

Or. en

Τροπολογία 360
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26β. ζητεί από την Επιτροπή να 
εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τη χρήση και την ανάπτυξη 
της ευελιξίας των πόρων –όπως για 
παράδειγμα, η διαχείριση από την πλευρά 
της ζήτησης, η αποθήκευση και οι 
φυσικές διασυνδέσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διασυνοριακών διασυνδέσεων–
προκειμένου τα κράτη μέλη να είναι σε 
θέση να προετοιμαστούν και να 
εφαρμόσουν εθνικές στρατηγικές για την 
ανάπτυξη των εν λόγω πόρων στα εδάφη 
τους·

Or. en
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Τροπολογία 361
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26γ. ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει 
κανόνες με σκοπό την περαιτέρω 
ανάπτυξη μιας αγοράς βοηθητικών 
υπηρεσιών, επιτρέποντας με αυτόν τον 
τρόπο την ενσωμάτωση όλων των πηγών 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 362
Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
προσφέρουν κίνητρα και να στηρίξουν τις 
περιφερειακές πρωτοβουλίες και 
συμπράξεις, συμπεριλαμβανομένων της 
περιφερειακής ανταλλαγής ενέργειας, των 
κέντρων εμπορίας φυσικού αερίου και των 
μηχανισμών σύζευξης των αγορών·

27. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
προσφέρουν κίνητρα και να στηρίξουν τις 
περιφερειακές πρωτοβουλίες και 
συμπράξεις, με στόχο την εμβάθυνση της 
ενοποίησης της αγοράς μέσω της 
περιφερειακής ανταλλαγής ενέργειας, των 
κέντρων εμπορίας φυσικού αερίου, καθώς 
και της θέσπισης περισσότερο 
εναρμονισμένων κανόνων για την 
εμπορία φυσικού αερίου και των 
μηχανισμών σύζευξης των αγορών·

Or. en
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Τροπολογία 363
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
προσφέρουν κίνητρα και να στηρίξουν τις 
περιφερειακές πρωτοβουλίες και 
συμπράξεις, συμπεριλαμβανομένων της 
περιφερειακής ανταλλαγής ενέργειας, των 
κέντρων εμπορίας φυσικού αερίου και των 
μηχανισμών σύζευξης των αγορών·

27. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
προσφέρουν κίνητρα και να στηρίξουν τις 
περιφερειακές πρωτοβουλίες και 
συμπράξεις, συμπεριλαμβανομένων της 
περιφερειακής ανταλλαγής ενέργειας, των 
κέντρων εμπορίας φυσικού αερίου και των 
μηχανισμών σύζευξης των αγορών σε όλα 
τα χρονικά πλαίσια που περιλαμβάνουν 
την αξιοποίηση ενός κατάλληλου 
επιπέδου ρευστότητας και διαφάνειας 
στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 364
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη και 
την Επιτροπή να κινηθούν προς την 
κατεύθυνση της θέσπισης κανόνων για 
τον περιορισμό των μακροχρόνιων 
συμβάσεων φυσικού αερίου που 
βασίζονται στην αναπροσαρμογή με βάση 
την αξία του πετρελαίου και να ταχθούν 
υπέρ των συμβάσεων που βασίζονται στις 
τιμές για άμεση παράδοση στην αγορά ή 
άλλων μηχανισμών, γεγονός που θα 
επιτρέψει οι τιμές των συμβάσεων να 
αντικατοπτρίζουν και να προσαρμόζονται 
σε οποιεσδήποτε αλλαγές στην προσφορά 
και τη ζήτηση στην εσωτερική αγορά· 
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Or. en

Τροπολογία 365
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27β. επισημαίνει ότι τα μέτρα για την 
εσωτερική αγορά θα πρέπει να προωθούν 
τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, 
αμφότερων εγχώριων και εξωτερικών, 
και δεν θα πρέπει να έχουν ως κύριο 
στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη ή 
διεύρυνση των υφιστάμενων οδών και 
του εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 366
Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει 
τα μέσα εξωτερικής πολιτικής που έχει στη 
διάθεσή της με σκοπό να προωθήσει τους 
κανόνες και τα πρότυπα της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας σε τρίτες χώρες και, 
ειδικότερα, στις γειτονικές χώρες της ΕΕ· 
παροτρύνει την Επιτροπή να προχωρήσει 
στην επίλυση του ζητήματος της θέσπισης 
σαφών κανόνων για τη διαχείριση της 
συμφόρησης στις διασυνοριακές συνδέσεις 
φυσικού αερίου μέσω διαλόγου με τις 
ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες σε διμερές 
επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει στις σχέσεις της με τους 
εξωτερικούς εταίρους, τη δυνατότητα των 

28. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει, 
σε συνεργασία με την ΕΥΕΔ, τα μέσα 
εξωτερικής πολιτικής που έχει στη διάθεσή 
της με σκοπό να προωθήσει τους κανόνες 
και τα πρότυπα της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας σε τρίτες χώρες· είναι 
πεπεισμένο ότι η εσωτερική αγορά 
ενέργειας θα παραμείνει ανολοκλήρωτη 
και οι στόχοι της δεν θα επιτευχθούν εάν
ο εξωτερικός ενεργειακός εφοδιασμός και 
οι φορείς μεταφοράς δεν είναι πλήρως 
συμβατοί και δεν τηρούν απαρέγκλιτα τις 
βασικές αρχές της, ειδικότερα εκείνες 
που περιλαμβάνονται στην τρίτη δέσμη 
μέτρων για την ενέργεια· παροτρύνει την 
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επιχειρήσεων της ΕΕ να ανταγωνίζονται 
επί ίσοις όροις παγκοσμίως·

Επιτροπή να προχωρήσει στην επίλυση του 
ζητήματος της θέσπισης σαφών κανόνων 
για τη διαχείριση της συμφόρησης στις 
διασυνοριακές συνδέσεις φυσικού αερίου 
μέσω διαλόγου με τις ενδιαφερόμενες 
τρίτες χώρες σε διμερές επίπεδο· καλεί την 
Επιτροπή να εξασφαλίσει στις σχέσεις της 
με τους εξωτερικούς εταίρους, τη 
δυνατότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ να 
ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις 
παγκοσμίως·

Or. en

Τροπολογία 367
András Gyürk, Alajos Mészáros

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει 
τα μέσα εξωτερικής πολιτικής που έχει στη 
διάθεσή της με σκοπό να προωθήσει τους 
κανόνες και τα πρότυπα της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας σε τρίτες χώρες και, 
ειδικότερα, στις γειτονικές χώρες της ΕΕ· 
παροτρύνει την Επιτροπή να προχωρήσει 
στην επίλυση του ζητήματος της θέσπισης 
σαφών κανόνων για τη διαχείριση της 
συμφόρησης στις διασυνοριακές συνδέσεις 
φυσικού αερίου μέσω διαλόγου με τις 
ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες σε διμερές 
επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει στις σχέσεις της με τους 
εξωτερικούς εταίρους, τη δυνατότητα των 
επιχειρήσεων της ΕΕ να ανταγωνίζονται 
επί ίσοις όροις παγκοσμίως·

28. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει 
τα μέσα εξωτερικής πολιτικής που έχει στη 
διάθεσή της με σκοπό να προωθήσει τους 
κανόνες και τα πρότυπα της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας σε τρίτες χώρες και, 
ειδικότερα, στις γειτονικές χώρες της ΕΕ· 
παροτρύνει την Επιτροπή να προχωρήσει 
στην επίλυση του ζητήματος της θέσπισης 
σαφών κανόνων για τη διαχείριση της 
συμφόρησης στις διασυνοριακές συνδέσεις 
φυσικού αερίου και της πρόσβασης 
τρίτων μερών στα δίκτυα μεταφοράς 
μέσω διαλόγου με τις ενδιαφερόμενες 
τρίτες χώρες σε διμερές επίπεδο· στηρίζει 
σθεναρά τις προσπάθειες της Επιτροπής 
να λάβει μέτρα ώστε να αποφευχθούν 
πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού από 
εταιρείες τρίτων χωρών, γεγονός που 
μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει στον 
περιορισμό του ανταγωνισμού, την 
αύξηση των τιμών ή την επιδείνωση της 
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού·
καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει στις 
σχέσεις της με τους εξωτερικούς εταίρους, 
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τη δυνατότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ 
να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις 
παγκοσμίως·

Or. en

Τροπολογία 368
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει 
τα μέσα εξωτερικής πολιτικής που έχει στη 
διάθεσή της με σκοπό να προωθήσει τους 
κανόνες και τα πρότυπα της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας σε τρίτες χώρες και, 
ειδικότερα, στις γειτονικές χώρες της ΕΕ· 
παροτρύνει την Επιτροπή να προχωρήσει 
στην επίλυση του ζητήματος της θέσπισης 
σαφών κανόνων για τη διαχείριση της 
συμφόρησης στις διασυνοριακές συνδέσεις 
φυσικού αερίου μέσω διαλόγου με τις 
ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες σε διμερές 
επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει στις σχέσεις της με τους 
εξωτερικούς εταίρους, τη δυνατότητα των 
επιχειρήσεων της ΕΕ να ανταγωνίζονται 
επί ίσοις όροις παγκοσμίως·

28. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει 
τα μέσα εξωτερικής πολιτικής που έχει στη 
διάθεσή της με σκοπό να προωθήσει τους 
κανόνες και τα πρότυπα της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας σε τρίτες χώρες και, 
ειδικότερα, στις γειτονικές χώρες της ΕΕ· 
παροτρύνει την Επιτροπή να προχωρήσει 
στην επίλυση του ζητήματος της θέσπισης 
σαφών κανόνων για τη διαχείριση της 
συμφόρησης στις διασυνοριακές συνδέσεις 
φυσικού αερίου μέσω διαλόγου με τις 
ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες σε διμερές 
επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει στις σχέσεις της με τους 
εξωτερικούς εταίρους, τη δυνατότητα των 
επιχειρήσεων της ΕΕ να ανταγωνίζονται 
επί ίσοις όροις παγκοσμίως· κάνει έκκληση 
στην Επιτροπή να κοινοποιήσει το σύνολο 
των στοιχείων που δημιουργούν ακόμα 
δυσκολίες όσον αφορά τη θέσπιση τρίτης 
δέσμης μέτρων τα οποία να συνοδεύονται 
από σαφή αριθμητικά δεδομένα για τις 
επιπτώσεις τους στις τιμές για τους 
καταναλωτές·

Or. fr

Τροπολογία 369
Algirdas Saudargas
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει 
τα μέσα εξωτερικής πολιτικής που έχει στη 
διάθεσή της με σκοπό να προωθήσει τους 
κανόνες και τα πρότυπα της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας σε τρίτες χώρες και, 
ειδικότερα, στις γειτονικές χώρες της ΕΕ· 
παροτρύνει την Επιτροπή να προχωρήσει 
στην επίλυση του ζητήματος της θέσπισης 
σαφών κανόνων για τη διαχείριση της 
συμφόρησης στις διασυνοριακές συνδέσεις 
φυσικού αερίου μέσω διαλόγου με τις 
ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες σε διμερές 
επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει στις σχέσεις της με τους 
εξωτερικούς εταίρους, τη δυνατότητα των 
επιχειρήσεων της ΕΕ να ανταγωνίζονται 
επί ίσοις όροις παγκοσμίως·

28. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει 
τα μέσα εξωτερικής πολιτικής που έχει στη 
διάθεσή της με σκοπό να προωθήσει τους 
κανόνες και τα πρότυπα της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας σε τρίτες χώρες και, 
ειδικότερα, στις γειτονικές χώρες της ΕΕ· 
παροτρύνει την Επιτροπή να προχωρήσει 
στην επίλυση του ζητήματος της θέσπισης 
σαφών κανόνων για τη διαχείριση της 
συμφόρησης στις διασυνοριακές συνδέσεις 
φυσικού αερίου μέσω διαλόγου με τις 
ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες σε διμερές 
επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει στις σχέσεις της με τους 
εξωτερικούς εταίρους, τη δυνατότητα των 
επιχειρήσεων της ΕΕ να ανταγωνίζονται 
επί ίσοις όροις παγκοσμίως· παροτρύνει 
την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία 
με τις γειτονικές χώρες της ΕΕ στον 
τομέα της πυρηνικής ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 370
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει 
τα μέσα εξωτερικής πολιτικής που έχει στη 
διάθεσή της με σκοπό να προωθήσει τους 
κανόνες και τα πρότυπα της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας σε τρίτες χώρες και, 
ειδικότερα, στις γειτονικές χώρες της ΕΕ· 
παροτρύνει την Επιτροπή να προχωρήσει 
στην επίλυση του ζητήματος της θέσπισης 
σαφών κανόνων για τη διαχείριση της 
συμφόρησης στις διασυνοριακές συνδέσεις 

28. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει 
τα μέσα εξωτερικής πολιτικής που έχει στη 
διάθεσή της με σκοπό να προωθήσει τους 
κανόνες και τα πρότυπα της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας και την απαιτούμενη 
τήρηση των βέλτιστων προτύπων 
ασφαλείας για την πυρηνική ενέργεια σε 
τρίτες χώρες και, ειδικότερα, στις 
γειτονικές χώρες της ΕΕ· παροτρύνει την 
Επιτροπή να προχωρήσει στην επίλυση του 
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φυσικού αερίου μέσω διαλόγου με τις 
ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες σε διμερές 
επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει στις σχέσεις της με τους 
εξωτερικούς εταίρους, τη δυνατότητα των 
επιχειρήσεων της ΕΕ να ανταγωνίζονται 
επί ίσοις όροις παγκοσμίως·

ζητήματος της θέσπισης σαφών κανόνων 
για τη διαχείριση της συμφόρησης στις 
διασυνοριακές συνδέσεις φυσικού αερίου 
μέσω διαλόγου με τις ενδιαφερόμενες
τρίτες χώρες σε διμερές επίπεδο· καλεί την 
Επιτροπή να εξασφαλίσει στις σχέσεις της 
με τους εξωτερικούς εταίρους, τη 
δυνατότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ να 
ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις 
παγκοσμίως·

Or. lt

Τροπολογία 371
Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει 
τα μέσα εξωτερικής πολιτικής που έχει στη 
διάθεσή της με σκοπό να προωθήσει τους 
κανόνες και τα πρότυπα της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας σε τρίτες χώρες και, 
ειδικότερα, στις γειτονικές χώρες της ΕΕ· 
παροτρύνει την Επιτροπή να προχωρήσει 
στην επίλυση του ζητήματος της θέσπισης 
σαφών κανόνων για τη διαχείριση της 
συμφόρησης στις διασυνοριακές συνδέσεις 
φυσικού αερίου μέσω διαλόγου με τις 
ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες σε διμερές 
επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει στις σχέσεις της με τους 
εξωτερικούς εταίρους, τη δυνατότητα των 
επιχειρήσεων της ΕΕ να ανταγωνίζονται 
επί ίσοις όροις παγκοσμίως·

28. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει 
τα μέσα εξωτερικής πολιτικής που έχει στη 
διάθεσή της με σκοπό να προωθήσει τους 
κανόνες και τα πρότυπα της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας σε τρίτες χώρες και, 
ειδικότερα, στις γειτονικές χώρες της ΕΕ· 
παροτρύνει την Επιτροπή να προχωρήσει 
στην επίλυση του ζητήματος της θέσπισης 
σαφών κανόνων για τη διαχείριση της 
συμφόρησης στις διασυνοριακές συνδέσεις 
φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας 
μέσω διαλόγου με τις ενδιαφερόμενες 
τρίτες χώρες σε διμερές επίπεδο· καλεί την 
Επιτροπή να εξασφαλίσει στις σχέσεις της 
με τους εξωτερικούς εταίρους, τη 
δυνατότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ να 
ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις 
παγκοσμίως·

Or. en

Τροπολογία 372
Jerzy Buzek
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. όσον αφορά την εσωτερική αγορά 
φυσικού αερίου, ζητεί από την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν όλες 
τις συμβάσεις για το φυσικό αέριο που 
βασίζονται σε παρωχημένους 
μηχανισμούς καθορισμού των τιμών –και 
ειδικότερα στην αρχή της 
αναπροσαρμογής βάσεις της αξίας του 
πετρελαίου– που επιβάλλουν υψηλές τιμές 
στους καταναλωτές και παροτρύνει την 
Επιτροπή να βοηθήσει στην αναζήτηση 
πιθανών οδών διαπραγμάτευσης των εν 
λόγω συμβάσεων, όχι μόνον στο πλαίσιο 
της παράτασής τους· τονίζει την ανάγκη 
ανάπτυξης και στήριξης όλων των 
προϊόντων και μηχανισμών που έχουν ως 
στόχο την ενίσχυση της εμπορίας του 
φυσικού αερίου βραχυπρόθεσμα· 
υπογραμμίζει ότι τα ανωτέρω μέτρα 
έχουν καίρια σημασία για τη διασφάλιση 
της πραγματικής ανταγωνιστικότητας 
στις τιμές εφοδιασμού με φυσικό αέριο σε 
όλους τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 373
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
ενστερνιστεί πλήρως τις αρχές που 
αποτελούν τη βάση της απόφασης για τη 
θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής 
πληροφοριών όσον αφορά τις 
διακυβερνητικές συμφωνίες και να 
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αναλάβει δράση πέρα από τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που ορίζονται στην εν λόγω 
απόφαση· ενθαρρύνει σθεναρά τα κράτη 
μέλη και τις ευρωπαϊκές εταιρείες να 
συμπεριλάβουν την Επιτροπή στις 
διαπραγματεύσεις για την ενέργεια πριν 
από την ολοκλήρωσή τους· ζητεί, 
επιπροσθέτως, τα σχετικά έγγραφα να 
υποβάλλονται στην Επιτροπή εκ των 
προτέρων ή αμέσως μόλις υπογραφούν 
και όχι μόνο όταν αυτά επικυρώνονται 
από τα εθνικά κοινοβούλια· 

Or. en

Τροπολογία 374
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28β. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η 
εσωτερική αγορά δεν είναι ανεξάρτητη 
από την παγκόσμια αγορά· ζητεί από την 
Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη τις 
συστάσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με 
την εξωτερική διάσταση της ενεργειακής 
πολιτικής1, σχεδιάζοντας παράλληλα τις 
δράσεις που προτίθεται να αναλάβει για 
την εσωτερική αγορά· ζητεί από την 
Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω 
πρόσθετες δράσεις στον τομέα της 
εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής, 
επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη στήριξή 
της στην ιδέα ότι μόνο μια πλήρως 
λειτουργική εσωτερική αγορά θα μας 
δώσει τη δυνατότητα να εκφραστούμε με 
μία φωνή παγκοσμίως· 
__________________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2012)0238.

Or. en
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Τροπολογία 375
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28γ. πιστεύει ότι η μελλοντική συμφωνία 
ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων 
Πολιτειών θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα 
κεφάλαιο αποκλειστικά με επίκεντρο τα 
ενεργειακά ζητήματα που ενδέχεται να 
επηρεάσουν την εσωτερική αγορά 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων: 
του χονδρικού εμπορίου ενέργειας, των 
αγοραπωλησιών πρώτων υλών, των 
κανόνων για τη θαλάσσια μεταφορά 
ενέργειας, των συστημάτων εμπορίας 
εκπομπών, των προτύπων ασφαλείας των 
καυσίμων, των λογιστικών πρακτικών, 
των κρατικών επιδοτήσεων για την 
ενέργεια και της μεταφοράς της 
πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με την 
έρευνα στον τομέα της ενέργειας, της 
παραγωγής, της μετατροπής και της 
ολοκλήρωσης του κύκλου ζωής των 
προϊόντων· 

Or. en

Τροπολογία 376
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28δ. ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να αυξήσουν την πολιτική και 
οικονομική στήριξη προς την Ενεργειακή 
Κοινότητα και να λάβουν περαιτέρω 
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μέτρα με σκοπό να στηρίξουν την 
επέκταση των κανόνων της εσωτερικής 
αγοράς στη Νοτιοανατολική και 
Ανατολική Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 377
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βοήθεια για τους καταναλωτές Αποτελεσματική προστασία και στήριξη 
των καταναλωτών

Or. en

Τροπολογία 378
Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη 
διαθεσιμότητα των πληροφοριών που 
παρέχονται στους καταναλωτές, να τους 
παράσχουν σαφείς και διαφανείς μεθόδους 
τιμολόγησης και να θεσπίσουν εργαλεία 
σύγκρισης τιμών που θα τους επιτρέπουν 
να πραγματοποιούν συνειδητές επιλογές, 
όπως επίσης να θεσπίσουν εύχρηστους 
μηχανισμούς επίλυσης διαφορών με τους 
προμηθευτές· επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής να θεσπιστεί πλατφόρμα 
ενημέρωσης για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών·

29. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη 
διαθεσιμότητα των πληροφοριών που 
παρέχονται στους καταναλωτές, να τους 
παράσχουν σαφείς και διαφανείς μεθόδους 
τιμολόγησης και να θεσπίσουν εργαλεία 
σύγκρισης τιμών που θα τους επιτρέπουν 
να πραγματοποιούν συνειδητές επιλογές,
να τους ενημερώσουν για τους τρόπους 
ελέγχου της κατανάλωσης, τις 
δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και 
την ενεργειακή απόδοση και την μικρής 
κλίμακας παραγωγή ενέργειας, όπως 
επίσης να θεσπίσουν εύχρηστους 
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μηχανισμούς επίλυσης διαφορών με τους 
προμηθευτές· επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής να θεσπιστεί πλατφόρμα 
ενημέρωσης για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών· συνιστά στην Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν 
εκστρατείες ενημέρωσης φιλικές προς 
τον καταναλωτή, στις οποίες οι τοπικές 
και περιφερειακές κυβερνήσεις και οι 
σχετικές περιφερειακές οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να 
διαδραματίζουν ενεργό ρόλο·

Or. en

Τροπολογία 379
András Gyürk, Alajos Mészáros

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη 
διαθεσιμότητα των πληροφοριών που 
παρέχονται στους καταναλωτές, να τους 
παράσχουν σαφείς και διαφανείς μεθόδους 
τιμολόγησης και να θεσπίσουν εργαλεία 
σύγκρισης τιμών που θα τους επιτρέπουν 
να πραγματοποιούν συνειδητές επιλογές, 
όπως επίσης να θεσπίσουν εύχρηστους 
μηχανισμούς επίλυσης διαφορών με τους 
προμηθευτές· επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής να θεσπιστεί πλατφόρμα 
ενημέρωσης για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών·

29. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
βελτιώσουν τη διαφάνεια, την ποιότητα 
και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών 
που παρέχονται στους καταναλωτές, να 
τους παράσχουν σαφείς και διαφανείς 
μεθόδους τιμολόγησης και να θεσπίσουν 
εργαλεία σύγκρισης τιμών που θα τους 
επιτρέπουν να πραγματοποιούν συνειδητές 
επιλογές· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν τα μέτρα που θεσπίζονται 
στην οδηγία για την εναλλακτική επίλυση 
καταναλωτικών διαφορών και στον 
κανονισμό για την ηλεκτρονική επίλυση 
καταναλωτικών διαφορών· επικροτεί την 
πρόταση της Επιτροπής να θεσπιστεί 
πλατφόρμα ενημέρωσης για τα δικαιώματα 
των καταναλωτών·

Or. en
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Τροπολογία 380
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη 
διαθεσιμότητα των πληροφοριών που 
παρέχονται στους καταναλωτές, να τους 
παράσχουν σαφείς και διαφανείς μεθόδους 
τιμολόγησης και να θεσπίσουν εργαλεία 
σύγκρισης τιμών που θα τους επιτρέπουν 
να πραγματοποιούν συνειδητές επιλογές, 
όπως επίσης να θεσπίσουν εύχρηστους 
μηχανισμούς επίλυσης διαφορών με τους 
προμηθευτές· επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής να θεσπιστεί πλατφόρμα 
ενημέρωσης για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών·

29. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη 
διαθεσιμότητα των πληροφοριών που 
παρέχονται στους καταναλωτές, να τους 
παράσχουν σαφείς και διαφανείς μεθόδους 
τιμολόγησης και δυνατότητα τακτικής 
τιμολόγησης, καθώς και να θεσπίσουν 
εργαλεία σύγκρισης τιμών που θα τους 
επιτρέπουν να πραγματοποιούν συνειδητές 
επιλογές, όπως επίσης να θεσπίσουν 
εύχρηστους μηχανισμούς επίλυσης 
διαφορών με τους προμηθευτές· ζητεί από 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
καταστήσουν όσο το δυνατόν απλούστερη 
την αλλαγή προμηθευτή ενέργειας για 
τους καταναλωτές· επικροτεί την πρόταση 
της Επιτροπής να θεσπιστεί πλατφόρμα 
ενημέρωσης για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών·

Or. nl

Τροπολογία 381
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη 
διαθεσιμότητα των πληροφοριών που 
παρέχονται στους καταναλωτές, να τους 
παράσχουν σαφείς και διαφανείς μεθόδους 
τιμολόγησης και να θεσπίσουν εργαλεία 

29. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη 
διαθεσιμότητα των πληροφοριών που 
παρέχονται στους καταναλωτές, να τους 
παράσχουν σαφείς και διαφανείς μεθόδους 
τιμολόγησης και να θεσπίσουν εργαλεία 
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σύγκρισης τιμών που θα τους επιτρέπουν 
να πραγματοποιούν συνειδητές επιλογές, 
όπως επίσης να θεσπίσουν εύχρηστους 
μηχανισμούς επίλυσης διαφορών με τους 
προμηθευτές· επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής να θεσπιστεί πλατφόρμα 
ενημέρωσης για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών·

σύγκρισης τιμών που θα τους επιτρέπουν 
να πραγματοποιούν συνειδητές επιλογές, 
όπως επίσης να θεσπίσουν 
αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης 
καταγγελιών, καθώς και ανεξάρτητους 
μηχανισμούς επίλυσης διαφορών· 
επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να 
θεσπιστεί πλατφόρμα ενημέρωσης για τα 
δικαιώματα των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 382
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να αναπτύξουν μια 
ολοκληρωμένη στρατηγική με στόχο να 
ενθαρρύνουν τους καταναλωτές και τους 
επαγγελματίες-καταναλωτές να 
συμμετέχουν ενεργά στην αγορά 
ενέργειας, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας 
τη συμμετοχή τους μέσω της υφιστάμενης 
νομοθεσίας καθώς και μέσω της 
εφαρμογής των σχετικών διατάξεων της 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση·

30. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να αναπτύξουν μια 
ολοκληρωμένη στρατηγική με στόχο να 
ενθαρρύνουν τους καταναλωτές και τους 
επαγγελματίες-καταναλωτές να 
συμμετέχουν ενεργά στην αγορά 
ενέργειας, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας 
τη συμμετοχή τους μέσω της υφιστάμενης 
νομοθεσίας καθώς και μέσω της 
εφαρμογής των σχετικών διατάξεων της 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση· 
ενθαρρύνει την τακτική προσαρμογή του 
ενδεικτικού τιμολογίου χρήσης των 
δικτύων προκειμένου να 
προσανατολίζονται σωστά οι υφιστάμενοι 
αλλά και οι μελλοντικοί χρήστες και να 
υπάρχει έτσι συνοχή μεταξύ της 
ανάπτυξης των δικτύων και των 
ατομικών αποφάσεων·

Or. fr

Τροπολογία 383
Gaston Franco
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την 
περαιτέρω συνεργασία μεταξύ του τομέα 
της ενέργειας και του τομέα των ΤΠΕ και 
να αναθεωρήσει τα υφιστάμενα μέσα 
χρηματοδότησης των καινοτομιών που 
σχετίζονται με την ενέργεια, προκειμένου 
να ωφεληθούν όλοι οι καταναλωτές και να 
διευκολυνθεί η εγκατάσταση έξυπνων 
ηλεκτρικών δικτύων κατά τρόπο φιλικό 
προς το χρήστη·

31. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την 
περαιτέρω συνεργασία μεταξύ του τομέα 
της ενέργειας και του τομέα των ΤΠΕ και 
να αναθεωρήσει τα υφιστάμενα μέσα 
χρηματοδότησης των καινοτομιών που 
σχετίζονται με την ενέργεια, προκειμένου 
να ωφεληθούν όλοι οι καταναλωτές και να 
διευκολυνθεί η εγκατάσταση έξυπνων 
ηλεκτρικών δικτύων κατά τρόπο φιλικό 
προς το χρήστη· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να θέσουν σε κίνηση τους 
κατάλληλους μοχλούς ώστε να 
προσελκύσουν τον ιδιωτικό βιομηχανικό 
τομέα στη χρηματοδότηση υποδομών 
έξυπνων δικτύων του αύριο·

Or. fr

Τροπολογία 384
Jens Rohde, Kent Johansson, Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την 
περαιτέρω συνεργασία μεταξύ του τομέα 
της ενέργειας και του τομέα των ΤΠΕ και 
να αναθεωρήσει τα υφιστάμενα μέσα 
χρηματοδότησης των καινοτομιών που 
σχετίζονται με την ενέργεια, προκειμένου 
να ωφεληθούν όλοι οι καταναλωτές και να 
διευκολυνθεί η εγκατάσταση έξυπνων 
ηλεκτρικών δικτύων κατά τρόπο φιλικό 
προς το χρήστη·

31. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την 
περαιτέρω συνεργασία μεταξύ του τομέα 
της ενέργειας και του τομέα των ΤΠΕ και 
να αναθεωρήσει τα υφιστάμενα μέσα 
χρηματοδότησης των καινοτομιών που 
σχετίζονται με την ενέργεια, προκειμένου 
να ωφεληθούν όλοι οι καταναλωτές και να 
διευκολυνθεί η εγκατάσταση έξυπνων 
ηλεκτρικών δικτύων κατά τρόπο φιλικό 
προς το χρήστη· ζητεί συνεργασία κατά 
την ανάπτυξη έξυπνων ηλεκτρικών 
δικτύων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, καθώς και κατά τη 
θέσπιση ευρωπαϊκών προτύπων για τα εν 
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λόγω δίκτυα·

Or. en

Τροπολογία 385
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την 
περαιτέρω συνεργασία μεταξύ του τομέα 
της ενέργειας και του τομέα των ΤΠΕ και 
να αναθεωρήσει τα υφιστάμενα μέσα 
χρηματοδότησης των καινοτομιών που 
σχετίζονται με την ενέργεια, προκειμένου 
να ωφεληθούν όλοι οι καταναλωτές και να 
διευκολυνθεί η εγκατάσταση έξυπνων 
ηλεκτρικών δικτύων κατά τρόπο φιλικό 
προς το χρήστη·

31. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την 
περαιτέρω συνεργασία μεταξύ του τομέα 
της ενέργειας και του τομέα των ΤΠΕ και 
να αναθεωρήσει τα υφιστάμενα 
ρυθμιστικά πλαίσια ώστε να ενθαρρύνει 
την ανάπτυξη καινοτομιών που 
σχετίζονται με την ενέργεια, προκειμένου 
να ωφεληθούν όλοι οι καταναλωτές και να 
διευκολυνθεί η εγκατάσταση έξυπνων 
ηλεκτρικών δικτύων κατά τρόπο φιλικό, 
ασφαλή και αξιόπιστο προς το χρήστη, 
λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα του 
καταναλωτή στην ιδιωτική ζωή·

Or. en

Τροπολογία 386
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την 
περαιτέρω συνεργασία μεταξύ του τομέα 
της ενέργειας και του τομέα των ΤΠΕ και 
να αναθεωρήσει τα υφιστάμενα μέσα 
χρηματοδότησης των καινοτομιών που 
σχετίζονται με την ενέργεια, προκειμένου 
να ωφεληθούν όλοι οι καταναλωτές και να 
διευκολυνθεί η εγκατάσταση έξυπνων 

31. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την 
περαιτέρω συνεργασία μεταξύ του τομέα 
της ενέργειας και του τομέα των ΤΠΕ και 
να παράσχει τα υφιστάμενα μέσα 
χρηματοδότησης, προκειμένου να 
ωφεληθούν όλοι οι καταναλωτές και να 
διευκολυνθεί η εγκατάσταση έξυπνων 
ηλεκτρικών δικτύων κατά τρόπο φιλικό 
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ηλεκτρικών δικτύων κατά τρόπο φιλικό 
προς το χρήστη·

προς το χρήστη·

Or. nl

Τροπολογία 387
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την 
περαιτέρω συνεργασία μεταξύ του τομέα 
της ενέργειας και του τομέα των ΤΠΕ και 
να αναθεωρήσει τα υφιστάμενα μέσα 
χρηματοδότησης των καινοτομιών που 
σχετίζονται με την ενέργεια, προκειμένου 
να ωφεληθούν όλοι οι καταναλωτές και να 
διευκολυνθεί η εγκατάσταση έξυπνων 
ηλεκτρικών δικτύων κατά τρόπο φιλικό 
προς το χρήστη·

31. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την 
περαιτέρω συνεργασία μεταξύ του τομέα 
της ενέργειας και του τομέα των ΤΠΕ και 
να αναθεωρήσει τα υφιστάμενα μέσα 
χρηματοδότησης των καινοτομιών που 
σχετίζονται με την ενέργεια, προκειμένου 
να ωφεληθούν όλοι οι καταναλωτές και να 
διευκολυνθεί η εγκατάσταση έξυπνων 
ηλεκτρικών δικτύων που δεν επιβαρύνουν 
οικονομικά τους καταναλωτές κατά τρόπο 
φιλικό προς το χρήστη·

Or. fr

Τροπολογία 388
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. παροτρύνει τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
προωθήσουν τις λύσεις ΤΠΕ στα έξυπνα 
ηλεκτρικά δίκτυα και να εστιάσουν στην 
αγορά των επαγγελματιών-καταναλωτών, 
λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη 
ανάγκη για ευελιξία, ενεργειακή 
απόδοση/εξοικονόμηση ενέργειας και τη 
συμμετοχή της πλευράς της ζήτησης·

32. παροτρύνει τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
προωθήσουν τις λύσεις ΤΠΕ στα έξυπνα 
ηλεκτρικά δίκτυα και να εστιάσουν στην 
αγορά των επαγγελματιών-καταναλωτών, 
λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη 
ανάγκη για ευελιξία, ενεργειακή 
απόδοση/εξοικονόμηση ενέργειας και τη 
συμμετοχή της πλευράς της ζήτησης· κάνει 
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έκκληση να ληφθεί υπόψη στους νέους 
μηχανισμούς της αγοράς η νέα αποστολή 
διαχείρισης του τοπικού συστήματος των 
διανομέων με σκοπό τη διατήρηση της 
ασφάλειας τροφοδοσίας, και επιμένει ως 
προς την ανάγκη ορισμού μιας δημόσιας 
υπηρεσίας δεδομένων προκειμένου να 
διασφαλιστεί πρόσβαση στις πληροφορίες 
που να μην εισάγει διακρίσεις·

Or. fr

Τροπολογία 389
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. παροτρύνει τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
προωθήσουν τις λύσεις ΤΠΕ στα έξυπνα 
ηλεκτρικά δίκτυα και να εστιάσουν στην 
αγορά των επαγγελματιών-καταναλωτών, 
λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη 
ανάγκη για ευελιξία, ενεργειακή 
απόδοση/εξοικονόμηση ενέργειας και τη 
συμμετοχή της πλευράς της ζήτησης·

32. παροτρύνει τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
προωθήσουν τις καινοτόμες τεχνολογικές 
λύσεις στα έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα και να 
εστιάσουν στην αγορά των επαγγελματιών-
καταναλωτών, ανοίγοντας τον δρόμο για 
μεγαλύτερη ευελιξία, ενεργειακή 
απόδοση/εξοικονόμηση ενέργειας και τη 
συμμετοχή της πλευράς της ζήτησης·

Or. en

Τροπολογία 390
Jens Rohde, Kent Johansson, Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. παροτρύνει τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
προωθήσουν τις λύσεις ΤΠΕ στα έξυπνα 
ηλεκτρικά δίκτυα και να εστιάσουν στην 

32. παροτρύνει τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
προωθήσουν και να δημιουργήσουν 
οικονομικά κίνητρα για επενδύσεις σε
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αγορά των επαγγελματιών-καταναλωτών, 
λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη 
ανάγκη για ευελιξία, ενεργειακή 
απόδοση/εξοικονόμηση ενέργειας και τη 
συμμετοχή της πλευράς της ζήτησης·

λύσεις ΤΠΕ στα έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα 
και να εστιάσουν στην αγορά των 
επαγγελματιών-καταναλωτών, 
λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη 
ανάγκη για ευελιξία, ενεργειακή 
απόδοση/εξοικονόμηση ενέργειας και τη 
συμμετοχή της πλευράς της ζήτησης·

Or. en

Τροπολογία 391
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. παροτρύνει τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
προωθήσουν τις λύσεις ΤΠΕ στα έξυπνα 
ηλεκτρικά δίκτυα και να εστιάσουν στην 
αγορά των επαγγελματιών-καταναλωτών, 
λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη 
ανάγκη για ευελιξία, ενεργειακή 
απόδοση/εξοικονόμηση ενέργειας και τη 
συμμετοχή της πλευράς της ζήτησης·

32. παροτρύνει τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
προωθήσουν τις λύσεις ΤΠΕ στα έξυπνα 
ηλεκτρικά δίκτυα με στόχο να 
δημιουργηθούν οφέλη για τον 
καταναλωτή και να εστιάσουν στην αγορά 
των επαγγελματιών-καταναλωτών, 
λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη 
ανάγκη για ευελιξία, ενεργειακή 
απόδοση/εξοικονόμηση ενέργειας και τη 
συμμετοχή της πλευράς της ζήτησης·

Or. en

Τροπολογία 392
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. παροτρύνει τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
προωθήσουν τις λύσεις ΤΠΕ στα έξυπνα 
ηλεκτρικά δίκτυα και να εστιάσουν στην 

32. παροτρύνει τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
εφαρμόσουν τις λύσεις ΤΠΕ στα έξυπνα 
ηλεκτρικά δίκτυα και να εστιάσουν στην 
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αγορά των επαγγελματιών-καταναλωτών, 
λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη 
ανάγκη για ευελιξία, ενεργειακή 
απόδοση/εξοικονόμηση ενέργειας και τη 
συμμετοχή της πλευράς της ζήτησης·

αγορά των επαγγελματιών-καταναλωτών, 
λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη 
ανάγκη για ευελιξία, ενεργειακή 
απόδοση/εξοικονόμηση ενέργειας και τη 
συμμετοχή της πλευράς της ζήτησης·

Or. nl

Τροπολογία 393
Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. παροτρύνει τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
προωθήσουν τις λύσεις ΤΠΕ στα έξυπνα 
ηλεκτρικά δίκτυα και να εστιάσουν στην 
αγορά των επαγγελματιών-καταναλωτών, 
λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη 
ανάγκη για ευελιξία, ενεργειακή 
απόδοση/εξοικονόμηση ενέργειας και τη 
συμμετοχή της πλευράς της ζήτησης·

32. παροτρύνει τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
προωθήσουν τις λύσεις ΤΠΕ στα έξυπνα 
ηλεκτρικά δίκτυα και να εστιάσουν στην 
αγορά των επαγγελματιών-καταναλωτών, 
λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη 
ανάγκη για ευελιξία, ενεργειακή 
απόδοση/εξοικονόμηση ενέργειας και την 
εθελοντική συμμετοχή της πλευράς της 
ζήτησης·

Or. en

Τροπολογία 394
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. επισημαίνει ότι η εγκατάσταση 
έξυπνων μετρητών δεν θα πρέπει να 
πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη 
μόνο τον εθελοντισμό των καταναλωτών· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
στρατηγικές εγκατάστασης, καθώς και 
εκστρατείες πληροφόρησης σε εθνικό και 
τοπικό επίπεδο προκειμένου να 
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εξηγήσουν τη χρήση τους·

Or. en

Τροπολογία 395
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
τα υφιστάμενα ρυθμιστικά πλαίσια ώστε 
να ενθαρρύνει τις καινοτομίες και τις 
επενδύσεις που σχετίζονται με την 
ενέργεια προκειμένου να διευκολύνει την 
εγκατάσταση έξυπνων ηλεκτρικών 
δικτύων κατά τρόπο φιλικό προς το 
χρήστη·

Or. en

Τροπολογία 396
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. αναμένει ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές της Επιτροπής θα βοηθήσουν 
στη θέσπιση φιλόδοξων στόχων πολιτικής 
αναφορικά με τους ευάλωτους 
καταναλωτές, και θα συνδράμει τα κράτη 
μέλη στον καλύτερο καθορισμό αυτής της 
κατηγορίας καταναλωτών· καλεί την 
Επιτροπή να αναθεωρήσει παράλληλα 
τους υφιστάμενους μηχανισμούς και τα 
μέσα για την προστασία των εν λόγω 
καταναλωτών με σκοπό να προτείνει 
μέτρα για μια πιο ολοκληρωμένη και 

διαγράφεται
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συνεκτική προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 397
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. αναμένει ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές της Επιτροπής θα βοηθήσουν στη 
θέσπιση φιλόδοξων στόχων πολιτικής 
αναφορικά με τους ευάλωτους 
καταναλωτές, και θα συνδράμει τα κράτη 
μέλη στον καλύτερο καθορισμό αυτής της 
κατηγορίας καταναλωτών· καλεί την 
Επιτροπή να αναθεωρήσει παράλληλα 
τους υφιστάμενους μηχανισμούς και τα 
μέσα για την προστασία των εν λόγω 
καταναλωτών με σκοπό να προτείνει 
μέτρα για μια πιο ολοκληρωμένη και 
συνεκτική προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ·

33. αναμένει ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές της Επιτροπής θα βοηθήσουν στη 
θέσπιση φιλόδοξων στόχων πολιτικής 
αναφορικά με τους ευάλωτους 
καταναλωτές, και θα συνδράμει τα κράτη 
μέλη στον καλύτερο καθορισμό της 
έννοιας που αποδίδεται σε αυτή την 
κατηγορία καταναλωτών στο πλαίσιο των 
υφιστάμενων αρμοδιοτήτων·

Or. de

Τροπολογία 398
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. αναμένει ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές της Επιτροπής θα βοηθήσουν στη 
θέσπιση φιλόδοξων στόχων πολιτικής 
αναφορικά με τους ευάλωτους 
καταναλωτές, και θα συνδράμει τα κράτη 
μέλη στον καλύτερο καθορισμό αυτής της 
κατηγορίας καταναλωτών· καλεί την 
Επιτροπή να αναθεωρήσει παράλληλα τους 

33. αναμένει ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές της Επιτροπής θα βοηθήσουν στη 
θέσπιση φιλόδοξων στόχων πολιτικής 
αναφορικά με τους ευάλωτους 
καταναλωτές, και θα συνδράμει τα κράτη 
μέλη στον καλύτερο καθορισμό αυτής της 
κατηγορίας καταναλωτών· καλεί την 
Επιτροπή να αναθεωρήσει παράλληλα τους 
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υφιστάμενους μηχανισμούς και τα μέσα 
για την προστασία των εν λόγω 
καταναλωτών με σκοπό να προτείνει μέτρα 
για μια πιο ολοκληρωμένη και συνεκτική 
προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ·

υφιστάμενους μηχανισμούς και τα μέσα 
για την προστασία των εν λόγω 
καταναλωτών με σκοπό να προτείνει μέτρα 
για μια πιο ολοκληρωμένη και συνεκτική 
προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ· υπογραμμίζει 
ότι αυτή η διαδικασία εναρμόνισης δεν 
πρέπει να έχει επιζήμιες επιπτώσεις εις 
βάρος των καταναλωτών για τους 
οποίους προβλέπονται ήδη 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί και μέσα 
προστασίας·

Or. fr

Τροπολογία 399
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. αναμένει ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές της Επιτροπής θα βοηθήσουν στη 
θέσπιση φιλόδοξων στόχων πολιτικής 
αναφορικά με τους ευάλωτους 
καταναλωτές, και θα συνδράμει τα κράτη 
μέλη στον καλύτερο καθορισμό αυτής της 
κατηγορίας καταναλωτών· καλεί την 
Επιτροπή να αναθεωρήσει παράλληλα τους 
υφιστάμενους μηχανισμούς και τα μέσα 
για την προστασία των εν λόγω 
καταναλωτών με σκοπό να προτείνει μέτρα 
για μια πιο ολοκληρωμένη και συνεκτική 
προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ·

33. αναμένει ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές της Επιτροπής θα βοηθήσουν στη 
θέσπιση φιλόδοξων στόχων πολιτικής 
αναφορικά με τους ευάλωτους 
καταναλωτές, και θα συνδράμει τα κράτη 
μέλη στον καλύτερο καθορισμό αυτής της 
κατηγορίας καταναλωτών· καλεί την 
Επιτροπή να αναθεωρήσει παράλληλα τους 
υφιστάμενους μηχανισμούς και τα μέσα 
για την προστασία των εν λόγω 
καταναλωτών με σκοπό να προτείνει μέτρα 
για μια πιο ολοκληρωμένη και συνεκτική 
προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ· συμπληρώνει 
ότι η ολοκληρωμένη παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών στην εν λόγω 
κατηγορία καταναλωτών και η 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο εν 
προκειμένω·

Or. de
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Τροπολογία 400
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. αναμένει ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές της Επιτροπής θα βοηθήσουν στη 
θέσπιση φιλόδοξων στόχων πολιτικής 
αναφορικά με τους ευάλωτους 
καταναλωτές, και θα συνδράμει τα κράτη 
μέλη στον καλύτερο καθορισμό αυτής της 
κατηγορίας καταναλωτών· καλεί την 
Επιτροπή να αναθεωρήσει παράλληλα 
τους υφιστάμενους μηχανισμούς και τα 
μέσα για την προστασία των εν λόγω 
καταναλωτών με σκοπό να προτείνει 
μέτρα για μια πιο ολοκληρωμένη και 
συνεκτική προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ·

33. αναμένει ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές της Επιτροπής θα βοηθήσουν στη 
θέσπιση φιλόδοξων στόχων πολιτικής 
αναφορικά με τους ευάλωτους 
καταναλωτές, γεγονός που θα συνδράμει 
τα κράτη μέλη στον καλύτερο καθορισμό 
αυτής της κατηγορίας καταναλωτών· καλεί 
την Επιτροπή να προετοιμάσει αυτές τις 
κατευθυντήριες γραμμές λαμβάνοντας 
υπόψη τους υφιστάμενους εθνικούς
μηχανισμούς και τα μέσα για την 
προστασία των εν λόγω καταναλωτών με 
σκοπό να επιτύχει μια πιο ολοκληρωμένη 
και συνεκτική διατομεακή προσέγγιση 
στα διάφορα εθνικά συστήματα·

Or. en

Τροπολογία 401
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. αναμένει ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές της Επιτροπής θα βοηθήσουν στη 
θέσπιση φιλόδοξων στόχων πολιτικής 
αναφορικά με τους ευάλωτους 
καταναλωτές, και θα συνδράμει τα κράτη 
μέλη στον καλύτερο καθορισμό αυτής της 
κατηγορίας καταναλωτών· καλεί την 
Επιτροπή να αναθεωρήσει παράλληλα τους 
υφιστάμενους μηχανισμούς και τα μέσα 
για την προστασία των εν λόγω
καταναλωτών με σκοπό να προτείνει μέτρα 
για μια πιο ολοκληρωμένη και συνεκτική 

33. αναμένει ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές της Επιτροπής θα βοηθήσουν στη 
θέσπιση φιλόδοξων στόχων πολιτικής 
αναφορικά με τους ευάλωτους 
καταναλωτές, και θα συνδράμει τα κράτη 
μέλη στον καλύτερο καθορισμό αυτής της 
κατηγορίας καταναλωτών· καλεί την 
Επιτροπή να αναθεωρήσει παράλληλα τους 
υφιστάμενους μηχανισμούς και τα μέσα 
για την προστασία των καταναλωτών που 
βρίσκονται σε ευάλωτη θέση, με σκοπό να 
προτείνει μέτρα για μια πιο ολοκληρωμένη 
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προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ· και συνεκτική προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ,
επιτρέποντας στα κράτη μέλη να 
επιλέξουν τα καταλληλότερα μέσα 
στήριξης·

Or. en

Τροπολογία 402
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. αναμένει ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές της Επιτροπής θα βοηθήσουν στη 
θέσπιση φιλόδοξων στόχων πολιτικής 
αναφορικά με τους ευάλωτους 
καταναλωτές, και θα συνδράμει τα κράτη 
μέλη στον καλύτερο καθορισμό αυτής της 
κατηγορίας καταναλωτών· καλεί την 
Επιτροπή να αναθεωρήσει παράλληλα τους 
υφιστάμενους μηχανισμούς και τα μέσα 
για την προστασία των εν λόγω 
καταναλωτών με σκοπό να προτείνει μέτρα 
για μια πιο ολοκληρωμένη και συνεκτική 
προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ·

33. αναμένει ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές της Επιτροπής θα βοηθήσουν στη 
θέσπιση φιλόδοξων στόχων πολιτικής 
αναφορικά με τους ευάλωτους 
καταναλωτές, και θα συνδράμει τα κράτη 
μέλη στον καλύτερο καθορισμό αυτής της 
κατηγορίας καταναλωτών· καλεί την 
Επιτροπή να αναθεωρήσει παράλληλα τους 
υφιστάμενους μηχανισμούς και τα μέσα 
για την προστασία των εν λόγω 
καταναλωτών με σκοπό να προτείνει μέτρα 
για μια πιο ολοκληρωμένη και συνεκτική 
προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να 
εξαλείψει την ενεργειακή πενία σε όλα τα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 403
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. τονίζει ότι η οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα αποτελούν το 2050, 
σύμφωνα με τον ενεργειακό χάρτη 
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πορείας για το 2050, το μεγαλύτερο 
ποσοστό του ενεργειακού εφοδιασμού και 
ότι οι εμπειρίες από τη δέσμη μέτρων για 
το κλίμα και την ενέργεια καταδεικνύουν 
σαφώς ότι είναι αναγκαίος ένας 
δεσμευτικός στόχος που θα καλύπτει 
ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά το
ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
επί της ενεργειακής κατανάλωσης ως το 
2030· ζητεί να ανέρχεται αυτός ο 
υποχρεωτικός στόχος που θα καλύπτει 
ολόκληρη την ΕΕ και θα αφορά το 
ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
επί της τελικής ενεργειακής 
κατανάλωσης ως το 2030 σε ποσοστό 
τουλάχιστον 40- 45% και να επιτευχθεί 
στη συνέχεια μέσω δεσμευτικών στόχων 
ανάπτυξης στα κράτη μέλη της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 404
Νίκη Τζαβέλα, Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. επικροτεί την επικείμενη ανάλυση 
της Επιτροπής σχετικά με την ενεργειακή 
πενία στην ΕΕ· θεωρεί ότι, ως μέρος της 
εν λόγω ανάλυσης, η Επιτροπή θα πρέπει 
να καταβάλει προσπάθειες προκειμένου 
να διασφαλίσει ότι η καταπολέμηση της 
ενεργειακής πενίας καθίσταται τμήμα 
ενός καλαθιού κοινωνικών υπηρεσιών για 
την Ευρώπη, για παράδειγμα, μέσω του 
κοινωνικού ταμείου και του ταμείου 
συνοχής· ορίζει ότι τα υφιστάμενα και τα 
νέα προγράμματα για την ενεργειακή 
απόδοση θα πρέπει πάντα να στοχεύουν 
περισσότερο στις ομάδες χαμηλού 
εισοδήματος·
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Or. en

Τροπολογία 405
Jens Rohde, Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. προτείνει στην Επιτροπή να 
αναπτύξει και να προτείνει τον κατάλληλο 
σχεδιασμό της αγοράς λιανικής με 
επίκεντρο τον προμηθευτή για την 
εναρμόνιση των ευρωπαϊκών αγορών 
λιανικής, μειώνοντας, ως εκ τούτου, τον 
διοικητικό φόρτο για τους καταναλωτές 
και επιτρέποντας στους προμηθευτές να 
συμπεριλαμβάνουν όλα τα τέλη απευθείας 
στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος·

Or. en

Τροπολογία 406
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή 
και τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
μετατρέψουν τα απαραίτητα καθεστώτα 
στήριξης σε διαφανείς, ομοιογενείς και 
βασιζόμενους στην αγορά μηχανισμούς 
προκειμένου να δημιουργήσουν μια κοινή 
αγορά για τα απαιτούμενα στοιχεία 
στήριξης –όπως είναι η ενεργειακή 
απόδοση, οι επαγγελματίες-καταναλωτές, 
η συμπαραγωγή, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και οι βοηθητικές υπηρεσίες–
κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 
συμβατότητά τους·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 407
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
μετατρέψουν τα απαραίτητα καθεστώτα 
στήριξης σε διαφανείς, ομοιογενείς και 
βασιζόμενους στην αγορά μηχανισμούς 
προκειμένου να δημιουργήσουν μια κοινή 
αγορά για τα απαιτούμενα στοιχεία 
στήριξης –όπως είναι η ενεργειακή 
απόδοση, οι επαγγελματίες-καταναλωτές, 
η συμπαραγωγή, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και οι βοηθητικές υπηρεσίες–
κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 
συμβατότητά τους·

34. καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
μετατρέψουν τα απαραίτητα καθεστώτα 
στήριξης σε διαφανείς, ομοιογενείς και 
βασιζόμενους στην αγορά μηχανισμούς 
προκειμένου να δημιουργήσουν μια κοινή 
αγορά για τα απαιτούμενα στοιχεία 
στήριξης –όπως είναι η ενεργειακή 
απόδοση, οι επαγγελματίες-καταναλωτές, 
η συμπαραγωγή, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και οι βοηθητικές υπηρεσίες–
κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 
συμβατότητά τους· επισημαίνει ότι οι εν 
λόγω μηχανισμοί δεν θα πρέπει να 
αλληλεπικαλύπτονται ενώ παράλληλα θα 
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλοί·

Or. sl

Τροπολογία 408
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
μετατρέψουν τα απαραίτητα καθεστώτα 
στήριξης σε διαφανείς, ομοιογενείς και
βασιζόμενους στην αγορά μηχανισμούς 
προκειμένου να δημιουργήσουν μια κοινή 
αγορά για τα απαιτούμενα στοιχεία 

34. καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
μετατρέψουν τα απαραίτητα καθεστώτα 
στήριξης σε διαφανείς και 
χαρακτηριζόμενους από μεγαλύτερη 
σύγκλιση μηχανισμούς προκειμένου να
διασφαλίσουν θεμιτό ανταγωνισμό και να
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στήριξης –όπως είναι η ενεργειακή 
απόδοση, οι επαγγελματίες-καταναλωτές, 
η συμπαραγωγή, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και οι βοηθητικές υπηρεσίες–
κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 
συμβατότητά τους·

δημιουργήσουν μια κοινή αγορά για τα 
απαιτούμενα στοιχεία στήριξης –όπως 
είναι η ενεργειακή απόδοση, οι 
επαγγελματίες-καταναλωτές, η 
συμπαραγωγή, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και οι βοηθητικές υπηρεσίες–
κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 
συμβατότητά τους·

Or. de

Τροπολογία 409
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
μετατρέψουν τα απαραίτητα καθεστώτα 
στήριξης σε διαφανείς, ομοιογενείς και 
βασιζόμενους στην αγορά μηχανισμούς 
προκειμένου να δημιουργήσουν μια κοινή 
αγορά για τα απαιτούμενα στοιχεία 
στήριξης –όπως είναι η ενεργειακή 
απόδοση, οι επαγγελματίες-καταναλωτές, 
η συμπαραγωγή, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και οι βοηθητικές υπηρεσίες–
κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 
συμβατότητά τους·

34. καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
μετατρέψουν τα απαραίτητα καθεστώτα 
στήριξης σε διαφανείς και προβλέψιμους
μηχανισμούς προκειμένου να 
δημιουργήσουν μια κοινή αγορά για τα 
απαιτούμενα στοιχεία στήριξης –όπως 
είναι η ενεργειακή απόδοση, οι 
επαγγελματίες-καταναλωτές, η 
συμπαραγωγή, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και οι βοηθητικές υπηρεσίες–
κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 
συμβατότητά τους· 

Or. en

Τροπολογία 410
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
μετατρέψουν τα απαραίτητα καθεστώτα 
στήριξης σε διαφανείς, ομοιογενείς και 
βασιζόμενους στην αγορά μηχανισμούς 
προκειμένου να δημιουργήσουν μια κοινή 
αγορά για τα απαιτούμενα στοιχεία 
στήριξης –όπως είναι η ενεργειακή 
απόδοση, οι επαγγελματίες-καταναλωτές, 
η συμπαραγωγή, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και οι βοηθητικές υπηρεσίες–
κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 
συμβατότητά τους·

34. καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
μετατρέψουν τα απαραίτητα καθεστώτα 
στήριξης για όλα τα ηλεκτροπαραγωγά 
ζεύγη σε διαφανείς, ομοιογενείς και 
βασιζόμενους στην αγορά μηχανισμούς 
προκειμένου να δημιουργήσουν μια κοινή 
αγορά για τα απαιτούμενα στοιχεία 
στήριξης –όπως είναι η ενεργειακή 
απόδοση, οι επαγγελματίες-καταναλωτές, 
η συμπαραγωγή, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και οι υπηρεσίες στήριξης 
δικτύου– κατά τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται η συμβατότητά τους·

Or. en

Τροπολογία 411
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
μετατρέψουν τα απαραίτητα καθεστώτα 
στήριξης σε διαφανείς, ομοιογενείς και 
βασιζόμενους στην αγορά μηχανισμούς 
προκειμένου να δημιουργήσουν μια κοινή 
αγορά για τα απαιτούμενα στοιχεία 
στήριξης –όπως είναι η ενεργειακή 
απόδοση, οι επαγγελματίες-καταναλωτές, 
η συμπαραγωγή, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και οι βοηθητικές υπηρεσίες–
κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 
συμβατότητά τους·

34. καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
μετατρέψουν τα εθνικά καθεστώτα 
στήριξης σε διαφανείς, ομοιογενείς και 
βασιζόμενους στην αγορά μηχανισμούς 
προκειμένου να δημιουργήσουν μια κοινή 
αγορά για τα απαιτούμενα στοιχεία 
στήριξης –όπως είναι η ενεργειακή 
απόδοση, οι επαγγελματίες-καταναλωτές, 
η συμπαραγωγή, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και οι βοηθητικές υπηρεσίες–
κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 
συμβατότητά τους·

Or. en
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Τροπολογία 412
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
μετατρέψουν τα απαραίτητα καθεστώτα 
στήριξης σε διαφανείς, ομοιογενείς και 
βασιζόμενους στην αγορά μηχανισμούς 
προκειμένου να δημιουργήσουν μια κοινή 
αγορά για τα απαιτούμενα στοιχεία 
στήριξης –όπως είναι η ενεργειακή 
απόδοση, οι επαγγελματίες-καταναλωτές, 
η συμπαραγωγή, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και οι βοηθητικές υπηρεσίες–
κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 
συμβατότητά τους·

34. καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
μετατρέψουν τα απαραίτητα καθεστώτα 
στήριξης σε διαφανείς, σταθερούς και 
βασιζόμενους στην αγορά μηχανισμούς 
προκειμένου να δημιουργήσουν μια κοινή 
αγορά για τα απαιτούμενα στοιχεία 
στήριξης –όπως είναι η ενεργειακή 
απόδοση, οι επαγγελματίες-καταναλωτές, 
η συμπαραγωγή, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και οι βοηθητικές υπηρεσίες–
κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 
συμβατότητά τους·

Or. en

Τροπολογία 413
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
μετατρέψουν τα απαραίτητα καθεστώτα 
στήριξης σε διαφανείς, ομοιογενείς και 
βασιζόμενους στην αγορά μηχανισμούς 
προκειμένου να δημιουργήσουν μια κοινή 
αγορά για τα απαιτούμενα στοιχεία 
στήριξης –όπως είναι η ενεργειακή 
απόδοση, οι επαγγελματίες-καταναλωτές, 
η συμπαραγωγή, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και οι βοηθητικές υπηρεσίες–
κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 
συμβατότητά τους·

34. καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
μετατρέψουν, το συντομότερο δυνατόν, τα 
απαραίτητα καθεστώτα στήριξης σε 
διαφανείς, ομοιογενείς και βασιζόμενους 
στην αγορά μηχανισμούς προκειμένου να 
δημιουργήσουν μια κοινή αγορά για τα 
απαιτούμενα στοιχεία στήριξης –όπως 
είναι η ενεργειακή απόδοση, οι 
επαγγελματίες-καταναλωτές, η 
συμπαραγωγή, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και οι βοηθητικές υπηρεσίες–
κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 
συμβατότητά τους·



PE510.735v01-00 116/142 AM\935846EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 414
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
μετατρέψουν τα απαραίτητα καθεστώτα 
στήριξης σε διαφανείς, ομοιογενείς και 
βασιζόμενους στην αγορά μηχανισμούς 
προκειμένου να δημιουργήσουν μια κοινή 
αγορά για τα απαιτούμενα στοιχεία 
στήριξης –όπως είναι η ενεργειακή 
απόδοση, οι επαγγελματίες-καταναλωτές, 
η συμπαραγωγή, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και οι βοηθητικές υπηρεσίες–
κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 
συμβατότητά τους·

34. καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
μετατρέψουν τα απαραίτητα καθεστώτα 
στήριξης σε διαφανείς και βασιζόμενους 
στην αγορά μηχανισμούς προκειμένου να 
δημιουργήσουν μια κοινή αγορά για τα 
απαιτούμενα στοιχεία στήριξης –όπως 
είναι η ενεργειακή απόδοση, οι 
επαγγελματίες-καταναλωτές, η 
συμπαραγωγή, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και οι βοηθητικές υπηρεσίες–
κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 
συμβατότητά τους·

Or. en

Τροπολογία 415
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
μετατρέψουν τα απαραίτητα καθεστώτα 
στήριξης σε διαφανείς, ομοιογενείς και 
βασιζόμενους στην αγορά μηχανισμούς 
προκειμένου να δημιουργήσουν μια κοινή 
αγορά για τα απαιτούμενα στοιχεία 
στήριξης –όπως είναι η ενεργειακή 
απόδοση, οι επαγγελματίες-καταναλωτές, 
η συμπαραγωγή, οι ανανεώσιμες πηγές 

34. καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
μετατρέψουν τα απαραίτητα καθεστώτα 
στήριξης σε διαφανείς, συνεκτικούς και 
βασιζόμενους στην αγορά μηχανισμούς 
προκειμένου να δημιουργήσουν μια κοινή 
αγορά για τα απαιτούμενα στοιχεία 
στήριξης –όπως είναι η ενεργειακή 
απόδοση, οι επαγγελματίες-καταναλωτές, 
η συμπαραγωγή, οι ανανεώσιμες πηγές 
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ενέργειας και οι βοηθητικές υπηρεσίες–
κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 
συμβατότητά τους·

ενέργειας και οι βοηθητικές υπηρεσίες–
κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 
συμβατότητά τους·

Or. en

Τροπολογία 416
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
μετατρέψουν τα απαραίτητα καθεστώτα 
στήριξης σε διαφανείς, ομοιογενείς και 
βασιζόμενους στην αγορά μηχανισμούς 
προκειμένου να δημιουργήσουν μια κοινή 
αγορά για τα απαιτούμενα στοιχεία 
στήριξης –όπως είναι η ενεργειακή 
απόδοση, οι επαγγελματίες-καταναλωτές, 
η συμπαραγωγή, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και οι βοηθητικές υπηρεσίες–
κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 
συμβατότητά τους·

34. καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
μετατρέψουν τα απαραίτητα καθεστώτα 
στήριξης σε διαφανείς, ομοιογενείς και 
βασιζόμενους στην αγορά μηχανισμούς 
προκειμένου να δημιουργήσουν μια κοινή 
αγορά για τα απαιτούμενα στοιχεία 
στήριξης –όπως είναι η ενεργειακή 
απόδοση, οι επαγγελματίες-καταναλωτές, 
η συμπαραγωγή, η ευελιξία, οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι 
βοηθητικές υπηρεσίες– κατά τρόπο ώστε 
να διασφαλίζεται η συμβατότητά τους·

Or. en

Τροπολογία 417
Hannu Takkula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
μετατρέψουν τα απαραίτητα καθεστώτα 
στήριξης σε διαφανείς, ομοιογενείς και 
βασιζόμενους στην αγορά μηχανισμούς 
προκειμένου να δημιουργήσουν μια κοινή 

34. καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
μετατρέψουν τα απαραίτητα καθεστώτα 
στήριξης σε διαφανείς, ομοιογενείς και 
βασιζόμενους στην αγορά μηχανισμούς 
προκειμένου να δημιουργήσουν μια κοινή 
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αγορά για τα απαιτούμενα στοιχεία 
στήριξης –όπως είναι η ενεργειακή 
απόδοση, οι επαγγελματίες-καταναλωτές, 
η συμπαραγωγή, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και οι βοηθητικές υπηρεσίες–
κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 
συμβατότητά τους·

αγορά για τα απαιτούμενα στοιχεία 
στήριξης –όπως είναι η ενεργειακή 
απόδοση, οι επαγγελματίες-καταναλωτές, 
η συμπαραγωγή, η ευελιξία, οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι 
βοηθητικές υπηρεσίες– κατά τρόπο ώστε 
να διασφαλίζεται η συμβατότητά τους·

Or. en

Τροπολογία 418
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν 
στο εθνικό τους δίκαιο τις προβλεπόμενες 
κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής 
που αφορούν τις βέλτιστες πρακτικές 
στον τομέα της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, προκειμένου να 
αυξηθεί η σύγκλιση στο εσωτερικό των 
ευρωπαϊκών καθεστώτων στήριξης της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, να 
επιτευχθεί τεχνολογικά βέλτιστος, 
ασφαλής και οικονομικά προσιτός 
ενεργειακός εφοδιασμός, καθώς και να 
ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η 
καινοτομία στην ευρωπαϊκή εσωτερική 
αγορά ενέργειας· συμπληρώνει ότι θα 
έπρεπε να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 
διαθέτουν ειδικούς κανόνες 
χρηματοδότησης που θα επιτρέπουν την 
ανάπτυξη και χρήση πόρων σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο· ωστόσο, τα 
υπάρχοντα εθνικά καθεστώτα στήριξης 
δεν θα πρέπει να τροποποιηθούν 
αναδρομικά ούτε και να καταργηθούν·

Or. de
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Τροπολογία 419
Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι αποκλειστικώς 
ενεργειακές αγορές που, με το κατάλληλο 
επίπεδο διαφάνειας και παρακολούθησης 
της αγοράς, θα συνεχίσουν να δίνουν 
αγορακεντρικά μηνύματα τιμών, γεγονός 
που μπορεί να διασφαλίσει ένα κατάλληλο 
επίπεδο επενδύσεων σε μονάδες 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς 
και να ενθαρρύνει την ενεργειακώς 
αποδοτική παραγωγή και χρήση της 
ηλεκτρικής ενέργειας· καλεί την 
Επιτροπή να διερευνήσει μελλοντικές 
μορφές της αγοράς ενέργειας οι οποίες, σε 
αντίθεση με τους υφιστάμενους εθνικούς 
μηχανισμούς εκμετάλλευσης 
δυνατοτήτων, μπορούν ενδεχομένως να 
αποφέρουν πρόσθετα έσοδα σε επενδυτές 
σε όλα τα είδη ηλεκτροπαραγωγής χωρίς 
την εισαγωγή διακρίσεων και να 
διασφαλίσουν την πιο οικονομικά 
αποδοτική παροχή ευελιξίας και 
βοηθητικών υπηρεσιών στον τομέα της 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 420
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. ζητεί από την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να 
αναθεωρήσουν τους δείκτες που 
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χρησιμοποιούν για τη μέτρηση του 
επιπέδου ανταγωνισμού στις αγορές 
ενέργειας και να συμπεριλάβουν δείκτες 
όπως, για παράδειγμα, το ποσοστό των 
καταναλωτών που έχουν επιλέξει τις 
χαμηλότερες τιμές, την ικανότητα των 
νέων εταιρειών να εισέρχονται στην 
αγορά και τα επίπεδα εξυπηρέτησης 
πελατών και καινοτομίας, το σύνολο των 
οποίων θα βοηθήσει στην αποτύπωση της 
εικόνας σχετικά με το επίπεδο 
ανταγωνισμού στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 421
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εξετάσουν τον ρόλο και τις 
δυνατότητες ευελιξίας των διαφόρων 
πηγών ενέργειας (ευελιξία στην 
παραγωγή, διασυνδέσεις, κάλυψη της 
ζήτησης και αποθήκευση) προκειμένου 
να διασφαλίσουν την αξιόπιστη και 
αποτελεσματική λειτουργία του 
συστήματος ηλεκτροπαραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 422
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
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κράτη μέλη να σταματήσουν τη χορήγηση 
επιδοτήσεων και άλλων μορφών στήριξης 
και κρατικής ενίσχυσης στον τομέα της 
παραδοσιακής παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας με βάση τα ορυκτά καύσιμα, 
καθώς ενδέχεται με αυτόν τον τρόπο να 
παρεμποδίζεται ο καθορισμός των τιμών 
με διαφανή τρόπο και η εξασφάλιση ίσων 
όρων ανταγωνισμού μεταξύ των 
παρόχων·

Or. en

Τροπολογία 423
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
προσεκτικά τις συνέπειες της ένταξης 
των ενεργειακών πόρων με χαμηλές 
εκπομπές στα δίκτυα ενέργειας, και 
ειδικότερα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, σε σχέση με την οικονομική 
στήριξη, τις τεχνικές απαιτήσεις του 
συνόλου του συστήματος και τον 
σχεδιασμό της αγοράς• υπογραμμίζει ότι 
η έλλειψη συντονισμένης προσέγγισης 
στους πόρους αυτούς έχει εμποδίσει μέχρι 
σήμερα την ένταξή τους στα ευρωπαϊκά 
συστήματα ενέργειας·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 424
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
προσεκτικά τις συνέπειες της ένταξης
των ενεργειακών πόρων με χαμηλές 
εκπομπές στα δίκτυα ενέργειας, και 
ειδικότερα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, σε σχέση με την οικονομική 
στήριξη, τις τεχνικές απαιτήσεις του 
συνόλου του συστήματος και τον 
σχεδιασμό της αγοράς· υπογραμμίζει ότι η 
έλλειψη συντονισμένης προσέγγισης 
στους πόρους αυτούς έχει εμποδίσει μέχρι 
σήμερα την ένταξή τους στα ευρωπαϊκά 
συστήματα ενέργειας·

35. καλεί την Επιτροπή να 
βελτιστοποιήσει την ένταξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα δίκτυα 
ενέργειας σε σχέση με την οικονομική 
στήριξη, τις τεχνικές απαιτήσεις του 
συνόλου του συστήματος και τον 
σχεδιασμό της αγοράς· συμπληρώνει ότι η 
εν λόγω ένταξη πρέπει να βελτιωθεί μέσω 
μεγαλύτερης προώθησης της 
αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και μέσω υποδομών δικτύων 
προσαρμοσμένων στην αυξανόμενη 
παραγωγή και την τροφοδοσία με 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές·

Or. de

Τροπολογία 425
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
προσεκτικά τις συνέπειες της ένταξης των 
ενεργειακών πόρων με χαμηλές εκπομπές 
στα δίκτυα ενέργειας, και ειδικότερα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε σχέση 
με την οικονομική στήριξη, τις τεχνικές 
απαιτήσεις του συνόλου του συστήματος 
και τον σχεδιασμό της αγοράς· 
υπογραμμίζει ότι η έλλειψη συντονισμένης 
προσέγγισης στους πόρους αυτούς έχει 
εμποδίσει μέχρι σήμερα την ένταξή τους 
στα ευρωπαϊκά συστήματα ενέργειας·

35. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
προσεκτικά τις συνέπειες της ένταξης των 
ενεργειακών πόρων με χαμηλές εκπομπές 
στα δίκτυα ενέργειας, και ειδικότερα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε σχέση 
με την οικονομική στήριξη, τις τεχνικές 
απαιτήσεις του συνόλου του συστήματος 
και την προσαρμογή του υφιστάμενου
σχεδιασμού της αγοράς· υπογραμμίζει το 
γεγονός ότι το υφιστάμενο ευρωπαϊκό 
σύστημα ενέργειας –το οποίο 
οικοδομήθηκε με βάση τις ανάγκες των 
κεντρικών και συμβατικών 
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής–
πρέπει να προσαρμοστεί στην ταχέως 
αυξανόμενη συνεισφορά της 
κατανεμημένης παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·
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Or. en

Τροπολογία 426
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
προσεκτικά τις συνέπειες της ένταξης των 
ενεργειακών πόρων με χαμηλές εκπομπές 
στα δίκτυα ενέργειας, και ειδικότερα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε σχέση 
με την οικονομική στήριξη, τις τεχνικές 
απαιτήσεις του συνόλου του συστήματος 
και τον σχεδιασμό της αγοράς· 
υπογραμμίζει ότι η έλλειψη συντονισμένης 
προσέγγισης στους πόρους αυτούς έχει 
εμποδίσει μέχρι σήμερα την ένταξή τους 
στα ευρωπαϊκά συστήματα ενέργειας·

35. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
προσεκτικά τις συνέπειες της ένταξης των 
ενεργειακών πόρων με χαμηλές εκπομπές 
στα δίκτυα ενέργειας, και ειδικότερα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε σχέση 
με την οικονομική στήριξη, τις τεχνικές 
απαιτήσεις του συνόλου του συστήματος 
και τον σχεδιασμό της αγοράς· ζητεί από 
την Επιτροπή να αξιολογήσει την ανάγκη 
για εφεδρική δυναμικότητα προκειμένου 
να είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στο 
ενδεχόμενο διακοπής της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας· υπογραμμίζει ότι η 
έλλειψη συντονισμένης προσέγγισης στους 
ενεργειακούς πόρους με χαμηλές 
εκπομπές έχει εμποδίσει μέχρι σήμερα την 
ένταξή τους στα ευρωπαϊκά συστήματα 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 427
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
προσεκτικά τις συνέπειες της ένταξης των 
ενεργειακών πόρων με χαμηλές εκπομπές
στα δίκτυα ενέργειας, και ειδικότερα των

35. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
προσεκτικά τις συνέπειες της ένταξης στα 
δίκτυα ενέργειας του αυξανόμενου 
μεριδίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
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ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε σχέση 
με την οικονομική στήριξη, τις τεχνικές 
απαιτήσεις του συνόλου του συστήματος 
και τον σχεδιασμό της αγοράς· 
υπογραμμίζει ότι η έλλειψη συντονισμένης 
προσέγγισης στους πόρους αυτούς έχει 
εμποδίσει μέχρι σήμερα την ένταξή τους 
στα ευρωπαϊκά συστήματα ενέργειας·

σε σχέση με την οικονομική στήριξη, τις 
τεχνικές απαιτήσεις του συνόλου του 
συστήματος και τον σχεδιασμό της αγοράς· 
υπογραμμίζει ότι η έλλειψη μιας 
διαφανούς και ανταγωνιστικής 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας έχει 
εμποδίσει μέχρι σήμερα την ένταξή τους 
στα ευρωπαϊκά συστήματα ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 428
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
προσεκτικά τις συνέπειες της ένταξης των 
ενεργειακών πόρων με χαμηλές εκπομπές 
στα δίκτυα ενέργειας, και ειδικότερα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε σχέση 
με την οικονομική στήριξη, τις τεχνικές 
απαιτήσεις του συνόλου του συστήματος 
και τον σχεδιασμό της αγοράς· 
υπογραμμίζει ότι η έλλειψη συντονισμένης 
προσέγγισης στους πόρους αυτούς έχει 
εμποδίσει μέχρι σήμερα την ένταξή τους 
στα ευρωπαϊκά συστήματα ενέργειας·

35. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
προσεκτικά τις συνέπειες της ένταξης των 
ενεργειακών πόρων με χαμηλές εκπομπές 
στα δίκτυα ενέργειας, και ειδικότερα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε σχέση 
με την οικονομική στήριξη, τις τεχνικές 
απαιτήσεις του συνόλου του συστήματος 
και τον σχεδιασμό της αγοράς· 
υπογραμμίζει ότι η έλλειψη συντονισμένης 
προσέγγισης στους πόρους αυτούς έχει 
εμποδίσει μέχρι σήμερα την ένταξή τους 
στα ευρωπαϊκά συστήματα ενέργειας· είναι 
πεπεισμένο ότι σε μεσοπρόθεσμο έως 
μακροπρόθεσμο επίπεδο είναι αναγκαία η 
πλήρης ένταξη των εν λόγω πηγών 
ενέργειας στην εσωτερική αγορά 
ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 429
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
προσεκτικά τις συνέπειες της ένταξης των 
ενεργειακών πόρων με χαμηλές εκπομπές 
στα δίκτυα ενέργειας, και ειδικότερα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε σχέση 
με την οικονομική στήριξη, τις τεχνικές 
απαιτήσεις του συνόλου του συστήματος 
και τον σχεδιασμό της αγοράς·
υπογραμμίζει ότι η έλλειψη 
συντονισμένης προσέγγισης στους πόρους 
αυτούς έχει εμποδίσει μέχρι σήμερα την 
ένταξή τους στα ευρωπαϊκά συστήματα 
ενέργειας·

35. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
προσεκτικά τις συνέπειες της ένταξης των 
ενεργειακών πόρων με χαμηλές εκπομπές 
στα δίκτυα ενέργειας, και ειδικότερα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε σχέση 
με την οικονομική στήριξη, τις τεχνικές 
απαιτήσεις του συνόλου του συστήματος 
και τον σχεδιασμό της αγοράς, και να 
αναλύσει τα πιθανά εμπόδια για την 
ένταξή τους στα ευρωπαϊκά συστήματα 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 430
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
προσεκτικά τις συνέπειες της ένταξης των 
ενεργειακών πόρων με χαμηλές εκπομπές 
στα δίκτυα ενέργειας, και ειδικότερα των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε σχέση 
με την οικονομική στήριξη, τις τεχνικές 
απαιτήσεις του συνόλου του συστήματος 
και τον σχεδιασμό της αγοράς· 
υπογραμμίζει ότι η έλλειψη συντονισμένης 
προσέγγισης στους πόρους αυτούς έχει 
εμποδίσει μέχρι σήμερα την ένταξή τους 
στα ευρωπαϊκά συστήματα ενέργειας·

35. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
προσεκτικά τις συνέπειες της ένταξης των 
ενεργειακών πόρων με χαμηλές εκπομπές 
στα δίκτυα ενέργειας, και ειδικότερα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε σχέση 
με την οικονομική στήριξη, τις τεχνικές 
απαιτήσεις του συνόλου του συστήματος 
και τον σχεδιασμό της αγοράς· 
υπογραμμίζει ότι η έλλειψη συντονισμένης 
προσέγγισης στους πόρους αυτούς έχει 
εμποδίσει μέχρι σήμερα την ένταξή τους 
στα ευρωπαϊκά συστήματα ενέργειας· 
τονίζει τη σημασία του φυσικού αερίου 
ως απαραίτητου εφεδρικού καυσίμου που 
διευκολύνει τη χρήση των μεταβλητών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 431
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
προσεκτικά τις συνέπειες της ένταξης των 
ενεργειακών πόρων με χαμηλές εκπομπές 
στα δίκτυα ενέργειας, και ειδικότερα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε σχέση 
με την οικονομική στήριξη, τις τεχνικές 
απαιτήσεις του συνόλου του συστήματος 
και τον σχεδιασμό της αγοράς· 
υπογραμμίζει ότι η έλλειψη συντονισμένης 
προσέγγισης στους πόρους αυτούς έχει 
εμποδίσει μέχρι σήμερα την ένταξή τους 
στα ευρωπαϊκά συστήματα ενέργειας·

35. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
προσεκτικά τις συνέπειες της ένταξης στα 
δίκτυα ενέργειας ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, σε σχέση με την οικονομική 
στήριξη, τις τεχνικές απαιτήσεις του 
συνόλου του συστήματος και τον 
σχεδιασμό της αγοράς· υπογραμμίζει ότι η 
έλλειψη συντονισμένης προσέγγισης στους 
πόρους αυτούς έχει εμποδίσει μέχρι 
σήμερα την αποτελεσματική και 
οικονομικά αποδοτική ένταξή τους στα 
ευρωπαϊκά συστήματα ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 432
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
προσεκτικά τις συνέπειες της ένταξης των 
ενεργειακών πόρων με χαμηλές εκπομπές 
στα δίκτυα ενέργειας, και ειδικότερα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε σχέση 
με την οικονομική στήριξη, τις τεχνικές 
απαιτήσεις του συνόλου του συστήματος 
και τον σχεδιασμό της αγοράς· 
υπογραμμίζει ότι η έλλειψη συντονισμένης 
προσέγγισης στους πόρους αυτούς έχει 
εμποδίσει μέχρι σήμερα την ένταξή τους 
στα ευρωπαϊκά συστήματα ενέργειας·

35. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
προσεκτικά τις συνέπειες της ένταξης των 
ενεργειακών πόρων με χαμηλές εκπομπές 
στα δίκτυα ενέργειας, και ειδικότερα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε σχέση 
με την οικονομική στήριξη, τις τεχνικές 
απαιτήσεις του συνόλου του συστήματος 
και τον σχεδιασμό της αγοράς· 
υπογραμμίζει ότι η έλλειψη συντονισμένης 
προσέγγισης στους πόρους αυτούς έχει 
περιπλέξει μέχρι σήμερα την αρμονική 
ένταξή τους στα ευρωπαϊκά συστήματα 
ενέργειας·
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Or. fr

Τροπολογία 433
Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
προσεκτικά τις συνέπειες της ένταξης των 
ενεργειακών πόρων με χαμηλές εκπομπές 
στα δίκτυα ενέργειας, και ειδικότερα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε σχέση 
με την οικονομική στήριξη, τις τεχνικές 
απαιτήσεις του συνόλου του συστήματος 
και τον σχεδιασμό της αγοράς· 
υπογραμμίζει ότι η έλλειψη συντονισμένης 
προσέγγισης στους πόρους αυτούς έχει 
εμποδίσει μέχρι σήμερα την ένταξή τους 
στα ευρωπαϊκά συστήματα ενέργειας·

35. όσον αφορά την εσωτερική αγορά 
ενέργειας, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
προσεκτικά τις συνέπειες της ένταξης των 
ενεργειακών πόρων με χαμηλές εκπομπές 
στα δίκτυα ενέργειας, και ειδικότερα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε σχέση 
με την οικονομική στήριξη, τις τεχνικές 
απαιτήσεις του συνόλου του συστήματος 
και τον σχεδιασμό της αγοράς· 
υπογραμμίζει ότι η έλλειψη συντονισμένης 
προσέγγισης στους πόρους αυτούς έχει 
εμποδίσει μέχρι σήμερα την ένταξή τους 
στα ευρωπαϊκά συστήματα ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 434
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
προσεκτικά τις συνέπειες της ένταξης των 
ενεργειακών πόρων με χαμηλές εκπομπές 
στα δίκτυα ενέργειας, και ειδικότερα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε σχέση 
με την οικονομική στήριξη, τις τεχνικές 
απαιτήσεις του συνόλου του συστήματος 
και τον σχεδιασμό της αγοράς·
υπογραμμίζει ότι η έλλειψη συντονισμένης 
προσέγγισης στους πόρους αυτούς έχει 

35. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
προσεκτικά τις συνέπειες της ένταξης των 
ενεργειακών πόρων με χαμηλές εκπομπές 
στα δίκτυα ενέργειας, και ειδικότερα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε σχέση 
με την οικονομική στήριξη, τις τεχνικές 
απαιτήσεις του συνόλου του συστήματος, 
τις απαιτήσεις όσον αφορά τις 
δυνατότητες υποστήριξης και τον 
σχεδιασμό της αγοράς· υπογραμμίζει ότι η 
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εμποδίσει μέχρι σήμερα την ένταξή τους 
στα ευρωπαϊκά συστήματα ενέργειας·

έλλειψη συντονισμένης προσέγγισης στους 
πόρους αυτούς έχει εμποδίσει μέχρι 
σήμερα την ένταξή τους στα ευρωπαϊκά 
συστήματα ενέργειας·

Or. sl

Τροπολογία 435
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. καλεί την Επιτροπή να προαγάγει τις 
συζητήσεις σχετικά με ένα κατάλληλο 
ευρωπαϊκό μοντέλο χρηματοδότησης της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την 
περίοδο μετά το 2020, προκειμένου να 
αποφευχθεί ο κατακερματισμός της 
ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς και να 
εξασφαλισθεί θεμιτός ανταγωνισμός· 
διαπιστώνει, ωστόσο, ήδη τώρα ότι στο 
παρελθόν τα συστήματα τροφοδοσίας 
αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ευέλικτα και 
επέδειξαν υψηλό βαθμό επιτυχίας, 
προάγοντας σε ευρύτατο βαθμό την 
τεχνολογία·

Or. de

Τροπολογία 436
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να 
χρησιμοποιεί το ταμείο περιφερειακής 
ανάπτυξης, το ταμείο συνοχής και άλλα 
διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ με σκοπό τη 
στήριξη της δημιουργίας έξυπνων 
δικτύων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 
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ενέργειας κατά την επόμενη περίοδο, 
προκειμένου να απορροφήσει καλύτερα 
τα νέα είδη και πηγές ενέργειας και να 
εκσυγχρονίσει όλες τις περιοχές της 
Ευρώπης· πιστεύει επίσης ότι και οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής 
(ΔΣΔ) θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
αποδέχονται προσαρμογές στα δίκτυά 
τους·

Or. en

Τροπολογία 437
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν την ανάγκη 
για εφεδρική δυναμικότητα προκειμένου 
να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στο 
ζήτημα της υψηλής ζήτησης και των 
μεταβλητών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αντιμετωπίσουν το ζήτημα θέσπισης 
ενός επιπέδου κατάλληλης αμοιβής για 
ευέλικτες μονάδες που κρίνονται 
απαραίτητες για τη διασφάλιση της 
σταθερότητας του συστήματος και της 
ασφάλειας εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 438
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ζήτημα της ηλεκτροπαραγωγής πολύ 
μικρής κλίμακας στο πλαίσιο της 
μελλοντικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας για 
την ενέργεια και, ειδικότερα, στο πλαίσιο 
της μελλοντικής δέσμης μέτρων της ΕΕ 
για το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό 
ορίζοντα το 2030· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ένα κατάλληλο ρυθμιστικό 
πλαίσιο για τη ρύθμιση της τοπικής 
παραγωγής ενέργειας και της 
ηλεκτροπαραγωγής πολύ μικρής 
κλίμακας·

Or. en

Τροπολογία 439
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35β. τονίζει ότι, για να διασφαλισθεί η 
σταθερότητα του συστήματος και η 
ασφάλεια εφοδιασμού, οι μη δεσμευτικές 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους 
μηχανισμούς εκμετάλλευσης 
δυνατοτήτων θα πρέπει να προβλέπουν 
κοινές αρχές για τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη, όπως για παράδειγμα, τεχνολογική 
ουδετερότητα, εφαρμογή των 
υφιστάμενων και νέων μονάδων, 
συμπερίληψη των διασυνοριακών ροών, 
λύσεις για την κάλυψη της ζήτησης, 
καθώς και ευέλικτες μορφές 
δυναμικότητας·

Or. en
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Τροπολογία 440
Corinne Lepage

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν σοβαρά υπόψη την 
ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη της 
συμπαραγωγής, καθώς αποτελεί τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης, και 
να βασίσουν σε αυτήν την επιλογή την 
ευρεία υλοποίηση έργων αστικής 
θέρμανσης και ψύξης·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 441
András Gyürk, Alajos Mészáros

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν σοβαρά υπόψη την ανάγκη για 
περαιτέρω ανάπτυξη της συμπαραγωγής, 
καθώς αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
και θέρμανσης, και να βασίσουν σε αυτήν 
την επιλογή την ευρεία υλοποίηση έργων 
αστικής θέρμανσης και ψύξης·

36. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προτείνουν κίνητρα για την 
απελευθέρωση των αναξιοποίητων 
δυνατοτήτων της ηλεκτροπαραγωγής 
πολύ μικρής κλίμακας και να λάβουν 
σοβαρά υπόψη την ανάγκη για περαιτέρω 
ανάπτυξη της συμπαραγωγής, καθώς 
αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 
θέρμανσης, και να βασίσουν σε αυτήν την 
επιλογή την ευρεία υλοποίηση έργων 
αστικής θέρμανσης και ψύξης·

Or. en

Τροπολογία 442
Gaston Franco
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν σοβαρά υπόψη την ανάγκη για 
περαιτέρω ανάπτυξη της συμπαραγωγής, 
καθώς αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
και θέρμανσης, και να βασίσουν σε αυτήν 
την επιλογή την ευρεία υλοποίηση έργων 
αστικής θέρμανσης και ψύξης·

36. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν σοβαρά υπόψη την ανάγκη για 
περαιτέρω ανάπτυξη της συμπαραγωγής, 
ως έναν από τους πιο αποτελεσματικούς 
τρόπους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
και θέρμανσης, και να λάβουν κατάλληλα 
μέτρα για την υλοποίηση έργων 
αποτελεσματικής αστικής θέρμανσης και 
ψύξης·

Or. en

Τροπολογία 443
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν σοβαρά υπόψη την ανάγκη για 
περαιτέρω ανάπτυξη της συμπαραγωγής, 
καθώς αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
και θέρμανσης, και να βασίσουν σε αυτήν 
την επιλογή την ευρεία υλοποίηση έργων 
αστικής θέρμανσης και ψύξης·

36. υπενθυμίζει ότι εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία κάθε κράτους μέλους να 
προσδιορίσει το δικό του ενεργειακό 
μείγμα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν σοβαρά υπόψη την 
ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη της 
συμπαραγωγής, καθώς αποτελεί τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης, και 
να βασίσουν σε αυτήν την επιλογή την 
ευρεία υλοποίηση έργων αστικής 
θέρμανσης και ψύξης·

Or. en

Τροπολογία 444
Paul Rübig
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. επισημαίνει τη δυνατότητα 
συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας 
και ηλεκτρικής ενέργειας και 
συστημάτων θέρμανσης/ψύξης των 
συνοικιών για την κάλυψη του 
αυξανόμενου μεριδίου διακοπτόμενης 
ενέργειας, προσθέτοντας χαρακτηριστικά 
ευελιξίας και ανθεκτικότητας στην αγορά 
ενέργειας και παρέχοντας οικονομική 
αποθήκευση για το πλεόνασμα 
ηλεκτρικής ενέργειας· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει και να 
επιβραβεύσει αυτήν τη δυνατότητα στο 
πλαίσιο της επικείμενης πρωτοβουλίας 
της για τους μηχανισμούς εκμετάλλευσης 
δυνατοτήτων και να στηρίξει αυτό το 
είδος διατομεακής ένταξης και 
εξισορρόπησης στο πλαίσιο του 
«Ορίζοντα 2020»·

Or. en

Τροπολογία 445
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. καλεί τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
να συνεργαστούν με τους φορείς 
εκπροσώπησης των καταναλωτών 
προκειμένου να προωθήσουν τη 
δέσμευση των καταναλωτών στην 
ανάπτυξη προγραμμάτων για την κάλυψη 
και τη διαχείριση της ζήτησης και της 
ενεργειακής απόδοσης και να 
αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν τις 
προσδοκίες των καταναλωτών κατά την 
ολοκλήρωση των αγορών ενέργειας·
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Or. en

Τροπολογία 446
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη αναλύοντας νέους οικονομικά 
αποδοτικούς τρόπους σχεδιασμού της 
αγοράς για την ευρωπαϊκή αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές 
λαμβάνουν ηλεκτρική ενέργεια σε λογικές 
τιμές και ότι αποτρέπεται η διαρροή 
άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 447
Fiona Hall, Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. επισημαίνει τη δυνατότητα 
συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας 
και ηλεκτρικής ενέργειας και 
συστημάτων θέρμανσης/ψύξης των 
συνοικιών για την κάλυψη του 
αυξανόμενου μεριδίου παραγωγής 
ενέργειας από μεταβλητές ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας προσθέτοντας ευελιξία 
και ανθεκτικότητα στην αγορά ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 448
Hannu Takkula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
νέους τρόπους σχεδιασμού της 
ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
και να αναλύσει νέους οικονομικά 
αποδοτικούς τρόπους σχεδιασμού της 
αγοράς προς όφελος των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 449
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. τονίζει ότι πρέπει να καταργηθούν 
τα εμπόδια στην οδηγούμενη από τον 
ανταγωνισμό και την αγορά ανάπτυξη 
όλων των ενεργειακών υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
θέρμανσης/ψύξης συνοικιών·

Or. en

Τροπολογία 450
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36β. τονίζει ότι τα μηνύματα τιμών και τα 
αγορακεντρικά μέσα είναι οι πιο 
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οικονομικά αποδοτικοί τρόποι αύξησης 
της ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 451
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. ενθαρρύνει επίσης την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να στηρίξουν την έρευνα 
και την ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογιών ενέργειας που δεν εμπίπτουν 
στο πλαίσιο του «Ορίζοντα 2020» και στα 
προγράμματα ΕΙΤ, καθώς αυτή είναι η 
μόνη οδός για να επιτευχθεί πρόοδος 
όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών, τη 
βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας και 
την αναβάθμιση της ανταγωνιστικής 
θέσης του κλάδου αυτού της ΕΕ στην 
παγκόσμια αγορά·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 452
Norbert Glante

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. ενθαρρύνει επίσης την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να στηρίξουν την έρευνα και 
την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών 
ενέργειας που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο 
του «Ορίζοντα 2020» και στα 
προγράμματα ΕΙΤ, καθώς αυτή είναι η 
μόνη οδός για να επιτευχθεί πρόοδος όσον 
αφορά τη μείωση των εκπομπών, τη 

37. ενθαρρύνει επίσης την Επιτροπή να 
στηρίξει την έρευνα καινοτόμων 
τεχνολογιών ενέργειας στο μελλοντικό 
πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και να 
προωθήσει την ανάπτυξή τους και καλεί 
τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν 
συνέργειες μεταξύ των ευρωπαϊκών και 
των εθνικών ερευνητικών 
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βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας και
την αναβάθμιση της ανταγωνιστικής θέσης 
του κλάδου αυτού της ΕΕ στην παγκόσμια 
αγορά·

προγραμμάτων, καθώς η έρευνα είναι η 
μόνη οδός για να επιτευχθεί πρόοδος όσον 
αφορά τη μείωση των εκπομπών, τη 
βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας, την 
αναβάθμιση της ανταγωνιστικής θέσης του 
κλάδου αυτού της ΕΕ στην παγκόσμια 
αγορά και την μακροπρόθεσμη εγγύηση 
οικονομικά προσιτών τιμών ηλεκτρικού 
ρεύματος·

Or. de

Τροπολογία 453
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. ενθαρρύνει επίσης την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να στηρίξουν την έρευνα και 
την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών 
ενέργειας που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο 
του «Ορίζοντα 2020» και στα 
προγράμματα ΕΙΤ, καθώς αυτή είναι η 
μόνη οδός για να επιτευχθεί πρόοδος όσον 
αφορά τη μείωση των εκπομπών, τη 
βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας και
την αναβάθμιση της ανταγωνιστικής θέσης 
του κλάδου αυτού της ΕΕ στην παγκόσμια 
αγορά·

37. ενθαρρύνει επίσης την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να στηρίξουν την έρευνα και 
την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών 
ενέργειας, όπως για παράδειγμα για τη 
μεταφορά και την αποθήκευση 
ηλεκτρικής ενέργειας απαλλαγμένης από 
ανθρακούχες εκπομπές, που δεν 
εμπίπτουν στο πλαίσιο του «Ορίζοντα 
2020» και στα προγράμματα ΕΙΤ, καθώς 
αυτή είναι η μόνη οδός για να επιτευχθεί 
πρόοδος όσον αφορά τη μείωση των 
εκπομπών, τη βελτίωση της ενεργειακής 
ασφάλειας, την αναβάθμιση της 
ανταγωνιστικής θέσης του κλάδου αυτού 
της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά, την 
υπεροχή της ευρωπαϊκής τεχνολογίας και 
τη συμβολή στην ευρωπαϊκή ατζέντα για 
την ανάπτυξη και τις θέσεις 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 454
Maria Da Graça Carvalho
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. ενθαρρύνει επίσης την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να στηρίξουν την έρευνα και 
την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών 
ενέργειας που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο 
του «Ορίζοντα 2020» και στα 
προγράμματα ΕΙΤ, καθώς αυτή είναι η 
μόνη οδός για να επιτευχθεί πρόοδος όσον 
αφορά τη μείωση των εκπομπών, τη 
βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας και 
την αναβάθμιση της ανταγωνιστικής θέσης 
του κλάδου αυτού της ΕΕ στην παγκόσμια 
αγορά·

37. ενθαρρύνει επίσης την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να στηρίξουν την έρευνα και 
την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών 
ενέργειας και να βελτιώσουν τις 
υφιστάμενες τεχνολογίες που δεν 
εμπίπτουν στο πλαίσιο του «Ορίζοντα 
2020» και στα προγράμματα ΕΙΤ, καθώς 
αυτή είναι η μόνη οδός για να επιτευχθεί 
πρόοδος όσον αφορά τη μείωση των 
εκπομπών, τη βελτίωση της ενεργειακής 
ασφάλειας και την αναβάθμιση της 
ανταγωνιστικής θέσης του κλάδου αυτού 
της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά· 
επισημαίνει την ανάγκη να παρασχεθεί 
στη βιομηχανία ασφάλεια δικαίου με
χρονικό ορίζοντα μετά το 2020·

Or. en

Τροπολογία 455
Adam Gierek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. ενθαρρύνει επίσης την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να στηρίξουν την έρευνα και 
την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών 
ενέργειας που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο 
του «Ορίζοντα 2020» και στα 
προγράμματα ΕΙΤ, καθώς αυτή είναι η 
μόνη οδός για να επιτευχθεί πρόοδος όσον 
αφορά τη μείωση των εκπομπών, τη 
βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας και 
την αναβάθμιση της ανταγωνιστικής θέσης 
του κλάδου αυτού της ΕΕ στην παγκόσμια 
αγορά·

37. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν την έρευνα και την 
ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών 
ενέργειας που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο 
του «Ορίζοντα 2020» και στα 
προγράμματα ΕΙΤ, καθώς και την 
ανάπτυξη τεχνολογιών υψηλής απόδοσης 
όπως η καθαρή ενέργεια από άνθρακα 
(clean coal), καθώς αυτή είναι η μόνη οδός 
για να επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά τη 
μείωση των εκπομπών, τη βελτίωση της 
ενεργειακής ασφάλειας και την 
αναβάθμιση της ανταγωνιστικής θέσης του 
κλάδου αυτού της ΕΕ στην παγκόσμια 
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αγορά·

Or. pl

Τροπολογία 456
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. ενθαρρύνει επίσης την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να στηρίξουν την έρευνα και 
την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών 
ενέργειας που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο 
του «Ορίζοντα 2020» και στα 
προγράμματα ΕΙΤ, καθώς αυτή είναι η 
μόνη οδός για να επιτευχθεί πρόοδος όσον 
αφορά τη μείωση των εκπομπών, τη 
βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας και 
την αναβάθμιση της ανταγωνιστικής θέσης 
του κλάδου αυτού της ΕΕ στην παγκόσμια 
αγορά·

37. ενθαρρύνει επίσης την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να στηρίξουν την έρευνα και 
την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών 
ενέργειας που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο 
του «Ορίζοντα 2020» και στα 
προγράμματα ΕΙΤ, καθώς αυτή είναι η 
οδός για να επιτευχθεί πρόοδος όσον 
αφορά τη μείωση των εκπομπών, τη 
βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας και 
την αναβάθμιση της ανταγωνιστικής θέσης 
του κλάδου αυτού της ΕΕ στην παγκόσμια 
αγορά·

Or. fi

Τροπολογία 457
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. επισημαίνει ότι οι στόχοι της 
εσωτερικής αγοράς για την ηλεκτρική 
ενέργεια και το φυσικό αέριο, οι στόχοι 
για την αλλαγή του κλίματος, οι 
εκτιμήσεις για την ασφάλεια εφοδιασμού, 
η προστασία των καταναλωτών και η 
προώθηση της απασχόλησης είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένοι και 
αλληλοεξαρτώμενοι, εντούτοις, ορισμένες 
φορές είναι επίσης αντικρουόμενοι· 
θεωρεί, ως εκ τούτου, απαραίτητο η 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως ο δημόσιος 
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και ιδιωτικός τομέας, οι κοινωνικοί 
εταίροι και οι οργανώσεις που 
εκπροσωπούν τα συμφέροντα των 
νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα, να 
δεσμευτούν στη διεξαγωγή μόνιμου 
διαλόγου σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο· ζητεί από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει πρόταση σχετικά με την 
Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Επιτροπή για 
την Ενέργεια, αποτελούμενη από ευρύ 
φάσμα παραγόντων που θα συμβουλεύουν 
την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο για τις 
περαιτέρω δράσεις που πρέπει να 
αναληφθούν για το άνοιγμα της 
εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 458
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. παροτρύνει την Επιτροπή να 
διαθέσει επαρκή χρηματοδότηση για την 
ανάπτυξη έξυπνων δικτύων διανομής, 
που είναι ο πιο οικονομικά αποδοτικός 
τρόπος για τη διείσδυση σε μεγάλη 
κλίμακα της κατανεμημένης παραγωγής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, διασφαλίζοντας παράλληλα 
την ασφάλεια εφοδιασμού και 
αξιοποιώντας τις δυνατότητες 
εξοικονόμησης ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 459
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. συνιστά τη θέσπιση ελάχιστων τιμών 
διοξειδίου του άνθρακα για δημοπρασίες 
στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 460
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37β. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενισχύσουν περαιτέρω την 
ενεργειακή πολιτική της ΕΕ, ακόμη και 
μετά το 2020, προτείνοντας φιλόδοξους 
και δεσμευτικούς στόχους για την 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση 
και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
με ορίζοντα το 2030· 

Or. en

Τροπολογία 461
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37γ. εκφράζει τη λύπη του για τις χαμηλές 
τιμές του ΣΕΔΕ της ΕΕ, οι οποίες 
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διαμορφώνονται κυρίως από την εισροή 
φθηνών πιστωτικών μορίων ύψους 1,5 
δισ. ευρώ και οδηγούν σε αθέμιτο 
ανταγωνισμό, ειδικότερα, μεταξύ 
άνθρακα και φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 462
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37δ. επισημαίνει ότι το υφιστάμενο 
σύστημα μιας κατακερματισμένης 
εσωτερικής αγοράς θέτει προκλήσεις 
όσον αφορά την επαρκή μακροχρόνια 
σταθερότητα των εταιρειών και των 
επενδυτών, γεγονός που μπορεί 
ενδεχομένως να οδηγήσει στην παύση 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων και σε 
αβεβαιότητα στον τομέα της 
απασχόλησης και της δυναμικότητας· 
ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει 
ανεξάρτητη αξιολόγηση για το μέλλον της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας για την 
ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, η 
οποία θα έχει επίκεντρο τις επενδύσεις, 
την απασχόληση στον εν λόγω τομέα, το 
περιβάλλον και την προστασία των 
καταναλωτών· ζητεί η εν λόγω 
αξιολόγηση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 
τον Μάρτιο του 2014 και να περιλαμβάνει 
απόψεις επί του θέματος από 
ενδιαφερόμενους φορείς, όπως 
κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους των 
νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα, 
περιβαλλοντικές οργανώσεις και ΜΜΕ·

Or. en


