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Τροπολογία 1
Jens Nilsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει τον χάρτη πορείας για την 
ενέργεια 2050 της Επιτροπής και τον 
στόχο της εξασφάλισης ισότιμης και 
καθολικής πρόσβασης στην ενέργεια για 
όλους τους ευρωπαίους πολίτες·

1. χαιρετίζει τον χάρτη πορείας για την 
ενέργεια 2050 της Επιτροπής και τον 
στόχο της εξασφάλισης σε όλους τους 
ευρωπαίους πολίτες ισότιμης και 
καθολικής πρόσβασης σε βιώσιμο 
ενεργειακό εφοδιασμό·

Or. en

Τροπολογία 2
Lena Kolarska-Bobińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει την ανάγκη να εξισορροπηθεί η 
εφαρμογή των στόχων για το κλίμα με την 
ανάγκη για βιώσιμη και ανταγωνιστική 
ανάπτυξη και ενεργειακή ασφάλεια σε 
όλες τις περιφέρειες· θεωρεί ότι είναι πολύ 
λυπηρό το γεγονός, εν προκειμένω, ότι ο 
χάρτης πορείας βασίζεται σε σενάρια σε 
επίπεδο ΕΕ μόνο και δεν παρουσιάζει το 
αποτέλεσμα των επιλογών πολιτικής για τα 
επιμέρους κράτη μέλη και τις περιφέρειές 
τους·

2. τονίζει την ανάγκη να εξισορροπηθεί η 
εφαρμογή των στόχων για το κλίμα με την 
ανάγκη για βιώσιμη και ανταγωνιστική 
ανάπτυξη και ενεργειακή ασφάλεια σε 
όλες τις περιφέρειες· θεωρεί ότι είναι πολύ 
λυπηρό το γεγονός, εν προκειμένω, ότι ο 
χάρτης πορείας βασίζεται σε σενάρια σε 
επίπεδο ΕΕ μόνο και δεν παρουσιάζει το 
αποτέλεσμα των επιλογών πολιτικής για τα 
επιμέρους κράτη μέλη και τις περιφέρειές 
τους· υποστηρίζει τις συστάσεις της 
συμβουλευτικής ομάδας για τον 
ενεργειακό χάρτη πορείας προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν ρητώς και να 
καταστούν διαφανείς, σε κάθε σενάριο, 
ενδεχόμενοι συμβιβασμοί στη μείωση των 
εκπομπών άνθρακα, στην ασφάλεια του 
εφοδιασμού και στην ανταγωνιστικότητα·

Or. en
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Τροπολογία 3
Jean-Jacob Bicep

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει την ανάγκη να εξισορροπηθεί η 
εφαρμογή των στόχων για το κλίμα με την
ανάγκη για βιώσιμη και ανταγωνιστική 
ανάπτυξη και ενεργειακή ασφάλεια σε 
όλες τις περιφέρειες· θεωρεί ότι είναι πολύ 
λυπηρό το γεγονός, εν προκειμένω, ότι ο 
χάρτης πορείας βασίζεται σε σενάρια σε 
επίπεδο ΕΕ μόνο και δεν παρουσιάζει το 
αποτέλεσμα των επιλογών πολιτικής για τα 
επιμέρους κράτη μέλη και τις περιφέρειές
τους·

2. τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπισθούν 
ως εξίσου σημαντικές, αφενός η 
εφαρμογή των στόχων για το κλίμα και 
εφετέρου η ανάγκη για βιώσιμη και 
ανταγωνιστική ανάπτυξη και ενεργειακή 
ασφάλεια σε όλες τις περιφέρειες· θεωρεί 
ότι είναι πολύ λυπηρό το γεγονός, εν 
προκειμένω, ότι ο χάρτης πορείας 
βασίζεται σε σενάρια σε επίπεδο ΕΕ μόνο 
και δεν παρουσιάζει το αποτέλεσμα των 
επιλογών πολιτικής για τα επιμέρους 
κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους•
ενθαρρύνει ένθερμα την ιδέα της 
ενσωμάτωσης των συμπερασμάτων του 
εγγράφου εργασίας της Επιτροπής 
«Περιφέρειες 2020 - μια αξιολόγηση των 
μελλοντικών προκλήσεων για τις 
περιφέρειες της ΕΕ», σχετικά με τη 
σημασία του συνυπολογισμού του
δυναμικού των ιδιαίτερα 
απομακρυσμένων περιφερειών στον 
τομέα του ενεργειακού εφοδιασμού, κατά 
τα επόμενα χρόνια·

Or. fr

Τροπολογία 4
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει την ανάγκη να εξισορροπηθεί η 
εφαρμογή των στόχων για το κλίμα με την 

2. τονίζει την ανάγκη να εξισορροπηθεί η 
εφαρμογή των στόχων για το κλίμα με την 
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ανάγκη για βιώσιμη και ανταγωνιστική 
ανάπτυξη και ενεργειακή ασφάλεια σε 
όλες τις περιφέρειες· θεωρεί ότι είναι πολύ 
λυπηρό το γεγονός, εν προκειμένω, ότι ο 
χάρτης πορείας βασίζεται σε σενάρια σε 
επίπεδο ΕΕ μόνο και δεν παρουσιάζει το 
αποτέλεσμα των επιλογών πολιτικής για τα 
επιμέρους κράτη μέλη και τις περιφέρειές 
τους·

ανάγκη για βιώσιμη και ανταγωνιστική 
ανάπτυξη και ενεργειακή ασφάλεια σε 
όλες τις περιφέρειες· θεωρεί ότι είναι πολύ 
λυπηρό το γεγονός, εν προκειμένω, ότι ο 
χάρτης πορείας βασίζεται σε σενάρια σε 
επίπεδο ΕΕ μόνο και δεν παρουσιάζει το 
αποτέλεσμα των επιλογών πολιτικής για τα 
επιμέρους κράτη μέλη και τις περιφέρειές 
τους, επειδή η συμμετοχή τους σε όλα τα 
στάδια και τις διαδικασίες εφαρμογής 
είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της 
εδαφικής συνοχής·

Or. pt

Τροπολογία 5
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει την ανάγκη να εξισορροπηθεί η 
εφαρμογή των στόχων για το κλίμα με την 
ανάγκη για βιώσιμη και ανταγωνιστική 
ανάπτυξη και ενεργειακή ασφάλεια σε 
όλες τις περιφέρειες· θεωρεί ότι είναι πολύ 
λυπηρό το γεγονός, εν προκειμένω, ότι ο
χάρτης πορείας βασίζεται σε σενάρια σε 
επίπεδο ΕΕ μόνο και δεν παρουσιάζει το 
αποτέλεσμα των επιλογών πολιτικής για τα 
επιμέρους κράτη μέλη και τις περιφέρειές 
τους·

2. τονίζει την ανάγκη να εξισορροπηθεί η 
εφαρμογή των στόχων για το κλίμα με την 
ανάγκη για βιώσιμη και ανταγωνιστική 
ανάπτυξη και ενεργειακή ασφάλεια σε 
όλες τις περιφέρειες· θεωρεί ότι είναι πολύ 
λυπηρό το γεγονός, εν προκειμένω, ότι ο 
χάρτης πορείας βασίζεται σε σενάρια σε 
επίπεδο ΕΕ μόνο, δεν παρουσιάζει το 
αποτέλεσμα των επιλογών πολιτικής για τα 
επιμέρους κράτη μέλη και τις περιφέρειές 
τους, και δεν λαμβάνει υπόψη ειδικές 
συνθήκες σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο·

Or. ro
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Τροπολογία 6
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι όλες οι μελλοντικές δράσεις 
για την ενέργεια πρέπει να εφαρμόζουν τη 
δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ των 
ευρωπαϊκών περιφερειών·

3. τονίζει ότι όλες οι μελλοντικές δράσεις 
για την ενέργεια πρέπει να εφαρμόζουν τη 
δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ των 
ευρωπαϊκών περιφερειών λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες τους·

Or. ro

Τροπολογία 7
Jean-Jacob Bicep

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. πιστεύει ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δοθεί σε εκείνες τις περιοχές όπου ο 
άνθρακας είναι σήμερα η κύρια πηγή 
ενέργειας και/ή όπου η παραγωγή άνθρακα 
και η παραγωγή ηλεκτρισμού με τη χρήση 
άνθρακα είναι η κύρια τοπική πηγή 
απασχόλησης· πιστεύει ότι θα απαιτηθούν
συμπληρωματικά κοινωνικά μέτρα με τη 
στήριξη της ΕΕ ώστε οι δράσεις στο 
πλαίσιο του χάρτη πορείας για την 
ενέργεια 2050 να γίνουν αποδεκτές από 
τους πληθυσμούς των περιοχών αυτών·

4. πιστεύει ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δοθεί σε εκείνες τις περιοχές όπου ο 
άνθρακας είναι ακόμη η κύρια πηγή 
ενέργειας και/ή όπου η παραγωγή άνθρακα 
και η παραγωγή ηλεκτρισμού με τη χρήση 
άνθρακα είναι η κύρια τοπική πηγή 
απασχόλησης· πιστεύει ότι απαιτούνται
συμπληρωματικά κοινωνικά μέτρα με τη 
στήριξη της ΕΕ ώστε οι περιφερειακές 
αγορές εργασίας να μπορέσουν να 
προσαρμοστούν στις πράσινες θέσεις 
εργασίας ώστε τα προγράμματα 
κατάρτισης και οι δράσεις στο πλαίσιο 
του χάρτη πορείας για την ενέργεια 2050 
να γίνουν αποδεκτά από τους πληθυσμούς 
των περιοχών αυτών·

Or. fr
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Τροπολογία 8
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. πιστεύει ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δοθεί σε εκείνες τις περιοχές όπου ο 
άνθρακας είναι σήμερα η κύρια πηγή 
ενέργειας και/ή όπου η παραγωγή άνθρακα 
και η παραγωγή ηλεκτρισμού με τη χρήση 
άνθρακα είναι η κύρια τοπική πηγή 
απασχόλησης· πιστεύει ότι θα απαιτηθούν
συμπληρωματικά κοινωνικά μέτρα με τη
στήριξη της ΕΕ ώστε οι δράσεις στο 
πλαίσιο του χάρτη πορείας για την 
ενέργεια 2050 να γίνουν αποδεκτές από
τους πληθυσμούς των περιοχών αυτών·

4. πιστεύει ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δοθεί σε εκείνες τις περιοχές όπου ο 
άνθρακας είναι σήμερα η κύρια πηγή 
ενέργειας και/ή όπου η παραγωγή άνθρακα 
και η παραγωγή ηλεκτρισμού με τη χρήση 
άνθρακα είναι η κύρια τοπική πηγή 
απασχόλησης· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη
θα πρέπει να λάβουν συμπληρωματικά 
κοινωνικά μέτρα με την σταθερή στήριξη 
της ΕΕ ώστε οι δράσεις στο πλαίσιο του 
χάρτη πορείας για την ενέργεια 2050 να μη 
θίξουν τους πληθυσμούς των περιοχών 
αυτών·

Or. ro

Τροπολογία 9
Jens Nilsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. πιστεύει ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δοθεί σε εκείνες τις περιοχές όπου ο 
άνθρακας είναι σήμερα η κύρια πηγή 
ενέργειας και/ή όπου η παραγωγή άνθρακα 
και η παραγωγή ηλεκτρισμού με τη χρήση 
άνθρακα είναι η κύρια τοπική πηγή 
απασχόλησης· πιστεύει ότι θα 
απαιτηθούν συμπληρωματικά κοινωνικά 
μέτρα με τη στήριξη της ΕΕ ώστε οι 
δράσεις στο πλαίσιο του χάρτη πορείας 
για την ενέργεια 2050 να γίνουν 
αποδεκτές από τους πληθυσμούς των 

4. πιστεύει ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει
να δοθεί στην προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 
εξοικονόμησης ενέργειας, σύμφωνα με 
τον στόχο του 20% ενεργειακής απόδοσης 
έως το 2020 και στον καθορισμό
δεσμευτικών ενδιάμεσων στόχων για το 
2030, 2040 για να φθάσει το 40% μέχρι το 
2050, και σε περιοχές όπου ο άνθρακας 
είναι σήμερα η κύρια πηγή ενέργειας και / 
ή όπου υπάρχει παραγωγή άνθρακα και
παραγωγή ηλεκτρισμού με τη χρήση 



PE497.999v01-00 8/15 AM\916284EL.doc

EL

περιοχών αυτών· άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 10
Jean-Jacob Bicep

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι τα περισσότερα από τα 
σενάρια στον ενεργειακό χάρτη πορείας
για την ενέργεια δεν θα είναι εφικτά χωρίς 
την ανάπτυξη τοπικών και περιφερειακών 
έξυπνων δικτύων διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου· πιστεύει 
ότι, εκτός από τα διασυνοριακά έργα, η 
Ένωση θα πρέπει να λάβει μέτρα για τη 
στήριξη της τοπικής δημιουργίας ή 
ανακαίνισης δικτύων, και ιδιαίτερα για την 
πρόσβαση των προστατευμένων 
καταναλωτών·

6. τονίζει ότι τα περισσότερα από τα 
σενάρια στον ενεργειακό χάρτη πορείας
δεν θα είναι εφικτά χωρίς την ανάπτυξη 
τοπικών και περιφερειακών έξυπνων 
δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και κυρίως ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας· πιστεύει ότι, εκτός από 
τα διασυνοριακά έργα, η Ένωση θα πρέπει 
να λάβει μέτρα για τη στήριξη της τοπικής 
δημιουργίας ή ανακαίνισης δικτύων, και 
ιδιαίτερα για την πρόσβαση των 
προστατευμένων καταναλωτών·

Or. fr

Τροπολογία 11
Jens Nilsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι τα περισσότερα από τα 
σενάρια στον ενεργειακό χάρτη πορείας
για την ενέργεια δεν θα είναι εφικτά χωρίς
την ανάπτυξη τοπικών και 
περιφερειακών έξυπνων δικτύων 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και
φυσικού αερίου· πιστεύει ότι, εκτός από 
τα διασυνοριακά έργα, η Ένωση θα 
πρέπει να λάβει μέτρα για τη στήριξη της 

6. τονίζει ότι τα περισσότερα από τα
σενάρια στον ενεργειακό χάρτη πορείας
δεν θα είναι εφικτά χωρίς αυξημένη 
διασύνδεση και χωρίς τη χρήση του 
πλήρους δυναμικού της αποκεντρωμένης 
και μικρής κλίμακας παραγωγής
ενέργειας και έξυπνων ενεργειακών 
υποδομών σε όλες τις περιφέρειες της 
Ευρώπης·
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τοπικής δημιουργίας ή ανακαίνισης 
δικτύων, και ιδιαίτερα για την πρόσβαση 
των προστατευμένων καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 12
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. πιστεύει ότι, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει 
να δοθεί στις εξωτερικές παραμεθόριες
περιοχές της ΕΕ  με την υποστήριξη της 
δικτύωσης και την ανάπτυξη νέων 
ενεργειακών υποδομών, σε συνεργασία με 
τις γειτονικές χώρες·

Or. ro

Τροπολογία 13
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7a. η σημερινή οικονομική συγκυρία 
επιτείνει ακόμη περισσότερο την ανάγκη 
να υιοθετηθεί μία ολοκληρωμένη 
προσέγγιση των ενεργειακών θεμάτων, 
λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών 
τους. Είναι ουσιώδες να δοθεί προσοχή 
στις ευεργετικές και στις αρνητικές 
παρενέργειες που θα έχει η εργασία που 
απαιτείται προκειμένου να διασφαλιστεί, 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η 
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πρόσβαση όλων των ευρωπαίων πολιτών 
σε ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά 
προσιτή ενέργεια·

Or. pt

Τροπολογία 14
Lena Kolarska-Bobińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι οι διαφορετικές 
γεωγραφικές συνθήκες καθιστούν αδύνατη 
την εφαρμογή μιας ενιαίας ενεργειακής 
πολιτικής σε όλες τις περιφέρειες· πιστεύει 
ότι κάθε περιφέρεια της Ευρώπης πρέπει 
να έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει ένα 
ατομικό σχέδιο κατάλληλο με την 
κατάστασή και την οικονομία της, 
αναπτύσσοντας αυτές τις πηγές ενέργειας 
που μπορούν να εκπληρώσουν πιο 
αποτελεσματικά τους στόχους του χάρτη 
πορείας για την ενέργεια 2050· καλεί, ως 
εκ τούτου, την Επιτροπή να εγκρίνει μια 
στρατηγική εξατομίκευσης της πολιτικής 
ενεργειακής ασφάλειας σε περιφερειακό 
επίπεδο· πιστεύει ότι, με βάση την εν λόγω 
εξατομίκευση, η ΕΕ πρέπει να κινηθεί προς 
τη μέτρηση των ευρωπαϊκών στόχων για 
την ενέργεια σε κλίμακα ΕΕ αντί σε 
επίπεδο εθνικών στόχων.

9. επισημαίνει ότι οι διαφορετικές 
γεωγραφικές συνθήκες καθιστούν αδύνατη 
την εφαρμογή μιας ενιαίας ενεργειακής 
πολιτικής σε όλες τις περιφέρειες· πιστεύει 
ότι κάθε περιφέρεια της Ευρώπης πρέπει 
να έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει ένα 
ατομικό σχέδιο ανάλογο με την κατάστασή 
και την οικονομία της, αναπτύσσοντας 
αυτές τις πηγές ενέργειας που μπορούν να 
εκπληρώσουν πιο αποτελεσματικά τους 
στόχους του χάρτη πορείας για την 
ενέργεια 2050· καλεί, ως εκ τούτου, τις 
περιφέρειες να αναπτύξουν και να 
εφαρμόσουν στρατηγικές για την
ενέργεια, και να εξετάσουν τη 
συμπερίληψη της ενέργειας στις 
στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας 
υπέρ μιας  έξυπνης εξατομίκευσης· 
πιστεύει ότι, με βάση την εν λόγω 
εξατομίκευση, η ΕΕ πρέπει να κινηθεί προς 
τη μέτρηση των ευρωπαϊκών στόχων για 
την ενέργεια σε κλίμακα ΕΕ αντί σε 
επίπεδο εθνικών στόχων.

Or. en

Τροπολογία 15
Hannu Takkula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι οι διαφορετικές 
γεωγραφικές συνθήκες καθιστούν αδύνατη 
την εφαρμογή μιας ενιαίας ενεργειακής 
πολιτικής σε όλες τις περιφέρειες· πιστεύει 
ότι κάθε περιφέρεια της Ευρώπης πρέπει 
να έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει ένα 
ατομικό σχέδιο κατάλληλο με την 
κατάστασή και την οικονομία της, 
αναπτύσσοντας αυτές τις πηγές ενέργειας 
που μπορούν να εκπληρώσουν πιο 
αποτελεσματικά τους στόχους του χάρτη 
πορείας για την ενέργεια 2050· καλεί, ως 
εκ τούτου, την Επιτροπή να εγκρίνει μια 
στρατηγική εξατομίκευσης της πολιτικής 
ενεργειακής ασφάλειας σε περιφερειακό 
επίπεδο· πιστεύει ότι, με βάση την εν λόγω 
εξατομίκευση, η ΕΕ πρέπει να κινηθεί προς 
τη μέτρηση των ευρωπαϊκών στόχων για 
την ενέργεια σε κλίμακα ΕΕ αντί σε 
επίπεδο εθνικών στόχων.

9. επισημαίνει ότι οι διαφορετικές 
γεωγραφικές συνθήκες καθιστούν αδύνατη 
την εφαρμογή μιας ενιαίας ενεργειακής 
πολιτικής σε όλες τις περιφέρειες· πιστεύει 
ότι κάθε περιφέρεια της Ευρώπης πρέπει 
να έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει ένα 
ατομικό σχέδιο ανάλογα με την κατάστασή 
και την οικονομία της, αναπτύσσοντας 
αυτές τις πηγές ενέργειας που μπορούν να 
εκπληρώσουν πιο αποτελεσματικά τους 
στόχους του χάρτη πορείας για την 
ενέργεια 2050· υπενθυμίζει ότι η 
παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας μπορεί 
να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση σε 
αγροτικές περιοχές· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να εγκρίνει μια στρατηγική 
εξατομίκευσης της πολιτικής ενεργειακής 
ασφάλειας σε περιφερειακό επίπεδο· 
πιστεύει ότι, με βάση την εν λόγω 
εξατομίκευση, η ΕΕ πρέπει να κινηθεί προς 
τη μέτρηση των ευρωπαϊκών στόχων για 
την ενέργεια σε κλίμακα ΕΕ αντί σε 
επίπεδο εθνικών στόχων.

Or. fi

Τροπολογία 16
Jens Nilsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι οι διαφορετικές 
γεωγραφικές συνθήκες καθιστούν αδύνατη 
την εφαρμογή μιας ενιαίας ενεργειακής 
πολιτικής σε όλες τις περιφέρειες· πιστεύει 
ότι κάθε περιφέρεια της Ευρώπης πρέπει 
να έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει ένα 
ατομικό σχέδιο κατάλληλο με την 
κατάστασή και την οικονομία της, 
αναπτύσσοντας αυτές τις πηγές ενέργειας 
που μπορούν να εκπληρώσουν πιο 

9. επισημαίνει ότι οι διαφορετικές 
γεωγραφικές συνθήκες καθιστούν αδύνατη 
την εφαρμογή μιας ενιαίας ενεργειακής 
πολιτικής σε όλες τις περιφέρειες· πιστεύει 
ότι κάθε περιφέρεια της Ευρώπης πρέπει 
να έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει ένα 
ατομικό σχέδιο ανάλογα με την κατάστασή 
και την οικονομία της, αναπτύσσοντας
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα 
μπορέσουν να εκπληρώσουν πιο 
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αποτελεσματικά τους στόχους του χάρτη 
πορείας για την ενέργεια 2050· καλεί, ως 
εκ τούτου, την Επιτροπή να εγκρίνει μια 
στρατηγική εξατομίκευσης της πολιτικής 
ενεργειακής ασφάλειας σε περιφερειακό 
επίπεδο· πιστεύει ότι, με βάση την εν λόγω 
εξατομίκευση, η ΕΕ πρέπει να κινηθεί 
προς τη μέτρηση των ευρωπαϊκών 
στόχων για την ενέργεια σε κλίμακα ΕΕ 
αντί σε επίπεδο εθνικών στόχων.

αποτελεσματικά τους στόχους του χάρτη 
πορείας για την ενέργεια 2050· καλεί, ως 
εκ τούτου, την Επιτροπή να εγκρίνει μια 
στρατηγική εξατομίκευσης της πολιτικής 
ενεργειακής ασφάλειας σε περιφερειακό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 17
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι οι διαφορετικές 
γεωγραφικές συνθήκες καθιστούν αδύνατη 
την εφαρμογή μιας ενιαίας ενεργειακής 
πολιτικής σε όλες τις περιφέρειες· πιστεύει 
ότι κάθε περιφέρεια της Ευρώπης πρέπει 
να έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει ένα 
ατομικό σχέδιο κατάλληλο με την 
κατάστασή και την οικονομία της, 
αναπτύσσοντας αυτές τις πηγές ενέργειας 
που μπορούν να εκπληρώσουν πιο 
αποτελεσματικά τους στόχους του χάρτη 
πορείας για την ενέργεια 2050· καλεί, ως 
εκ τούτου, την Επιτροπή να εγκρίνει μια 
στρατηγική εξατομίκευσης της πολιτικής 
ενεργειακής ασφάλειας σε περιφερειακό 
επίπεδο· πιστεύει ότι, με βάση την εν λόγω 
εξατομίκευση, η ΕΕ πρέπει να κινηθεί προς 
τη μέτρηση των ευρωπαϊκών στόχων για 
την ενέργεια σε κλίμακα ΕΕ αντί σε 
επίπεδο εθνικών στόχων.

9. επισημαίνει ότι οι διαφορετικές 
γεωγραφικές συνθήκες καθιστούν αδύνατη 
την εφαρμογή μιας ενιαίας ενεργειακής 
πολιτικής σε όλες τις περιφέρειες· πιστεύει 
ότι, ανεξάρτητα από τα κριτήρια κοινής 
δράσης, κάθε περιφέρεια της Ευρώπης 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
ακολουθήσει ένα ατομικό σχέδιο ανάλογα
με την κατάστασή και την οικονομία της, 
αναπτύσσοντας αυτές τις πηγές ενέργειας 
που μπορούν να εκπληρώσουν πιο 
αποτελεσματικά τους στόχους του χάρτη 
πορείας για την ενέργεια 2050· καλεί, ως 
εκ τούτου, την Επιτροπή να εγκρίνει μια 
στρατηγική εξατομίκευσης της πολιτικής 
ενεργειακής ασφάλειας σε περιφερειακό 
επίπεδο· πιστεύει ότι, με βάση την εν λόγω 
εξατομίκευση, η ΕΕ πρέπει να κινηθεί προς 
τη μέτρηση των ευρωπαϊκών στόχων για 
την ενέργεια σε κλίμακα ΕΕ αντί σε 
επίπεδο εθνικών στόχων· ζητεί να ληφθεί 
υπόψη η ιδιαιτερότητα των περιοχών με 
ιδιαίτερες γεωγραφικές συνθήκες, όπως 
ορίζεται στη Συνθήκη της ΕΕ.
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Or. es

Τροπολογία 18
Lena Kolarska-Bobińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9a. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
Επιτροπή δεν εφάρμοσε τις συστάσεις 
της συμβουλευτικής ομάδας ομοτίμων 
για τον ενεργειακό χάρτη πορείας 2050· 
καλεί την Επιτροπή να εκδώσει μια 
ενημερωμένη έκδοση του Χάρτη Πορείας 
για την Ενέργεια, λαμβάνοντας υπόψη τις 
συστάσεις.

Or. en

Τροπολογία 19
Jean-Jacob Bicep

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. υπενθυμίζει ότι η περιφερειακή 
διάσταση της πρόκλησης που 
παρουσιάζει ο τομέας της ενέργειας
καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις 
εθνικές επιλογές για τη σύνθεση των 
πηγών ενέργειας και την ενεργειακή 
πολιτική·  επισημαίνει ότι οι χώρες της
δυτικής και βόρειας Ευρώπης είναι 
καλύτερα προετοιμασμένες από την 
περιφέρεια για να καλύψουν τις 
ενεργειακές προκλήσεις τα επόμενα 
χρόνια· τονίζει την ανάγκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει μια 
πραγματικά κοινή ενεργειακή πολιτική 
που θα διασφαλίζει τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού σε όλες τις 
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περιοχές·

Or. fr

Τροπολογία 20
Lena Kolarska-Bobińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9β. ενώ υποστηρίζει μια παγκόσμια 
συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, 
εκφράζει τη λύπη του για το ότι ο 
ενεργειακός χάρτης πορείας δεν 
παρουσιάζει ένα σενάριο στην περίπτωση 
που δεν επιτευχθεί συμφωνία· 
υπογραμμίζει τον κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα στη βαριά βιομηχανία της 
Ευρώπης και τις επιπτώσεις στην 
περιφερειακή ανάπτυξη και την 
κοινωνική συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 21
Lena Kolarska-Bobińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9γ. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια 
πρόταση σχετικά με τον τρόπο αύξησης 
της απόδοσης κατά τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ 
και τις περιφέρειές της, επιδιώκοντας ένα 
σύστημα κοινών κινήτρων σε ολόκληρη 
την ΕΕ κινήτρων υπέρ των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, που θα επιτρέψει την 
ανάπτυξη ειδικών μορφών ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας σε εκείνες τις περιοχές 
της ΕΕ όπου είναι περισσότερο 
αποδοτικές από πλευράς κόστους, 
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μειώνοντας, κατ' αυτόν τον τρόπο, τις 
τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος· πιστεύει 
ότι μεσοπρόθεσμα θα μπορούσαν να 
δημιουργηθούν περιφερειακές αγορές 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. en


