
AM\1011520EL.doc PE524.656v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

2013/2128(INI)

28.11.2013

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 67

Σχέδιο έκθεσης
Elisabeth Schroedter
(PE523.006v01-00)

σχετικά με τις τοπικές και περιφερειακές συνέπειες της ανάπτυξης ευφυών 
δικτύων
(2013/2128(INI))



PE524.656v01-00 2/44 AM\1011520EL.doc

EL

AM_Com_NonLegReport



AM\1011520EL.doc 3/44 PE524.656v01-00

EL

Τροπολογία 1
Jan Březina

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης 
Ιανουαρίου 2013 σχετικά με τον ρόλο της 
πολιτικής συνοχής της ΕΕ και των 
φορέων της στην υλοποίηση της νέας 
ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής1,
__________________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2013)0017

Or. en

Τροπολογία 2
Jan Březina

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης 
Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την 
εφαρμογή και τον αντίκτυπο των μέτρων 
για την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο 
της πολιτικής για τη συνοχή2,
__________________
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2013)0345

Or. en
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Τροπολογία 3
Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία 
συλλέγονται για να χρησιμοποιηθούν από 
ευφυή ενεργειακά συστήματα, 
συνοδεύονται από πολύ υψηλό βαθμό 
ευαισθησίας, καθώς επιτρέπουν να 
συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με τη 
συμπεριφορά του χρήστη και ότι, ως εκ 
τούτου, πρέπει να διασφαλισθεί η ειδική 
προστασία των εν λόγω δεδομένων·

Or. de

Τροπολογία 4
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί την παραδειγματική στροφή 
των περιφερειών όσον αφορά τον τρόπο 
παραγωγής και κατανάλωσης της 
ενέργειας από ένα δύσκαμπτο 
παραδοσιακό μοντέλο, το οποίο λειτουργεί 
με τη λογική του βασικού φορτίου, προς 
μια μεταβλητή, αποκεντρωμένη και τοπική 
παραγωγή, εξασφαλίζοντας ένα υψηλό 
μερίδιο μικρής κλίμακας ανανεώσιμης 
ενέργειας σε συνδυασμό με ευέλικτη και 
προσαρμόσιμη ζήτηση και αποκεντρωμένη 
αποθήκευση· τονίζει ότι ένα ευφυές δίκτυο 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια 
τέτοια παραδειγματική στροφή και ότι η 
εγκατάστασή του πρέπει να εντάσσεται 
στο πλαίσιο μιας διατομεακής προσέγγισης 

1. επικροτεί την παραδειγματική στροφή 
των περιφερειών όσον αφορά τον τρόπο 
παραγωγής και κατανάλωσης της 
ενέργειας από ένα δύσκαμπτο 
παραδοσιακό μοντέλο, το οποίο λειτουργεί 
με τη λογική του βασικού φορτίου, προς 
μια μεταβλητή, αποκεντρωμένη και τοπική 
παραγωγή, εξασφαλίζοντας ένα υψηλό 
μερίδιο μικρής κλίμακας ανανεώσιμης 
ενέργειας σε συνδυασμό με ευέλικτη και 
προσαρμόσιμη ζήτηση και αποκεντρωμένη 
αποθήκευση· τονίζει ότι ένα ευφυές δίκτυο 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια 
τέτοια παραδειγματική στροφή και ότι η 
εγκατάστασή του πρέπει να εντάσσεται 
στο πλαίσιο μιας διατομεακής προσέγγισης 
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για την περιφερειακή ανάπτυξη, ώστε να 
μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για τις 
περιφέρειες·

για την περιφερειακή ανάπτυξη, ώστε να 
μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για τις 
περιφέρειες·

(Γλωσσική αλλαγή στο γερμανικό κείμενο)
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. de

Τροπολογία 5
Justina Vitkauskaite Bernard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί την παραδειγματική στροφή 
των περιφερειών όσον αφορά τον τρόπο 
παραγωγής και κατανάλωσης της 
ενέργειας από ένα δύσκαμπτο 
παραδοσιακό μοντέλο, το οποίο λειτουργεί 
με τη λογική του βασικού φορτίου, προς 
μια μεταβλητή, αποκεντρωμένη και τοπική 
παραγωγή, εξασφαλίζοντας ένα υψηλό 
μερίδιο μικρής κλίμακας ανανεώσιμης 
ενέργειας σε συνδυασμό με ευέλικτη και 
προσαρμόσιμη ζήτηση και αποκεντρωμένη 
αποθήκευση· τονίζει ότι ένα ευφυές δίκτυο 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια 
τέτοια παραδειγματική στροφή και ότι η 
εγκατάστασή του πρέπει να εντάσσεται 
στο πλαίσιο μιας διατομεακής προσέγγισης 
για την περιφερειακή ανάπτυξη, ώστε να 
μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για τις 
περιφέρειες·

1. επικροτεί την παραδειγματική στροφή 
των περιφερειών όσον αφορά τον τρόπο 
παραγωγής και κατανάλωσης της 
ενέργειας από ένα δύσκαμπτο 
παραδοσιακό μοντέλο, το οποίο λειτουργεί 
με τη λογική του βασικού φορτίου, προς 
μια μεταβλητή, αποκεντρωμένη και τοπική 
παραγωγή, εξασφαλίζοντας ένα υψηλό 
μερίδιο μικρής κλίμακας ανανεώσιμης 
ενέργειας σε συνδυασμό με ευέλικτη και 
προσαρμόσιμη ζήτηση και αποκεντρωμένη 
αποθήκευση· τονίζει ότι ένα ευφυές δίκτυο 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια 
τέτοια παραδειγματική στροφή και ότι η 
εγκατάστασή του πρέπει να εντάσσεται 
στο πλαίσιο μιας διατομεακής και 
σφαιρικής προσέγγισης για την 
περιφερειακή ανάπτυξη, ώστε να 
μεγιστοποιηθούν τα οφέλη και οι 
ευκαιρίες αγοράς για τις περιφέρειες και 
να επιτευχθεί βιωσιμότητα, ανάπτυξη και 
καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 6
Oldřich Vlasák
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί την παραδειγματική στροφή 
των περιφερειών όσον αφορά τον τρόπο 
παραγωγής και κατανάλωσης της 
ενέργειας από ένα δύσκαμπτο 
παραδοσιακό μοντέλο, το οποίο 
λειτουργεί με τη λογική του βασικού 
φορτίου, προς μια μεταβλητή, 
αποκεντρωμένη και τοπική παραγωγή, 
εξασφαλίζοντας ένα υψηλό μερίδιο μικρής 
κλίμακας ανανεώσιμης ενέργειας σε 
συνδυασμό με ευέλικτη και προσαρμόσιμη 
ζήτηση και αποκεντρωμένη αποθήκευση· 
τονίζει ότι ένα ευφυές δίκτυο αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για μια τέτοια 
παραδειγματική στροφή και ότι η 
εγκατάστασή του πρέπει να εντάσσεται 
στο πλαίσιο μιας διατομεακής προσέγγισης 
για την περιφερειακή ανάπτυξη, ώστε να 
μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για τις 
περιφέρειες·

1. κατανοεί ότι, για τη διασφάλιση της 
βιώσιμης ανάπτυξης και την κάλυψη των 
μελλοντικών αναγκών, πρέπει να 
αναζητηθούν νέα μοντέλα παραγωγής και 
κατανάλωσης ενέργειας τα οποία θα 
στηρίζονται στην αποκεντρωμένη και 
τοπική παραγωγή, εξασφαλίζοντας ένα 
μερίδιο μικρής κλίμακας ανανεώσιμης 
ενέργειας σε συνδυασμό με ευέλικτη και 
προσαρμόσιμη ζήτηση και αποκεντρωμένη 
αποθήκευση· τονίζει ότι ένα ευφυές δίκτυο 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια 
τέτοια παραδειγματική στροφή και ότι η 
εγκατάστασή του θα πρέπει να εντάσσεται 
στο πλαίσιο μιας διατομεακής προσέγγισης 
για την περιφερειακή ανάπτυξη, ώστε να 
μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για τις 
περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 7
Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής 
μπορεί να αναφερθεί η αυστριακή 
περιφέρεια Burgenland, η οποία 
κατόρθωσε να μετατραπεί στην πρώτη 
αυτάρκη από άποψη εφοδιασμού με 
ηλεκτρική ενέργεια περιφέρεια της ΕΕ 
μέσω της έγκαιρης χρήσης πόρων από τα 
διαρθρωτικά ταμεία, της δημιουργίας 
στοχευμένων εταιρικών σχέσεων σε 
κοινοτικό, περιφερειακό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο, μιας αποδοτικής 
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αποκεντρωμένης στρατηγικής 
υλοποίησης για την αποκεντρωμένη 
παραγωγή και διάθεση ενεργειακών 
πόρων και της χρήσης κοινοτικών 
συστημάτων εφοδιασμού, καθώς και της 
συνεχούς ανάπτυξης των δυνατοτήτων 
πρακτικής εφαρμογής από κοινού με τους 
τοπικούς φορείς·

Or. de

Τροπολογία 8
Justina Vitkauskaite Bernard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, τις 
ευκαιρίες για γεωγραφικές (ή εδαφικές) 
αλλαγές στο ενεργειακό δίκτυο των 
μειονεκτουσών περιφερειών, οι οποίες 
μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα τη 
μετατροπή των καταναλωτών ενέργειας σε 
παραγωγούς ενέργειας, αποφέροντας 
μεγάλα οικονομικά οφέλη και 
εξασφαλίζοντας έναν ασφαλή ενεργειακό 
εφοδιασμό· σημειώνει ότι αυτό παρέχει 
ευκαιρίες ιδίως για τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, τις απόκεντρες περιφέρειες και 
τα νησιά·

2. επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, τις 
ευκαιρίες για γεωγραφικές (ή εδαφικές) 
αλλαγές στο ενεργειακό δίκτυο των 
μειονεκτουσών περιφερειών, οι οποίες 
μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα τη 
μετατροπή των καταναλωτών ενέργειας σε 
παραγωγούς ενέργειας, αποφέροντας 
μεγάλα οικονομικά οφέλη και 
εξασφαλίζοντας έναν ασφαλή ενεργειακό 
εφοδιασμό, την ανάπτυξη και τη 
λειτουργία των ευφυών δικτύων· 
σημειώνει ότι αυτό παρέχει ευκαιρίες ιδίως 
για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τις 
απόκεντρες περιφέρειες και τα νησιά·

Or. en

Τροπολογία 9
Luís Paulo Alves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, τις 2. επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, τις 
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ευκαιρίες για γεωγραφικές (ή εδαφικές) 
αλλαγές στο ενεργειακό δίκτυο των 
μειονεκτουσών περιφερειών, οι οποίες 
μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα τη 
μετατροπή των καταναλωτών ενέργειας σε 
παραγωγούς ενέργειας, αποφέροντας 
μεγάλα οικονομικά οφέλη και 
εξασφαλίζοντας έναν ασφαλή ενεργειακό 
εφοδιασμό· σημειώνει ότι αυτό παρέχει 
ευκαιρίες ιδίως για τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, τις απόκεντρες περιφέρειες και 
τα νησιά·

ευκαιρίες για γεωγραφικές (ή εδαφικές) 
αλλαγές στο ενεργειακό δίκτυο των 
μειονεκτουσών περιφερειών, οι οποίες 
μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα τη 
μετατροπή των καταναλωτών ενέργειας σε 
παραγωγούς ενέργειας, αποφέροντας 
μεγάλα οικονομικά και ανταγωνιστικά
οφέλη και εξασφαλίζοντας έναν ασφαλή 
ενεργειακό εφοδιασμό· σημειώνει ότι αυτό 
παρέχει ευκαιρίες ιδίως για τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, τις απόκεντρες 
περιφέρειες και τα νησιά·

Or. pt

Τροπολογία 10
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες 
να επενδύσουν το συντομότερο δυνατόν σε 
τοπικά ευφυή δίκτυα χρησιμοποιώντας τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία (ΕΔΕΤ), συμπεριλαμβανομένων 
χρηματοπιστωτικών μέσων ώστε να 
υπάρξει μόχλευση των ιδιωτικών 
επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές 
και εδαφικές ανάγκες της εκάστοτε 
περιφέρειας, δεδομένου ότι δεν υπάρχει 
μια ενιαία λύση για όλες τις περιφέρειες· 
ζητεί την εφαρμογή μιας ευέλικτης 
προσέγγισης σε τοπικό επίπεδο για τη 
μείωση των εμποδίων όσον αφορά τον 
συνδυασμό μέτρων για την παραγωγή, την 
αποθήκευση και την απόδοση της 
ενέργειας, καθώς και για την ανάπτυξη 
συνεργασίας με άλλους τομείς, όπως οι 
τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) και οι μεταφορές·

3. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες 
να επενδύσουν το συντομότερο δυνατόν σε 
τοπικά ευφυή δίκτυα χρησιμοποιώντας τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία (ΕΔΕΤ), συμπεριλαμβανομένων 
χρηματοπιστωτικών μέσων ώστε να
υπάρξει μόχλευση των ιδιωτικών 
επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές 
και εδαφικές ανάγκες της εκάστοτε 
περιφέρειας και συνυπολογίζοντας τα 
χαρακτηριστικά της, δεδομένου ότι δεν 
υπάρχει μια ενιαία λύση για όλες τις 
περιφέρειες· ζητεί την εφαρμογή μιας 
ευέλικτης προσέγγισης σε τοπικό επίπεδο 
για τη μείωση των εμποδίων όσον αφορά 
τον συνδυασμό μέτρων για την παραγωγή 
και την αποθήκευση της ενέργειας, μεταξύ 
άλλων και σε διασυνοριακό επίπεδο, με 
στόχο την επίτευξη ενεργειακής 
απόδοσης, καθώς και για την ανάπτυξη 
συνεργασίας με άλλους τομείς, όπως οι 
τεχνολογίες πληροφοριών και 
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επικοινωνιών (ΤΠΕ) και οι μεταφορές·

Or. ro

Τροπολογία 11
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες
να επενδύσουν το συντομότερο δυνατόν σε 
τοπικά ευφυή δίκτυα χρησιμοποιώντας τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία (ΕΔΕΤ), συμπεριλαμβανομένων 
χρηματοπιστωτικών μέσων ώστε να 
υπάρξει μόχλευση των ιδιωτικών 
επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές 
και εδαφικές ανάγκες της εκάστοτε 
περιφέρειας, δεδομένου ότι δεν υπάρχει 
μια ενιαία λύση για όλες τις περιφέρειες· 
ζητεί την εφαρμογή μιας ευέλικτης 
προσέγγισης σε τοπικό επίπεδο για τη 
μείωση των εμποδίων όσον αφορά τον 
συνδυασμό μέτρων για την παραγωγή, την 
αποθήκευση και την απόδοση της 
ενέργειας, καθώς και για την ανάπτυξη 
συνεργασίας με άλλους τομείς, όπως οι 
τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) και οι μεταφορές·

3. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
επενδύσουν το συντομότερο δυνατόν σε 
τοπικά ευφυή δίκτυα και να αυξήσουν τις 
επενδύσεις χρησιμοποιώντας τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία (ΕΔΕΤ), συμπεριλαμβανομένων 
χρηματοπιστωτικών μέσων ώστε να 
υπάρξει μόχλευση των ιδιωτικών 
επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές 
και εδαφικές ανάγκες της εκάστοτε 
περιφέρειας, δεδομένου ότι δεν υπάρχει 
μια ενιαία λύση για όλες τις περιφέρειες· 
ζητεί την εφαρμογή μιας ευέλικτης 
προσέγγισης σε τοπικό επίπεδο για τη 
μείωση των εμποδίων όσον αφορά τον 
συνδυασμό μέτρων για την παραγωγή, την 
αποθήκευση και την απόδοση της 
ενέργειας, καθώς και για την ανάπτυξη 
συνεργασίας με άλλους τομείς, όπως οι 
τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) και οι μεταφορές·

Or. en

Τροπολογία 12
Luís Paulo Alves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες 
να επενδύσουν το συντομότερο δυνατόν σε 
τοπικά ευφυή δίκτυα χρησιμοποιώντας τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία (ΕΔΕΤ), συμπεριλαμβανομένων 
χρηματοπιστωτικών μέσων ώστε να 
υπάρξει μόχλευση των ιδιωτικών 
επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές 
και εδαφικές ανάγκες της εκάστοτε 
περιφέρειας, δεδομένου ότι δεν υπάρχει 
μια ενιαία λύση για όλες τις περιφέρειες· 
ζητεί την εφαρμογή μιας ευέλικτης 
προσέγγισης σε τοπικό επίπεδο για τη 
μείωση των εμποδίων όσον αφορά τον 
συνδυασμό μέτρων για την παραγωγή, την 
αποθήκευση και την απόδοση της 
ενέργειας, καθώς και για την ανάπτυξη 
συνεργασίας με άλλους τομείς, όπως οι 
τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) και οι μεταφορές·

3. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες 
να επενδύσουν το συντομότερο δυνατόν σε 
τοπικά ευφυή δίκτυα χρησιμοποιώντας τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία (ΕΔΕΤ), συμπεριλαμβανομένων 
χρηματοπιστωτικών μέσων ώστε να 
υπάρξει μόχλευση των ιδιωτικών 
επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές 
και εδαφικές ανάγκες της εκάστοτε 
περιφέρειας, δεδομένου ότι δεν υπάρχει 
μια ενιαία λύση για όλες τις περιφέρειες· 
ζητεί την εφαρμογή μιας ευέλικτης 
προσέγγισης σε τοπικό επίπεδο για τη 
μείωση των εμποδίων όσον αφορά τον 
συνδυασμό μέτρων για την παραγωγή, την 
αποθήκευση και την απόδοση της 
ενέργειας, καθώς και για την ανάπτυξη 
συνεργασίας με άλλους τομείς, όπως οι 
τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) και οι μεταφορές· 
επισημαίνει τη σημασία των 
αναστρέψιμων συστημάτων άντλησης 
και αποθήκευσης ενέργειας που 
συνδέονται με την εκμετάλλευση 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, και 
κυρίως της γεωθερμικής ενέργειας, ιδίως 
σε απομονωμένα νησιωτικά 
συμπλέγματα·

Or. pt

Τροπολογία 13
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες 
να επενδύσουν το συντομότερο δυνατόν
σε τοπικά ευφυή δίκτυα χρησιμοποιώντας 

3. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες 
να εξετάσουν σε βάθος το ενδεχόμενο 
επένδυσης σε τοπικά ευφυή δίκτυα 
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τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), 
συμπεριλαμβανομένων 
χρηματοπιστωτικών μέσων ώστε να 
υπάρξει μόχλευση των ιδιωτικών 
επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές 
και εδαφικές ανάγκες της εκάστοτε 
περιφέρειας, δεδομένου ότι δεν υπάρχει 
μια ενιαία λύση για όλες τις περιφέρειες· 
ζητεί την εφαρμογή μιας ευέλικτης 
προσέγγισης σε τοπικό επίπεδο για τη 
μείωση των εμποδίων όσον αφορά τον 
συνδυασμό μέτρων για την παραγωγή, την 
αποθήκευση και την απόδοση της 
ενέργειας, καθώς και για την ανάπτυξη 
συνεργασίας με άλλους τομείς, όπως οι 
τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) και οι μεταφορές·

χρησιμοποιώντας τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 
(ΕΔΕΤ), συμπεριλαμβανομένων 
χρηματοπιστωτικών μέσων ώστε να 
υπάρξει μόχλευση των ιδιωτικών 
επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές 
και εδαφικές ανάγκες της εκάστοτε 
περιφέρειας, δεδομένου ότι δεν υπάρχει 
μια ενιαία λύση για όλες τις περιφέρειες· 
ζητεί την εφαρμογή μιας ευέλικτης 
προσέγγισης σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο για τη μείωση των εμποδίων όσον 
αφορά τον συνδυασμό μέτρων για την 
παραγωγή, την αποθήκευση και την 
απόδοση της ενέργειας, καθώς και για την 
ανάπτυξη συνεργασίας με άλλους τομείς, 
όπως οι τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) και οι μεταφορές·

Or. en

Τροπολογία 14
Luís Paulo Alves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. ζητεί την καλύτερη αξιοποίηση των 
βέλτιστων πρακτικών· επισημαίνει ότι 
πολλές ευρωπαϊκές περιφέρειες έχουν 
υλοποιήσει έργα εντός του υφιστάμενου 
πλαισίου της ΕΕ, τα οποία έχουν 
ενισχύσει τις συνέργειες σε επιλεγμένους 
τομείς και έχουν προωθήσει τη 
βιωσιμότητα της ενέργειας και τις 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, όπως 
στην περίπτωση του έργου MaRes 
(Macaronesia Research Strategy-
Στρατηγική Έρευνα Μακαρονησίας) και 
του έργου «Πράσινα Νησιά» (Green 
Islands project)·  

Or. pt
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Τροπολογία 15
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι για την ανάπτυξη ευφυών 
δικτύων απαιτείται ένα σταθερό, 
μακροπρόθεσμο πλαίσιο πολιτικής· καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει φιλόδοξους, 
δεσμευτικούς στόχους για το 2030 όσον 
αφορά την ενεργειακή απόδοση και τις 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, καθώς και 
τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, με 
στόχο την παροχή ασφάλειας στους 
επενδυτές και στις διασυνδεδεμένες 
βιομηχανίες για το μέλλον και τη 
διευκόλυνση της ανάπτυξης ενός ευφυούς 
ενεργειακού συστήματος·

4. τονίζει ότι για την ανάπτυξη ευφυών 
δικτύων απαιτείται ένα σταθερό, 
μακροπρόθεσμο πλαίσιο πολιτικής· καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει στρατηγικές
για το 2030 όσον αφορά την ενεργειακή 
απόδοση και τις ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας, καθώς και τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου, με στόχο την παροχή 
ασφάλειας στους επενδυτές και στις 
διασυνδεδεμένες βιομηχανίες για το 
μέλλον και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης 
ενός ευφυούς ενεργειακού συστήματος·

Or. de

Τροπολογία 16
Jan Březina

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι για την ανάπτυξη ευφυών 
δικτύων απαιτείται ένα σταθερό, 
μακροπρόθεσμο πλαίσιο πολιτικής· καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει φιλόδοξους, 
δεσμευτικούς στόχους για το 2030 όσον 
αφορά την ενεργειακή απόδοση και τις 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, καθώς και 
τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, με 
στόχο την παροχή ασφάλειας στους 
επενδυτές και στις διασυνδεδεμένες 
βιομηχανίες για το μέλλον και τη 
διευκόλυνση της ανάπτυξης ενός ευφυούς 
ενεργειακού συστήματος·

4. τονίζει ότι για την ανάπτυξη ευφυών 
δικτύων απαιτείται ένα σταθερό, 
μακροπρόθεσμο πλαίσιο πολιτικής· καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει φιλόδοξες 
πολιτικές για το 2030 όσον αφορά την 
ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας, καθώς και τις εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου, με στόχο την παροχή 
ασφάλειας στους επενδυτές και στις 
διασυνδεδεμένες βιομηχανίες για το 
μέλλον και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης 
ενός ευφυούς ενεργειακού συστήματος·

Or. en
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Τροπολογία 17
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι για την ανάπτυξη ευφυών 
δικτύων απαιτείται ένα σταθερό, 
μακροπρόθεσμο πλαίσιο πολιτικής· καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει φιλόδοξους, 
δεσμευτικούς στόχους για το 2030 όσον 
αφορά την ενεργειακή απόδοση και τις 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, καθώς και 
τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, με 
στόχο την παροχή ασφάλειας στους 
επενδυτές και στις διασυνδεδεμένες 
βιομηχανίες για το μέλλον και τη 
διευκόλυνση της ανάπτυξης ενός ευφυούς 
ενεργειακού συστήματος·

4. τονίζει ότι για την ανάπτυξη ευφυών 
δικτύων απαιτείται ένα σταθερό, 
μακροπρόθεσμο πλαίσιο πολιτικής· καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει φιλόδοξους, 
δεσμευτικούς στόχους για το 2030 όσον 
αφορά την ενεργειακή απόδοση και τις 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, καθώς και 
τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, με 
στόχο την παροχή ασφάλειας στους 
επενδυτές και στις διασυνδεδεμένες 
βιομηχανίες για το μέλλον και τη 
διευκόλυνση της ανάπτυξης ενός ευφυούς 
ενεργειακού συστήματος·

(Γλωσσική αλλαγή στο γερμανικό κείμενο)
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. de

Τροπολογία 18
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι για την ανάπτυξη ευφυών 
δικτύων απαιτείται ένα σταθερό, 
μακροπρόθεσμο πλαίσιο πολιτικής· καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει φιλόδοξους, 
δεσμευτικούς στόχους για το 2030 όσον 
αφορά την ενεργειακή απόδοση και τις 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, καθώς 
και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, με 
στόχο την παροχή ασφάλειας στους 
επενδυτές και στις διασυνδεδεμένες 

4. τονίζει ότι για την ανάπτυξη ευφυών 
δικτύων απαιτείται ένα σταθερό, 
μακροπρόθεσμο πλαίσιο 
προγραμματισμού και πολιτικής·
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βιομηχανίες για το μέλλον και τη 
διευκόλυνση της ανάπτυξης ενός ευφυούς 
ενεργειακού συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 19
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί την εφαρμογή μιας πιο ευέλικτης 
προσέγγισης για τους κανονισμούς και τις 
οδηγίες της ΕΕ για την εσωτερική αγορά 
με στόχο τη μείωση των εμποδίων στην 
εφαρμογή λύσεων προσαρμοσμένων στις 
ανάγκες κάθε περιφέρειας όσον αφορά τα 
μέτρα για την παραγωγή, τον εφοδιασμό, 
την αποθήκευση και την απόδοση της 
ενέργειας, καθώς και τον συνδυασμό των 
εν λόγω μέτρων·

5. ζητεί την εφαρμογή μιας πιο ευέλικτης 
προσέγγισης για τους κανονισμούς και τις 
οδηγίες της ΕΕ για την εσωτερική αγορά 
με στόχο τη μείωση των εμποδίων στην 
εφαρμογή λύσεων προσαρμοσμένων στις 
ανάγκες κάθε περιφέρειας όσον αφορά τα 
μέτρα για την παραγωγή, τον εφοδιασμό, 
την αποθήκευση και την απόδοση της 
ενέργειας, καθώς και τον συνδυασμό των 
εν λόγω μέτρων, συμπεριλαμβανομένων 
των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα και των διασυνοριακών έργων·

Or. ro

Τροπολογία 20
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει να 
συμμετέχουν σε όλα τα στάδια του 
σχεδιασμού, της εφαρμογής και του 
μετασχηματισμού της ενέργειας και των 
δικτύων, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή 
του κοινού σε κάθε στάδιο και την ενεργό 
συμμετοχή των διαχειριστών των δικτύων 
διανομής (DSO) και των προμηθευτών 

6. τονίζει τη συμμετοχή των πολιτών σε 
κάθε στάδιο του σχεδιασμού της ενέργειας 
και των δικτύων και την ενεργό συμμετοχή 
των διαχειριστών των δικτύων διανομής 
(DSO) και των προμηθευτών τεχνολογιών 
ευφυών δικτύων· ενθαρρύνει τους πολίτες 
να γίνουν παραγωγοί-καταναλωτές, με τα 
άτομα και τις κοινότητες να παράγουν τη 
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τεχνολογιών ευφυών δικτύων· ενθαρρύνει 
τους πολίτες να γίνουν παραγωγοί-
καταναλωτές, με τα άτομα και τις 
κοινότητες να παράγουν τη δική τους 
ανανεώσιμη ενέργεια και να μπορούν να 
τροφοδοτούν το δίκτυο με πλεόνασμα, 
μέσω της χρήσης μεθόδων καταμέτρησης 
της καθαρής ενέργειας, αξιοποιώντας κατά 
αυτόν τον τρόπο τις οικονομικές ευκαιρίες 
και δρώντας ως ισχυροί τοπικοί εταίροι 
που συμμετέχουν στην παραγωγή βιώσιμης 
ενέργειας και στην εξοικονόμηση 
ενέργειας βάσει μιας σφαιρικής 
περιφερειακής προσέγγισης για την 
ενέργεια·

δική τους ανανεώσιμη ενέργεια και να 
μπορούν να τροφοδοτούν το δίκτυο με 
πλεόνασμα, μέσω της χρήσης μεθόδων 
καταμέτρησης της καθαρής ενέργειας, 
αξιοποιώντας κατά αυτόν τον τρόπο τις 
οικονομικές ευκαιρίες και δρώντας ως 
ισχυροί τοπικοί εταίροι που συμμετέχουν 
στην παραγωγή βιώσιμης ενέργειας και 
στην εξοικονόμηση ενέργειας βάσει μιας 
σφαιρικής περιφερειακής προσέγγισης για 
την ενέργεια·

Or. de

Τροπολογία 21
Jan Březina

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει να 
συμμετέχουν σε όλα τα στάδια του 
σχεδιασμού, της εφαρμογής και του 
μετασχηματισμού της ενέργειας και των 
δικτύων, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή 
του κοινού σε κάθε στάδιο και την ενεργό 
συμμετοχή των διαχειριστών των δικτύων 
διανομής (DSO) και των προμηθευτών 
τεχνολογιών ευφυών δικτύων· ενθαρρύνει 
τους πολίτες να γίνουν παραγωγοί-
καταναλωτές, με τα άτομα και τις 
κοινότητες να παράγουν τη δική τους 
ανανεώσιμη ενέργεια και να μπορούν να 
τροφοδοτούν το δίκτυο με πλεόνασμα, 
μέσω της χρήσης μεθόδων καταμέτρησης 
της καθαρής ενέργειας, αξιοποιώντας κατά 
αυτόν τον τρόπο τις οικονομικές ευκαιρίες 
και δρώντας ως ισχυροί τοπικοί εταίροι 
που συμμετέχουν στην παραγωγή βιώσιμης 
ενέργειας και στην εξοικονόμηση 
ενέργειας βάσει μιας σφαιρικής 

6. τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει να 
συμμετέχουν σε όλα τα στάδια του 
σχεδιασμού, της εφαρμογής και του 
μετασχηματισμού της ενέργειας και των 
δικτύων, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή 
του κοινού σε κάθε στάδιο και την ενεργό 
συμμετοχή των διαχειριστών των δικτύων 
διανομής (DSO) και των προμηθευτών 
τεχνολογιών ευφυών δικτύων· ενθαρρύνει 
τους πολίτες να γίνουν παραγωγοί-
καταναλωτές, με τα άτομα και τις 
κοινότητες να παράγουν τη δική τους 
ανανεώσιμη ενέργεια και να μπορούν να 
τροφοδοτούν το δίκτυο με πλεόνασμα, 
μέσω της χρήσης μεθόδων καταμέτρησης 
της καθαρής ενέργειας, αξιοποιώντας κατά 
αυτόν τον τρόπο τις οικονομικές ευκαιρίες 
και δρώντας ως ισχυροί τοπικοί εταίροι 
που συμμετέχουν στην παραγωγή βιώσιμης 
ενέργειας και στην εξοικονόμηση 
ενέργειας βάσει μιας σφαιρικής 
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περιφερειακής προσέγγισης για την 
ενέργεια·

περιφερειακής προσέγγισης για την 
ενέργεια· πιστεύει, ωστόσο, ότι ο 
μακροπρόθεσμος σχεδιασμός ορισμένων 
εθνικών καθεστώτων στήριξης ΑΠΕ έχει 
οδηγήσει σε υπεραποζημίωση, χωρίς να 
αναζητείται πάντοτε κατά προτεραιότητα 
ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος 
εφαρμογής των τεχνολογιών ΑΠΕ από τα 
ιδιωτικά νοικοκυριά των διάφορων 
περιφερειών·

Or. en

Τροπολογία 22
Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει να 
συμμετέχουν σε όλα τα στάδια του 
σχεδιασμού, της εφαρμογής και του 
μετασχηματισμού της ενέργειας και των 
δικτύων, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή 
του κοινού σε κάθε στάδιο και την ενεργό 
συμμετοχή των διαχειριστών των δικτύων 
διανομής (DSO) και των προμηθευτών 
τεχνολογιών ευφυών δικτύων· ενθαρρύνει 
τους πολίτες να γίνουν παραγωγοί-
καταναλωτές, με τα άτομα και τις 
κοινότητες να παράγουν τη δική τους 
ανανεώσιμη ενέργεια και να μπορούν να 
τροφοδοτούν το δίκτυο με πλεόνασμα, 
μέσω της χρήσης μεθόδων καταμέτρησης 
της καθαρής ενέργειας, αξιοποιώντας κατά 
αυτόν τον τρόπο τις οικονομικές ευκαιρίες 
και δρώντας ως ισχυροί τοπικοί εταίροι 
που συμμετέχουν στην παραγωγή βιώσιμης 
ενέργειας και στην εξοικονόμηση 
ενέργειας βάσει μιας σφαιρικής 
περιφερειακής προσέγγισης για την 
ενέργεια·

6. τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει να 
συμμετέχουν σε όλα τα στάδια του 
σχεδιασμού, της εφαρμογής και του 
μετασχηματισμού της ενέργειας και των 
δικτύων, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή 
του κοινού σε κάθε στάδιο και την ενεργό 
συμμετοχή των διαχειριστών των δικτύων 
διανομής (DSO) και των προμηθευτών 
τεχνολογιών ευφυών δικτύων· ενθαρρύνει 
την ταχεία ανάπτυξη προηγμένων 
υποδομών μέτρησης που παρέχουν 
αμφίδρομη ροή πληροφοριών και 
επιτρέπουν στους πολίτες να γίνουν 
παραγωγοί-καταναλωτές, με τα άτομα και 
τις κοινότητες να παράγουν τη δική τους 
ανανεώσιμη ενέργεια και να μπορούν να 
τροφοδοτούν το δίκτυο με πλεόνασμα, 
μέσω της χρήσης μεθόδων καταμέτρησης 
της καθαρής ενέργειας, αξιοποιώντας κατά 
αυτόν τον τρόπο τις οικονομικές ευκαιρίες 
και δρώντας ως ισχυροί τοπικοί εταίροι 
που συμμετέχουν στην παραγωγή βιώσιμης 
ενέργειας και στην εξοικονόμηση 
ενέργειας βάσει μιας σφαιρικής 
περιφερειακής προσέγγισης για την 
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ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 23
Justina Vitkauskaite Bernard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει να 
συμμετέχουν σε όλα τα στάδια του 
σχεδιασμού, της εφαρμογής και του 
μετασχηματισμού της ενέργειας και των 
δικτύων, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή 
του κοινού σε κάθε στάδιο και την ενεργό 
συμμετοχή των διαχειριστών των δικτύων 
διανομής (DSO) και των προμηθευτών 
τεχνολογιών ευφυών δικτύων· ενθαρρύνει 
τους πολίτες να γίνουν παραγωγοί-
καταναλωτές, με τα άτομα και τις 
κοινότητες να παράγουν τη δική τους 
ανανεώσιμη ενέργεια και να μπορούν να 
τροφοδοτούν το δίκτυο με πλεόνασμα, 
μέσω της χρήσης μεθόδων καταμέτρησης 
της καθαρής ενέργειας, αξιοποιώντας κατά 
αυτόν τον τρόπο τις οικονομικές ευκαιρίες 
και δρώντας ως ισχυροί τοπικοί εταίροι 
που συμμετέχουν στην παραγωγή βιώσιμης 
ενέργειας και στην εξοικονόμηση 
ενέργειας βάσει μιας σφαιρικής 
περιφερειακής προσέγγισης για την 
ενέργεια·

6. τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει να 
συμμετέχουν σε όλα τα στάδια του 
σχεδιασμού, της εφαρμογής, του 
μετασχηματισμού, της παραγωγής και της 
κατανάλωσης της ενέργειας και των 
δικτύων, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή 
του κοινού σε κάθε στάδιο και την ενεργό 
συμμετοχή των διαχειριστών των δικτύων 
διανομής (DSO) και των προμηθευτών 
τεχνολογιών ευφυών δικτύων· ενθαρρύνει 
τους πολίτες να γίνουν παραγωγοί-
καταναλωτές, με τα άτομα και τις 
κοινότητες να παράγουν τη δική τους 
ανανεώσιμη ενέργεια και να μπορούν να 
τροφοδοτούν το δίκτυο με πλεόνασμα, 
μέσω της χρήσης μεθόδων καταμέτρησης 
της καθαρής ενέργειας, αξιοποιώντας κατά 
αυτόν τον τρόπο τις οικονομικές ευκαιρίες 
και δρώντας ως ισχυροί τοπικοί εταίροι 
που συμμετέχουν στην παραγωγή βιώσιμης 
ενέργειας και στην εξοικονόμηση 
ενέργειας βάσει μιας σφαιρικής 
περιφερειακής προσέγγισης για την 
ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 24
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7



PE524.656v01-00 18/44 AM\1011520EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι, για την επιτυχή εφαρμογή 
των ευφυών δικτύων, η Ευρώπη πρέπει να
ακολουθήσει μια στρατηγική ευφυούς 
ενεργειακού συστήματος για τις 
περιφέρειες και τις τοπικές κοινότητες, με 
τα ευφυή δίκτυα να αποτελούν μέρος του 
περιφερειακού ενεργειακού συστήματος 
και εξασφαλίζοντας ένα υψηλό μερίδιο 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
συμπεριλαμβανομένων ικανοτήτων 
αποκεντρωμένης παραγωγής, σε 
συνδυασμό με διαχείριση σε επίπεδο 
ζήτησης, μέτρα ενεργειακής απόδοσης, 
την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας 
και έξυπνες λύσεις αποθήκευσης, τον 
τομέα των μεταφορών (ηλεκτρονικές 
μεταφορές) και ενισχυμένη ανταλλαγή με 
τα γειτονικά δίκτυα·

7. τονίζει ότι, για την επιτυχή εφαρμογή 
των ευφυών δικτύων, πρέπει να 
αναπτυχθεί μια στρατηγική ευφυούς 
ενεργειακού συστήματος για τις 
περιφέρειες και τις τοπικές κοινότητες, με 
τα ευφυή δίκτυα να αποτελούν μέρος του 
περιφερειακού ενεργειακού συστήματος 
και εξασφαλίζοντας ένα μερίδιο ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, 
συμπεριλαμβανομένων ικανοτήτων 
αποκεντρωμένης παραγωγής, μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης, την αύξηση της 
εξοικονόμησης ενέργειας και έξυπνες 
λύσεις αποθήκευσης, τον τομέα των 
μεταφορών (ηλεκτρονικές μεταφορές) και 
ενισχυμένη ανταλλαγή με τα γειτονικά 
δίκτυα·

Or. en

Τροπολογία 25
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. επισημαίνει τον ρόλο των ευφυών 
μετρητών στην παροχή της δυνατότητας 
αμφίδρομης επικοινωνίας, στην 
εξασφάλιση ακριβούς τιμολόγησης για 
τους καταναλωτές και στην αύξηση της 
συμμετοχής από την πλευρά της ζήτησης, 
όπου οι καταναλωτές προσαρμόζουν τις 
συνήθειές τους με βάση τις περιόδους 
αιχμής και κάμψης της παραγωγής 
ενέργειας· τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει να 
απολαμβάνουν τα πλήρη οφέλη που 
απορρέουν από ένα ευφυές ενεργειακό 
σύστημα και ότι η συμμετοχή των 
πολιτών ενισχύει την 
αποτελεσματικότητα σε επίπεδο 
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συμπεριφορών και συμβάλλει 
κατ’ επέκταση στην επίτευξη 
μεγαλύτερης εξοικονόμησης ενέργειας· 
τονίζει την ανάγκη να καθιερωθούν 
υψηλά πρότυπα για τους ευφυείς 
μετρητές σε σχέση με την προστασία των 
δεδομένων και την ιδιωτική ζωή, καθώς 
και να μπορούν οι πολίτες να 
αποφασίζουν και να ελέγχουν τα 
δεδομένα που παρέχονται στους φορείς 
εκμετάλλευσης· υπογραμμίζει τον καίριο 
ρόλο που διαδραματίζουν οι διαχειριστές 
των δικτύων διανομής (DSO), οι οποίοι 
φέρουν την τελική ευθύνη όσον αφορά 
την ασφάλεια και τη σταθερότητα των 
δικτύων και οι οποίοι πρέπει ως εκ 
τούτου να έχουν άμεση πρόσβαση στα 
δεδομένα κατανάλωσης και παραγωγής 
ώστε να εξασφαλίζουν την αποδοτική, 
ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία των 
ευφυών δικτύων·

Or. en

Τροπολογία 26
Justina Vitkauskaite Bernard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή και την ομάδα 
ειδικών καθηκόντων για τα ευφυή δίκτυα 
(Smart Grid Task Force) να 
επικαιροποιήσουν και να διευρύνουν τον 
υφιστάμενο ορισμό για τα ευφυή δίκτυα με 
στόχο τη συμπερίληψη του ευφυούς 
ενεργειακού συστήματος· καλεί τις τοπικές 
και περιφερειακές αρχές να υιοθετήσουν 
περιφερειακές στρατηγικές που θα 
βασίζονται σε ένα ευφυές ενεργειακό 
σύστημα·

8. καλεί την Επιτροπή και την ομάδα 
ειδικών καθηκόντων για τα ευφυή δίκτυα 
(Smart Grid Task Force) να 
επικαιροποιήσουν και να διευρύνουν τον 
υφιστάμενο ορισμό για τα ευφυή δίκτυα με 
στόχο τη συμπερίληψη του ευφυούς 
ενεργειακού συστήματος· καλεί τις τοπικές 
και περιφερειακές αρχές να αναλάβουν τη 
διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας 
και της διακοπής φορτίου και να 
υιοθετήσουν περιφερειακές στρατηγικές 
που θα βασίζονται σε ένα ευφυές 
ενεργειακό σύστημα·
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Or. en

Τροπολογία 27
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή και την ομάδα 
ειδικών καθηκόντων για τα ευφυή δίκτυα 
(Smart Grid Task Force) να 
επικαιροποιήσουν και να διευρύνουν τον 
υφιστάμενο ορισμό για τα ευφυή δίκτυα με 
στόχο τη συμπερίληψη του ευφυούς 
ενεργειακού συστήματος· καλεί τις τοπικές 
και περιφερειακές αρχές να υιοθετήσουν 
περιφερειακές στρατηγικές που θα 
βασίζονται σε ένα ευφυές ενεργειακό 
σύστημα·

8. καλεί την Επιτροπή και την ομάδα 
ειδικών καθηκόντων για τα ευφυή δίκτυα 
(Smart Grid Task Force) να 
επικαιροποιήσουν και να διευρύνουν τον 
υφιστάμενο ορισμό για τα ευφυή δίκτυα με 
στόχο τη συμπερίληψη του ευφυούς 
ενεργειακού συστήματος· καλεί τις τοπικές 
και περιφερειακές αρχές να καταβάλλουν 
προσπάθειες ώστε να υιοθετήσουν 
περιφερειακές στρατηγικές που θα 
βασίζονται σε ένα ευφυές ενεργειακό 
σύστημα·

Or. en

Τροπολογία 28
Justina Vitkauskaite Bernard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η οικονομική απόδοση των 
ευφυών δικτύων για τις περιφέρειες, είναι 
απαραίτητος ο συνδυασμός των άμεσων 
και των έμμεσων οφελών, μέσω της 
σύνδεσης του τομέα της ενέργειας με 
διάφορους άλλους τομείς, και ιδίως με 
τους τομείς της στέγασης και των 
μεταφορών, αλλά και του περιβάλλοντος, 
του πολεοδομικού σχεδιασμού, της 
κοινωνικής ένταξης, της διαχείρισης των 
αποβλήτων και των κατασκευών, με στόχο 

9. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η οικονομική απόδοση των 
ευφυών δικτύων για τις περιφέρειες, είναι 
απαραίτητος ο συνδυασμός των άμεσων 
και των έμμεσων οφελών, μέσω της 
σύνδεσης του τομέα της ενέργειας με 
διάφορους άλλους τομείς, και ιδίως με 
τους τομείς της στέγασης και των 
μεταφορών, αλλά και του περιβάλλοντος, 
του πολεοδομικού σχεδιασμού, της 
κοινωνικής ένταξης, της διαχείρισης των 
αποβλήτων και των κατασκευών, με στόχο 
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την επίτευξη των στόχων για την 
εξοικονόμηση ενέργειας και τη 
μεγιστοποίηση των οικονομικών οφελών·

την επίτευξη των στόχων για την 
εξοικονόμηση ενέργειας, τη μεγιστοποίηση 
των οικονομικών οφελών και την 
εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης 
ενέργειας σε μια περιφέρεια·

Or. en

Τροπολογία 29
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει ότι ο τομέας των ΤΠΕ 
διαδραματίζει καίριας σημασίας ρόλο σε 
ένα ευφυές δίκτυο ενέργειας, δεδομένου 
ότι κατά την ψηφιακή επικοινωνία σε 
πραγματικό χρόνο, μεταξύ όλων των 
στοιχείων του ευφυούς δικτύου, από την 
παραγωγή μέχρι τη μεταφορά στον τελικό 
χρήστη, οι ΤΠΕ καθιστούν δυνατή την 
αμφίδρομη ροή πληροφοριών σε ένα 
δίκτυο· καλεί, ως εκ τούτου, τις 
περιφέρειες να συμπεριλάβουν την 
ανάπτυξη διαφορετικών, εμπορικά 
ελκυστικών, διαλειτουργικών τεχνολογιών 
ΤΠΕ για τη δημιουργία ενός ευφυούς 
ενεργειακού συστήματος με στόχο τη 
μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης 
ενέργειας στο πλαίσιο του περιφερειακού 
σχεδιασμού που αφορά τα ευφυή δίκτυα·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 30
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει ότι ο τομέας των ΤΠΕ 
διαδραματίζει καίριας σημασίας ρόλο σε 
ένα ευφυές δίκτυο ενέργειας, δεδομένου 
ότι κατά την ψηφιακή επικοινωνία σε 
πραγματικό χρόνο, μεταξύ όλων των 
στοιχείων του ευφυούς δικτύου, από την 
παραγωγή μέχρι τη μεταφορά στον τελικό 
χρήστη, οι ΤΠΕ καθιστούν δυνατή την 
αμφίδρομη ροή πληροφοριών σε ένα 
δίκτυο· καλεί, ως εκ τούτου, τις 
περιφέρειες να συμπεριλάβουν την 
ανάπτυξη διαφορετικών, εμπορικά 
ελκυστικών, διαλειτουργικών τεχνολογιών 
ΤΠΕ για τη δημιουργία ενός ευφυούς 
ενεργειακού συστήματος με στόχο τη 
μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης 
ενέργειας στο πλαίσιο του περιφερειακού 
σχεδιασμού που αφορά τα ευφυή δίκτυα·

10. επισημαίνει ότι ο τομέας των ΤΠΕ 
διαδραματίζει καίριας σημασίας ρόλο σε 
ένα ευφυές σύστημα ενέργειας, δεδομένου 
ότι κατά την ψηφιακή επικοινωνία σε 
πραγματικό χρόνο, μεταξύ όλων των 
στοιχείων του ευφυούς δικτύου, από την 
παραγωγή μέχρι τη μεταφορά στον τελικό 
χρήστη, οι ΤΠΕ καθιστούν δυνατή την 
αμφίδρομη ροή πληροφοριών σε ένα 
δίκτυο· καλεί, ως εκ τούτου, τις 
περιφέρειες να συμπεριλάβουν την 
ανάπτυξη διαφορετικών, εμπορικά 
ελκυστικών, διαλειτουργικών τεχνολογιών 
ΤΠΕ για τη δημιουργία ενός ευφυούς 
ενεργειακού συστήματος με στόχο τη 
μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης 
ενέργειας στο πλαίσιο του περιφερειακού 
σχεδιασμού που αφορά τα ευφυή δίκτυα·

Or. en

Τροπολογία 31
Jan Březina

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι οι 
ηλεκτρικές συσκευές (ιδίως τα πλυντήρια 
ρούχων, τα πλυντήρια πιάτων, οι αντλίες 
θερμότητας, οι θερμοσυσσωρευτές κ.λπ.) 
έχουν τη δυνατότητα αυτόματης 
λειτουργίας σε συνδυασμό με ευφυείς 
μετρητές, παρέχοντας στους 
καταναλωτές χαμηλές χρεώσεις σε 
περιόδους πλεονάζουσας παραγωγής 
ενέργειας (εφαρμογή του «διαδικτύου των 
πραγμάτων»)· 

Or. cs
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Τροπολογία 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ενθαρρύνει ένθερμα όλες τις 
περιφέρειες να επενδύσουν στα ευφυή 
ενεργειακά συστήματα ως πιθανή πηγή 
βιώσιμων θέσεων εργασίας σε τοπικό 
επίπεδο· επισημαίνει ότι ο 
κατασκευαστικός κλάδος είναι ένας από 
τους βασικούς τομείς όπου θα 
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, όχι μόνο 
μέσω άμεσων επενδύσεων στα ευφυή 
ενεργειακά συστήματα, αλλά και μέσω 
επενδύσεων σε μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης και σε ανακαινίσεις, για 
παράδειγμα στον τομέα της στέγασης·

12. ενθαρρύνει ένθερμα όλες τις 
περιφέρειες να επενδύσουν στα ευφυή 
ενεργειακά συστήματα ως πιθανή πηγή 
βιώσιμων θέσεων εργασίας σε τοπικό 
επίπεδο· επισημαίνει ότι ο 
κατασκευαστικός κλάδος είναι ένας από 
τους βασικούς τομείς όπου θα 
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, όχι μόνο 
μέσω άμεσων επενδύσεων στα ευφυή 
ενεργειακά συστήματα, αλλά και μέσω 
επενδύσεων σε μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης και σε ανακαινίσεις, για 
παράδειγμα στον τομέα της στέγασης, 
καθώς και μέσω της προσαρμογής του εν 
λόγω κλάδου στις νέες τεχνολογικές 
λύσεις για την κατασκευή κτιρίων 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης·

Or. ro

Τροπολογία 33
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ενθαρρύνει ένθερμα όλες τις 
περιφέρειες να επενδύσουν στα ευφυή 
ενεργειακά συστήματα ως πιθανή πηγή 
βιώσιμων θέσεων εργασίας σε τοπικό 
επίπεδο· επισημαίνει ότι ο 
κατασκευαστικός κλάδος είναι ένας από 
τους βασικούς τομείς όπου θα 
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, όχι μόνο 
μέσω άμεσων επενδύσεων στα ευφυή 
ενεργειακά συστήματα, αλλά και μέσω 
επενδύσεων σε μέτρα ενεργειακής 

12. ενθαρρύνει ένθερμα όλες τις 
περιφέρειες και τις τοπικές αρχές να 
επενδύσουν στα ευφυή ενεργειακά 
συστήματα ως πιθανή πηγή βιώσιμων 
θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο· 
επισημαίνει ότι ο κατασκευαστικός κλάδος 
είναι ένας από τους βασικούς τομείς όπου 
θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, όχι 
μόνο μέσω άμεσων επενδύσεων στα ευφυή 
ενεργειακά συστήματα, αλλά και μέσω 
επενδύσεων σε μέτρα ενεργειακής 
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απόδοσης και σε ανακαινίσεις, για 
παράδειγμα στον τομέα της στέγασης·

απόδοσης και σε ανακαινίσεις, για 
παράδειγμα στον τομέα της στέγασης·

Or. en

Τροπολογία 34
Justina Vitkauskaite Bernard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ενθαρρύνει ένθερμα όλες τις 
περιφέρειες να επενδύσουν στα ευφυή 
ενεργειακά συστήματα ως πιθανή πηγή 
βιώσιμων θέσεων εργασίας σε τοπικό 
επίπεδο· επισημαίνει ότι ο 
κατασκευαστικός κλάδος είναι ένας από 
τους βασικούς τομείς όπου θα 
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, όχι μόνο 
μέσω άμεσων επενδύσεων στα ευφυή 
ενεργειακά συστήματα, αλλά και μέσω 
επενδύσεων σε μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης και σε ανακαινίσεις, για 
παράδειγμα στον τομέα της στέγασης·

12. ενθαρρύνει ένθερμα όλες τις 
περιφέρειες να επενδύσουν στα ευφυή 
ενεργειακά συστήματα ως πιθανή πηγή 
βιώσιμων πράσινων θέσεων εργασίας σε 
τοπικό επίπεδο· επισημαίνει ότι ο 
κατασκευαστικός κλάδος είναι ένας από 
τους βασικούς τομείς όπου θα 
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, όχι μόνο 
μέσω άμεσων επενδύσεων στα ευφυή 
ενεργειακά συστήματα, αλλά και μέσω της 
ενίσχυσης της τεχνολογικής ανάπτυξης 
της ΕΕ, της καινοτομίας και της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ καθώς 
και μέσω επενδύσεων σε μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης και σε ανακαινίσεις, 
για παράδειγμα στον τομέα της στέγασης·

Or. en

Τροπολογία 35
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ενθαρρύνει ένθερμα όλες τις 
περιφέρειες να επενδύσουν στα ευφυή 
ενεργειακά συστήματα ως πιθανή πηγή 
βιώσιμων θέσεων εργασίας σε τοπικό 
επίπεδο· επισημαίνει ότι ο 

12. ενθαρρύνει τις περιφέρειες να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο επένδυσης στα 
ευφυή ενεργειακά συστήματα ως πιθανή 
πηγή βιώσιμων θέσεων εργασίας σε τοπικό 
επίπεδο· επισημαίνει ότι ο 
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κατασκευαστικός κλάδος είναι ένας από 
τους βασικούς τομείς όπου θα 
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, όχι μόνο 
μέσω άμεσων επενδύσεων στα ευφυή 
ενεργειακά συστήματα, αλλά και μέσω 
επενδύσεων σε μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης και σε ανακαινίσεις, για 
παράδειγμα στον τομέα της στέγασης·

κατασκευαστικός κλάδος είναι ένας από 
τους βασικούς τομείς όπου θα 
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, όχι μόνο 
μέσω άμεσων επενδύσεων στα ευφυή 
ενεργειακά συστήματα, αλλά και μέσω 
επενδύσεων σε μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης και σε ανακαινίσεις, για 
παράδειγμα στον τομέα της στέγασης·

Or. en

Τροπολογία 36
Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες να υποστηρίξουν 
πρωτοβουλίες κατάρτισης σε ακαδημαϊκό 
και χειρωνακτικό επίπεδο στον τομέα 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για 
παράδειγμα μέσω της καθιέρωσης 
οικολογικών σπουδών καθώς και της 
ανάπτυξης νέων δυνατοτήτων μαθητείας 
(π.χ. υπεύθυνος εγκατάστασης 
φωτοβολταϊκών)·

Or. de

Τροπολογία 37
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. σημειώνει ότι το 2009 η Επιτροπή 
υπολόγισε ότι, εάν επιτευχθούν οι στόχοι 
του 2020 για την ανανεώσιμη ενέργεια, θα 
δημιουργηθούν περίπου 2,8 εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας, με τη συνολική 

διαγράφεται
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προστιθέμενη αξία που θα δημιουργηθεί 
να αγγίζει περίπου το 1,1% του ΑΕγχΠ 
έως το 2030· επισημαίνει ότι το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας εκτιμά ότι, 
εάν το 2030 το 45% της ενέργειας 
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, θα δημιουργηθούν 4,4 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας και ότι, εάν 
το ενεργειακό σύστημα της Ευρώπης 
τροφοδοτείται 100% από ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας έως το 2050, θα 
δημιουργηθούν 6,1 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας στον εν λόγω τομέα·

Or. de

Τροπολογία 38
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. σημειώνει ότι το 2009 η Επιτροπή 
υπολόγισε ότι, εάν επιτευχθούν οι στόχοι 
του 2020 για την ανανεώσιμη ενέργεια, θα 
δημιουργηθούν περίπου 2,8 εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας, με τη συνολική 
προστιθέμενη αξία που θα δημιουργηθεί 
να αγγίζει περίπου το 1,1% του ΑΕγχΠ 
έως το 2030· επισημαίνει ότι το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας εκτιμά ότι, 
εάν το 2030 το 45% της ενέργειας 
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, θα δημιουργηθούν 4,4 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας και ότι, εάν 
το ενεργειακό σύστημα της Ευρώπης 
τροφοδοτείται 100% από ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας έως το 2050, θα 
δημιουργηθούν 6,1 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας στον εν λόγω τομέα·

διαγράφεται

Or. pl
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Τροπολογία 39
Jan Březina

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. σημειώνει ότι το 2009 η Επιτροπή 
υπολόγισε ότι, εάν επιτευχθούν οι στόχοι 
του 2020 για την ανανεώσιμη ενέργεια, θα 
δημιουργηθούν περίπου 2,8 εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας, με τη συνολική 
προστιθέμενη αξία που θα δημιουργηθεί να 
αγγίζει περίπου το 1,1% του ΑΕγχΠ έως το 
2030· επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας εκτιμά ότι, εάν το 2030 το 45% 
της ενέργειας προέρχεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα 
δημιουργηθούν 4,4 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας και ότι, εάν το ενεργειακό 
σύστημα της Ευρώπης τροφοδοτείται 
100% από ανανεώσιμες μορφές ενέργειας 
έως το 2050, θα δημιουργηθούν 6,1 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον εν 
λόγω τομέα·

13. σημειώνει ότι το 2009 η Επιτροπή 
υπολόγισε ότι, εάν επιτευχθούν οι στόχοι 
του 2020 για την ανανεώσιμη ενέργεια, θα 
δημιουργηθούν περίπου 2,8 εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας, με τη συνολική 
προστιθέμενη αξία που θα δημιουργηθεί να 
αγγίζει περίπου το 1,1% του ΑΕγχΠ έως το 
2030·

Or. en

Τροπολογία 40
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί όλες τις περιφέρειες να
επενδύσουν σε δεξιότητες και σε 
κατάρτιση για αυτές τις νέες θέσεις 
εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί 
να δημιουργηθεί σημαντικός αριθμός 
θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο στον 
τομέα των υπηρεσιών ΤΠΕ, στον τομέα 

14. καλεί όλες τις περιφέρειες να λάβουν
υπόψη ότι μπορεί να δημιουργηθεί 
σημαντικός αριθμός θέσεων εργασίας σε 
τοπικό επίπεδο στον τομέα των υπηρεσιών 
ΤΠΕ, στον τομέα των μεταφορών και 
στους τομείς που προμηθεύουν ευφυή 
εξοπλισμό και υπηρεσίες, για παράδειγμα 
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των μεταφορών και στους τομείς που 
προμηθεύουν ευφυή εξοπλισμό και 
υπηρεσίες, για παράδειγμα για νέες 
εγκαταστάσεις·

για νέες εγκαταστάσεις·

Or. de

Τροπολογία 41
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί όλες τις περιφέρειες να 
επενδύσουν σε δεξιότητες και σε 
κατάρτιση για αυτές τις νέες θέσεις 
εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί 
να δημιουργηθεί σημαντικός αριθμός 
θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο στον 
τομέα των υπηρεσιών ΤΠΕ, στον τομέα 
των μεταφορών και στους τομείς που 
προμηθεύουν ευφυή εξοπλισμό και 
υπηρεσίες, για παράδειγμα για νέες 
εγκαταστάσεις·

14. καλεί όλες τις περιφέρειες να 
επενδύσουν σε δεξιότητες και σε 
κατάρτιση για αυτές τις νέες θέσεις 
εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί 
να δημιουργηθεί σημαντικός αριθμός 
θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο στον 
τομέα των υπηρεσιών ΤΠΕ, στον τομέα 
των μεταφορών και στους τομείς που 
προμηθεύουν ευφυή εξοπλισμό και 
υπηρεσίες, για παράδειγμα για νέες 
εγκαταστάσεις, και να αποτρέψουν, με τον 
τρόπο αυτόν, τυχόν έλλειψη ειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού και να διευκολύνουν 
την προσαρμογή στις ανάγκες που 
προκύπτουν από την εμφάνιση νέων 
επαγγελμάτων στους αντίστοιχους τομείς·

Or. ro

Τροπολογία 42
Justina Vitkauskaite Bernard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί όλες τις περιφέρειες να 
επενδύσουν σε δεξιότητες και σε 
κατάρτιση για αυτές τις νέες θέσεις 
εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί 
να δημιουργηθεί σημαντικός αριθμός 

14. καλεί όλες τις περιφέρειες να 
επενδύσουν σε δεξιότητες και σε 
κατάρτιση για αυτές τις νέες θέσεις 
εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί 
να δημιουργηθεί σημαντικός αριθμός 
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θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο στον 
τομέα των υπηρεσιών ΤΠΕ, στον τομέα 
των μεταφορών και στους τομείς που 
προμηθεύουν ευφυή εξοπλισμό και 
υπηρεσίες, για παράδειγμα για νέες 
εγκαταστάσεις·

θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο στον 
τομέα των υπηρεσιών ΤΠΕ, στον τομέα 
των μεταφορών και στους τομείς που 
προμηθεύουν ευφυή εξοπλισμό, ευφυείς 
υποδομές και υπηρεσίες, για παράδειγμα 
για νέες εγκαταστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 43
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί όλες τις περιφέρειες να 
επενδύσουν σε δεξιότητες και σε 
κατάρτιση για αυτές τις νέες θέσεις 
εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί 
να δημιουργηθεί σημαντικός αριθμός 
θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο στον 
τομέα των υπηρεσιών ΤΠΕ, στον τομέα 
των μεταφορών και στους τομείς που 
προμηθεύουν ευφυή εξοπλισμό και 
υπηρεσίες, για παράδειγμα για νέες 
εγκαταστάσεις·

14. καλεί τις περιφέρειες να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο επένδυσης σε δεξιότητες και 
σε κατάρτιση για αυτές τις νέες θέσεις 
εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί 
να δημιουργηθεί σημαντικός αριθμός 
θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο στον 
τομέα των υπηρεσιών ΤΠΕ, στον τομέα 
των μεταφορών και στους τομείς που 
προμηθεύουν ευφυή εξοπλισμό και 
υπηρεσίες, για παράδειγμα για νέες 
εγκαταστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 44
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. υπογραμμίζει ότι οι περιφέρειες που 
εφαρμόζουν αποτελεσματικά ένα ευφυές 
ενεργειακό σύστημα έχουν τη δυνατότητα 
να δημιουργήσουν επιπλέον θέσεις 
εργασίας μέσω της παροχής 
εξειδικευμένης κατάρτισης από 
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νεοϊδρυθέντα πολυτεχνεία και σχολές που 
θα εξειδικεύονται στον εν λόγω τομέα· 
καλεί τις περιφέρειες να συνεργαστούν 
στον τομέα της ευφυούς εξειδίκευσης και 
επικροτεί τα καθεστώτα που επιτρέπουν 
την ανταλλαγή γνώσεων τόσο μεταξύ των 
περιφερειών όσο και σε διασυνοριακό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 45
Justina Vitkauskaite Bernard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει ότι οι δημόσιες επενδύσεις 
σε ευφυή ενεργειακά συστήματα, μεταξύ 
άλλων μέσω των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(ΕΔΕΤ), μπορούν να δημιουργήσουν 
περισσότερες ευκαιρίες βιώσιμης 
απασχόλησης και μακροπρόθεσμα οφέλη 
για τις περιφέρειες σε τοπικό επίπεδο και 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν ως 
μέσο για την αντιμετώπιση οικονομικών 
προκλήσεων, ιδίως στις περιφέρειες που 
έχουν πληγεί από την κρίση·

15. επισημαίνει ότι οι δημόσιες επενδύσεις 
σε ευφυή ενεργειακά συστήματα, μεταξύ 
άλλων μέσω των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(ΕΔΕΤ), μπορούν να δημιουργήσουν 
περισσότερες ευκαιρίες βιώσιμης 
απασχόλησης, αποτελέσματα συνέργειας 
και δευτερογενή αποτελέσματα στην 
απασχόληση καθώς και μακροπρόθεσμα 
οικονομικά, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά οφέλη για τις περιφέρειες 
σε τοπικό επίπεδο και μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθούν ως μέσο για την 
αντιμετώπιση οικονομικών προκλήσεων, 
ιδίως στις περιφέρειες που έχουν πληγεί 
από την κρίση·

Or. en

Τροπολογία 46
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
με τα κράτη μέλη για τη λήψη μέτρων 
δημοσιονομικής προσαρμογής, κυρίως 
μέσω της ανάπτυξης κοινωνικών και 
πράσινων καινοτόμων σχεδίων, όπως 
εκείνων που αφορούν τα ευφυή δίκτυα·

Or. en

Τροπολογία 47
Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με μελέτες 
για βέλτιστες πρακτικές και παραδείγματα 
προς μίμηση, η επιτυχής εφαρμογή ενός 
ευφυούς ενεργειακού συστήματος 
οφείλεται συχνά στην ενεργό συμμετοχή 
μεμονωμένων πολιτών, ενός 
συνεταιρισμού, μιας τοπικής κοινότητας ή 
στην από κοινού συμμετοχή των εν λόγω 
παραγόντων· αναγνωρίζει ότι η ενεργός 
συμμετοχή ενισχύει την αποδοχή των 
επενδύσεων σε όλα τα στοιχεία των 
ευφυών ενεργειακών συστημάτων· 
υποστηρίζει ότι οι πολίτες πρέπει να 
συμμετέχουν σε όλα τα στάδια της 
ανάπτυξης ενός ευφυούς ενεργειακού 
συστήματος·

16. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με μελέτες 
για βέλτιστες πρακτικές και παραδείγματα 
προς μίμηση, η επιτυχής εφαρμογή ενός 
ευφυούς ενεργειακού συστήματος 
οφείλεται συχνά στην ενεργό συμμετοχή 
μεμονωμένων πολιτών, ενός 
συνεταιρισμού, μιας τοπικής κοινότητας ή 
στην από κοινού συμμετοχή των εν λόγω 
παραγόντων· αναγνωρίζει ότι η ενεργός 
συμμετοχή ενισχύει την αποδοχή των 
επενδύσεων σε όλα τα στοιχεία των 
ευφυών ενεργειακών συστημάτων· τονίζει 
ότι πρέπει να παρέχεται στους πολίτες 
καλύτερη πληροφόρηση καθώς και 
κίνητρα, περιλαμβανομένων των 
μηχανισμών δυναμικής τιμολόγησης και 
των κατάλληλων εργαλείων ΤΠΕ, ούτως 
ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε όλα 
τα στάδια της ανάπτυξης ενός ευφυούς 
ενεργειακού συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 48
Justina Vitkauskaite Bernard
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με μελέτες 
για βέλτιστες πρακτικές και παραδείγματα 
προς μίμηση, η επιτυχής εφαρμογή ενός 
ευφυούς ενεργειακού συστήματος 
οφείλεται συχνά στην ενεργό συμμετοχή 
μεμονωμένων πολιτών, ενός 
συνεταιρισμού, μιας τοπικής κοινότητας ή 
στην από κοινού συμμετοχή των εν λόγω 
παραγόντων· αναγνωρίζει ότι η ενεργός 
συμμετοχή ενισχύει την αποδοχή των 
επενδύσεων σε όλα τα στοιχεία των 
ευφυών ενεργειακών συστημάτων· 
υποστηρίζει ότι οι πολίτες πρέπει να 
συμμετέχουν σε όλα τα στάδια της 
ανάπτυξης ενός ευφυούς ενεργειακού 
συστήματος·

16. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με μελέτες 
για βέλτιστες πρακτικές και παραδείγματα 
προς μίμηση, η επιτυχής εφαρμογή ενός 
ευφυούς ενεργειακού συστήματος 
οφείλεται συχνά στην ενεργό συμμετοχή 
μεμονωμένων πολιτών, ενός 
συνεταιρισμού, μιας τοπικής κοινότητας ή 
στην από κοινού συμμετοχή των εν λόγω 
παραγόντων· αναγνωρίζει ότι η ενεργός 
συμμετοχή ενισχύει την αποδοχή των 
επενδύσεων σε όλα τα στοιχεία των 
ευφυών ενεργειακών συστημάτων· 
υποστηρίζει ότι οι πολίτες πρέπει να 
συμμετέχουν σε όλα τα στάδια των 
ευφυών υποδομών ενέργειας, της 
παραγωγής, του σχεδιασμού και της 
διανομής της ενέργειας και των δικτύων 
καθώς και σε όλα τα στάδια της
ανάπτυξης ενός ευφυούς ενεργειακού 
συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 49
Justina Vitkauskaite Bernard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να άρει τα εμπόδια 
στην ανάληψη ίδιας ευθύνης σε τοπικό 
επίπεδο που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία 
της ΕΕ, και ιδίως οι κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις· καλεί τα κράτη μέλη 
να προωθήσουν τις λύσεις τροφοδότησης 
με τοπική ενέργεια και τη διανομή της 
τοπικής ενέργειας, όχι μόνο αμφίδρομα 
μεταξύ του δικτύου και του τελικού 
χρήστη αλλά και σε διασυνοριακό επίπεδο 

17. καλεί την Επιτροπή να άρει τα εμπόδια
και αντιμετωπίσει τις ρυθμιστικές και 
νομικές προκλήσεις στην ανάληψη ίδιας 
ευθύνης σε τοπικό επίπεδο που θέτει η 
ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, και ιδίως οι 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις· καλεί 
τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις λύσεις 
τροφοδότησης με τοπική ενέργεια και τη 
διανομή της τοπικής ενέργειας, όχι μόνο 
αμφίδρομα μεταξύ του δικτύου και του 
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και μεταξύ μονάδων τελικών χρηστών, 
ενθαρρύνοντας την ανάληψη 
πρωτοβουλίας για την παραγωγή ενέργειας 
σε τοπικό επίπεδο και τη διανομή της εν 
λόγω ενέργειας·

τελικού χρήστη αλλά και σε διασυνοριακό 
επίπεδο και μεταξύ μονάδων τελικών 
χρηστών, ενθαρρύνοντας την ανάληψη 
πρωτοβουλίας για την παραγωγή ενέργειας 
σε τοπικό επίπεδο και τη διανομή της εν 
λόγω ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 50
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει ότι τα ευφυή ενεργειακά 
συστήματα θα διαχειρίζονται μεγάλους 
όγκους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και πολλά προφίλ και θα ενέχουν υψηλό 
κίνδυνο παραβίασης της ασφάλειας των 
δεδομένων· εκφράζει την ανησυχία του 
ιδίως για τα οφέλη των ευφυών μετρητών 
για τους καταναλωτές και ζητεί καλύτερη 
αξιολόγηση στον εν λόγω τομέα και 
περαιτέρω έρευνα όσον αφορά την 
προστασία και το απόρρητο των 
δεδομένων για τους ευφυείς μετρητές· 
τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη προστασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
ανεξαιρέτως, με στόχο τη διατήρηση της 
προστασίας και της ασφάλειάς τους·

19. υπογραμμίζει ότι τα ευφυή ενεργειακά 
συστήματα θα διαχειρίζονται μεγάλους 
όγκους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και πολλά προφίλ και θα ενέχουν υψηλό 
κίνδυνο παραβίασης της ασφάλειας των 
δεδομένων· εκφράζει την ανησυχία του 
ιδίως για τα οφέλη των ευφυών μετρητών 
για τους καταναλωτές και ζητεί καλύτερη 
αξιολόγηση στον εν λόγω τομέα και 
περαιτέρω έρευνα όσον αφορά την 
προστασία και το απόρρητο των 
δεδομένων για τους ευφυείς μετρητές·

(Αρμοδιότητα REGI;)

Or. de

Τροπολογία 51
Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει ότι τα ευφυή ενεργειακά 
συστήματα θα διαχειρίζονται μεγάλους 
όγκους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και πολλά προφίλ και θα ενέχουν υψηλό 
κίνδυνο παραβίασης της ασφάλειας των 
δεδομένων· εκφράζει την ανησυχία του 
ιδίως για τα οφέλη των ευφυών μετρητών 
για τους καταναλωτές και ζητεί καλύτερη 
αξιολόγηση στον εν λόγω τομέα και 
περαιτέρω έρευνα όσον αφορά την 
προστασία και το απόρρητο των 
δεδομένων για τους ευφυείς μετρητές· 
τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη προστασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
ανεξαιρέτως, με στόχο τη διατήρηση της 
προστασίας και της ασφάλειάς τους·

19. υπογραμμίζει ότι τα ευφυή ενεργειακά 
συστήματα θα διαχειρίζονται μεγάλους 
όγκους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και πολλά προφίλ και θα ενέχουν υψηλό 
κίνδυνο παραβίασης της ασφάλειας των 
δεδομένων· εκφράζει την ανησυχία του 
ιδίως για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 
των ευφυών δικτύων και τα οφέλη των 
ευφυών μετρητών για τους καταναλωτές 
και ζητεί καλύτερη αξιολόγηση στον εν 
λόγω τομέα και περαιτέρω έρευνα όσον 
αφορά την προστασία και το απόρρητο των 
δεδομένων για τους ευφυείς μετρητές· 
τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη προστασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
ανεξαιρέτως, με στόχο τη διατήρηση της 
προστασίας και της ασφάλειάς τους, και 
την ανάγκη να ενσωματωθεί στις 
στρατηγικές για την ανάπτυξη ευφυών 
δικτύων το ζήτημα της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο·

Or. en

Τροπολογία 52
Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. τονίζει ότι σε σχέση με τη συλλογή 
δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν από 
τα ευφυή ενεργειακά συστήματα πρέπει 
να εκπονηθούν πρότυπα ούτως ώστε να 
διασφαλισθεί η διαβίβαση μόνο συναφών 
δεδομένων, η μη μεταβίβαση δεδομένων 
σε τρίτους καθώς και η διασφάλιση του 
δικαιώματος των πελατών σε πρόσβαση 
και διαγραφή των συλλεγέντων 
δεδομένων·

Or. de
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Τροπολογία 53
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 
την ενίσχυση και την άμεση έγκριση του 
κανονισμού για την προστασία των 
δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να 
καταρτίσει αυστηρές κατευθυντήριες 
γραμμές για τη συλλογή, την 
ελαχιστοποίηση, τη διαβίβαση και την 
ασφάλεια των δεδομένων σε ένα ευφυές 
ενεργειακό σύστημα· υπογραμμίζει ότι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει 
να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για 
τον ειδικό σκοπό της παροχής 
ενεργειακού εφοδιασμού και μόνο στον 
βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο, 
καθώς και ότι τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την άσκηση 
πρακτικών τιμολόγησης που εισάγουν 
διακρίσεις·

διαγράφεται

(Αρμοδιότητα REGI;)

Or. de

Τροπολογία 54
Justina Vitkauskaite Bernard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 
την ενίσχυση και την άμεση έγκριση του 
κανονισμού για την προστασία των 
δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να 
καταρτίσει αυστηρές κατευθυντήριες 
γραμμές για τη συλλογή, την 

20. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 
την παροχή άμεσα διαθέσιμων 
πληροφοριών στους καταναλωτές και την 
ανάπτυξη σαφών κατευθυντήριων 
γραμμών όσον αφορά τη διαβίβαση και 
την ασφάλεια των δεδομένων, καθώς και 



PE524.656v01-00 36/44 AM\1011520EL.doc

EL

ελαχιστοποίηση, τη διαβίβαση και την
ασφάλεια των δεδομένων σε ένα ευφυές 
ενεργειακό σύστημα· υπογραμμίζει ότι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει 
να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για 
τον ειδικό σκοπό της παροχής ενεργειακού 
εφοδιασμού και μόνο στον βαθμό που 
είναι απολύτως αναγκαίο, καθώς και ότι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για την 
άσκηση πρακτικών τιμολόγησης που 
εισάγουν διακρίσεις·

να εξασφαλίσουν την ενίσχυση και την 
άμεση έγκριση του κανονισμού για την 
προστασία των δεδομένων· καλεί την 
Επιτροπή να καταρτίσει αυστηρές 
κατευθυντήριες γραμμές για τη συλλογή, 
την ελαχιστοποίηση, τη διαβίβαση και την 
ασφάλεια των δεδομένων σε ένα ευφυές 
ενεργειακό σύστημα· υπογραμμίζει ότι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει 
να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για 
τον ειδικό σκοπό της παροχής ενεργειακού 
εφοδιασμού και μόνο στον βαθμό που 
είναι απολύτως αναγκαίο, καθώς και ότι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για την 
άσκηση πρακτικών τιμολόγησης που 
εισάγουν διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 55
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της 
προστασίας των δεδομένων και της 
ρύθμιση και της χρήσης του απορρήτου 
όταν εγκατασταθούν τα συστήματα 
ευφυούς μέτρησης· επισημαίνει ότι η 
διασφάλιση της προστασίας και του 
απορρήτου των δεδομένων όλων των 
ατόμων και των νοικοκυριών που είναι 
συνδεδεμένα στο δίκτυο αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία 
και την ανάπτυξη των ευφυών δικτύων· 
τονίζει ότι τα δεδομένα που συλλέγονται 
πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας του 
εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια· καλεί 
τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τους κανόνες 
για την προστασία των δεδομένων και να 
διασφαλίσουν τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων των ατόμων στον εν λόγω 

21. τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της 
προστασίας των δεδομένων και της 
ρύθμιση και της χρήσης του απορρήτου 
όταν εγκατασταθούν τα συστήματα 
ευφυούς μέτρησης· επισημαίνει ότι η 
διασφάλιση της προστασίας και του 
απορρήτου των δεδομένων όλων των 
ατόμων και των νοικοκυριών που είναι 
συνδεδεμένα στο δίκτυο αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία 
και την ανάπτυξη των ευφυών δικτύων· 
τονίζει ότι τα δεδομένα που συλλέγονται 
πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας του 
εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια· καλεί 
τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τους κανόνες 
για την προστασία των δεδομένων και να 
διασφαλίσουν τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων των ατόμων στον εν λόγω 



AM\1011520EL.doc 37/44 PE524.656v01-00

EL

τομέα· τομέα· επισημαίνει ότι οι πολίτες θα 
διατηρούν την κυριότητα των δεδομένων 
τους και τον πλήρη έλεγχο όσον αφορά τη 
χορήγηση πρόσβασης στα εν λόγω 
δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 56
Justina Vitkauskaite Bernard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της 
προστασίας των δεδομένων και της 
ρύθμιση και της χρήσης του απορρήτου 
όταν εγκατασταθούν τα συστήματα 
ευφυούς μέτρησης· επισημαίνει ότι η 
διασφάλιση της προστασίας και του 
απορρήτου των δεδομένων όλων των 
ατόμων και των νοικοκυριών που είναι 
συνδεδεμένα στο δίκτυο αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία 
και την ανάπτυξη των ευφυών δικτύων· 
τονίζει ότι τα δεδομένα που συλλέγονται 
πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας του 
εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια· καλεί 
τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τους κανόνες 
για την προστασία των δεδομένων και να 
διασφαλίσουν τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων των ατόμων στον εν λόγω 
τομέα·

21. τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της 
προστασίας των δεδομένων και της 
ρύθμιση και της χρήσης του απορρήτου 
όταν εγκατασταθούν τα συστήματα 
ευφυούς μέτρησης· επισημαίνει ότι η 
διασφάλιση της προστασίας και του 
απορρήτου των δεδομένων όλων των 
ατόμων και των νοικοκυριών που είναι 
συνδεδεμένα στο δίκτυο αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία 
και την ανάπτυξη των ευφυών δικτύων· 
τονίζει ότι τα δεδομένα που συλλέγονται 
πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας του 
εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια· καλεί 
τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τους κανόνες 
για την προστασία των δεδομένων, με 
παράλληλη διατήρηση και ανάπτυξη των 
συνεργειών στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιακών και ενεργειακών 
δικτύων, και να διασφαλίσουν τον 
σεβασμό των δικαιωμάτων των ατόμων 
στον εν λόγω τομέα·

Or. en

Τροπολογία 57
Markus Pieper
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εστιάσουν στην έρευνα, στην 
ανάπτυξη και στην επένδυση σε 
προηγμένα εργαλεία ανωνυμοποίησης, 
λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της 
ανωνυμοποίησης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, με στόχο την 
ενίσχυση της αποδοχής των ευφυών 
ενεργειακών συστημάτων από τους 
πολίτες·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 58
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επισημαίνει ότι, βάσει των νέων 
κανονισμών για τα ΕΔΕΤ για την περίοδο 
2014-2020, τα κράτη μέλη υποχρεούνται 
να διαθέτουν τους πόρους των ΕΔΕΤ 
κυρίως σε επενδύσεις για μια ευφυή, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη· 
επικροτεί τον καθορισμό ελάχιστου 
ποσοστού για τις περιφέρειες ώστε να 
εστιάζουν, ανάλογα με το επίπεδο της 
οικονομικής τους ανάπτυξης, έως το 20% 
των πόρων του ΕΤΠΑ στην παραγωγή και 
τη διανομή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, την ενεργειακή απόδοση, καθώς και 
στα ευφυή δίκτυα στο επίπεδο της 
διανομής· επισημαίνει ότι το Ταμείο 
Συνοχής επιτρέπει επίσης την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στον εν λόγω 
τομέα και καλεί τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό αυτήν 
τη νέα ευκαιρία·

23. επισημαίνει ότι, βάσει των νέων 
κανονισμών για τα ΕΔΕΤ για την περίοδο 
2014-2020, τα κράτη μέλη υποχρεούνται 
να διαθέτουν τους πόρους των ΕΔΕΤ 
κυρίως σε επενδύσεις για μια ευφυή, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη· 
επικροτεί τον καθορισμό ελάχιστου 
ποσοστού για τις περιφέρειες ώστε να 
εστιάζουν, ανάλογα με το επίπεδο της 
οικονομικής τους ανάπτυξης, τουλάχιστον
έως το 20% των πόρων του ΕΤΠΑ στην 
παραγωγή και τη διανομή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, την ενεργειακή 
απόδοση, τη συμπαραγωγή θερμότητας 
και ενέργειας και στις στρατηγικές 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις αστικές περιοχές, 
καθώς και στα ευφυή δίκτυα στο επίπεδο 
της διανομής· επισημαίνει ότι το Ταμείο 
Συνοχής επιτρέπει επίσης την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στον εν λόγω 
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τομέα και καλεί τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό αυτήν 
τη νέα ευκαιρία· επισημαίνει, όσον αφορά 
τις επενδύσεις που δεν καλύπτονται από 
την υποχρεωτική θεματική συγκέντρωση 
ότι το ΕΤΠΑ μπορεί επίσης να στηρίξει 
την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων 
διανομής, αποθήκευσης και διανομής 
ενέργειας, καθώς και την ενσωμάτωση 
της αποκεντρωμένης παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

Or. pl

Τροπολογία 59
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επισημαίνει ότι, βάσει των νέων 
κανονισμών για τα ΕΔΕΤ για την περίοδο 
2014-2020, τα κράτη μέλη υποχρεούνται 
να διαθέτουν τους πόρους των ΕΔΕΤ 
κυρίως σε επενδύσεις για μια ευφυή, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη· 
επικροτεί τον καθορισμό ελάχιστου 
ποσοστού για τις περιφέρειες ώστε να 
εστιάζουν, ανάλογα με το επίπεδο της 
οικονομικής τους ανάπτυξης, έως το 20% 
των πόρων του ΕΤΠΑ στην παραγωγή και 
τη διανομή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, την ενεργειακή απόδοση, καθώς και 
στα ευφυή δίκτυα στο επίπεδο της 
διανομής· επισημαίνει ότι το Ταμείο 
Συνοχής επιτρέπει επίσης την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στον εν λόγω 
τομέα και καλεί τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό αυτήν 
τη νέα ευκαιρία·

23. επισημαίνει ότι, βάσει των νέων 
κανονισμών για τα ΕΔΕΤ για την περίοδο 
2014-2020, τα κράτη μέλη υποχρεούνται 
να διαθέτουν τους πόρους των ΕΔΕΤ 
κυρίως σε επενδύσεις για μια ευφυή, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη· 
σημειώνει τον καθορισμό ελάχιστου 
ποσοστού για τις περιφέρειες ώστε να 
εστιάζουν, ανάλογα με το επίπεδο της 
οικονομικής τους ανάπτυξης, έως το 20% 
των πόρων του ΕΤΠΑ στην εξοικονόμηση 
ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, καθώς 
και στα ευφυή δίκτυα στο επίπεδο της 
διανομής· επισημαίνει ότι το Ταμείο 
Συνοχής επιτρέπει επίσης την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στον εν λόγω 
τομέα· καλεί τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό αυτήν 
τη νέα ευκαιρία·

Or. en

Τροπολογία 60
Markus Pieper
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. θεωρεί ότι η στήριξη των ευφυών 
δικτύων σε επίπεδο διανομής δεν θα 
πρέπει να συμπεριληφθεί στις κρατικές 
ενισχύσεις· τονίζει ότι η ανάπτυξη των 
ευφυών δικτύων και των ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας δεν θα πρέπει να 
επηρεάζεται δυσμενώς από την 
προσφάτως προταθείσα μεταρρύθμιση 
των κανόνων για την κρατικές ενισχύσεις 
στον τομέα της ενέργειας· καλεί, σε αυτό 
το πλαίσιο, την Επιτροπή να μην προβεί 
στη θέσπιση ενός τεχνολογικά ουδέτερου 
συστήματος υποβολής προσφορών, 
καθώς αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τον 
αποκλεισμό των περισσότερων 
αποκεντρωμένων έργων μικρής 
κλίμακας, γεγονός που θα αποτελέσει 
εμπόδιο στην ανάπτυξη καινοτομίας και 
στην εφαρμογή ξεχωριστών 
προσεγγίσεων για κάθε περιφέρεια·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 61
Francesca Barracciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στις επενδύσεις για τη 
δημιουργία ευφυών δικτύων στις πλέον 
μειονεκτικές γεωγραφικά περιοχές, όπως 
τα νησιά, λαμβανομένου υπόψη του 
πρόσθετου κόστους που αντιμετωπίζουν 
για τον εφοδιασμό τους με ενέργεια και 
τονίζει ότι η δημιουργία ευφυών δικτύων 
είναι απλούστερη στις μικρότερες και πιο 
αραιοκατοικημένες περιοχές·

Or. it
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Τροπολογία 62
Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επισημαίνει ότι η διαλειτουργικότητα 
των ευφυών υποδομών είναι καίριας 
σημασίας, δεδομένου ότι η κανονιστική 
αβεβαιότητα και τα διαφορετικά πρότυπα 
επιβραδύνουν τη διάδοση των ευφυών 
υποδομών· ζητεί, ως εκ τούτου, 
μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των 
διαφόρων ευρωπαϊκών οργανισμών 
τεχνικών προτύπων· επισημαίνει ότι 
απαιτείται η θέσπιση ανοικτών προτύπων 
για τη διευκόλυνση της 
διαλειτουργικότητας·

27. επισημαίνει ότι η διαλειτουργικότητα 
των ευφυών υποδομών είναι καίριας 
σημασίας, δεδομένου ότι η κανονιστική 
αβεβαιότητα και τα διαφορετικά πρότυπα 
επιβραδύνουν τη διάδοση των ευφυών 
υποδομών· ζητεί, ως εκ τούτου, 
μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των 
διαφόρων ευρωπαϊκών οργανισμών 
τεχνικών προτύπων· επισημαίνει ότι 
απαιτείται η θέσπιση ανοικτών προτύπων 
για τη διευκόλυνση της 
διαλειτουργικότητας καθώς και για την 
επιτάχυνση της τεχνολογικής ανάπτυξης 
και εξάπλωσης·

Or. en

Τροπολογία 63
Jan Březina

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει 
ήδη εγκρίνει εκθέσεις σχετικά με τον ρόλο 
της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και των 
φορέων της στην υλοποίηση της νέας 
ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, 
καθώς και σχετικά με την εφαρμογή και 
τον αντίκτυπο των μέτρων για την 
ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της 
πολιτικής για τη συνοχή, οι οποίες 
καλύπτουν πολλά από τα 
προαναφερθέντα ζητήματα·

Or. en
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Τροπολογία 64
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. παραπέμπει στις πρωτοβουλίες του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ), στο πλαίσιο της 
Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας 
(ΚΓΚ) για την καινο-ενέργεια (KIC 
InnoEnergy), για την έρευνα και την 
ανάπτυξη ευφυών δικτύων καθώς και για 
την εκπαίδευση επαγγελματιών στον εν 
λόγω τομέα·

Or. en

Τροπολογία 65
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29β. τονίζει τη σημασία της θεματικής 
συγκέντρωσης που στοχεύει στη 
μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, όπως 
επιδιώκουν τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά 
και επενδυτικά ταμεία, στο πλαίσιο της 
οποίας ποσοστό 20 % των 
χρηματοδοτικών πόρων θα επενδυθεί 
στην ενεργειακή μετάβαση, με ιδιαίτερη 
έμφαση στα ευφυή δίκτυα·

Or. en

Τροπολογία 66
Lambert van Nistelrooij
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29γ. υπογραμμίζει τη σημασία 
πρωτοβουλιών όπως είναι το Σύμφωνο 
των Δημάρχων, το οποίο στοχεύει στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
με τη συμβολή των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών· η εν λόγω 
πρωτοβουλία στηρίζεται στην εθελοντική 
δέσμευση των συμβαλλόμενων μερών να 
επιτύχουν ή να υπερβούν τον στόχο της 
ΕΕ για μείωση των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα κατά 20 %, μέσω της 
επίτευξης αυξημένης ενεργειακής 
απόδοσης και της ανάπτυξης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τη 
στήριξη των προσπαθειών που 
καταβάλλονται από τις τοπικές αρχές για 
την εφαρμογή βιώσιμων πολιτικών στον 
τομέα της ενέργειας· τονίζει ότι οι τοπικές 
κυβερνήσεις διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο στον μετριασμό των επιπτώσεων 
της κλιματικής αλλαγής, πόσω μάλλον 
όταν το 80 % της ενεργειακής 
κατανάλωσης και των εκπομπών CO2 
οφείλεται στις δραστηριότητες των 
αστικών κέντρων·

Or. en

Τροπολογία 67
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29δ. τονίζει τη σημασία των περιφερειών 
με ευφυή εξειδίκευση στον τομέα της 
ενέργειας, όπως το ενεργειακό σύμπλεγμα 
Energy Valley στις Κάτω Χώρες, όπου οι 
δημόσιοι και ιδιωτικοί εταίροι διερευνούν 
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από κοινού τις δυνατότητες 
περιφερειακής ανάπτυξης στον 
ενεργειακό τομέα·

Or. en


