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Τροπολογία 1
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 191 
παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 194 της ΣΛΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 2
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 3 και το άρθρο 
6 της ΣEE,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της ΣΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 3
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το κεφάλαιο 5 «The 
European divide in clean energy and fuel 
poverty» (Το ευρωπαϊκό χάσμα όσον 
αφορά την καθαρή ενέργεια και την 
ένδεια καυσίμων) της έκθεσης του 
Ευρωπαϊκού Συνδικαλιστικού 
Ινστιτούτου με τίτλο «Benchmarking 
Working Europe 2013»,

Διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 4
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το στατιστικό εγχειρίδιο 
της Επιτροπής για το 2012 με τίτλο «EU 
energy in figures» (Στοιχεία σχετικά με 
την ενέργεια στην ΕΕ)2,

Διαγράφεται

__________________
2

http://ec.europa.eu/energy/publications/do
c/2012_energy_figures.pdf.

Or. en

Τροπολογία 5
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της KfW 
Research με τίτλο «Impact on public 
budgets of KfW promotional programmes 
in the field of “Energy-efficient building 
and rehabilitation”» (Επιπτώσεις στους 
δημόσιους προϋπολογισμούς των 
προγραμμάτων προώθησης της KfW στον 
τομέα της ενεργειακά αποδοτικής 
κατασκευής και αποκατάστασης)4,

Διαγράφεται

__________________
4

https://www.kfw.de/migration/Weiterleitu
ng-zur-Startseite/Homepage/KfW-
Group/Research/PDF-Files/Energy-
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efficient-building-and-rehabilitation.pdf.

Or. en

Τροπολογία 6
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2011, με 
τίτλο «Χάρτης πορείας για τη μετάβαση 
σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 
2050» (COM(2011)0112),

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 7
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής των Περιφερειών με τίτλο 
«Ενεργειακή απόδοση σε πόλεις και 
περιφέρειες – Έμφαση στις διαφορές 
μεταξύ αγροτικών περιοχών και πόλεων», 
(2012/C 225/06),

Or. en

Τροπολογία 8
Lena Kolarska-Bobińska
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση που 
υποβλήθηκε στην Επιτροπή από το 
Ινστιτούτο Ismeri Europa με τίτλο «Expert 
evaluation network delivering policy 
analysis on the performance of Cohesion 
policy 2007-2013 – Synthesis of national 
reports 2011» (Ανάλυση πολιτικής από το 
δίκτυο εμπειρογνωμόνων για την 
αξιολόγηση των επιδόσεων της πολιτικής 
συνοχής για την περίοδο 2007-2013 –
συγκεφαλαιωτική έκδοση των εθνικών 
εκθέσεων 2011),

– έχοντας υπόψη την έκθεση που 
υποβλήθηκε στην Επιτροπή από το 
Ινστιτούτο Ismeri Europa με τίτλο «Expert 
evaluation network delivering policy 
analysis on the performance of Cohesion 
policy 2007-2013 – Synthesis of national 
reports 2011 - renewable energy and 
Energy efficiency of housing» (Ανάλυση 
πολιτικής από το δίκτυο εμπειρογνωμόνων 
για την αξιολόγηση των επιδόσεων της 
πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007-
2013 – συγκεφαλαιωτική έκδοση των 
εθνικών εκθέσεων 2011 - ανανεώσιμη 
ενέργεια και ενεργειακή απόδοση 
κατοικιών),

Or. en

Τροπολογία 9
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη μελέτη της 
Copenhagen Economics με τίτλο 
«Multiple benefits of investing in energy 
efficient renovation of buildings» 
(Πολλαπλά οφέλη από τις επενδύσεις 
στην ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση 
κτιρίων»11,

Διαγράφεται

__________________
11 http://www.renovate-
europe.eu/uploads/Multiple%20Benefits%
20Study_Key%20Messages%20Brochure.
pdf.

Or. en
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Τροπολογία 10
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη συνεισφορά της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, της 22ας Μαΐου 2013, με 
τίτλο «Ενεργειακές προκλήσεις και 
πολιτική»,

Or. en

Τροπολογία 11
Daniël van der Stoep

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
απόδοση αποτελεί βασική προτεραιότητα 
της Επιτροπής και των κρατών μελών, 
όπως αποτυπώνεται σε έναν από τους 
στόχους της στρατηγικής «ΕΕ 2020» για 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 
20%·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
απόδοση αποτελεί βασική προτεραιότητα 
της Επιτροπής και ορισμένων κρατών 
μελών, όπως αποτυπώνεται σε έναν από 
τους στόχους της στρατηγικής «ΕΕ 2020» 
για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
κατά 20%·

Or. nl

Τροπολογία 12
Petru Constantin Luhan

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

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση της 
κατανάλωσης μέσω της ενεργειακής 
απόδοσης είναι ο πιο βιώσιμος τρόπος 
μείωσης της εξάρτησης από ορυκτά 
καύσιμα, με αποτέλεσμα τη μείωση των 
εισαγωγών κατά περίπου 25%·

Or. ro

Τροπολογία 13
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις 
στην ενεργειακή απόδοση μπορούν να 
αποφέρουν οικονομικά, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά οφέλη·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις 
στην ενεργειακή απόδοση μπορούν να 
αποφέρουν οικονομικά, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά οφέλη στις περιφέρειες 
της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 14
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις 
στην ενεργειακή απόδοση μπορούν να
αποφέρουν οικονομικά, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά οφέλη·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις 
στην ενεργειακή απόδοση θα αποφέρουν 
εκτεταμένα οικονομικά, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά οφέλη·

Or. en
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Τροπολογία 15
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλο μέρος 
της ενέργειας εξακολουθεί να προέρχεται 
από υδρογονάνθρακες, οι οποίοι κατά την 
καύση τους εκλύουν αέρια του 
θερμοκηπίου·

Or. lt

Τροπολογία 16
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκαιρη και 
αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας για 
την ενεργειακή απόδοση μπορεί να 
μειώσει σημαντικά την κατανάλωση 
ενέργειας, να περιορίσει τις εισαγωγές 
ορυκτών καυσίμων, να δημιουργήσει νέες 
θέσεις εργασίας, να παράσχει κοινωνική 
προστασία και να εξαλείψει την 
ενεργειακή πενία·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκαιρη και 
αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας για 
την ενεργειακή απόδοση θα μπορούσε να 
μειώσει σημαντικά την κατανάλωση 
ενέργειας, να περιορίσει τις εισαγωγές 
ορυκτών καυσίμων, να δημιουργήσει νέες 
θέσεις εργασίας, να παράσχει κοινωνική 
προστασία και να εξαλείψει την 
ενεργειακή πενία·

Or. en

Τροπολογία 17
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκαιρη και 
αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας για 
την ενεργειακή απόδοση μπορεί να μειώσει 
σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας, να 
περιορίσει τις εισαγωγές ορυκτών 
καυσίμων, να δημιουργήσει νέες θέσεις 
εργασίας, να παράσχει κοινωνική 
προστασία και να εξαλείψει την 
ενεργειακή πενία·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκαιρη και 
αποδοτική από άποψη κόστους εφαρμογή 
της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση 
μπορεί να μειώσει σημαντικά την 
κατανάλωση ενέργειας, να περιορίσει τις 
εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, να 
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να 
παράσχει κοινωνική προστασία και να 
εξαλείψει την ενεργειακή πενία·

Or. de

Τροπολογία 18
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκαιρη και 
αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας για 
την ενεργειακή απόδοση μπορεί να μειώσει 
σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας, να 
περιορίσει τις εισαγωγές ορυκτών 
καυσίμων, να δημιουργήσει νέες θέσεις 
εργασίας, να παράσχει κοινωνική 
προστασία και να εξαλείψει την 
ενεργειακή πενία·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκαιρη και 
αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας για 
την ενεργειακή απόδοση μπορεί να μειώσει 
σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας, να 
περιορίσει την εξάρτηση από τις 
εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, να 
ενθαρρύνει την ενεργειακή ανεξαρτησία, 
να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να 
παράσχει κοινωνική προστασία και να 
εξαλείψει την ενεργειακή πενία·

Or. en

Τροπολογία 19
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 2007-
2013 διατέθηκαν 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ 
για την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο 
του προϋπολογισμού για την πολιτική 
συνοχής·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 2007-
2013 διατέθηκαν 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ 
για την ενεργειακή απόδοση, τη 
συμπαραγωγή και την ενεργειακή 
διαχείριση στο πλαίσιο του 
προϋπολογισμού για την πολιτική συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 20
Daniël van der Stoep

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 2007-
2013 διατέθηκαν 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ 
για την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο 
του προϋπολογισμού για την πολιτική 
συνοχής·

ΣΤ. εκφράζει τη λύπη του διότι στην 
τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 2007-
2013 διατέθηκαν 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ 
για την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο 
του προϋπολογισμού για την πολιτική 
συνοχής·

Or. nl

Τροπολογία 21
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλέον 
πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι έως το 
τέλος του 2011, είχαν διατεθεί σχεδόν 3,8 
δισεκατομμύρια ευρώ σε συγκεκριμένα 
έργα ενεργειακής απόδοσης, 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλέον 
πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι έως το 
τέλος του 2011, είχαν διατεθεί σχεδόν 3,8 
δισεκατομμύρια ευρώ σε συγκεκριμένα 
έργα ενεργειακής απόδοσης, 
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συμπεριλαμβανομένων ανανεώσιμων 
κεφαλαίων, ποσό το οποίο αντιπροσωπεύει 
ποσοστό εκτέλεσης 68 %·

συμπεριλαμβανομένων ανανεώσιμων 
κεφαλαίων, ποσό το οποίο αντιπροσωπεύει 
ποσοστό εκτέλεσης 68 %· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στην έκθεση επισημαίνεται 
επίσης ότι το ποσοστό εκτέλεσης εντός 
της Ένωσης ήταν άνισο·

Or. en

Τροπολογία 22
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Hα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ελάχιστο 
ποσό για ένα επιλέξιμο έργο στο πλαίσιο 
του ELENA είναι 50 εκατ. ευρώ και για 
το πρόγραμμα της έξυπνης ενέργειας το 
ελάχιστο ποσό υπερβαίνει τα 6 εκατ. 
ευρώ, ποσό υψηλότερο από το ύψος 
πολλών έργων σε μικρές και αγροτικές 
κοινότητες·

Or. en

Τροπολογία 23
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι στην τρέχουσα περίοδο 
κρίσης η βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης μπορεί να αποδειχθεί 
καταλυτικό μέσο για την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και ανάπτυξης και 
αντιπροσωπεύει μια επιλογή επωφελή για 
όλους («win-win option») στον αγώνα για 

1. υπογραμμίζει ότι στην τρέχουσα περίοδο 
κρίσης η βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης κατά οικονομικά αποδοτικό 
τρόπο μπορεί να συμβάλει στην προώθηση 
της ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και ανάπτυξης καθώς 
επίσης στη μείωση της εξάρτησής μας 
από τις εισαγωγές ενέργειας, και θα 



AM\939872EL.doc 13/84 PE513.322v01-00

EL

την καταπολέμηση της αλλαγής του 
κλίματος·

μπορούσε να αντιπροσωπεύει μια επιλογή 
επωφελή για όλους («win-win option») 
στον αγώνα για την καταπολέμηση της 
αλλαγής του κλίματος και των υψηλών 
δαπανών για την ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 24
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι στην τρέχουσα περίοδο 
κρίσης η βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης μπορεί να αποδειχθεί 
καταλυτικό μέσο για την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και ανάπτυξης και 
αντιπροσωπεύει μια επιλογή επωφελή για 
όλους («win-win option») στον αγώνα για 
την καταπολέμηση της αλλαγής του 
κλίματος·

1. υπογραμμίζει ότι στην τρέχουσα περίοδο 
κρίσης η βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης μπορεί να αποδειχθεί μέσο για 
την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας και 
ανάπτυξης και αντιπροσωπεύει μια 
επιλογή επωφελή για όλους («win-win 
option») από την άποψη της 
εξοικονόμησης πόρων·

Or. de

Τροπολογία 25
Daniël van der Stoep

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι στην τρέχουσα περίοδο 
κρίσης η βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης μπορεί να αποδειχθεί 
καταλυτικό μέσο για την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και ανάπτυξης και 
αντιπροσωπεύει μια επιλογή επωφελή για 

1. υπογραμμίζει ότι στην τρέχουσα περίοδο 
κρίσης η βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης μπορεί να αποδειχθεί 
καταλυτικό μέσο για την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και ανάπτυξης και 
αντιπροσωπεύει μια επιλογή επωφελή για 
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όλους («win-win option») στον αγώνα για 
την καταπολέμηση της αλλαγής του 
κλίματος·

όλους («win-win option») στον αγώνα για 
την καταπολέμηση της αλλαγής του 
κλίματος που δεν οφείλεται σε 
ανθρωπογενή αίτια·

Or. nl

Τροπολογία 26
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι στην τρέχουσα περίοδο 
κρίσης η βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης μπορεί να αποδειχθεί 
καταλυτικό μέσο για την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και ανάπτυξης και 
αντιπροσωπεύει μια επιλογή επωφελή για 
όλους («win-win option») στον αγώνα για 
την καταπολέμηση της αλλαγής του 
κλίματος

1. υπογραμμίζει ότι στην τρέχουσα περίοδο 
κρίσης η βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης μπορεί να αποδειχθεί 
καταλυτικό μέσο για την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και ανάπτυξης και 
αντιπροσωπεύει μια επιλογή επωφελή για 
όλους («win-win option») στον αγώνα για 
την καταπολέμηση της αλλαγής του 
κλίματος τονίζει ότι η επίτευξη των 
στόχων για το 2020 αποτελείς 
προϋπόθεση για την υλοποίηση των 
φιλοδοξιών της ΕΕ στον τομέα του 
κλίματος για το 2050 και μπορεί να 
καταστήσει την όλη ενεργειακή μετάβαση 
λιγότερο δαπανηρή για όλα τα κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 27
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι στην τρέχουσα περίοδο 1. υπογραμμίζει ότι στην τρέχουσα περίοδο 
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κρίσης η βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης μπορεί να αποδειχθεί 
καταλυτικό μέσο για την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και ανάπτυξης και 
αντιπροσωπεύει μια επιλογή επωφελή για 
όλους («win-win option») στον αγώνα για 
την καταπολέμηση της αλλαγής του 
κλίματος·

κρίσης και εφόσον η Ένωση καλύπτει 
ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των 
ενεργειακών αναγκών της με εισαγωγές, η 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
μπορεί να αποδειχθεί καταλυτικό μέσο για 
την προώθηση της ανταγωνιστικότητας 
της Ένωσης και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και ανάπτυξης σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο και αντιπροσωπεύει 
μια επιλογή επωφελή και ασφαλή για 
όλους («win-win option») στον αγώνα για 
την καταπολέμηση της αλλαγής του 
κλίματος·

Or. en

Τροπολογία 28
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι στην τρέχουσα περίοδο 
κρίσης η βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης μπορεί να αποδειχθεί
καταλυτικό μέσο για την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και ανάπτυξης και 
αντιπροσωπεύει μια επιλογή επωφελή για 
όλους («win-win option») στον αγώνα για 
την καταπολέμηση της αλλαγής του 
κλίματος·

1. υπογραμμίζει ότι στην τρέχουσα περίοδο 
κρίσης η βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό
μέσο για την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της 
κοινωνικής προστασίας και της
ανάπτυξης και αντιπροσωπεύει μια 
επιλογή επωφελή για όλους («win-win 
option») στον αγώνα για την 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος·

Or. ro

Τροπολογία 29
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. στηρίζει τη δέσμευση της ΕΕ για την 
επίτευξη του στόχου αύξησης της 
ενεργειακής απόδοσης κατά 20 % έως το 
2020 εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, σύμφωνα με τις τρέχουσες 
εκτιμήσεις σχετικά με τις προσπάθειες 
που καταβάλλονται ή ανακοινώνονται 
από τα κράτη μέλη όσον αφορά την 
ενεργειακή απόδοση, η βελτίωση που 
μπορεί να επιτευχθεί μόλις που αγγίζει το 
9% παροτρύνει, εν προκειμένω, τα κράτη 
μέλη να καταβάλλουν περαιτέρω 
προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου 
της στρατηγικής «ΕΕ 2020»·

2. στηρίζει τη δέσμευση της ΕΕ για την 
επίτευξη του στόχου αύξησης της 
ενεργειακής απόδοσης κατά 20 % έως το 
2020 επισημαίνει ότι μια κατάλληλη 
εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή 
απόδοση και των μέσων της, σύμφωνα με 
τις εκάστοτε εθνικές περιστάσεις θα 
επαναφέρει τα κράτη μέλη στη σωστή 
πορεία επίτευξης του στόχου·

Or. en

Τροπολογία 30
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. στηρίζει τη δέσμευση της ΕΕ για την 
επίτευξη του στόχου αύξησης της 
ενεργειακής απόδοσης κατά 20 % έως το 
2020  εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, σύμφωνα με τις τρέχουσες 
εκτιμήσεις σχετικά με τις προσπάθειες 
που καταβάλλονται ή ανακοινώνονται 
από τα κράτη μέλη όσον αφορά την 
ενεργειακή απόδοση, η βελτίωση που 
μπορεί να επιτευχθεί μόλις που αγγίζει το 
9%  παροτρύνει, εν προκειμένω, τα κράτη 
μέλη να καταβάλλουν περαιτέρω 
προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου 
της στρατηγικής «ΕΕ 2020»·

2. στηρίζει τη δέσμευση της ΕΕ για την 
επίτευξη του στόχου αύξησης της 
ενεργειακής απόδοσης κατά 20 % έως το 
2020  συνεπώς, επικροτεί την έγκαιρη και 
κατάλληλη μεταφορά της οδηγίας για την 
ενεργειακή απόδοση στο εθνικό δίκαιο 
όλων των κρατών μελών· τονίζει ότι όλα 
τα μέτρα για την αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης χρήζουν υποστήριξης 
προκειμένου να επιτευχθεί όσο το 
δυνατόν συντομότερα ο στόχος του 20%·

Or. de
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Τροπολογία 31
Daniël van der Stoep

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. στηρίζει τη δέσμευση της ΕΕ για την 
επίτευξη του στόχου αύξησης της 
ενεργειακής απόδοσης κατά 20 % έως το 
2020 εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, σύμφωνα με τις τρέχουσες 
εκτιμήσεις σχετικά με τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται ή ανακοινώνονται από τα 
κράτη μέλη όσον αφορά την ενεργειακή 
απόδοση, η βελτίωση που μπορεί να 
επιτευχθεί μόλις που αγγίζει το 9% 
παροτρύνει, εν προκειμένω, τα κράτη 
μέλη να καταβάλλουν περαιτέρω 
προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου 
της στρατηγικής «ΕΕ 2020»·

2. στηρίζει τη δέσμευση της ΕΕ για την 
επίτευξη του στόχου αύξησης της 
ενεργειακής απόδοσης κατά 20 % έως το 
2020 εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, σύμφωνα με τις τρέχουσες 
εκτιμήσεις σχετικά με τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται ή ανακοινώνονται από τα 
κράτη μέλη όσον αφορά την ενεργειακή 
απόδοση, η βελτίωση που μπορεί να 
επιτευχθεί μόλις που αγγίζει το 9%·

Or. nl

Τροπολογία 32
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. στηρίζει τη δέσμευση της ΕΕ για την 
επίτευξη του στόχου αύξησης της 
ενεργειακής απόδοσης κατά 20 % έως το 
2020 εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, σύμφωνα με τις τρέχουσες 
εκτιμήσεις σχετικά με τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται ή ανακοινώνονται από τα 
κράτη μέλη όσον αφορά την ενεργειακή 
απόδοση, η βελτίωση που μπορεί να 
επιτευχθεί μόλις που αγγίζει το 9% 
παροτρύνει, εν προκειμένω, τα κράτη μέλη 
να καταβάλλουν περαιτέρω προσπάθειες 
για την επίτευξη του στόχου της 

2. στηρίζει τη δέσμευση της ΕΕ για την 
επίτευξη του στόχου αύξησης της 
ενεργειακής απόδοσης κατά 20 % έως το 
2020 εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, σύμφωνα με τις τρέχουσες 
εκτιμήσεις σχετικά με τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται ή ανακοινώνονται από τα 
κράτη μέλη όσον αφορά την ενεργειακή 
απόδοση, η βελτίωση που μπορεί να 
επιτευχθεί μόλις που αγγίζει το 9% 
παροτρύνει, εν προκειμένω, τα κράτη μέλη 
να καταβάλλουν περαιτέρω προσπάθειες 
για την επίτευξη του στόχου της 
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στρατηγικής «ΕΕ 2020»· στρατηγικής «ΕΕ 2020» και να 
προλειάνουν το έδαφος για περαιτέρω 
εξοικονόμηση μετά την ημερομηνία αυτή·

Or. en

Τροπολογία 33
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. στηρίζει τη δέσμευση της ΕΕ για την
επίτευξη του στόχου αύξησης της 
ενεργειακής απόδοσης κατά 20 % έως το 
2020 εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, σύμφωνα με τις τρέχουσες 
εκτιμήσεις σχετικά με τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται ή ανακοινώνονται από τα 
κράτη μέλη όσον αφορά την ενεργειακή 
απόδοση, η βελτίωση που μπορεί να 
επιτευχθεί μόλις που αγγίζει το 9%
παροτρύνει, εν προκειμένω, τα κράτη μέλη 
να καταβάλλουν περαιτέρω προσπάθειες 
για την επίτευξη του στόχου της 
στρατηγικής «ΕΕ 2020»·

2. στηρίζει τη δέσμευση της ΕΕ για την 
επίτευξη του στόχου αύξησης της 
ενεργειακής απόδοσης κατά 20 % έως το 
2020 εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, σύμφωνα με τις τρέχουσες 
εκτιμήσεις σχετικά με τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται ή ανακοινώνονται από τα 
κράτη μέλη όσον αφορά την ενεργειακή 
απόδοση υπό το πρίσμα της έγκρισης της 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, η 
βελτίωση που μπορεί να επιτευχθεί μόλις 
που αγγίζει το 17% παροτρύνει, εν 
προκειμένω, τα κράτη μέλη να 
καταβάλλουν περαιτέρω προσπάθειες για 
την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής 
«ΕΕ 2020»·

Or. en

Τροπολογία 34
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. σημειώνει ότι ο προσανατολισμός 
δημόσιων δαπανών προς ενεργητικώς
αποδοτικά προϊόντα, τρόπους μεταφοράς, 

3. σημειώνει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία 
θα μπορούσαν να συμβάλουν στην 
παροχή κινήτρων για ιδιωτικές 
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κτίρια, βιομηχανικές δραστηριότητες, έργα 
και υπηρεσίες μπορεί να συμβάλλει στη 
μείωση των δαπανών των δημόσιων αρχών 
για λογαριασμούς ενέργειας και στην 
καλύτερη αξιοποίηση του δημόσιου 
χρήματος·

επενδύσεις σε ενεργειακώς αποδοτικά 
προϊόντα, τρόπους μεταφοράς, κτίρια, 
βιομηχανικές δραστηριότητες, έργα και 
υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων των 
ενεργειακά αποδοτικών υπηρεσιών,
μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των 
δαπανών των δημόσιων αρχών για 
λογαριασμούς ενέργειας και στην 
καλύτερη αξιοποίηση του δημόσιου 
χρήματος· επικροτεί την προτεινόμενη 
ιεράρχηση της ενεργειακής απόδοσης στα 
πλαίσια του κεφαλαίου για την έρευνα 
στον τομέα της ενέργειας, του Horizon 
2020·

Or. en

Τροπολογία 35
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. σημειώνει ότι ο προσανατολισμός 
δημόσιων δαπανών προς ενεργητικώς
αποδοτικά προϊόντα, τρόπους μεταφοράς, 
κτίρια, βιομηχανικές δραστηριότητες, έργα 
και υπηρεσίες μπορεί να συμβάλλει στη 
μείωση των δαπανών των δημόσιων αρχών 
για λογαριασμούς ενέργειας και στην 
καλύτερη αξιοποίηση του δημόσιου 
χρήματος·

3. σημειώνει ότι ο προσανατολισμός 
δημόσιων δαπανών προς ενεργειακώς
αποδοτικά προϊόντα, τρόπους μεταφοράς, 
κτίρια, βιομηχανικές δραστηριότητες, έργα 
και υπηρεσίες μπορεί να συμβάλλει στη 
μείωση των δαπανών των δημόσιων αρχών 
για λογαριασμούς ενέργειας, δαπάνες για 
την υγεία και στην καλύτερη αξιοποίηση 
του δημόσιου χρήματος·

Or. en

Τροπολογία 36
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. τονίζει τις εμπειρίες από την 
τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο, οι 
οποίες δείχνουν ότι δεν μπορούν να 
αξιοποιηθούν πλήρως οι πόροι των 
διαρθρωτικών ταμείων που προβλέπονται 
για επενδύσεις στον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης. Συνεπώς, πρέπει, 
στο πλαίσιο της δημοσιονομικής 
περιόδου 2014-2020, που προβλέπει 
μάλιστα να διατεθούν υψηλότερα 
ποσοστά πόρων για την ενεργειακή 
απόδοση, να ληφθεί μέριμνα ώστε να 
διευκολύνεται η πρόσβαση των τοπικών 
και των περιφερειακών αρχών στους 
πόρους αυτούς·

Or. en

Τροπολογία 37
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεωρούν τη χρήση των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων για ενεργειακή 
απόδοση ως επενδυτική ευκαιρία με υψηλό 
αποτέλεσμα μόχλευσης και όχι ως δαπάνη·

4. τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεωρούν τη χρήση των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων για ενεργειακή 
απόδοση ως επενδυτική ευκαιρία με υψηλό 
αποτέλεσμα μόχλευσης και όχι ως δαπάνη· 
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναθεωρήσει περαιτέρω τους κανόνες για 
τις κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου να 
δοθεί δυνατότητα για μεγαλύτερη εθνική 
χρηματοδότηση για την ΕΕ παράλληλα 
με ευρωπαϊκές επενδύσεις·

Or. en
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Τροπολογία 38
Daniël van der Stoep

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεωρούν τη χρήση των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων για ενεργειακή 
απόδοση ως επενδυτική ευκαιρία με 
υψηλό αποτέλεσμα μόχλευσης και όχι ως
δαπάνη·

4. τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεωρούν τη χρήση των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων για ενεργειακή 
απόδοση ως δαπάνη·

Or. nl

Τροπολογία 39
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεωρούν τη χρήση των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων για ενεργειακή 
απόδοση ως επενδυτική ευκαιρία με υψηλό 
αποτέλεσμα μόχλευσης και όχι ως δαπάνη·

4. τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεωρούν τη χρήση των πόρων των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων για ενεργειακή 
απόδοση ως επενδυτική ευκαιρία με υψηλό 
αποτέλεσμα μόχλευσης και όχι ως δαπάνη·

Or. en

Τροπολογία 40
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επισημαίνει τη σημασία της πολιτικής 
για τη συνοχή, και των οικονομικών 
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πόρων που διατίθενται σε αυτήν, για την 
πλήρη ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων 
που οδηγούν σε πιο αποδοτικά ενεργειακά 
συστήματα σε όλες τις περιφέρειες, 
μειώνοντας την κατανάλωση και την 
απώλεια ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 41
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. τονίζει ότι οι τοπικές και οι 
περιφερειακές αρχές πρέπει να έχουν 
επαρκείς αρμοδιότητες και ευθύνες ως 
προς την εφαρμογή των στόχων 
ενεργειακής απόδοσης καθώς και ως 
προς την παροχή και χρήση της 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 42
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει 
την ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τους 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα για κοινωνική 
στέγαση ή τις επενδύσεις σε βιώσιμα 
κτίρια και βιώσιμη ενέργεια·

5. ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει 
την ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τους 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα για κοινωνική 
στέγαση ή τις επενδύσεις σε βιώσιμα 
κτίρια και βιώσιμη ενέργεια με σκοπό την 
αύξηση της χρήσης κονδυλίων σε εθνικό 
επίπεδο·

Or. de
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Τροπολογία 43
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει 
την ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τους 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα για κοινωνική 
στέγαση ή τις επενδύσεις σε βιώσιμα 
κτίρια και βιώσιμη ενέργεια·

5. ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει 
την ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τους 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα για την 
κατασκευή κτιρίων κοινωνικής στέγασης 
που συμμορφώνονται με τα πρότυπα 
ενεργειακής απόδοσης και τις επενδύσεις 
σε βιώσιμα κτίρια και βιώσιμη ενέργεια· 

Or. ro

Τροπολογία 44
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι επί του παρόντος 
περισσότερο από το 9% των πολιτών της 
ΕΕ δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα 
να εξασφαλίζουν επαρκή θέρμανση στα 
σπίτια τους· σημειώνει ότι η ένδεια 
καυσίμων έχει λάβει πολύ σοβαρές
διαστάσεις στα νέα κράτη μέλη και στις 
περισσότερες περιπτώσεις οφείλεται στη 
χαμηλή ενεργειακή απόδοση των 
κατοικιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει λεπτομερώς τη σύνδεση μεταξύ 
της προώθησης της ενεργειακής απόδοσης, 
της ένδειας καυσίμων και των ευάλωτων 
ομάδων των καταναλωτών·

6. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με ορισμένες 
ακαδημαϊκές έρευνες, το 2010 σχεδόν το 
9% των πολιτών της ΕΕ, της Νορβηγίας 
και της Ελβετίας (52,08 εκατομμύρια 
άνθρωποι) δεν μπόρεσαν να 
εξασφαλίσουν επαρκή θέρμανση στα 
σπίτια τους· σημειώνει ότι η ένδεια 
καυσίμων έχει λάβει πολύ σοβαρές 
διαστάσεις στα νέα κράτη μέλη και στις 
περισσότερες περιπτώσεις οφείλεται στη 
χαμηλή ενεργειακή απόδοση των 
κατοικιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει λεπτομερώς τη σύνδεση μεταξύ 
της προώθησης της ενεργειακής απόδοσης, 
της ένδειας καυσίμων και των ευάλωτων 
ομάδων των καταναλωτών·
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Or. en

Τροπολογία 45
Daniël van der Stoep

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι επί του παρόντος 
περισσότερο από το 9% των πολιτών της 
ΕΕ δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα 
να εξασφαλίζουν επαρκή θέρμανση στα 
σπίτια τους· σημειώνει ότι η ένδεια 
καυσίμων έχει λάβει πολύ σοβαρές 
διαστάσεις στα νέα κράτη μέλη και στις 
περισσότερες περιπτώσεις οφείλεται στη 
χαμηλή ενεργειακή απόδοση των 
κατοικιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει λεπτομερώς τη σύνδεση μεταξύ 
της προώθησης της ενεργειακής 
απόδοσης, της ένδειας καυσίμων και των 
ευάλωτων ομάδων των καταναλωτών·

6. υπενθυμίζει ότι επί του παρόντος 
περισσότερο από το 9% των πολιτών της 
ΕΕ δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα 
να εξασφαλίζουν επαρκή θέρμανση στα 
σπίτια τους· σημειώνει ότι η ένδεια 
καυσίμων έχει λάβει πολύ σοβαρές 
διαστάσεις στα νέα κράτη μέλη και στις 
περισσότερες περιπτώσεις οφείλεται στη 
χαμηλή ενεργειακή απόδοση των 
κατοικιών, αλλά κυρίως στις 
αποτυχημένες κρατικές πολιτικές·

Or. nl

Τροπολογία 46
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι επί του παρόντος 
περισσότερο από το 9% των πολιτών της 
ΕΕ δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα 
να εξασφαλίζουν επαρκή θέρμανση στα 
σπίτια τους· σημειώνει ότι η ένδεια 
καυσίμων έχει λάβει πολύ σοβαρές 
διαστάσεις στα νέα κράτη μέλη και στις 
περισσότερες περιπτώσεις οφείλεται στη 
χαμηλή ενεργειακή απόδοση των 

6. υπενθυμίζει ότι επί του παρόντος 
περισσότερο από το 9% των πολιτών της 
ΕΕ δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα 
να εξασφαλίζουν επαρκή θέρμανση στα 
σπίτια τους· σημειώνει ότι η ένδεια 
καυσίμων έχει λάβει πολύ σοβαρές 
διαστάσεις στα νέα κράτη μέλη και στις 
περισσότερες περιπτώσεις οφείλεται στη 
χαμηλή ενεργειακή απόδοση των 
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κατοικιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει λεπτομερώς τη σύνδεση μεταξύ 
της προώθησης της ενεργειακής απόδοσης, 
της ένδειας καυσίμων και των ευάλωτων 
ομάδων των καταναλωτών·

κατοικιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει λεπτομερώς τη σύνδεση μεταξύ 
της προώθησης της ενεργειακής απόδοσης, 
της ένδειας καυσίμων και των ευάλωτων 
ομάδων των καταναλωτών· τονίζει ότι η 
εξοικονόμηση που έγινε εξαιτίας μέτρων 
της ΕΕ πρέπει να μετακυλίεται στους 
καταναλωτές μέσω των τελικών 
λογαριασμών τους·

Or. en

Τροπολογία 47
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι επί του παρόντος 
περισσότερο από το 9% των πολιτών της 
ΕΕ δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα 
να εξασφαλίζουν επαρκή θέρμανση στα
σπίτια τους· σημειώνει ότι η ένδεια 
καυσίμων έχει λάβει πολύ σοβαρές 
διαστάσεις στα νέα κράτη μέλη και στις 
περισσότερες περιπτώσεις οφείλεται στη 
χαμηλή ενεργειακή απόδοση των 
κατοικιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει λεπτομερώς τη σύνδεση μεταξύ 
της προώθησης της ενεργειακής απόδοσης, 
της ένδειας καυσίμων και των ευάλωτων 
ομάδων των καταναλωτών·

6. υπενθυμίζει ότι επί του παρόντος 
περισσότερο από το 9% των πολιτών της 
ΕΕ δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα 
να θερμαίνουν επαρκώς τα σπίτια τους· 
σημειώνει ότι η ένδεια καυσίμων έχει 
λάβει πολύ σοβαρές διαστάσεις στα νέα 
κράτη μέλη και στις περισσότερες 
περιπτώσεις οφείλεται στην ανεπαρκή 
μόνωση των κατοικιών· ζητεί από την 
Επιτροπή να εξετάσει λεπτομερώς τη 
σύνδεση μεταξύ της προώθησης της 
ενεργειακής απόδοσης, της ένδειας 
καυσίμων και των ευάλωτων ομάδων των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 48
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. επισημαίνει ότι οι δυνατότητες για 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δεν 
αξιοποιούνται ακόμα πλήρως σε 
ορισμένους τομείς της οικονομίας, όπως 
ο κατασκευαστικός τομέας και ο τομέας 
των μεταφορών, καθώς και ότι τα 
διαρθρωτικά ταμεία, το Ταμείο Συνοχής 
και άλλες μορφές επενδύσεων που 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση 
μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην αύξηση των 
ευκαιριών απασχόλησης στον εν λόγω 
τομέα·

Or. ro

Τροπολογία 49
Daniël van der Stoep

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης 
στοχευμένης στήριξης σε επενδύσεις που 
αφορούν την κοινωνική στέγαση· ζητεί 
από τα κράτη μέλη και όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να προωθήσουν τις 
επενδύσεις υπέρ της κοινωνικής 
στέγασης στο πλαίσιο των εθνικών 
προγραμμάτων μεταρρύθμισης και στη 
διαμόρφωση των στρατηγικών 
προτεραιοτήτων των συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης στην προσεχή περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020·

Διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 50
Lena Kolarska-Bobińska
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης 
στοχευμένης στήριξης σε επενδύσεις που 
αφορούν την κοινωνική στέγαση· ζητεί 
από τα κράτη μέλη και όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να προωθήσουν τις 
επενδύσεις υπέρ της κοινωνικής στέγασης 
στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρύθμισης και στη διαμόρφωση των 
στρατηγικών προτεραιοτήτων των 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης στην 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού 2014-
2020·

7. ζητεί από τα κράτη μέλη και όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να εντάξουν τις 
επενδύσεις υπέρ της κοινωνικής στέγασης 
στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρύθμισης και στη διαμόρφωση των 
στρατηγικών προτεραιοτήτων των 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης στην 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού 2014-
2020· σε αυτό το πλαίσιο, υπενθυμίζει στα 
κράτη μέλη τις διατάξεις που ορίζει το 
άρθρο 20 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την 
ενεργειακή απόδοση·

Or. en

Τροπολογία 51
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης 
στοχευμένης στήριξης σε επενδύσεις που 
αφορούν την κοινωνική στέγαση· ζητεί 
από τα κράτη μέλη και όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να προωθήσουν τις 
επενδύσεις υπέρ της κοινωνικής στέγασης 
στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρύθμισης και στη διαμόρφωση των 
στρατηγικών προτεραιοτήτων των 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης στην 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού 2014-
2020·

7. υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης 
στήριξης σε επενδύσεις που αφορούν την 
κοινωνική στέγαση, λαμβάνοντας υπόψη 
την αρχή της επικουρικότητας· ζητεί από 
τα κράτη μέλη να εντάξουν τις επενδύσεις 
υπέρ της κοινωνικής στέγασης στο πλαίσιο 
των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρύθμισης και στη διαμόρφωση των 
στρατηγικών προτεραιοτήτων των 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης στην 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού 2014-
2020 τηρώντας την αρχή της 
επικουρικότητας·

Or. de
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Τροπολογία 52
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης 
στοχευμένης στήριξης σε επενδύσεις που 
αφορούν την κοινωνική στέγαση· ζητεί 
από τα κράτη μέλη και όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να προωθήσουν τις 
επενδύσεις υπέρ της κοινωνικής στέγασης 
στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρύθμισης και στη διαμόρφωση των 
στρατηγικών προτεραιοτήτων των 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης στην 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού 2014-
2020·

7. υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης 
στοχευμένης στήριξης σε επενδύσεις που 
αφορούν την κατασκευή και την 
ανακαίνιση κτιρίων κοινωνικής στέγασης
με στόχο την επίτευξη των στόχων για 
την ενεργειακή απόδοση· ζητεί από τα 
κράτη μέλη και όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη να προωθήσουν τις επενδύσεις υπέρ 
της κοινωνικής στέγασης στο πλαίσιο των 
εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης και 
στη διαμόρφωση των στρατηγικών 
προτεραιοτήτων των συμφωνιών εταιρικής 
σχέσης στην προσεχή περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020· 

Or. ro

Τροπολογία 53
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. αναγνωρίζει ότι ένα από τα 
μεγαλύτερα εμπόδια στην υλοποίηση 
μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο είναι η 
ανάγκη αρχικής επένδυσης· είναι 
πεπεισμένο ότι για οποιοδήποτε μέτρο σε 
επίπεδο ΕΕ πρέπει να λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη οι επιπτώσεις και οι 
δημοσιονομικοί περιορισμοί στους 
δήμους και τις περιφέρειες· συνιστά, ως 
εκ τούτου, να ζητηθεί η γνώμη των 
τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων 
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κατά τον καθορισμό των αναπτυξιακών 
κατευθυντήριων γραμμών στον 
ενεργειακό τομέα, και να παρασχεθεί 
οικονομική υποστήριξη στα 
προγράμματα τοπικού και περιφερειακού 
επιπέδου για τη χρήση των υφιστάμενων 
ενεργειακών πόρων·

Or. ro

Τροπολογία 54
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Προσεχής περίοδος προγραμματισμού 
2014- 2020 και νομοθετικές αλλαγές

Περίοδος προγραμματισμού 2014- 2020 
και νομοθετικές αλλαγές

Or. en

Τροπολογία 55
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπενθυμίζει την χαλάρωση, το 2009, 
των κανόνων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) όσον 
αφορά την ενεργειακή απόδοση, βάσει της 
οποίας οι κατοικίες κατέστησαν επιλέξιμες 
για στήριξη σε όλα τα μέρη της ΕΕ, με 
ανώτατο όριο 4 %· εκφράζει ανησυχία για 
το γεγονός ότι, στην πράξη, αυτή η δράση 
πολιτικής δεν είχε ως αποτέλεσμα 
σημαντική αύξηση των πόρων που 
διοχετεύονται στον στόχο αυτόν· 
σημειώνει τη σημασία της ασφάλειας 
δικαίου όσον αφορά τα μέτρα ενεργειακής 

8. υπενθυμίζει την χαλάρωση, το 2009, 
των κανόνων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) όσον 
αφορά την ενεργειακή απόδοση, βάσει της 
οποίας οι κατοικίες κατέστησαν επιλέξιμες 
για στήριξη σε όλα τα μέρη της ΕΕ, με 
ανώτατο όριο 4 %· επισημαίνει ότι, στην 
πράξη, αυτή η δράση πολιτικής δεν είχε ως 
αποτέλεσμα σημαντική αύξηση των πόρων 
που διοχετεύονται στον στόχο αυτόν· 
σημειώνει τη σημασία της ασφάλειας 
δικαίου όσον αφορά τα μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης πριν από την έναρξη της νέας 
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απόδοσης πριν από την έναρξη της νέας 
περιόδου προγραμματισμού 2014-2020·

περιόδου προγραμματισμού 2014-2020·

Or. en

Τροπολογία 56
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπενθυμίζει την χαλάρωση, το 2009, 
των κανόνων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) όσον 
αφορά την ενεργειακή απόδοση, βάσει της 
οποίας οι κατοικίες κατέστησαν επιλέξιμες 
για στήριξη σε όλα τα μέρη της ΕΕ, με 
ανώτατο όριο 4 %· εκφράζει ανησυχία για 
το γεγονός ότι, στην πράξη, αυτή η δράση 
πολιτικής δεν είχε ως αποτέλεσμα 
σημαντική αύξηση των πόρων που 
διοχετεύονται στον στόχο αυτόν· 
σημειώνει τη σημασία της ασφάλειας 
δικαίου όσον αφορά τα μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης πριν από την έναρξη της νέας 
περιόδου προγραμματισμού 2014-2020·

8. υπενθυμίζει την χαλάρωση, το 2009, 
των κανόνων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) όσον 
αφορά την ενεργειακή απόδοση, βάσει της 
οποίας οι κατοικίες κατέστησαν επιλέξιμες 
για στήριξη σε όλα τα μέρη της ΕΕ, με 
ανώτατο όριο 4 %· διαπιστώνει ότι, στην 
πράξη, αυτή η δράση πολιτικής δεν είχε ως 
αποτέλεσμα σημαντική αύξηση των πόρων 
που διοχετεύονται στον στόχο αυτόν· 
σημειώνει τη σημασία της ασφάλειας 
δικαίου όσον αφορά τα μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης πριν από την έναρξη της νέας 
περιόδου προγραμματισμού 2014-2020·

Or. de

Τροπολογία 57
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπενθυμίζει την χαλάρωση, το 2009, 
των κανόνων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) όσον 
αφορά την ενεργειακή απόδοση, βάσει της 
οποίας οι κατοικίες κατέστησαν επιλέξιμες 

8. υπενθυμίζει την τροποποίηση, το 2009, 
του κανόνα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) όσον 
αφορά την ενεργειακή απόδοση, βάσει της 
οποίας οι κατοικίες κατέστησαν επιλέξιμες 
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για στήριξη σε όλα τα μέρη της ΕΕ, με 
ανώτατο όριο 4 %· εκφράζει ανησυχία για 
το γεγονός ότι, στην πράξη, αυτή η δράση 
πολιτικής δεν είχε ως αποτέλεσμα 
σημαντική αύξηση των πόρων που 
διοχετεύονται στον στόχο αυτόν· 
σημειώνει τη σημασία της ασφάλειας 
δικαίου όσον αφορά τα μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης πριν από την έναρξη της νέας
περιόδου προγραμματισμού 2014-2020·

για στήριξη σε όλα τα μέρη της ΕΕ, με 
ανώτατο όριο 4 %· εκφράζει ανησυχία για 
το γεγονός ότι, στην πράξη, αυτή η δράση 
πολιτικής δεν είχε ως αποτέλεσμα 
σημαντική αύξηση των πόρων που 
διοχετεύονται στον στόχο αυτόν· 
σημειώνει τη σημασία της ασφάλειας 
δικαίου όσον αφορά τα μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης πριν και κατά τη διάρκεια της 
περιόδου προγραμματισμού 2014-2020·

Or. en

Τροπολογία 58
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπενθυμίζει την χαλάρωση, το 2009, 
των κανόνων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) όσον 
αφορά την ενεργειακή απόδοση, βάσει της 
οποίας οι κατοικίες κατέστησαν επιλέξιμες 
για στήριξη σε όλα τα μέρη της ΕΕ, με 
ανώτατο όριο 4 %· εκφράζει ανησυχία για 
το γεγονός ότι, στην πράξη, αυτή η δράση 
πολιτικής δεν είχε ως αποτέλεσμα 
σημαντική αύξηση των πόρων που 
διοχετεύονται στον στόχο αυτόν· 
σημειώνει τη σημασία της ασφάλειας 
δικαίου όσον αφορά τα μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης πριν από την έναρξη της νέας 
περιόδου προγραμματισμού 2014-2020·

8. υπενθυμίζει την χαλάρωση, το 2009, 
των κανόνων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) όσον 
αφορά την ενεργειακή απόδοση, βάσει της 
οποίας οι κατοικίες κατέστησαν επιλέξιμες 
για στήριξη σε όλα τα μέρη της ΕΕ, με 
ανώτατο όριο 4 %· εκφράζει ανησυχία για 
το γεγονός ότι, στην πράξη, σε πολλά 
κράτη μέλη αυτή η δράση πολιτικής δεν 
είχε ως αποτέλεσμα σημαντική αύξηση 
των πόρων που διοχετεύονται στον στόχο 
αυτόν· επισημαίνει ότι ορισμένα κράτη 
μέλη απορρίπτουν καταρχήν αυτήν την 
ευκαιρία, ενώ σε κάποια άλλα έχει 
διαπιστωθεί σημαντική σχέση ανάμεσα 
στη χαμηλή απορρόφηση κονδυλίων και 
τις αδύναμες διοικητικές λειτουργίες·
σημειώνει τη σημασία της ασφάλειας 
δικαίου όσον αφορά τα μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης πριν από την έναρξη της νέας 
περιόδου προγραμματισμού 2014-2020·

Or. en



PE513.322v01-00 32/84 AM\939872EL.doc

EL

Τροπολογία 59
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπενθυμίζει την χαλάρωση, το 2009, 
των κανόνων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) όσον 
αφορά την ενεργειακή απόδοση, βάσει της 
οποίας οι κατοικίες κατέστησαν επιλέξιμες 
για στήριξη σε όλα τα μέρη της ΕΕ, με 
ανώτατο όριο 4 %· εκφράζει ανησυχία για 
το γεγονός ότι, στην πράξη, αυτή η δράση 
πολιτικής δεν είχε ως αποτέλεσμα 
σημαντική αύξηση των πόρων που 
διοχετεύονται στον στόχο αυτόν· 
σημειώνει τη σημασία της ασφάλειας 
δικαίου όσον αφορά τα μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης πριν από την έναρξη της νέας 
περιόδου προγραμματισμού 2014-2020·

8. υπενθυμίζει την χαλάρωση, το 2009, 
των κανόνων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) όσον 
αφορά την ενεργειακή απόδοση, βάσει της 
οποίας οι κατοικίες κατέστησαν επιλέξιμες 
για στήριξη σε όλα τα μέρη της ΕΕ, με 
ανώτατο όριο 4 %· εκφράζει ανησυχία για 
το γεγονός ότι, στην πράξη, αυτή η δράση 
πολιτικής δεν είχε ως αποτέλεσμα 
σημαντική αύξηση των πόρων που 
διοχετεύονται στον στόχο αυτόν, ως 
αποτέλεσμα της καθυστερημένης 
τροποποίησης των διατάξεων, εν μέσω 
της περιόδου προγραμματισμού, η οποία 
συνδέθηκε με τροποποίηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων·
σημειώνει τη σημασία της ασφάλειας 
δικαίου όσον αφορά τα μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης πριν από την έναρξη της νέας 
περιόδου προγραμματισμού 2014-2020·

Or. pl

Τροπολογία 60
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επικροτεί τις νέες ευκαιρίες που 
προσφέρονται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο 
Συνοχής, καθώς και τον σημαντικότερο 
ρόλο που τους αποδίδεται όσον αφορά την 
υλοποίηση των στόχων για την ενεργειακή 
απόδοση στη νέα περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020· στηρίζει 
ιδίως τον μελλοντικό ρόλο της 
χρηματοδότησης από την πολιτική 

9. επικροτεί τις νέες ευκαιρίες που 
προσφέρονται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο 
Συνοχής, καθώς και τον σημαντικότερο 
ρόλο που τους αποδίδεται όσον αφορά την 
υλοποίηση των στόχων για την ενεργειακή 
απόδοση στη νέα περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020· στηρίζει 
ιδίως τον μελλοντικό ρόλο της 
χρηματοδότησης από την πολιτική 
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συνοχής του συνόλου του στεγαστικού
τομέα·

συνοχής του συνόλου του 
κατασκευαστικού τομέα, 
συμπεριλαμβανομένης της στέγασης·

Or. en

Τροπολογία 61
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επικροτεί τις νέες ευκαιρίες που 
προσφέρονται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο 
Συνοχής, καθώς και τον σημαντικότερο 
ρόλο που τους αποδίδεται όσον αφορά την 
υλοποίηση των στόχων για την ενεργειακή 
απόδοση στη νέα περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020· στηρίζει 
ιδίως τον μελλοντικό ρόλο της 
χρηματοδότησης από την πολιτική 
συνοχής του συνόλου του στεγαστικού 
τομέα·

9. επικροτεί τις νέες ευκαιρίες που 
προσφέρονται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο 
Συνοχής, καθώς και τον σημαντικότερο 
ρόλο που τους αποδίδεται όσον αφορά την 
υλοποίηση των στόχων για την ενεργειακή 
απόδοση στη νέα περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020·

Or. de

Τροπολογία 62
Daniël van der Stoep

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επικροτεί τις νέες ευκαιρίες που 
προσφέρονται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο 
Συνοχής, καθώς και τον σημαντικότερο 
ρόλο που τους αποδίδεται όσον αφορά την 
υλοποίηση των στόχων για την ενεργειακή 
απόδοση στη νέα περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020· στηρίζει 
ιδίως τον μελλοντικό ρόλο της 

9. εκφράζει τη λύπη του για τις νέες 
ευκαιρίες που προσφέρονται από το ΕΤΠΑ 
και το Ταμείο Συνοχής, καθώς και τον 
σημαντικότερο ρόλο που τους αποδίδεται 
όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων 
για την ενεργειακή απόδοση στη νέα 
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020·
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χρηματοδότησης από την πολιτική 
συνοχής του συνόλου του στεγαστικού 
τομέα·

Or. nl

Τροπολογία 63
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επικροτεί τις νέες ευκαιρίες που 
προσφέρονται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο 
Συνοχής, καθώς και τον σημαντικότερο 
ρόλο που τους αποδίδεται όσον αφορά την 
υλοποίηση των στόχων για την ενεργειακή 
απόδοση στη νέα περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020· στηρίζει 
ιδίως τον μελλοντικό ρόλο της 
χρηματοδότησης από την πολιτική 
συνοχής του συνόλου του στεγαστικού 
τομέα·

9. επικροτεί τις νέες ευκαιρίες που 
προσφέρονται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο 
Συνοχής, καθώς και τον σημαντικότερο 
ρόλο που τους αποδίδεται όσον αφορά την 
υλοποίηση των στόχων για την ενεργειακή 
απόδοση στην περίοδο προγραμματισμού 
2014-2020· στηρίζει ιδίως τον μελλοντικό 
ρόλο της χρηματοδότησης από την 
πολιτική συνοχής του συνόλου του 
στεγαστικού τομέα·

Or. en

Τροπολογία 64
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν στο πλαίσιο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων τους 
απλές και μη γραφειοκρατικές 
διαδικασίες για τη χρήση των 
χρηματοδοτήσεων που προορίζονται για 
τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
των νοικοκυριών·
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Or. ro

Τροπολογία 65
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – στοιχείο β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β) παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι με την αποκεντρωμένη 
διαχείριση οι δημοτικές αρχές έχουν 
άμεση πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις για 
την ενεργειακή απόδοση των 
νοικοκυριών·

Or. ro

Τροπολογία 66
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. παραμένει ακλόνητο στη θέση του στις 
εν εξελίξει διαπραγματεύσεις σχετικά με 
τον κανονισμό του ΕΤΠΑ όσον αφορά τα 
προβλεπόμενα ποσοστά που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη 
συγκεκριμένων θεματικών στόχων για 
κάθε κατηγορία περιφερειών, τα οποία θα 
εξασφαλίσουν σημαντική αύξηση των 
ποσών που διατίθενται για την ενεργειακή 
απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· υπενθυμίζει ότι η διάθεση 
ειδικής χρηματοδότησης έχει καίρια 
σημασία για την ευχερέστερη 
κινητοποίηση των τοπικών παραγόντων 
και συμβάλλει στη δημιουργία σταθερών 
και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων 
ανακαίνισης·

10. παραμένει ακλόνητο στη θέση του στις 
εν εξελίξει διαπραγματεύσεις σχετικά με 
τον κανονισμό του ΕΤΠΑ όσον αφορά τα 
προβλεπόμενα ποσοστά που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη 
συγκεκριμένων θεματικών στόχων για 
κάθε κατηγορία περιφερειών, τα οποία θα 
οδηγήσουν σε αύξηση των ποσών που 
διατίθενται για την ενεργειακή απόδοση 
και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 
υπενθυμίζει ότι η διάθεση ειδικής 
χρηματοδότησης έχει καίρια σημασία για 
την ευχερέστερη κινητοποίηση των 
τοπικών παραγόντων και συμβάλλει στη 
δημιουργία σταθερών και 
μακροπρόθεσμων προγραμμάτων·
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Or. en

Τροπολογία 67
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. παραμένει ακλόνητο στη θέση του στις 
εν εξελίξει διαπραγματεύσεις σχετικά με 
τον κανονισμό του ΕΤΠΑ όσον αφορά τα 
προβλεπόμενα ποσοστά που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη 
συγκεκριμένων θεματικών στόχων για 
κάθε κατηγορία περιφερειών, τα οποία θα 
εξασφαλίσουν σημαντική αύξηση των 
ποσών που διατίθενται για την ενεργειακή 
απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· υπενθυμίζει ότι η διάθεση 
ειδικής χρηματοδότησης έχει καίρια 
σημασία για την ευχερέστερη 
κινητοποίηση των τοπικών παραγόντων 
και συμβάλλει στη δημιουργία σταθερών 
και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων 
ανακαίνισης·

10. εξακολουθεί να υποστηρίζει τη θέση 
του στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις 
σχετικά με τον κανονισμό του ΕΤΠΑ όσον 
αφορά τα προβλεπόμενα ποσοστά που 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την 
επίτευξη συγκεκριμένων θεματικών 
στόχων για κάθε κατηγορία περιφερειών, 
τα οποία θα εξασφαλίσουν αύξηση των 
ποσών που διατίθενται για την ενεργειακή 
απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· υπενθυμίζει ότι η διάθεση 
ειδικής χρηματοδότησης έχει καίρια 
σημασία για την ευχερέστερη 
κινητοποίηση των τοπικών παραγόντων 
και συμβάλλει στη δημιουργία σταθερών 
και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων 
ανακαίνισης·

Or. de

Τροπολογία 68
Daniël van der Stoep

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. παραμένει ακλόνητο στη θέση του στις 
εν εξελίξει διαπραγματεύσεις σχετικά με 
τον κανονισμό του ΕΤΠΑ όσον αφορά τα 
προβλεπόμενα ποσοστά που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη 
συγκεκριμένων θεματικών στόχων για 

10. εξακολουθεί να υποστηρίζει τη θέση 
του στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις 
σχετικά με τον κανονισμό του ΕΤΠΑ όσον 
αφορά τα προβλεπόμενα ποσοστά που 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την 
επίτευξη συγκεκριμένων θεματικών 
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κάθε κατηγορία περιφερειών, τα οποία θα 
εξασφαλίσουν σημαντική αύξηση των 
ποσών που διατίθενται για την ενεργειακή 
απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· υπενθυμίζει ότι η διάθεση 
ειδικής χρηματοδότησης έχει καίρια 
σημασία για την ευχερέστερη 
κινητοποίηση των τοπικών παραγόντων 
και συμβάλλει στη δημιουργία σταθερών 
και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων 
ανακαίνισης·

στόχων για κάθε κατηγορία περιφερειών, 
τα οποία θα εξασφαλίσουν σημαντική 
αύξηση των ποσών που διατίθενται για την 
ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας· υπενθυμίζει ότι η διάθεση 
ειδικής χρηματοδότησης έχει καίρια 
σημασία για την ευχερέστερη 
κινητοποίηση των τοπικών παραγόντων 
και συμβάλλει στη δημιουργία σταθερών 
και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων 
ανακαίνισης·

Or. nl

Τροπολογία 69
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. παραμένει ακλόνητο στη θέση του στις 
εν εξελίξει διαπραγματεύσεις σχετικά με 
τον κανονισμό του ΕΤΠΑ όσον αφορά τα 
προβλεπόμενα ποσοστά που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη 
συγκεκριμένων θεματικών στόχων για 
κάθε κατηγορία περιφερειών, τα οποία θα 
εξασφαλίσουν σημαντική αύξηση των 
ποσών που διατίθενται για την ενεργειακή 
απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· υπενθυμίζει ότι η διάθεση 
ειδικής χρηματοδότησης έχει καίρια 
σημασία για την ευχερέστερη 
κινητοποίηση των τοπικών παραγόντων 
και συμβάλλει στη δημιουργία σταθερών 
και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων 
ανακαίνισης·

10. παραμένει ακλόνητο στη θέση του στις 
εν εξελίξει διαπραγματεύσεις σχετικά με 
τον κανονισμό του ΕΤΠΑ όσον αφορά τα 
προβλεπόμενα ποσοστά που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη 
συγκεκριμένων θεματικών στόχων για 
κάθε κατηγορία περιφερειών, τα οποία θα 
εξασφαλίσουν σημαντική αύξηση των 
ποσών που διατίθενται για την ενεργειακή 
απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· υπενθυμίζει ότι τα φιλόδοξα 
ελάχιστα μερίδια έχουν καίρια σημασία 
για την ευχερέστερη κινητοποίηση των 
τοπικών παραγόντων και συμβάλλουν στη 
δημιουργία σταθερών και 
μακροπρόθεσμων προγραμμάτων 
ανακαίνισης·

Or. en

Τροπολογία 70
Mojca Kleva Kekuš
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. παραμένει ακλόνητο στη θέση του 
στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις σχετικά 
με τον κανονισμό του ΕΤΠΑ όσον αφορά 
τα προβλεπόμενα ποσοστά που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη 
συγκεκριμένων θεματικών στόχων για 
κάθε κατηγορία περιφερειών, τα οποία θα 
εξασφαλίσουν σημαντική αύξηση των 
ποσών που διατίθενται για την ενεργειακή 
απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· υπενθυμίζει ότι η διάθεση 
ειδικής χρηματοδότησης έχει καίρια 
σημασία για την ευχερέστερη 
κινητοποίηση των τοπικών παραγόντων 
και συμβάλλει στη δημιουργία σταθερών 
και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων 
ανακαίνισης·

10. επικροτεί το αποτέλεσμα των 
διαπραγματεύσεων σχετικά με τον 
κανονισμό του ΕΤΠΑ όσον αφορά τα 
προβλεπόμενα ποσοστά που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη 
συγκεκριμένων θεματικών στόχων για 
κάθε κατηγορία περιφερειών, τα οποία 
εξασφαλίζουν σημαντική αύξηση των 
ποσών που διατίθενται για την ενεργειακή 
απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· υπενθυμίζει ότι η εν λόγω
διάθεση ειδικής χρηματοδότησης έχει 
καίρια σημασία για την ευχερέστερη 
κινητοποίηση των τοπικών παραγόντων 
και συμβάλλει στη δημιουργία σταθερών 
και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων 
ανακαίνισης·

Or. en

Τροπολογία 71
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
περί επέκτασης της χρήσης των 
καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων στο 
πλαίσιο του ΕΤΠΑ κατά την προσεχή
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 σε 
όλους τους θεματικούς στόχους, 
συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής 
απόδοσης·

11. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
περί επέκτασης της χρήσης των 
καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων κατά 
την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 
σε όλους τους θεματικούς στόχους, 
συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής 
απόδοσης·

Or. en
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Τροπολογία 72
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υποστηρίζει τις προτάσεις της 
Επιτροπής περί απλούστευσης της δομής
των διαρθρωτικών ταμείων στη νέα
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020· 
πιστεύει ότι η ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων σχετικά με τον 
κανονισμό περί κοινών διατάξεων θα 
πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την επιτυχή 
εφαρμογή της χρήσης πολλαπλών ταμείων, 
η οποία θα ωφελήσει σημαντικά τα 
μεγαλύτερα έργα ενεργειακής απόδοσης·

12. υποστηρίζει τις προτάσεις της 
Επιτροπής περί απλούστευσης των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων στην περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020· πιστεύει ότι 
η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων 
σχετικά με τον κανονισμό περί κοινών 
διατάξεων θα πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσμα την επιτυχή εφαρμογή της 
χρήσης πολλαπλών ταμείων, η οποία θα 
ωφελήσει σημαντικά τα έργα ενεργειακής 
απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 73
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επιδοκιμάζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί στις διαπραγματεύσεις για τον 
κανονισμό περί κοινών διατάξεων όσον 
αφορά τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης· 
ζητεί, εν προκειμένω, από τα κράτη μέλη 
και τις διαχειριστικές αρχές να 
αξιοποιήσουν καταλλήλως τον μηχανισμό 
αυτόν διοργανώνοντας φόρουμ ευρείας 
διαβούλευσης με τη συμμετοχή σχετικών 
φορέων από τον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης κατά την κατάρτιση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων·

13. επιδοκιμάζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί στις διαπραγματεύσεις για τον 
κανονισμό περί κοινών διατάξεων όσον 
αφορά τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης· 
ζητεί, εν προκειμένω, από τα κράτη μέλη 
και τις διαχειριστικές αρχές να 
συνεργαστούν με εμπειρογνώμονες στον 
τομέα της ενεργειακής απόδοσης
προκειμένου να αξιοποιηθεί σωστά ο 
μηχανισμός κατά την κατάρτιση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων·

Or. en
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Τροπολογία 74
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επιδοκιμάζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί στις διαπραγματεύσεις για τον 
κανονισμό περί κοινών διατάξεων όσον 
αφορά τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης· 
ζητεί, εν προκειμένω, από τα κράτη μέλη 
και τις διαχειριστικές αρχές να 
αξιοποιήσουν καταλλήλως τον μηχανισμό 
αυτόν διοργανώνοντας φόρουμ ευρείας
διαβούλευσης με τη συμμετοχή σχετικών 
φορέων από τον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης κατά την κατάρτιση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων·

13. επιδοκιμάζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί στις διαπραγματεύσεις για τον 
κανονισμό περί κοινών διατάξεων όσον 
αφορά τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης· 
ζητεί, εν προκειμένω, από τα κράτη μέλη 
και τις διαχειριστικές αρχές να 
αξιοποιήσουν καταλλήλως τον μηχανισμό 
αυτόν· διοργανώνοντας φόρουμ 
διαβούλευσης με τη συμμετοχή 
εμπειρογνωμόνων από τον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης κατά την κατάρτιση 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων·

Or. de

Τροπολογία 75
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
ευθυγραμμίσουν τις εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές στρατηγικές 
τους για την ενέργεια και το κλίμα με 
τους στόχους της ΕΕ· συγκεκριμένα,
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
τις σχέσεις μεταξύ των αντίστοιχων 
εθνικών σχεδίων δράσης για ενεργειακή 
απόδοση και των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων με σκοπό να διασφαλίσουν 
ότι τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και 
το Ταμείο συνοχής θα αποτελέσουν μέρος 
μιας συνεκτικής στρατηγικής, ενώ θα 

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τις σχέσεις μεταξύ των 
αντίστοιχων εθνικών σχεδίων δράσης για 
ενεργειακή απόδοση και των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων με σκοπό 
να διασφαλίσουν ότι τα ευρωπαϊκά 
διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο συνοχής 
θα αποτελέσουν μέρος μιας συνεκτικής 
στρατηγικής, ενώ θα εξακολουθήσουν να 
ανταποκρίνονται στις εδαφικές ανάγκες·
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εξακολουθήσουν να ανταποκρίνονται στις 
εδαφικές ανάγκες· τονίζει ότι αυτό θα 
μπορούσε να ενισχυθεί εντός του νέου 
πλαισίου των εκ των προτέρων όρων·

Or. en

Τροπολογία 76
Daniël van der Stoep

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
ευθυγραμμίσουν τις εθνικές, περιφερειακές 
και τοπικές στρατηγικές τους για την 
ενέργεια και το κλίμα με τους στόχους της 
ΕΕ· συγκεκριμένα, ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν τις σχέσεις μεταξύ των 
αντίστοιχων εθνικών σχεδίων δράσης για 
ενεργειακή απόδοση και των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων με σκοπό 
να διασφαλίσουν ότι τα ευρωπαϊκά 
διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο συνοχής 
θα αποτελέσουν μέρος μιας συνεκτικής 
στρατηγικής, ενώ θα εξακολουθήσουν να 
ανταποκρίνονται στις εδαφικές ανάγκες· 
τονίζει ότι αυτό θα μπορούσε να ενισχυθεί 
εντός του νέου πλαισίου των εκ των 
προτέρων όρων·

14. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
ευθυγραμμίσουν τις εθνικές, περιφερειακές 
και τοπικές στρατηγικές τους για την 
ενέργεια και το κλίμα με τους στόχους της 
ΕΕ· συγκεκριμένα, ζητεί από τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν τις σχέσεις μεταξύ των 
αντίστοιχων εθνικών σχεδίων δράσης για 
ενεργειακή απόδοση και των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων με σκοπό 
να διασφαλίσουν ότι τα ευρωπαϊκά 
διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο συνοχής 
θα αποτελέσουν μέρος μιας συνεκτικής 
στρατηγικής, ενώ θα εξακολουθήσουν να 
ανταποκρίνονται στις εδαφικές ανάγκες· 
τονίζει ότι αυτό θα μπορούσε να ενισχυθεί 
εντός του νέου πλαισίου των εκ των 
προτέρων όρων·

Or. nl

Τροπολογία 77
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί από τα κράτη μέλη να 14. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
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ευθυγραμμίσουν τις εθνικές, περιφερειακές 
και τοπικές στρατηγικές τους για την 
ενέργεια και το κλίμα με τους στόχους της 
ΕΕ· συγκεκριμένα, ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν τις σχέσεις μεταξύ των 
αντίστοιχων εθνικών σχεδίων δράσης για 
ενεργειακή απόδοση και των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων με σκοπό 
να διασφαλίσουν ότι τα ευρωπαϊκά 
διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο συνοχής 
θα αποτελέσουν μέρος μιας συνεκτικής 
στρατηγικής, ενώ θα εξακολουθήσουν να 
ανταποκρίνονται στις εδαφικές ανάγκες· 
τονίζει ότι αυτό θα μπορούσε να ενισχυθεί 
εντός του νέου πλαισίου των εκ των 
προτέρων όρων·

ευθυγραμμίσουν τις εθνικές, περιφερειακές 
και τοπικές στρατηγικές τους για την 
ενέργεια και το κλίμα με τους
μακροπρόθεσμους στόχους της ΕΕ για το 
κλίμα· συγκεκριμένα, ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν τις σχέσεις μεταξύ των 
αντίστοιχων εθνικών σχεδίων δράσης για 
ενεργειακή απόδοση και των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων με σκοπό 
να διασφαλίσουν ότι τα ευρωπαϊκά 
διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο συνοχής 
θα αποτελέσουν μέρος μιας συνεκτικής 
στρατηγικής, ενώ θα εξακολουθήσουν να 
ανταποκρίνονται στις εδαφικές ανάγκες· 
τονίζει ότι αυτό θα μπορούσε να ενισχυθεί 
εντός του νέου πλαισίου των εκ των 
προτέρων όρων·

Or. en

Τροπολογία 78
Iosif Matula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
ευθυγραμμίσουν τις εθνικές, περιφερειακές 
και τοπικές στρατηγικές τους για την 
ενέργεια και το κλίμα με τους στόχους της 
ΕΕ· συγκεκριμένα, ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν τις σχέσεις μεταξύ των 
αντίστοιχων εθνικών σχεδίων δράσης για 
ενεργειακή απόδοση και των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων με σκοπό 
να διασφαλίσουν ότι τα ευρωπαϊκά 
διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο συνοχής 
θα αποτελέσουν μέρος μιας συνεκτικής 
στρατηγικής, ενώ θα εξακολουθήσουν να 
ανταποκρίνονται στις εδαφικές ανάγκες· 
τονίζει ότι αυτό θα μπορούσε να ενισχυθεί 
εντός του νέου πλαισίου των εκ των 
προτέρων όρων·

14. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
ευθυγραμμίσουν τις εθνικές, περιφερειακές 
και τοπικές στρατηγικές τους για την 
ενέργεια και το κλίμα με τους στόχους της 
ΕΕ· συγκεκριμένα, ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν τις σχέσεις μεταξύ των 
αντίστοιχων εθνικών σχεδίων δράσης για 
ενεργειακή απόδοση και των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων με σκοπό 
να διασφαλίσουν ότι τα ευρωπαϊκά 
διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο συνοχής 
θα αποτελέσουν μέρος μιας συνεκτικής 
στρατηγικής, ενώ θα εξακολουθήσουν να 
ανταποκρίνονται στις εδαφικές ανάγκες· 
τονίζει ότι αυτό θα μπορούσε να ενισχυθεί 
εντός του νέου πλαισίου των εκ των 
προτέρων όρων· τονίζει ότι βασικός 
στόχος της ενεργειακής απόδοσης θα 
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πρέπει να είναι η επίτευξη ενεργειακής 
αυτονομίας σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο·

Or. ro

Τροπολογία 79
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. πιστεύει ότι τα μέτρα της ΕΕ πρέπει 
να στηρίξουν την ενεργειακή απόδοση 
όσον αφορά τις φάσεις παραγωγής, 
διανομής και κατανάλωσης της 
ενέργειας· σημειώνει ότι, ενώ επί του 
παρόντος η ενεργειακή χρηματοδότηση 
στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 
δαπανάται κυρίως στις ανανεώσιμες 
πηγές1, πρέπει να επιτευχθεί καλύτερη 
ισορροπία ώστε να διοχετεύεται 
μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδότησης σε 
έργα ενεργειακής απόδοσης·
__________________
1 Έκθεση που υποβλήθηκε στην Επιτροπή 
από το Ινστιτούτο Ismeri Europa με τίτλο 
«Expert evaluation network delivering 
policy analysis on the performance of 
Cohesion policy 2007-2013 – Synthesis of 
national reports 2011 - renewable energy 
and Energy efficiency of housing» 
(Ανάλυση πολιτικής από το δίκτυο 
εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση 
των επιδόσεων της πολιτικής συνοχής για 
την περίοδο 2007-2013 –
συγκεφαλαιωτική έκδοση των εθνικών 
εκθέσεων 2011 - ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και ενεργειακή απόδοση 
κατοικιών) 
http://ec.europa.eu/regional_policy/source
s/docgener/evaluation/pdf/eval2007/expert
_innovation/2011_synt_rep_en.pdf
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Τροπολογία 80
Daniël van der Stoep

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. πλησιάζοντας στην ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, 
υπενθυμίζει στα κράτη μέλη για ακόμα μία 
φορά τη σημασία ενός επαρκώς 
χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού για 
το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-
2020, εντός του οποίου η πολιτική 
συνοχής θα μπορεί και θα πρέπει να 
ενεργεί ως μοχλός ανάκαμψης·

15. πλησιάζοντας στην ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, 
υπενθυμίζει στα κράτη μέλη για ακόμα μία 
φορά τη σημασία ενός επαρκώς 
χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού για 
το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-
2020·

Or. nl

Τροπολογία 81
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. πλησιάζοντας στην ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ,
υπενθυμίζει στα κράτη μέλη για ακόμα μία 
φορά τη σημασία ενός επαρκώς 
χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού για 
το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-
2020, εντός του οποίου η πολιτική συνοχής 
θα μπορεί και θα πρέπει να ενεργεί ως 
μοχλός ανάκαμψης·

15. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη για ακόμα 
μία φορά τη σημασία ενός επαρκώς 
χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού για 
το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-
2020, εντός του οποίου η πολιτική συνοχής 
θα μπορεί και θα πρέπει να ενεργεί ως 
μοχλός ανάκαμψης·

Or. en
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Τροπολογία 82
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. τονίζει ότι οι υπερβολικές 
προδιαγραφές και οι δεσμευτικοί στόχοι 
όσον αφορά την εφαρμογή των στόχων 
ενεργειακής απόδοσης μπορεί να 
αυξήσουν τις δαπάνες εφαρμογής των εν 
λόγω μέτρων από τις περιφερειακές και 
τις τοπικές αρχές και να επιβαρύνουν 
τους πελάτες με πρόσθετες δαπάνες·

Or. en

Τροπολογία 83
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει 
περαιτέρω και να μεριμνήσει για τη 
διάδοση των πληροφοριών, οι οποίες επί 
του παρόντος είναι ελλιπείς και 
ασύμμετρες, σχετικά με τα ζητήματα 
ενεργειακής απόδοσης, τα οφέλη που 
κομίζουν οι επενδύσεις στην ενεργειακή 
απόδοση, τις βέλτιστες μεθοδολογίες και 
τους παρόχους των σχετικών υπηρεσιών·

16. ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει 
περαιτέρω τη διάδοση πρακτικών 
πληροφοριών για ζητήματα της ΕΕ στις 
τοπικές και τις περιφερειακές αρχές
σχετικά με τα οφέλη που κομίζουν οι 
επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση, τις 
βέλτιστες μεθοδολογίες και τους παρόχους 
των σχετικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων 
ενεργειακής απόδοσης· επισημαίνει τα 
προβλήματα της έλλειψης εταιρειών 
παροχής ενεργειακών υπηρεσιών σε 
πολλές περιφέρειες και κράτη μέλη, 
γεγονός που θα επηρεάσει την 
απορρόφηση της ενωσιακής 
χρηματοδότησης·
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Τροπολογία 84
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει 
περαιτέρω και να μεριμνήσει για τη 
διάδοση των πληροφοριών, οι οποίες επί 
του παρόντος είναι ελλιπείς και 
ασύμμετρες, σχετικά με τα ζητήματα 
ενεργειακής απόδοσης, τα οφέλη που 
κομίζουν οι επενδύσεις στην ενεργειακή 
απόδοση, τις βέλτιστες μεθοδολογίες και 
τους παρόχους των σχετικών υπηρεσιών·

16. ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει 
για και να βελτιώσει περαιτέρω τη 
διάδοση των πληροφοριών, οι οποίες επί 
του παρόντος είναι ελλιπείς και 
ασύμμετρες, σχετικά με τα ζητήματα 
ενεργειακής απόδοσης, τα οφέλη που 
κομίζουν οι επενδύσεις στην ενεργειακή 
απόδοση, τις βέλτιστες μεθοδολογίες και 
τους παρόχους των σχετικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 85
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει 
περαιτέρω και να μεριμνήσει για τη 
διάδοση των πληροφοριών, οι οποίες επί 
του παρόντος είναι ελλιπείς και 
ασύμμετρες, σχετικά με τα ζητήματα 
ενεργειακής απόδοσης, τα οφέλη που 
κομίζουν οι επενδύσεις στην ενεργειακή 
απόδοση, τις βέλτιστες μεθοδολογίες και 
τους παρόχους των σχετικών υπηρεσιών·

16. ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει 
περαιτέρω και να μεριμνήσει για τη 
διάδοση των πληροφοριών, οι οποίες επί 
του παρόντος είναι ελλιπείς και 
ασύμμετρες, σχετικά με τα ζητήματα 
ενεργειακής απόδοσης - μέσω της 
κατάρτισης ενός ενιαίου συνόλου 
προτύπων συμμόρφωσης με τα κριτήρια 
για την ενεργειακή απόδοση -,τα οφέλη 
που κομίζουν οι επενδύσεις στην 
ενεργειακή απόδοση, τις βέλτιστες 
μεθοδολογίες και τους παρόχους των 
σχετικών υπηρεσιών· 
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Τροπολογία 86
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. επισημαίνει ότι η έλλειψη λεπτομερούς 
πληροφόρησης σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά του υφιστάμενου 
κτιριακού δυναμικού σε περιφερειακό 
επίπεδο αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για 
τις εθνικές και περιφερειακές αρχές κατά 
τη διαμόρφωση των στρατηγικών και των 
σχεδίων τους·

17. επισημαίνει ότι η έλλειψη λεπτομερούς 
πληροφόρησης σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά του υφιστάμενου 
κτιριακού δυναμικού σε περιφερειακό 
επίπεδο αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για 
τις εθνικές και περιφερειακές αρχές κατά 
τη διαμόρφωση των στρατηγικών και των 
σχεδίων τους· σημειώνει τις απαιτήσεις 
για την οργάνωση των εν λόγω 
πληροφοριών, όπως προβλέπεται στην 
οδηγία 2012/27/ΕΕ, και ζητεί να 
ολοκληρωθεί αυτή σε περιφερειακό 
επίπεδο και να διατεθούν οι πληροφορίες 
στο κοινό·

Or. en

Τροπολογία 87
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ενθαρρύνει τις διαχειριστικές αρχές να 
βελτιώσουν την προβολή των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και τις 
ευκαιρίες για υλοποίηση έργων βιώσιμης 
ενέργειας που αυτά προσφέρουν στους 
πιθανούς δικαιούχους· προτείνει ότι για 
τον σκοπό αυτόν θα πρέπει να 
δημιουργηθούν εθνικοί ιστότοποι, 
πλατφόρμες και βάσεις δεδομένων για τους 

18. ενθαρρύνει τις διαχειριστικές αρχές να 
βελτιώσουν την προβολή των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και τις 
ευκαιρίες που προσφέρουν στους 
πιθανούς δικαιούχους για υλοποίηση 
έργων βιώσιμης ενέργειας· προτείνει ότι 
για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει να 
δημιουργηθούν εθνικοί ιστότοποι, 
πλατφόρμες και βάσεις δεδομένων για τους 
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πιθανούς δικαιούχους και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, να διοργανωθούν 
σεμινάρια και εκδηλώσεις για την 
ενημέρωση των ομάδων στόχων και να 
ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της 
προβολής και της δυνατότητας πρόσβασης 
σε υφιστάμενους διαδικτυακούς πόρους 
(όπως η δικτυακή πύλη Build Up και το SF 
Energy Invest Manual (εγχειρίδιο περί 
αξιοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων 
για επενδύσεις στη βιώσιμη ενέργεια))·

πιθανούς δικαιούχους και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, να διοργανωθούν 
σεμινάρια και εκδηλώσεις για την 
ενημέρωση των ομάδων στόχων και να 
ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της 
προβολής και της δυνατότητας πρόσβασης 
σε υφιστάμενους διαδικτυακούς πόρους
(όπως η δικτυακή πύλη Build Up και το SF 
Energy Invest Manual (εγχειρίδιο περί 
αξιοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων 
για επενδύσεις στη βιώσιμη ενέργεια))·

Or. en

Τροπολογία 88
Daniël van der Stoep

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ενθαρρύνει τις διαχειριστικές αρχές να 
βελτιώσουν την προβολή των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και τις 
ευκαιρίες για υλοποίηση έργων βιώσιμης 
ενέργειας που αυτά προσφέρουν στους 
πιθανούς δικαιούχους· προτείνει ότι για τον 
σκοπό αυτόν θα πρέπει να δημιουργηθούν 
εθνικοί ιστότοποι, πλατφόρμες και βάσεις 
δεδομένων για τους πιθανούς δικαιούχους 
και τα ενδιαφερόμενα μέρη, να 
διοργανωθούν σεμινάρια και εκδηλώσεις 
για την ενημέρωση των ομάδων στόχων 
και να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της 
προβολής και της δυνατότητας πρόσβασης 
σε υφιστάμενους διαδικτυακούς πόρους 
(όπως η δικτυακή πύλη Build Up και το SF 
Energy Invest Manual (εγχειρίδιο περί 
αξιοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων 
για επενδύσεις στη βιώσιμη ενέργεια))·

18. ζητεί από τις διαχειριστικές αρχές να 
βελτιώσουν την προβολή των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και τις 
ευκαιρίες για υλοποίηση έργων βιώσιμης 
ενέργειας που αυτά προσφέρουν στους 
πιθανούς δικαιούχους· προτείνει ότι για τον 
σκοπό αυτόν θα πρέπει να δημιουργηθούν 
εθνικοί ιστότοποι, πλατφόρμες και βάσεις 
δεδομένων για τους πιθανούς δικαιούχους 
και τα ενδιαφερόμενα μέρη, να 
διοργανωθούν σεμινάρια και εκδηλώσεις 
για την ενημέρωση των ομάδων στόχων 
και να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της 
προβολής και της δυνατότητας πρόσβασης 
σε υφιστάμενους διαδικτυακούς πόρους 
(όπως η δικτυακή πύλη Build Up και το SF 
Energy Invest Manual (εγχειρίδιο περί 
αξιοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων 
για επενδύσεις στη βιώσιμη ενέργεια))·

Or. nl
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Τροπολογία 89
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ενθαρρύνει τις διαχειριστικές αρχές, 
κατά την προσεχή περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020, να 
προωθήσουν ολοκληρωμένα έργα 
υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση 
όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση σε 
εδαφικό επίπεδο, ιδίως αξιοποιώντας τα 
νέα εργαλεία στρατηγικού 
προγραμματισμού, όπως οι 
ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις, και 
ενσωματώνοντας υφιστάμενες 
πρωτοβουλίες, όπως το Σύμφωνο των 
δημάρχων, ώστε να συμβάλουν στην 
κατάρτιση ολοκληρωμένων σχεδίων·

Διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 90
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ενθαρρύνει τις διαχειριστικές αρχές, 
κατά την προσεχή περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020, να 
προωθήσουν ολοκληρωμένα έργα 
υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση 
όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση σε 
εδαφικό επίπεδο, ιδίως αξιοποιώντας τα 
νέα εργαλεία στρατηγικού 
προγραμματισμού, όπως οι 
ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις, και 
ενσωματώνοντας υφιστάμενες 
πρωτοβουλίες, όπως το Σύμφωνο των 
δημάρχων, ώστε να συμβάλουν στην 

19. ενθαρρύνει τις διαχειριστικές αρχές, 
κατά την προσεχή περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020, να 
προωθήσουν ολοκληρωμένα έργα 
υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση 
όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση σε 
εδαφικό επίπεδο, ιδίως αξιοποιώντας τα 
νέα εργαλεία στρατηγικού 
προγραμματισμού, όπως οι 
ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις, και 
ενσωματώνοντας υφιστάμενες 
πρωτοβουλίες, όπως το Σύμφωνο των 
δημάρχων, ώστε να συμβάλουν στην 
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κατάρτιση ολοκληρωμένων σχεδίων· κατάρτιση ολοκληρωμένων σχεδίων· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν μια ταχεία 
προσέγγιση για τη χρηματοδότηση 
αιτήσεων που υποβάλλουν οι αρχές, οι 
οποίες συνάδουν με το Σύμφωνο των 
δημάρχων και εφαρμόζουν πλήρως τις 
απαιτήσεις που αυτό θέτει·

Or. en

Τροπολογία 91
Daniël van der Stoep

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ενθαρρύνει τις διαχειριστικές αρχές, 
κατά την προσεχή περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020, να 
προωθήσουν ολοκληρωμένα έργα 
υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση 
όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση σε 
εδαφικό επίπεδο, ιδίως αξιοποιώντας τα 
νέα εργαλεία στρατηγικού 
προγραμματισμού, όπως οι 
ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις, και 
ενσωματώνοντας υφιστάμενες
πρωτοβουλίες, όπως το Σύμφωνο των 
δημάρχων, ώστε να συμβάλουν στην 
κατάρτιση ολοκληρωμένων σχεδίων·

19. αποθαρρύνει τις διαχειριστικές αρχές, 
κατά την προσεχή περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020, από το να 
προωθήσουν ολοκληρωμένα έργα 
υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση 
όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση σε 
εδαφικό επίπεδο, ιδίως αξιοποιώντας τα 
νέα εργαλεία στρατηγικού 
προγραμματισμού, όπως οι 
ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις, και 
ενσωματώνοντας υφιστάμενες 
πρωτοβουλίες, όπως το Σύμφωνο των 
δημάρχων, ώστε να συμβάλουν στην 
κατάρτιση ολοκληρωμένων σχεδίων·

Or. nl

Τροπολογία 92
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ενθαρρύνει τις διαχειριστικές αρχές, 
κατά την προσεχή περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020, να 
προωθήσουν ολοκληρωμένα έργα 
υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση 
όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση σε 
εδαφικό επίπεδο, ιδίως αξιοποιώντας τα 
νέα εργαλεία στρατηγικού 
προγραμματισμού, όπως οι 
ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις, και 
ενσωματώνοντας υφιστάμενες 
πρωτοβουλίες, όπως το Σύμφωνο των 
δημάρχων, ώστε να συμβάλουν στην 
κατάρτιση ολοκληρωμένων σχεδίων·

19. ενθαρρύνει τις διαχειριστικές αρχές, 
κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-
2020, να προωθήσουν ολοκληρωμένα έργα 
υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση 
όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση σε 
εδαφικό επίπεδο, ιδίως αξιοποιώντας τα 
νέα εργαλεία στρατηγικού 
προγραμματισμού, όπως οι 
ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις, και 
ενσωματώνοντας υφιστάμενες 
πρωτοβουλίες, όπως το Σύμφωνο των 
δημάρχων, ώστε να συμβάλουν στην 
κατάρτιση ολοκληρωμένων σχεδίων·

Or. en

Τροπολογία 93
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. προτείνει στην Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και τις διαχειριστικές αρχές να 
δημιουργήσουν μια συντονισμένη δράση 
για την εφαρμογή και τη διαχείριση των 
έργων για την ενεργειακή απόδοση που 
χρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά 
διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο 
Συνοχής, με σκοπό την προώθηση του 
καθ’ όλα αναγκαίου διαλόγου και της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·

20. επικροτεί την ετήσια διάσκεψη «Open 
Days» και τον αριθμό των επιτροπών που 
ασχολήθηκαν με τοπικά και περιφερειακά 
έργα ενεργειακής απόδοσης το 2012· 
προτείνει στην Επιτροπή, τα κράτη μέλη 
και τις διαχειριστικές αρχές να 
δημιουργήσουν, με αφορμή την εν λόγω 
εκδήλωση, μια πλατφόρμα ανταλλαγής 
πληροφοριών με σκοπό την προώθηση του 
καθ’ όλα αναγκαίου διαλόγου και της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για την 
εφαρμογή και τη διαχείριση των έργων 
της ΕΕ που χρηματοδοτούνται από τα 
ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά 
ταμεία·

Or. en
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Τροπολογία 94
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν 
συνέχεια στις συστάσεις της Επιτροπής15

και να αυξήσουν την ανάπτυξη 
ικανοτήτων, κάνοντας χρήση των 
προϋπολογισμών τεχνικής βοήθειας, 
προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα 
στους τοπικούς, περιφερειακούς 
παράγοντες και στους παράγοντες της 
κοινωνίας των πολιτών να συμμετέχουν 
στις περιφερειακές στρατηγικές για τον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
της προσαρμογής σε αυτήν·

Διαγράφεται

__________________
15 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με 
τη συμβολή της περιφερειακής πολιτικής 
στη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο της 
πολιτικής «Ευρώπη 2020», Ιανουάριος 
2011.

(Relation to Energy Efficiency?)

Or. de

Τροπολογία 95
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν 
συνέχεια στις συστάσεις της Επιτροπής και 
να αυξήσουν την ανάπτυξη ικανοτήτων, 
κάνοντας χρήση των προϋπολογισμών 
τεχνικής βοήθειας, προκειμένου να δοθεί η 

21. ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν 
συνέχεια στις συστάσεις της Επιτροπής και 
να αυξήσουν την ανάπτυξη ικανοτήτων, 
κάνοντας χρήση των προϋπολογισμών 
τεχνικής βοήθειας, προκειμένου να δοθεί η 
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δυνατότητα στους τοπικούς, 
περιφερειακούς παράγοντες και στους 
παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών να 
συμμετέχουν στις περιφερειακές 
στρατηγικές για τον μετριασμό της 
αλλαγής του κλίματος και της 
προσαρμογής σε αυτήν·

δυνατότητα στους τοπικούς, 
περιφερειακούς παράγοντες και στους 
παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών να 
συμμετέχουν·

Or. en

Τροπολογία 96
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν 
συνέχεια στις συστάσεις της Επιτροπής και 
να αυξήσουν την ανάπτυξη ικανοτήτων, 
κάνοντας χρήση των προϋπολογισμών 
τεχνικής βοήθειας, προκειμένου να δοθεί η 
δυνατότητα στους τοπικούς, 
περιφερειακούς παράγοντες και στους 
παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών να 
συμμετέχουν στις περιφερειακές 
στρατηγικές για τον μετριασμό της 
αλλαγής του κλίματος και της 
προσαρμογής σε αυτήν·

21. ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν 
συνέχεια στις συστάσεις της Επιτροπής και 
να αυξήσουν την ανάπτυξη ικανοτήτων, 
κάνοντας χρήση των προϋπολογισμών 
τεχνικής βοήθειας, προκειμένου να δοθεί η 
δυνατότητα στους τοπικούς, 
περιφερειακούς παράγοντες και στους 
παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών να 
συμμετέχουν στη χάραξη και στην 
εφαρμογή περιφερειακών και εθνικών
στρατηγικών για τον μετριασμό της 
αλλαγής του κλίματος και της 
προσαρμογής σε αυτήν· 

Or. ro

Τροπολογία 97
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν 
συνέχεια στις συστάσεις της Επιτροπής και 

21. ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν 
συνέχεια στις συστάσεις της Επιτροπής και 
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να αυξήσουν την ανάπτυξη ικανοτήτων, 
κάνοντας χρήση των προϋπολογισμών 
τεχνικής βοήθειας, προκειμένου να δοθεί η 
δυνατότητα στους τοπικούς, 
περιφερειακούς παράγοντες και στους 
παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών να 
συμμετέχουν στις περιφερειακές 
στρατηγικές για τον μετριασμό της 
αλλαγής του κλίματος και της 
προσαρμογής σε αυτήν·

να αυξήσουν την ανάπτυξη ικανοτήτων, 
κάνοντας χρήση των προϋπολογισμών 
τεχνικής βοήθειας, προκειμένου να δοθεί η 
δυνατότητα στους τοπικούς, 
περιφερειακούς παράγοντες και στους 
παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών να 
συμμετέχουν στις περιφερειακές και 
τοπικές στρατηγικές για την ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 98
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. αναγνωρίζει ότι η μετάβαση σε 
οικονομικά αποδοτικές τεχνολογίες απαιτεί 
νέες δεξιότητες και επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση που θα 
περιλαμβάνουν περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση τόσο στον 
κατασκευαστικό κλάδο όσο και σε άλλους 
τομείς· ενθαρρύνει, εν προκειμένω, τα 
κράτη μέλη να συνεχίσουν να 
χρησιμοποιούν τους πόρους για να 
παρέχουν τεχνική βοήθεια σε όλα τα 
επίπεδα (όπως το μέσο ELENA)· ζητεί, 
επιπλέον, από τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία με 
σκοπό την επανεκπαίδευση και την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων των 
εργαζομένων για τις νέες θέσεις εργασίας 
που θα προκύψουν σε μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

22. αναγνωρίζει ότι η μετάβαση σε 
οικονομικά αποδοτικές τεχνολογίες απαιτεί 
νέες δεξιότητες και επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση τόσο στον 
κατασκευαστικό κλάδο όσο και σε άλλους 
τομείς· ενθαρρύνει, εν προκειμένω, τα 
κράτη μέλη να συνεχίσουν να 
χρησιμοποιούν τους πόρους για να 
παρέχουν τεχνική βοήθεια σε όλα τα 
επίπεδα (όπως το μέσο ELENA)· ζητεί, 
επιπλέον, από τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία με 
σκοπό την επανεκπαίδευση και την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων των 
εργαζομένων για τις νέες θέσεις εργασίας 
που θα προκύψουν σε μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών·

Or. en
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Τροπολογία 99
Daniël van der Stoep

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. αναγνωρίζει ότι η μετάβαση σε 
οικονομικά αποδοτικές τεχνολογίες απαιτεί 
νέες δεξιότητες και επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση που θα 
περιλαμβάνουν περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση τόσο στον 
κατασκευαστικό κλάδο όσο και σε άλλους 
τομείς· ενθαρρύνει, εν προκειμένω, τα 
κράτη μέλη να συνεχίσουν να 
χρησιμοποιούν τους πόρους για να 
παρέχουν τεχνική βοήθεια σε όλα τα 
επίπεδα (όπως το μέσο ELENA)· ζητεί, 
επιπλέον, από τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία με 
σκοπό την επανεκπαίδευση και την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων των 
εργαζομένων για τις νέες θέσεις εργασίας 
που θα προκύψουν σε μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

22. αναγνωρίζει ότι η μετάβαση σε 
οικονομικά αποδοτικές τεχνολογίες απαιτεί 
νέες δεξιότητες και επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση που θα 
περιλαμβάνουν περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση τόσο στον 
κατασκευαστικό κλάδο όσο και σε άλλους 
τομείς· ενθαρρύνει, εν προκειμένω, τα 
κράτη μέλη να συνεχίσουν να 
χρησιμοποιούν τους πόρους για να 
παρέχουν τεχνική βοήθεια σε όλα τα 
επίπεδα (όπως το μέσο ELENA)·

Or. nl

Τροπολογία 100
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. αναγνωρίζει ότι η μετάβαση σε 
οικονομικά αποδοτικές τεχνολογίες απαιτεί 
νέες δεξιότητες και επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση που θα 
περιλαμβάνουν περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση τόσο στον 
κατασκευαστικό κλάδο όσο και σε άλλους 
τομείς· ενθαρρύνει, εν προκειμένω, τα 

22. αναγνωρίζει ότι η μετάβαση σε 
οικονομικά αποδοτικές τεχνολογίες απαιτεί 
νέες δεξιότητες και επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση που θα 
περιλαμβάνουν περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση τόσο στον 
κατασκευαστικό κλάδο όσο και σε άλλους 
τομείς· ενθαρρύνει, εν προκειμένω, τα 
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κράτη μέλη να συνεχίσουν να 
χρησιμοποιούν τους πόρους για να 
παρέχουν τεχνική βοήθεια σε όλα τα 
επίπεδα (όπως το μέσο ELENA)· ζητεί, 
επιπλέον, από τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία με 
σκοπό την επανεκπαίδευση και την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων των 
εργαζομένων για τις νέες θέσεις εργασίας 
που θα προκύψουν σε μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

κράτη μέλη να συνεχίσουν να 
χρησιμοποιούν τους πόρους για να 
παρέχουν τεχνική βοήθεια σε όλα τα 
επίπεδα (όπως το μέσο ELENA)· ζητεί, 
επιπλέον, από τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά 
και επενδυτικά ταμεία με σκοπό την 
επανεκπαίδευση και την αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων των εργαζομένων για τις νέες 
θέσεις εργασίας που θα προκύψουν σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 101
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. αναγνωρίζει ότι η μετάβαση σε 
οικονομικά αποδοτικές τεχνολογίες απαιτεί 
νέες δεξιότητες και επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση που θα 
περιλαμβάνουν περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση τόσο στον 
κατασκευαστικό κλάδο όσο και σε άλλους 
τομείς· ενθαρρύνει, εν προκειμένω, τα 
κράτη μέλη να συνεχίσουν να 
χρησιμοποιούν τους πόρους για να 
παρέχουν τεχνική βοήθεια σε όλα τα 
επίπεδα (όπως το μέσο ELENA)· ζητεί, 
επιπλέον, από τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία με 
σκοπό την επανεκπαίδευση και την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων των 
εργαζομένων για τις νέες θέσεις εργασίας 
που θα προκύψουν σε μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

22. αναγνωρίζει ότι η μετάβαση σε 
οικονομικά αποδοτικές τεχνολογίες απαιτεί 
νέες δεξιότητες και επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση που θα 
περιλαμβάνουν περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση τόσο στον 
κατασκευαστικό κλάδο όσο και σε άλλους 
τομείς· ενθαρρύνει, εν προκειμένω, τα 
κράτη μέλη να συνεχίσουν να 
χρησιμοποιούν τους πόρους για να 
παρέχουν τεχνική βοήθεια σε όλα τα 
επίπεδα (όπως το μέσο ELENA)· ζητεί, 
επιπλέον, από τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία με 
σκοπό την επανεκπαίδευση και την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων των 
εργαζομένων για τις νέες θέσεις εργασίας 
που θα προκύψουν σε μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και την 
αποφυγή τυχόν ελλείψεων σε ειδικευμένου 
εργατικό δυναμικό στον εν λόγω τομέα· 

Or. ro
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Τροπολογία 102
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. ενθαρρύνει την παροχή περαιτέρω 
διοικητικής στήριξη στις ΤΠΑ με στόχο 
την ομαδοποίηση μικρών και μεσαίων 
έργων ενεργειακής απόδοσης, τα οποία 
κανονικά θα βρίσκονταν κάτω από το 
ελάχιστo χρηματοδοτικό όριο για 
πρόσβαση στα προγράμματα ELENA, 
JESSICA και στο πρόγραμμα της 
έξυπνης ενέργειας· εφιστά την προσοχή 
των κρατών μελών και της Επιτροπής 
στο γεγονός ότι οι μικρού και μεσαίου 
μεγέθους κωμοπόλεις και αγροτικές 
κοινότητες συχνά δεν διαθέτουν την 
απαραίτητη διοικητική ικανότητα για να 
αξιοποιήσουν πλήρως τα νέα 
χρηματοδοτικά μέσα· 

Or. en

Τροπολογία 103
Iosif Matula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει ότι ο συνδυασμός 
επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών 
μέσων μπορεί να αποτελέσει επιτυχή και 
καινοτόμο προσέγγιση για την 
προσέλκυση ιδιωτικής χρηματοδότησης, 
να δημιουργήσει νέα πρότυπα συμπράξεων 
ιδιωτικού – δημοσίου τομέα και να 

23. τονίζει ότι ο συνδυασμός 
επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών 
μέσων μπορεί να αποτελέσει επιτυχή και 
καινοτόμο προσέγγιση για την 
προσέλκυση ιδιωτικής χρηματοδότησης, 
να δημιουργήσει νέα πρότυπα συμπράξεων 
ιδιωτικού – δημοσίου τομέα και να 
ενισχύσει την καινοτομία· τονίζει τη 
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ενισχύσει την καινοτομία· σημασία της προσέλκυσης ιδιωτικών 
επενδύσεων στον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης τόσο από την ΕΕ όσο και από 
τρίτες χώρες·

Or. ro

Τροπολογία 104
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. τονίζει την ανάγκη παροχής 
χρηματοδότησης με όρους και 
οικονομικές προϋποθέσεις που να 
ανταποκρίνονται στη μακροπρόθεσμη 
ανάγκη για ολιστική και αποτελεσματική 
μετατροπή των υποδομών και των 
κτιρίων της Ευρώπης· 

Or. en

Τροπολογία 105
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. τονίζει τη σημασία της χρήσης 
καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων για 
την πλήρη μόχλευση των επενδύσεων που 
γίνονται στην ΕΕ σε ιδιωτικές κατοικίες, 
ιδίως όσον αφορά τη χρήση 
χρηματοδοτικών μέσων στον τομέα της 
στέγασης, ώστε να συνδυαστεί ο στόχος 
της ενεργειακής επάρκειας με την 
κοινωνική διάσταση·

Or. en
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Τροπολογία 106
Iosif Matula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. τονίζει ότι οι προσπάθειες για την 
εξεύρεση χρηματοδότησης με σκοπό την 
πραγματοποίηση επενδύσεων σε έργα 
ενεργειακής απόδοσης συχνά 
παρεμποδίζονται από την αγορά, από 
κανονιστικούς φραγμούς και εμπόδια που 
προκύπτουν από την έλλειψη αξιοπιστίας, 
όπως το υψηλό αρχικό κόστος για τους 
επενδυτές και η δυσκολία επακριβούς 
πρόβλεψης του δυναμικού εξοικονόμησης 
ενέργειας·

24. τονίζει ότι οι προσπάθειες για την 
εξεύρεση χρηματοδότησης με σκοπό την 
πραγματοποίηση επενδύσεων σε έργα 
ενεργειακής απόδοσης συχνά 
παρεμποδίζονται από την αγορά, από 
κανονιστικούς φραγμούς και εμπόδια που 
προκύπτουν από την έλλειψη αξιοπιστίας, 
όπως το υψηλό αρχικό κόστος για τους 
επενδυτές και η δυσκολία επακριβούς 
πρόβλεψης του δυναμικού εξοικονόμησης 
ενέργειας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
βρουν κατάλληλους τρόπους για την 
ενθάρρυνση των επενδύσεων στην 
ενεργειακή απόδοση των νοικοκυριών· 

Or. ro

Τροπολογία 107
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η τρέχουσα οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση και τα 
εκτεταμένα μέτρα λιτότητας που 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ
καθιστούν ολοένα δυσχερέστερη την 
εξεύρεση από τα κράτη μέλη των 
απαιτούμενων πόρων για τη 
συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων 
πολιτικής συνοχής που σχετίζονται με την 
ενεργειακή απόδοση· θεωρεί απαραίτητη, 

25. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η τρέχουσα οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση καθιστά ολοένα 
δυσχερέστερη την εξεύρεση από τα κράτη 
μέλη των απαιτούμενων πόρων για τη 
συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων 
πολιτικής συνοχής που σχετίζονται με την 
ενεργειακή απόδοση· θεωρεί απαραίτητη, 
εν προκειμένω, την εξεύρεση νέων 
καινοτόμων τρόπων χρηματοδότησης των 
έργων ενεργειακής απόδοσης·
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εν προκειμένω, την εξεύρεση νέων 
καινοτόμων τρόπων χρηματοδότησης των 
έργων ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 108
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η τρέχουσα οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση και τα 
εκτεταμένα μέτρα λιτότητας που 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ 
καθιστούν ολοένα δυσχερέστερη την 
εξεύρεση από τα κράτη μέλη των 
απαιτούμενων πόρων για τη 
συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων 
πολιτικής συνοχής που σχετίζονται με την 
ενεργειακή απόδοση· θεωρεί απαραίτητη, 
εν προκειμένω, την εξεύρεση νέων 
καινοτόμων τρόπων χρηματοδότησης των 
έργων ενεργειακής απόδοσης·

25. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η τρέχουσα οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση και τα 
εκτεταμένα μέτρα λιτότητας που 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ 
καθιστούν ολοένα δυσχερέστερη την 
εξεύρεση από τα κράτη μέλη των
απαιτούμενων πόρων για τη 
συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων 
πολιτικής συνοχής που σχετίζονται με την 
ενεργειακή απόδοση· θεωρεί απαραίτητη, 
εν προκειμένω, την εξεύρεση νέων 
καινοτόμων τρόπων χρηματοδότησης των 
έργων ενεργειακής απόδοσης, μεταξύ 
άλλων και από τον ιδιωτικό τομέα·

Or. de

Τροπολογία 109
Daniël van der Stoep

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η τρέχουσα οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση και τα 
εκτεταμένα μέτρα λιτότητας που 

25. επισημαίνει ότι η τρέχουσα οικονομική 
και χρηματοπιστωτική κρίση και τα 
εκτεταμένα μέτρα λιτότητας που 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ 
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εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ 
καθιστούν ολοένα δυσχερέστερη την 
εξεύρεση από τα κράτη μέλη των 
απαιτούμενων πόρων για τη 
συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων 
πολιτικής συνοχής που σχετίζονται με την 
ενεργειακή απόδοση· θεωρεί απαραίτητη, 
εν προκειμένω, την εξεύρεση νέων 
καινοτόμων τρόπων χρηματοδότησης 
των έργων ενεργειακής απόδοσης·

καθιστούν ολοένα δυσχερέστερη την 
εξεύρεση από τα κράτη μέλη των 
απαιτούμενων πόρων για τη 
συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων 
πολιτικής συνοχής που σχετίζονται με την 
ενεργειακή απόδοση·

Or. nl

Τροπολογία 110
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η τρέχουσα οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση και τα 
εκτεταμένα μέτρα λιτότητας που 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ 
καθιστούν ολοένα δυσχερέστερη την 
εξεύρεση από τα κράτη μέλη των 
απαιτούμενων πόρων για τη 
συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων 
πολιτικής συνοχής που σχετίζονται με την 
ενεργειακή απόδοση· θεωρεί απαραίτητη, 
εν προκειμένω, την εξεύρεση νέων 
καινοτόμων τρόπων χρηματοδότησης των 
έργων ενεργειακής απόδοσης·

25. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η τρέχουσα οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση και τα 
εκτεταμένα μέτρα λιτότητας που 
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ 
καθιστούν ολοένα δυσχερέστερη την 
εξεύρεση από τα κράτη μέλη των 
απαιτούμενων πόρων για τη 
συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων 
πολιτικής συνοχής που σχετίζονται με την 
ενεργειακή απόδοση· θεωρεί απαραίτητη, 
εν προκειμένω, την ανάπτυξη νέων 
καινοτόμων τρόπων χρηματοδότησης των 
έργων ενεργειακής απόδοσης· ζητεί από 
τα κράτη μέλη να άρουν τα υφιστάμενα 
εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση και να δημιουργήσουν 
στοχευμένα χρηματοδοτικά μέσα στο 
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, όπως 
μικροπιστώσεις, και να δώσουν τη 
δυνατότητα συνδυασμού με άλλα 
κονδύλια του προϋπολογισμού στο 
πλαίσιο του προγράμματος ΕΕΕ για 
πλήρη μόχλευση των επενδύσεων στην 
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ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 111
Daniël van der Stoep

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. αναγνωρίζει τη στήριξη της Επιτροπής 
όσον αφορά τον ενισχυμένο ρόλο που 
δίδεται σε νέα και καινοτόμα 
χρηματοδοτικά μέσα κατά την προσεχή 
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020·
τονίζει ότι η έλλειψη έγκαιρης παράδοσης 
και νομικής σαφήνειας αποτελεί 
σημαντική δυσκολία τόσο για τα κράτη 
μέλη όσο και για τους άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς που συμμετέχουν 
στη διαχείριση των εν λόγων μέσων· 
παροτρύνει την Επιτροπή να παρουσιάσει 
χωρίς καθυστέρηση προτάσεις για τη 
διάθεση «ετοιμοπαράδοτων» 
χρηματοδοτικών μέσων προς στήριξη 
μέτρων ενεργειακής απόδοσης·

26. αναγνωρίζει τη στήριξη της Επιτροπής 
όσον αφορά τον ενισχυμένο ρόλο που 
δίδεται σε νέα και καινοτόμα 
χρηματοδοτικά μέσα κατά την προσεχή 
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020· 
τονίζει ότι η έλλειψη έγκαιρης παράδοσης 
και νομικής σαφήνειας αποτελεί 
σημαντική δυσκολία τόσο για τα κράτη 
μέλη όσο και για τους άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς που συμμετέχουν 
στη διαχείριση των εν λόγων μέσων·

Or. nl

Τροπολογία 112
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. αναγνωρίζει τη στήριξη της Επιτροπής 
όσον αφορά τον ενισχυμένο ρόλο που 
δίδεται σε νέα και καινοτόμα 
χρηματοδοτικά μέσα κατά την προσεχή
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020· 

26. αναγνωρίζει τη στήριξη της Επιτροπής 
όσον αφορά τον ενισχυμένο ρόλο που 
δίδεται σε νέα και καινοτόμα 
χρηματοδοτικά μέσα κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020· τονίζει ότι η 
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τονίζει ότι η έλλειψη έγκαιρης παράδοσης 
και νομικής σαφήνειας αποτελεί 
σημαντική δυσκολία τόσο για τα κράτη 
μέλη όσο και για τους άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς που συμμετέχουν 
στη διαχείριση των εν λόγων μέσων· 
παροτρύνει την Επιτροπή να παρουσιάσει 
χωρίς καθυστέρηση προτάσεις για τη 
διάθεση «ετοιμοπαράδοτων» 
χρηματοδοτικών μέσων προς στήριξη 
μέτρων ενεργειακής απόδοσης·

έλλειψη έγκαιρης παράδοσης και νομικής
σαφήνειας αποτελεί σημαντική δυσκολία 
τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τους 
άλλους ενδιαφερόμενους φορείς που 
συμμετέχουν στη διαχείριση των εν λόγων 
μέσων· παροτρύνει την Επιτροπή να 
παρουσιάσει χωρίς καθυστέρηση 
προτάσεις για τη διάθεση 
«ετοιμοπαράδοτων» χρηματοδοτικών 
μέσων προς στήριξη μέτρων ενεργειακής 
απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 113
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές στον 
σχεδιασμό των εθνικών ταμείων 
ενεργειακής απόδοσης, όπου τα 
ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά 
ταμεία μπορούν να χρησιμοποιούνται ως 
εισφορά κεφαλαίου, ή ως κάτι ανάλογο, 
και να ευθυγραμμίζονται με πρόσθετες 
πηγές χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 114
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει 27. ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει 
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περαιτέρω τη στοχευμένη χρηματοδοτική 
στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
(ΕΤΑΑ) για έργα ενεργειακής απόδοσης· 
ζητεί από την ΕΤΕπ, την Τράπεζα 
Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης 
(CEB) και την ΕΤΑΑ να συστήσουν μια 
κοινή ομάδα εργασίας για την εξέταση 
εναλλακτικών λύσεων για νέα 
χρηματοδοτικά μέσα, τα οποία θα τεθούν 
στη διάθεση των κρατών μελών είτε από 
κοινού με τα εθνικά ταμεία ενεργειακής 
απόδοσης είτε μέσω αυτών, με σκοπό την 
τόνωση πρόσθετων επενδύσεων του 
ιδιωτικού τομέα·

περαιτέρω τη στοχευμένη χρηματοδοτική 
στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ), της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
(ΕΤΑΑ), της Τράπεζας Ανάπτυξης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ενεργειακής 
Απόδοσης (ΕΤΕΑ) για έργα ενεργειακής 
απόδοσης· ζητεί από την ΕΤΕπ, την 
Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης (CEB) και την ΕΤΑΑ να 
συστήσουν μια κοινή ομάδα εργασίας για 
την εξέταση εναλλακτικών λύσεων για νέα 
χρηματοδοτικά μέσα, τα οποία θα τεθούν 
στη διάθεση των κρατών μελών είτε από 
κοινού με τα εθνικά ταμεία ενεργειακής 
απόδοσης είτε μέσω αυτών, με σκοπό την 
τόνωση πρόσθετων επενδύσεων του 
ιδιωτικού τομέα·

Or. en

Τροπολογία 115
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. τονίζει ότι η διάθεση των κονδυλίων 
πρέπει να βασίζεται στις αρχές της 
αναλογικότητας, της σχέσης κόστους-
αποτελεσματικότητας και της 
οικονομικής αποτελεσματικότητας και 
ότι δεν πρέπει να αυξάνει τον διοικητικό 
φόρτο·

Or. en

Τροπολογία 116
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij
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Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Διαφορετικές κλιματικές καταστάσεις Διαφορετικές κλιματικές και 
αναταγωνιστικές καταστάσεις και τιμές 
της ενέργειας

Or. en

Τροπολογία 117
Maurice Ponga

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Διαφορετικές κλιματικές καταστάσεις Διαφορετικές κλιματικές και γεωγραφικές
καταστάσεις

Or. fr

Τροπολογία 118
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. επισημαίνει τη σημασία της 
προσαρμογής των μέτρων και των 
απαιτήσεων για ενεργειακή απόδοση στις
διαφορετικές κλιματικές καταστάσεις που 
επικρατούν στα διάφορα κράτη μέλη και 
περιφέρειες· ζητεί από την Επιτροπή να 
λάβει σοβαρά υπόψη το στοιχείο αυτό 
κατά την κατάρτιση δέσμης δεικτών 
επιδόσεων·

28. επισημαίνει τη σημασία της τακτικής 
αξιολόγησης του βαθμού στον οποίο τα 
μέτρα και οι απαιτήσεις για ενεργειακή 
απόδοση εξακολουθούν να είναι επαρκείς 
σε σχέση τόσο με τις διαφορετικές 
κλιματικές καταστάσεις όσο και με τον 
αντίκτυπο της ανταγωνιστικότητας στη 
βιομηχανία και στις ΜΜΕ καθώς και με 
τις επιπτώσεις των τιμών της ενέργειας
στα διάφορα κράτη μέλη και περιφέρειες· 
ζητεί από την Επιτροπή να λάβει σοβαρά 
υπόψη το στοιχείο αυτό κατά την 
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κατάρτιση δέσμης δεικτών επιδόσεων·

Or. en

Τροπολογία 119
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. επισημαίνει τη σημασία της 
προσαρμογής των μέτρων και των 
απαιτήσεων για ενεργειακή απόδοση στις 
διαφορετικές κλιματικές καταστάσεις που 
επικρατούν στα διάφορα κράτη μέλη και 
περιφέρειες· ζητεί από την Επιτροπή να 
λάβει σοβαρά υπόψη το στοιχείο αυτό 
κατά την κατάρτιση δέσμης δεικτών 
επιδόσεων·

28. επισημαίνει τη σημασία του τακτικού 
ελέγχου των μέτρων και των απαιτήσεων 
για ενεργειακή απόδοση στις διαφορετικές 
κλιματικές καταστάσεις, τους όρους 
ανταγωνισμού για τη βιομηχανία και τις 
ΜΜΕ και την εξέλιξη των τιμών της 
ενέργειας που επικρατούν στα διάφορα 
κράτη μέλη και περιφέρειες· ζητεί από την 
Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη το 
στοιχείο αυτό κατά την κατάρτιση δέσμης 
δεικτών επιδόσεων·

Or. de

Τροπολογία 120
Daniël van der Stoep

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. επισημαίνει τη σημασία της 
προσαρμογής των μέτρων και των 
απαιτήσεων για ενεργειακή απόδοση στις 
διαφορετικές κλιματικές καταστάσεις 
που επικρατούν στα διάφορα κράτη μέλη 
και περιφέρειες· ζητεί από την Επιτροπή 
να λάβει σοβαρά υπόψη το στοιχείο αυτό 
κατά την κατάρτιση δέσμης δεικτών 
επιδόσεων·

28. επισημαίνει ότι ο όρος «κλιματικές 
καταστάσεις» είναι απίστευτα ασαφής 
και έχει δημιουργηθεί από άτομα που 
έχουν εμμονή με την αλλαγή του 
κλίματος·
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Or. nl

Τροπολογία 121
Daniël van der Stoep

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. επισημαίνει τη σημασία της 
προσαρμογής των μέτρων και των 
απαιτήσεων για ενεργειακή απόδοση στις 
διαφορετικές κλιματικές καταστάσεις 
που επικρατούν στα διάφορα κράτη μέλη 
και περιφέρειες· ζητεί από την Επιτροπή 
να λάβει σοβαρά υπόψη το στοιχείο αυτό 
κατά την κατάρτιση δέσμης δεικτών 
επιδόσεων·

Or. nl

Τροπολογία 122
Maurice Ponga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να 
ληφθούν υπόψη οι γεωγραφικές 
ιδιαιτερότητες των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών όσον αφορά την ενεργειακή 
απόδοση ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα 
τα φυσικά πλεονεκτήματά τους που 
σχετίζονται με τον νησιωτικό χαρακτήρα 
τους (γεωθερμία, ηλιακή, αιολική και 
θαλάσσια ενέργεια)·

Or. fr
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Τροπολογία 123
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. εκφράζει τη στήριξή του για την 
πρόοδο που σημειώνεται στο πλαίσιο του 
προγράμματος MARIE ως προς την 
κατάρτιση μια μεσογειακής στρατηγικής 
για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
των κτιρίων· ζητεί, εν προκειμένω, από τα 
κράτη μέλη της περιοχής της Μεσογείου 
να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές 
προκειμένου να παράσχουν ένα βέλτιστο 
από πλευράς κόστους πρότυπο για τη νότια 
Ευρώπη·

29. εκφράζει τη στήριξή του για την 
πρόοδο που σημειώνεται στο πλαίσιο του 
προγράμματος MARIE ως προς την 
κατάρτιση μια μεσογειακής στρατηγικής 
για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
των κτιρίων· ζητεί, εν προκειμένω, από τα 
κράτη μέλη της περιοχής της Μεσογείου 
να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές 
προκειμένου να παράσχουν ένα βέλτιστο 
από πλευράς κόστους πρότυπο για τη νότια 
Ευρώπη· ζητεί τη δημιουργία ανάλογων 
προγραμμάτων σε άλλες ευρωπαϊκές 
περιφέρειες, ιδίως στην Κεντρική 
Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 124
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. εκφράζει τη στήριξή του για την 
πρόοδο που σημειώνεται στο πλαίσιο του 
προγράμματος MARIE ως προς την 
κατάρτιση μια μεσογειακής στρατηγικής 
για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
των κτιρίων· ζητεί, εν προκειμένω, από τα 
κράτη μέλη της περιοχής της Μεσογείου 
να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές 
προκειμένου να παράσχουν ένα βέλτιστο 
από πλευράς κόστους πρότυπο για τη νότια 
Ευρώπη·

29. εκφράζει τη στήριξή του για την 
πρόοδο που σημειώνεται στο πλαίσιο του 
προγράμματος MARIE ως προς την 
κατάρτιση μια μεσογειακής στρατηγικής 
για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
των κτιρίων· ζητεί, εν προκειμένω, από τα 
κράτη μέλη της περιοχής της Μεσογείου 
να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές 
προκειμένου να παράσχουν ένα βέλτιστο 
από πλευράς κόστους πρότυπο για τη νότια 
Ευρώπη· θεωρεί ότι ένας παρόμοιος 
μηχανισμός θα μπορούσε να θεσπιστεί 
και για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, 
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ιδίως στο πλαίσιο της τροπικής 
διάστασης που χαρακτηρίζει τις 
περισσότερες εξ αυτών αλλά όχι όλες·

Or. fr

Τροπολογία 125
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. ζητεί από τα κράτη μέλη να
καθορίσουν απαιτητικούς στόχους ώστε να 
διασφαλίσουν ότι τα δημόσια κτίρια και οι 
ιδιωτικές και κοινωνικές κατοικίες
πληρούν τα υψηλότερα ευρωπαϊκά 
πρότυπα ενεργειακής απόδοσης, καθώς και 
ότι υπόκεινται σε τακτική ενεργειακή 
πιστοποίηση·

30. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
καθορίσουν απαιτητικούς στόχους ώστε να 
διασφαλίσουν ότι τα δημόσια κτίρια 
πληρούν τα υψηλότερα ευρωπαϊκά 
πρότυπα ενεργειακής απόδοσης, όπως 
προβλέπει η οδηγία 2010/31/ΕΕ, καθώς 
και ότι υπόκεινται σε τακτική ενεργειακή 
πιστοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 126
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
καθορίσουν απαιτητικούς στόχους ώστε να 
διασφαλίσουν ότι τα δημόσια κτίρια και οι 
ιδιωτικές και κοινωνικές κατοικίες
πληρούν τα υψηλότερα ευρωπαϊκά 
πρότυπα ενεργειακής απόδοσης, καθώς και 
ότι υπόκεινται σε τακτική ενεργειακή 
πιστοποίηση·

30. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
καθορίσουν απαιτητικούς στόχους ώστε να 
διασφαλίσουν ότι τα δημόσια κτίρια 
πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
ενεργειακής απόδοσης, καθώς και ότι 
υπόκεινται σε τακτική ενεργειακή 
πιστοποίηση·

Or. de
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Τροπολογία 127
Daniël van der Stoep

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
καθορίσουν απαιτητικούς στόχους ώστε 
να διασφαλίσουν ότι τα δημόσια κτίρια και 
οι ιδιωτικές και κοινωνικές κατοικίες 
πληρούν τα υψηλότερα ευρωπαϊκά 
πρότυπα ενεργειακής απόδοσης, καθώς και 
ότι υπόκεινται σε τακτική ενεργειακή 
πιστοποίηση·

30. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
καθορίσουν μη συγκεκριμένους στόχους 
ώστε να διασφαλίσουν ότι τα δημόσια 
κτίρια και οι ιδιωτικές και κοινωνικές 
κατοικίες πληρούν τα υψηλότερα 
ευρωπαϊκά πρότυπα ενεργειακής 
απόδοσης, καθώς και ότι υπόκεινται σε 
τακτική ενεργειακή πιστοποίηση·

Or. nl

Τροπολογία 128
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
καθορίσουν απαιτητικούς στόχους ώστε να 
διασφαλίσουν ότι τα δημόσια κτίρια και οι 
ιδιωτικές και κοινωνικές κατοικίες 
πληρούν τα υψηλότερα ευρωπαϊκά 
πρότυπα ενεργειακής απόδοσης, καθώς και 
ότι υπόκεινται σε τακτική ενεργειακή 
πιστοποίηση·

30. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
καθορίσουν απαιτητικούς στόχους ώστε να 
διασφαλίσουν ότι τα δημόσια κτίρια και τα 
κτίρια που εξυπηρετούν άλλους σκοπούς,
συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών και 
κοινωνικών κατοικιών, πληρούν τα 
υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα 
ενεργειακής απόδοσης, καθώς και ότι 
υπόκεινται σε τακτική ενεργειακή 
πιστοποίηση·

Or. ro

Τροπολογία 129
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι 
δεν έχουν ακόμα τεθεί και/ή εκτιμηθεί οι 
στόχοι της ΕΕ για όλα τα κράτη μέλη, 
όπως ορίζεται στην οδηγία για την 
ενεργειακή απόδοση· τονίζει ότι, 
προκειμένου να υλοποιηθεί η δέσμευση 
για την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «ΕΕ 2020», πρέπει να 
προσδιοριστούν σαφείς στόχοι για κάθε 
κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 130
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει 
τους κοινούς δείκτες ενεργειακής 
απόδοσης που πρέπει να εφαρμοστούν και 
να χρησιμοποιηθούν από τα κράτη μέλη 
κατά την προσεχή περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020·

31. ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει 
στην πολιτική συνοχής τους κοινούς 
δείκτες ενεργειακής απόδοσης που πρέπει 
να εφαρμοστούν και να χρησιμοποιηθούν 
από τα κράτη μέλη κατά την προσεχή 
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020·

Or. en

Τροπολογία 131
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει 
τους κοινούς δείκτες ενεργειακής 

31. ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει 
τους κοινούς δείκτες ενεργειακής 
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απόδοσης που πρέπει να εφαρμοστούν και 
να χρησιμοποιηθούν από τα κράτη μέλη 
κατά την προσεχή περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020·

απόδοσης που πρέπει να εφαρμοστούν και 
να χρησιμοποιηθούν από τα κράτη μέλη 
κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-
2020·

Or. en

Τροπολογία 132
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
δεόντως υπόψη την οικονομική, 
γεωγραφική και κοινωνική κατάσταση 
κατά τον καθορισμό για κάθε κράτος 
μέλος ή περιφέρεια του κόστους 
επένδυσης που απαιτείται για την 
επίτευξη εξοικονόμησης μίας kWh·

Or. lt

Τροπολογία 133
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει, 
χωρίς καθυστέρηση, κατευθυντήριες 
γραμμές για την αξιολόγηση των έργων 
ενεργειακής απόδοσης, οι οποίες θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για 
την καθιέρωση μηχανισμού αξιολόγησης, 
παρακολούθησης και ελέγχου των έργων·

32. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει, 
σε συνεννόηση με τα κράτη μέλη, 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
αξιολόγηση των έργων ενεργειακής 
απόδοσης, οι οποίες θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν τη βάση για την καθιέρωση 
μηχανισμού αξιολόγησης, 
παρακολούθησης και ελέγχου των έργων·

Or. en
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Τροπολογία 134
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει, 
χωρίς καθυστέρηση, κατευθυντήριες 
γραμμές για την αξιολόγηση των έργων 
ενεργειακής απόδοσης, οι οποίες θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για 
την καθιέρωση μηχανισμού αξιολόγησης, 
παρακολούθησης και ελέγχου των έργων·

32. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει, 
χωρίς καθυστέρηση, κατευθυντήριες 
γραμμές για την αξιολόγηση των έργων 
ενεργειακής απόδοσης, οι οποίες θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για 
την καθιέρωση μηχανισμού αξιολόγησης, 
παρακολούθησης και ελέγχου των έργων 
και να εξακριβώσει την οικονομική 
αποδοτικότητα·

Or. lt

Τροπολογία 135
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν δείκτες αποτελεσμάτων και
κριτήρια επιλογής για τα έργα ενεργειακής 
απόδοσης, οι οποίοι να μετρούν το 
πραγματικό δυναμικό εξοικονόμησης 
ενέργειας·

33. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν δείκτες αποτελεσμάτων 
καθώς επίσης και τη χρήση διαφανών 
κριτηρίων επιλογής έργου και κόστος 
πρότυπης επένδυσης ανά μονάδα 
ενέργειας προς εξοικονόμηση, σε 
συνδυασμό με μέγιστη αποδεκτή απλή 
περίοδο αποπληρωμής για τα έργα της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 136
Lena Kolarska-Bobińska
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. σημειώνει την πλέον πρόσφατη έκθεση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την 
οικονομική αποδοτικότητα των 
επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή 
απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής 
Συνοχής· επισημαίνει τη σύσταση του 
Συνεδρίου για τη χρήση διάφανων και 
αυστηρότερων κριτηρίων επιλογής έργων 
τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο 
κρατών μελών· συμφωνεί με το 
συμπέρασμα του Συνεδρίου ότι τα 
κριτήρια αξιολόγησης που 
χρησιμοποιούνται κατά τη λήψη μιας 
απόφασης για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων πρέπει να είναι σαφέστερα και 
περισσότερο ακριβή όσον αφορά τον 
τρόπο με τον οποίο πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι πτυχές ενεργειακής απόδοσης·

34. σημειώνει την πλέον πρόσφατη έκθεση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την 
οικονομική αποδοτικότητα των 
επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή 
απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής 
Συνοχής· επισημαίνει τη σύσταση του 
Συνεδρίου για τη χρήση διάφανων και 
αυστηρότερων κριτηρίων επιλογής έργων 
τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο 
κρατών μελών· επισημαίνει το 
συμπέρασμα του Συνεδρίου ότι τα 
κριτήρια αξιολόγησης που 
χρησιμοποιούνται κατά τη λήψη μιας 
απόφασης για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων πρέπει να είναι σαφέστερα και 
περισσότερο ακριβή όσον αφορά τον 
τρόπο με τον οποίο πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι πτυχές ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 137
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. σημειώνει την πλέον πρόσφατη έκθεση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την 
οικονομική αποδοτικότητα των 
επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή 
απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής 
Συνοχής· επισημαίνει τη σύσταση του 
Συνεδρίου για τη χρήση διάφανων και 
αυστηρότερων κριτηρίων επιλογής έργων 
τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο 
κρατών μελών· συμφωνεί με το 
συμπέρασμα του Συνεδρίου ότι τα 
κριτήρια αξιολόγησης που 

34. σημειώνει την πλέον πρόσφατη έκθεση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την 
οικονομική αποδοτικότητα των 
επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή 
απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής 
Συνοχής· επισημαίνει τη σύσταση του 
Συνεδρίου για τη χρήση διάφανων και 
αυστηρότερων κριτηρίων επιλογής έργων 
τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο 
κρατών μελών· συμφωνεί με το 
συμπέρασμα του Συνεδρίου ότι τα 
κριτήρια αξιολόγησης που 
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χρησιμοποιούνται κατά τη λήψη μιας 
απόφασης για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων πρέπει να είναι σαφέστερα και 
περισσότερο ακριβή όσον αφορά τον 
τρόπο με τον οποίο πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι πτυχές ενεργειακής απόδοσης·

χρησιμοποιούνται κατά τη λήψη μιας 
απόφασης για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων πρέπει να είναι σαφέστερα και 
περισσότερο ακριβή όσον αφορά τον 
τρόπο με τον οποίο πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι πτυχές ενεργειακής απόδοσης 
προκειμένου να αποτρέπονται επενδύσεις 
που γίνονται στον γενικό εκσυγχρονισμό 
και όχι σε στοχευμένα μέτρα της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 138
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. σημειώνει, ωστόσο, ότι η αξιολόγηση 
του Συνεδρίου είναι κάπως περιορισμένη 
ως προς το δείγμα και την περίοδο 
αποπληρωμής· τονίζει ότι η πολιτική 
συνοχής αποτελεί ολοκληρωμένη πολιτική 
και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να 
ακολουθείται μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση βασιζόμενη σε ανάλυση 
κόστους ολόκληρου του κύκλου ζωής κατά 
την αξιολόγηση των έργων·

35. σημειώνει, ωστόσο, ότι η αξιολόγηση 
του Συνεδρίου είναι κάπως περιορισμένη 
ως προς το μέγεθος του δείγματος σε 
τέσσερα επιχειρησιακά προγράμματα σε 
τρία κράτη μέλη, την περίοδο 
αποπληρωμής, τις ημερομηνίες των 
έργων, καθιστώντας δύσκολη την 
προβολή τους στην πολιτική συνολικά· 
τονίζει ότι η πολιτική ενεργειακής 
απόδοσης έχει αναπτυχθεί σημαντικά τα 
τελευταία χρόνια, από τότε που τα 
ελεγχθέντα προγράμματα αποτέλεσαν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης· τονίζει ότι 
η πολιτική συνοχής αποτελεί 
ολοκληρωμένη πολιτική και ότι, ως εκ 
τούτου, πρέπει να ακολουθείται μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση βασιζόμενη σε 
ανάλυση κόστους ολόκληρου του κύκλου 
ζωής κατά την αξιολόγηση των έργων·

Or. en

Τροπολογία 139
Elisabeth Schroedter
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. επισημαίνει την απάντηση της 
Επιτροπής στα πορίσματα του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, συγκεκριμένα το 
συμπέρασμα ότι ενδεχομένως να υπάρχει 
σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των 
αποτελεσμάτων μιας «εκτίμησης των 
αναγκών» και μιας προσέγγισης 
«κόστους-αποδοτικότητας», και ότι μια 
εκτίμηση των αναγκών μπορεί να 
οδηγήσει σε διαφορετική ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων, ότι είναι σημαντικό να 
υιοθετηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
για επενδύσεις σε δημόσια κτίρια και ότι 
οι ριζικές ανακαινίσεις μπορεί να 
χρειάζονται μεγαλύτερη περίοδο 
αποπληρωμής·

Or. en

Τροπολογία 140
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. τονίζει ότι η κατανάλωση ενέργειας 
στα κτίρια αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο 
ποσοστό –40%– της συνολικής τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι τα 
περισσότερα κράτη μέλη δεν κατορθώνουν 
να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό 
εξοικονόμησης ενέργειας των κτιρίων· 
ζητεί από την Επιτροπή να εξεύρει 
τρόπους για να διασφαλίσει ότι το 
μεγαλύτερο δυναμικό εξοικονόμησης 
ενέργειας δεν θα μείνει ανεκμετάλλευτο·

36. τονίζει ότι η κατανάλωση ενέργειας 
στα κτίρια αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο 
ποσοστό –40%– της συνολικής τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ το 2010, 
εκ του οποίου το 26,7% ήταν οικιακή 
κατανάλωση· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι τα περισσότερα κράτη μέλη 
δεν κατορθώνουν να αξιοποιήσουν πλήρως 
το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας των 
κτιρίων· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξεύρει τρόπους για να ενθαρρύνει ότι το 
μεγαλύτερο δυναμικό εξοικονόμησης 
ενέργειας δεν θα μείνει ανεκμετάλλευτο·
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Or. en

Τροπολογία 141
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. τονίζει ότι η κατανάλωση ενέργειας 
στα κτίρια αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο 
ποσοστό –40%– της συνολικής τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι τα 
περισσότερα κράτη μέλη δεν κατορθώνουν 
να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό 
εξοικονόμησης ενέργειας των κτιρίων· 
ζητεί από την Επιτροπή να εξεύρει 
τρόπους για να διασφαλίσει ότι το 
μεγαλύτερο δυναμικό εξοικονόμησης 
ενέργειας δεν θα μείνει ανεκμετάλλευτο·

36. τονίζει ότι η κατανάλωση ενέργειας 
στα κτίρια αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο 
ποσοστό –40%– της συνολικής τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι τα 
περισσότερα κράτη μέλη δεν κατορθώνουν
να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό 
εξοικονόμησης ενέργειας των κτιρίων· 
ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
υποβάλει πρόταση που θα περιλαμβάνει 
σαφείς και δεσμευτικούς στόχους για την 
ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων στα 
κράτη μέλη της Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 142
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. τονίζει ότι η κατανάλωση ενέργειας 
στα κτίρια αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο 
ποσοστό –40%– της συνολικής τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι τα 
περισσότερα κράτη μέλη δεν κατορθώνουν 
να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό 
εξοικονόμησης ενέργειας των κτιρίων· 
ζητεί από την Επιτροπή να εξεύρει 
τρόπους για να διασφαλίσει ότι το 

36. τονίζει ότι η κατανάλωση ενέργειας 
στα κτίρια αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο 
ποσοστό –40%– της συνολικής τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ και 
παράγει το 36% των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα της Ένωσης· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι τα 
περισσότερα κράτη μέλη δεν κατορθώνουν 
να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό 
εξοικονόμησης ενέργειας των κτιρίων· 
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μεγαλύτερο δυναμικό εξοικονόμησης 
ενέργειας δεν θα μείνει ανεκμετάλλευτο·

ζητεί από την Επιτροπή να εξεύρει 
τρόπους για να διασφαλίσει ότι το 
μεγαλύτερο δυναμικό εξοικονόμησης 
ενέργειας δεν θα μείνει ανεκμετάλλευτο·

Or. en

Τροπολογία 143
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. υπενθυμίζει ότι τα κτίρια έχουν 
φυσικό κύκλο ανακαίνισης που διαρκεί 40 
έτη και ότι έχουν αναπτυχθεί οι 
τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας 
στον τομέα αυτό, ενώ τα περισσότερα 
εμπόδια που αποτρέπουν την πλήρη 
αξιοποίηση του δυναμικού 
εξοικονόμησης ενέργειας είναι μη 
τεχνικού χαρακτήρα· επισημαίνει επίσης 
ότι, λόγω της φύσης των έργων 
ανακαίνισης στην ΕΕ, τα οποία συχνά 
είναι λιγότερο ορατά, μικρότερα και πιο 
δύσκολο να ομαδοποιηθούν, τα 
ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά 
ταμεία διαδραματίζουν πολύ σημαντικό 
ρόλο στην παροχή της χρηματοδότησης 
που απαιτείται για την υπέρβαση των εν 
λόγω εμποδίων·

Or. en

Τροπολογία 144
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. σημειώνει ότι το δυναμικό 
εξοικονόμησης ενέργειας, το οποίο 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
ύπαρξη του υφιστάμενου κτιριακού 
δυναμικού, δεν είναι ομοιόμορφα 
κατανεμημένο στα κράτη μέλη·

37. σημειώνει ότι το δυναμικό
εξοικονόμησης ενέργειας, το οποίο 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
ύπαρξη του υφιστάμενου κτιριακού 
δυναμικού, δεν είναι ομοιόμορφα 
κατανεμημένο στις περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 145
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. σημειώνει ότι το δυναμικό 
εξοικονόμησης ενέργειας, το οποίο 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
ύπαρξη του υφιστάμενου κτιριακού 
δυναμικού, δεν είναι ομοιόμορφα 
κατανεμημένο στα κράτη μέλη·

37. σημειώνει ότι το δυναμικό 
εξοικονόμησης ενέργειας, το οποίο 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
ύπαρξη του υφιστάμενου κτιριακού 
δυναμικού, δεν είναι ομοιόμορφα 
κατανεμημένο στα κράτη μέλη· ζητεί από 
τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τον ορισμό 
της «αξιοπρεπούς κατοικίας» 
συμπεριλαμβάνοντας σε αυτόν και 
πρότυπα ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 146
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. τονίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις στην 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 
απαιτούνται ιδίως στα νέα κράτη μέλη, 

38. τονίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις στην 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 
απαιτούνται ιδίως στις λιγότερο 
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όπου υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες 
για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
μέσω οικονομικά αποδοτικών μέτρων·

ανεπτυγμένες περιφέρειες και στα κράτη 
μέλη δικαιούχους του Ταμείου Συνοχής, 
όπου υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες 
για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
μέσω οικονομικά αποδοτικών μέτρων·

Or. fr

Τροπολογία 147
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενεργειακής απόδοσης στον τομέα της 
κοινωνικής στέγασης· καλεί τα κράτη 
μέλη να επιτρέψουν την εξοικονόμηση 
ενέργειας μέσω του εκσυγχρονισμού της 
κοινωνικής στέγασης, που θα 
καταπολεμήσει την ενεργειακή ένδεια· 
τάσσεται υπέρ του να δοθεί 
προτεραιότητα στις επενδύσεις στην 
ενεργειακή απόδοση και στη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών σε κοινωνική και 
οικονομική στέγαση· προτρέπει τα κράτη 
μέλη να θεσπίσουν ολοκληρωμένα μέτρα 
που θα βασίζονται σε τοπικούς ελέγχους 
ενέργειας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και 
στον δημόσιο τομέα, ιδίως μέσα από τη 
χρήση αποτελεσματικής, 
μακροπρόθεσμης μόχλευσης, ώστε να 
καταστούν οι κατοικίες πιο ενεργειακά 
αποδοτικές, τόσο σε αστικές όσο και σε 
αγροτικές περιοχές, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι το γεγονός αυτό δεν θα 
οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του 
κόστους στέγασης για τους ενοικιαστές 
από τη στιγμή που λαμβάνεται υπόψη η 
εξοικονόμηση ενέργειας· ζητεί από την 
Επιτροπή να συντονίσει τις προσπάθειες 
αυτές και να εξετάσει την πιθανότητα 
θέσπισης μέτρων ενθάρρυνσης·
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Or. en

Τροπολογία 148
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39α. επισημαίνει ότι οι αγροτικές και οι 
απομακρυσμένες περιοχές διαθέτουν 
ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών μορφών 
αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας, η 
οποία μειώνει τις απώλειες ενέργειας που 
προκαλούνται εξαιτίας της μεταφοράς 
ηλεκτρισμού σε μεγάλες αποστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 149
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. ζητεί από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
να επιταχύνουν την ανακαίνιση των 
κτιρίων που έχουν στην κατοχή τους 
χρησιμοποιώντας χρηματοδότηση μέσω 
της πολιτικής συνοχής για να παρέχουν 
την απαιτούμενη μόχλευση και να 
αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση·

40. ζητεί από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
να επιταχύνουν την ανακαίνιση των 
κτιρίων που έχουν στην κατοχή τους, ενώ 
παράλληλα να προωθούν και να βοηθούν 
τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να επενδύουν 
σε έργα της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 150
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40α. ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στις δυσκολίες που 
προκύπτουν από τη συγκυριότητα των 
συγκροτημάτων κατοικιών, τα οποία 
αποτελούν ένα δύσκολο πρόβλημα 
καιροσκοπικής συμπεριφοράς·

Or. en

Τροπολογία 151
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. ζητεί από την Επιτροπή να 
ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με 
τις πραγματικές δυνατότητες της εκ 
θεμελίων ανακαίνισης του υφιστάμενου 
κτιριακού δυναμικού, στηρίζοντας τα 
κράτη μέλη στην κατάρτιση εθνικών 
χαρτών πορείας σχετικά με την 
ανακαίνιση κτιρίων· συνιστά οι εν λόγω 
χάρτες πορείας να καταρτισθούν
παράλληλα με τις προτάσεις για 
επιχειρησιακά προγράμματα, να 
επικεντρωθούν στην ενσωμάτωση της 
χρήσης καινοτόμων χρηματοδοτικών 
μέσων και να συμπεριλάβουν ενδεικτικά 
χρονικά όρια με σκοπό την οικοδόμηση 
της εμπιστοσύνης των επενδυτών·

41. ζητεί από την Επιτροπή να 
ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με 
τις πραγματικές δυνατότητες της εκ 
θεμελίων ανακαίνισης και της σταδιακής 
ριζικής ανακαίνισης του υφιστάμενου 
κτιριακού δυναμικού, στηρίζοντας τα 
κράτη μέλη στην κατάρτιση εθνικών 
στρατηγικών ανακαίνισης κτιρίων· 
συνιστά οι εν λόγω στρατηγικές να 
αναπτυχθούν παράλληλα με τις προτάσεις 
για επιχειρησιακά προγράμματα, να 
επικεντρωθούν στην ενσωμάτωση της 
χρήσης καινοτόμων χρηματοδοτικών 
μέσων και να συμπεριλάβουν ενδεικτικά 
χρονικά όρια με σκοπό την οικοδόμηση 
της εμπιστοσύνης των επενδυτών·

Or. en
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Τροπολογία 152
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. ζητεί από την Επιτροπή να 
ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με 
τις πραγματικές δυνατότητες της εκ 
θεμελίων ανακαίνισης του υφιστάμενου 
κτιριακού δυναμικού, στηρίζοντας τα 
κράτη μέλη στην κατάρτιση εθνικών 
χαρτών πορείας σχετικά με την ανακαίνιση 
κτιρίων· συνιστά οι εν λόγω χάρτες 
πορείας να καταρτισθούν παράλληλα με 
τις προτάσεις για επιχειρησιακά 
προγράμματα, να επικεντρωθούν στην 
ενσωμάτωση της χρήσης καινοτόμων 
χρηματοδοτικών μέσων και να 
συμπεριλάβουν ενδεικτικά χρονικά όρια με 
σκοπό την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης 
των επενδυτών·

41. ζητεί από την Επιτροπή να 
ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με 
τις πραγματικές δυνατότητες της εκ 
θεμελίων ανακαίνισης του υφιστάμενου 
κτιριακού δυναμικού, στηρίζοντας τα 
κράτη μέλη και τις περιφέρειες στην 
κατάρτιση εθνικών χαρτών πορείας 
σχετικά με την ανακαίνιση κτιρίων· 
συνιστά οι εν λόγω χάρτες πορείας να 
καταρτισθούν παράλληλα με τις προτάσεις 
για επιχειρησιακά προγράμματα, να 
επικεντρωθούν στην ενσωμάτωση της 
χρήσης καινοτόμων χρηματοδοτικών 
μέσων και να συμπεριλάβουν ενδεικτικά 
χρονικά όρια με σκοπό την οικοδόμηση 
της εμπιστοσύνης των επενδυτών·

Or. en

Τροπολογία 153
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41α. υπογραμμίζει, ωστόσο, τις 
σημαντικές απώλειες ενέργειας που 
σχετίζονται με άλλους τομείς 
δραστηριότητας, ιδίως τις μηχανές, τις 
εργαλειομηχανές και τις μηχανές 
εσωτερικής καύσης, οι οποίοι έχουν 
ακόμα πιο μικρή ενεργειακή απόδοση· 
είναι της άποψης ότι ιδίως τα έργα στον 
τομέα της έρευνας και της εφαρμοσμένης 
έρευνας που βελτιώνουν την ενεργειακή 
απόδοση του εν λόγω είδους μηχανών θα 
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πρέπει να χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο 
της πολιτικής συνοχής·

Or. fr

Τροπολογία 154
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

42. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην 
Επιτροπή των Περιφερειών.

Or. en


