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Τροπολογία 1
Adam Szejnfeld

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι, για να ανταποκριθεί 
στις παγκόσμιες προκλήσεις του 
ενεργειακού τομέα και να επιτύχει τους 
στόχους της όσον αφορά την ενέργεια και 
την κλιματική αλλαγή, η ΕΕ πρέπει να 
αναλάβει κοινή δράση σε διεθνές επίπεδο·

1. υπενθυμίζει ότι, για να ανταποκριθεί 
στις προκλήσεις της οικοδόμησης μιας 
στρατηγικής ενεργειακής ασφάλειας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να αναλάβει επίσης δράση σε 
διεθνές επίπεδο·

Or. pl

Τροπολογία 2
Marine Le Pen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι, για να ανταποκριθεί στις 
παγκόσμιες προκλήσεις του ενεργειακού 
τομέα και να επιτύχει τους στόχους της 
όσον αφορά την ενέργεια και την κλιματική 
αλλαγή, η ΕΕ πρέπει να αναλάβει κοινή 
δράση σε διεθνές επίπεδο·

1. υπενθυμίζει ότι, για να 
ανταποκριθεί στις ευρωπαϊκές 
προκλήσεις του ενεργειακού τομέα,
για να επιτύχει τους στόχους της όσον 
αφορά την ενέργεια και την κλιματική 
αλλαγή και να δώσει τη δυνατότητα 
στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν 
αποτελεσματικές και βιώσιμες 
βιομηχανικές πολιτικές σε εθνικό 
επίπεδο, η ΕΕ πρέπει να εξετάσει 
επίσης ένα πλαίσιο για ευρωπαϊκή 
συνεργασία στον τομέα του 
ενεργειακού εφοδιασμού·

Or. fr
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Τροπολογία 3
David Borrelli, Tiziana Beghin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι, για να ανταποκριθεί 
στις παγκόσμιες προκλήσεις του 
ενεργειακού τομέα και να επιτύχει τους 
στόχους της όσον αφορά την ενέργεια και 
την κλιματική αλλαγή, η ΕΕ πρέπει να 
αναλάβει κοινή δράση σε διεθνές επίπεδο·

1. υπενθυμίζει ότι, για να ανταποκριθεί 
στις παγκόσμιες προκλήσεις του 
ενεργειακού τομέα, να διατηρήσει την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και να 
επιτύχει τους στόχους της όσον αφορά την 
ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, η ΕΕ 
πρέπει να αναλάβει κοινή δράση σε διεθνές 
επίπεδο, ιδίως μέσω της εξέτασης 
επιλογών οι οποίες ενδέχεται να 
συμπεριλαμβάνουν τη θέσπιση 
εσωτερικών μηχανισμών επιστροφής ή 
μέτρων διασυνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα προκειμένου να διασφαλιστούν 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού με 
εμπορικούς εταίρους της ΕΕ και 
ανταγωνιστές που δεν δεσμεύονται από 
περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 4
Jan Zahradil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι, για να ανταποκριθεί 
στις παγκόσμιες προκλήσεις του 
ενεργειακού τομέα και να επιτύχει τους 
στόχους της όσον αφορά την ενέργεια και 
την κλιματική αλλαγή, η ΕΕ πρέπει να 
αναλάβει κοινή δράση σε διεθνές επίπεδο·

1. υπενθυμίζει ότι, για να ανταποκριθεί 
στις παγκόσμιες προκλήσεις του 
ενεργειακού τομέα και να επιτύχει τους 
στόχους της όσον αφορά την ενέργεια και 
την κλιματική αλλαγή, τα κράτη μέλη της 
ΕΕ πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους
σε διεθνές επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 5
Davor Ivo Stier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι, για να ανταποκριθεί 
στις παγκόσμιες προκλήσεις του 
ενεργειακού τομέα και να επιτύχει τους 
στόχους της όσον αφορά την ενέργεια και 
την κλιματική αλλαγή, η ΕΕ πρέπει να 
αναλάβει κοινή δράση σε διεθνές επίπεδο·

1. υπενθυμίζει ότι, για να ανταποκριθεί 
στις παγκόσμιες προκλήσεις του 
ενεργειακού τομέα και να επιτύχει τους 
στόχους της όσον αφορά την ενέργεια και 
την κλιματική αλλαγή, η ΕΕ πρέπει να 
αναλάβει κοινή δράση σε διεθνές επίπεδο· 
εν προκειμένω, επισημαίνει ότι επί του 
παρόντος υφίσταται επείγουσα ανάγκη να 
βελτιωθεί και να ενισχυθεί η συνεργασία 
και ο συντονισμός μεταξύ των χωρών της 
ΕΕ στον τομέα της ενεργειακής 
ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 6
Helmut Scholz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι, για να ανταποκριθεί 
στις παγκόσμιες προκλήσεις του 
ενεργειακού τομέα και να επιτύχει τους 
στόχους της όσον αφορά την ενέργεια και 
την κλιματική αλλαγή, η ΕΕ πρέπει να 
αναλάβει κοινή δράση σε διεθνές επίπεδο·

1. υπενθυμίζει ότι, για να ανταποκριθεί 
στις παγκόσμιες προκλήσεις του 
ενεργειακού τομέα και να επιτύχει τους 
στόχους της όσον αφορά την ενέργεια και 
την κλιματική αλλαγή, η ΕΕ πρέπει να 
αναλάβει κοινή δράση σε διεθνές επίπεδο· 
τονίζει ότι ο μετριασμός της ενεργειακής 
ζήτησης είναι το πιο αποτελεσματικό 
εργαλείο όσον αφορά τη μείωση της 
ενεργειακής εξάρτησης από τρίτους και 
την επίτευξη των κλιματικών στόχων·

Or. en
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Τροπολογία 7
Christofer Fjellner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι, για να ανταποκριθεί 
στις παγκόσμιες προκλήσεις του 
ενεργειακού τομέα και να επιτύχει τους 
στόχους της όσον αφορά την ενέργεια και 
την κλιματική αλλαγή, η ΕΕ πρέπει να 
αναλάβει κοινή δράση σε διεθνές επίπεδο·

1. υπενθυμίζει ότι, για να ανταποκριθεί 
στις παγκόσμιες προκλήσεις του 
ενεργειακού τομέα και να επιτύχει τους 
στόχους της όσον αφορά την ενέργεια και 
την κλιματική αλλαγή, η ΕΕ πρέπει να 
αναλάβει κοινή δράση σε διεθνές επίπεδο, 
μέσω της αντιμετώπισης του ζητήματος 
της ενεργειακής ασφάλειας, όπου είναι 
αυτό δυνατόν, στον τομέα της πολιτικής 
διεθνούς εμπορίου·

Or. en

Τροπολογία 8
Klaus Buchner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. υπενθυμίζει ότι η σταδιακή 
κατάργηση επιδοτήσεων για ενεργειακές 
πηγές υδρογονανθράκων όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 2.1 του 
πρωτοκόλλου του Κιότο θα ήταν ένα 
ευπρόσδεκτο βήμα προς τη συμπερίληψη 
ενεργειακών κεφαλαίων σε μελλοντικές 
εμπορικές συμφωνίες και με αυτόν τον 
τρόπο θα προωθείτο η ικανότητα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαφοροποιήσει 
τη διεθνή βάση εφοδιασμού της·

Or. en



AM\1056925EL.doc 7/47 PE549.391v02-00

EL

Τροπολογία 9
Klaus Buchner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. πιστεύει σθεναρά ότι μια 
μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή στρατηγική 
πρέπει να βασίζεται στην 
αποτελεσματικότητα, τη διασύνδεση και 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 10
Marine Le Pen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη 
αποτελούν το κύριο λειτουργικό επίπεδο 
για τη διασφάλιση της ενεργειακής τους 
ασφάλειας και, κατά συνέπεια, για τη 
σύγκλιση προς την ενεργειακή ασφάλεια 
στην Ένωση· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προωθήσει 
τις εθνικές ενεργειακές πολιτικές, 
προάγοντας παράλληλα τη συνεργασία 
στον τομέα αυτόν, σύμφωνα με την αρχή 
της επικουρικότητας·

Or. fr

Τροπολογία 11
Jan Zahradil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2



PE549.391v02-00 8/47 AM\1056925EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει ότι η ενέργεια αποτελεί 
βασική·ανθρώπινη ανάγκη· επιμένει, 
συνεπώς, ότι η στρατηγική της ΕΕ για την 
ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να 
διασφαλίσει οικονομικά προσιτή
πρόσβαση στην ενέργεια για όλους και να 
ενδυναμώσει τις δημόσιες διαδικασίες 
ελέγχου και ρύθμισης·

2. επαναλαμβάνει ότι η ενέργεια αποτελεί 
ζωτικό παράγοντα για την ανθρώπινη 
οικονομική δραστηριότητα και τη 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα· 
επιμένει, συνεπώς, ότι η στρατηγική της 
ΕΕ για την ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να 
διασφαλίσει σταθερή, ασφαλή και 
προβλέψιμη πρόσβαση στην ενέργεια για 
όλους και να μειώσει όσο το δυνατόν 
περισσότερο την εξάρτηση από μία μόνο 
οδό εφοδιασμού ή ένα μόνο σημείο 
διαμετακόμισης·

Or. en

Τροπολογία 12
Christofer Fjellner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει ότι η ενέργεια αποτελεί 
βασική ανθρώπινη ανάγκη· επιμένει, 
συνεπώς, ότι η στρατηγική της ΕΕ για την 
ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να 
διασφαλίσει οικονομικά προσιτή 
πρόσβαση στην ενέργεια για όλους και να 
ενδυναμώσει τις δημόσιες διαδικασίες 
ελέγχου και ρύθμισης·

2. επιμένει ότι η στρατηγική της ΕΕ για 
την ενεργειακή ασφάλεια στον τομέα του 
διεθνούς εμπορίου πρέπει να διασφαλίσει 
οικονομικά προσιτή πρόσβαση στην 
ενέργεια τόσο για τους πολίτες όσο και 
για τις επιχειρήσεις· τονίζει ότι η 
περαιτέρω ελευθέρωση και η 
διασυνδεσιμότητα της ευρωπαϊκής και 
της διεθνούς ενεργειακής αγοράς και των 
σχετικών δικτύων είναι ουσιώδεις για την 
επίτευξη του εν λόγω σκοπού·

Or. en

Τροπολογία 13
Helmut Scholz
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει ότι η ενέργεια αποτελεί 
βασική ανθρώπινη ανάγκη· επιμένει, 
συνεπώς, ότι η στρατηγική της ΕΕ για την 
ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να 
διασφαλίσει οικονομικά προσιτή 
πρόσβαση στην ενέργεια για όλους και να 
ενδυναμώσει τις δημόσιες διαδικασίες 
ελέγχου και ρύθμισης·

2. επαναλαμβάνει ότι η ενέργεια αποτελεί 
βασική ανθρώπινη ανάγκη· επιμένει, 
συνεπώς, ότι η στρατηγική της ΕΕ για την 
ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να 
διασφαλίσει οικονομικά προσιτή 
πρόσβαση στην ενέργεια για όλους και να 
ενδυναμώσει τις δημόσιες διαδικασίες 
ελέγχου και ρύθμισης, προκειμένου να 
επικεντρωθεί στο θέμα της ενεργειακής 
ένδειας και να προαγάγει μέτρα για την 
αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος, 
το οποίο έπληττε έναν στους τέσσερις 
ευρωπαίους πολίτες - 124 εκατομμύρια 
άτομα - το 2012, ενώ ένας στους έξι 
πολίτες του κόσμου δεν έχει καν 
πρόσβαση σε ενέργεια και ένας στους 
τρεις δεν έχει πρόσβαση σε βιώσιμη 
ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 14
David Borrelli, Tiziana Beghin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει ότι η ενέργεια αποτελεί 
βασική ανθρώπινη ανάγκη· επιμένει, 
συνεπώς, ότι η στρατηγική της ΕΕ για την 
ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να 
διασφαλίσει οικονομικά προσιτή 
πρόσβαση στην ενέργεια για όλους και να 
ενδυναμώσει τις δημόσιες διαδικασίες 
ελέγχου και ρύθμισης·

2. επαναλαμβάνει ότι η ενέργεια αποτελεί 
βασική ανθρώπινη ανάγκη· επιμένει, 
συνεπώς, ότι η στρατηγική της ΕΕ για την 
ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να 
διασφαλίσει οικονομικά προσιτή 
πρόσβαση στην ενέργεια για όλους και να 
ενδυναμώσει τις δημόσιες διαδικασίες 
ελέγχου και ρύθμισης· ταυτόχρονα, οι 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων που 
αφορούν τις μείζονες υποδομές ενέργειας 
πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τις άμεσα 
ενδιαφερόμενες τοπικές κοινότητες·
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Or. en

Τροπολογία 15
Adam Szejnfeld

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει ότι η ενέργεια αποτελεί 
βασική ανθρώπινη ανάγκη· επιμένει, 
συνεπώς, ότι η στρατηγική της ΕΕ για την 
ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να 
διασφαλίσει οικονομικά προσιτή 
πρόσβαση στην ενέργεια για όλους και να 
ενδυναμώσει τις δημόσιες διαδικασίες 
ελέγχου και ρύθμισης·

2. επαναλαμβάνει ότι η ενέργεια αποτελεί 
βασική ανθρώπινη ανάγκη· επιμένει, 
συνεπώς, ότι η στρατηγική της ΕΕ για την 
ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να 
διασφαλίσει οικονομικά προσιτή 
πρόσβαση στην ενέργεια για όλους, 
γεγονός που σημαίνει ότι η ενεργειακή 
πολιτική της ΕΕ πρέπει να είναι 
συνδεδεμένη με την πολιτική 
υποστήριξης της οικονομικής ανάπτυξης, 
η οποία σχετίζεται με τον περιορισμό της 
φτώχειας και του αποκλεισμού· μεγάλη 
σημασία πρέπει να δοθεί επίσης στην 
ενδυνάμωση αφενός της δημόσιας 
διαδικασίας ελέγχου και ρύθμισης και 
αφετέρου του θεμιτού ανταγωνισμού στην 
αγορά ενέργειας·

Or. pl

Τροπολογία 16
Davor Ivo Stier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει ότι η ενέργεια αποτελεί 
βασική ανθρώπινη ανάγκη· επιμένει, 
συνεπώς, ότι η στρατηγική της ΕΕ για την 
ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να 
διασφαλίσει οικονομικά προσιτή 
πρόσβαση στην ενέργεια για όλους και να 

2. επαναλαμβάνει ότι η ενέργεια αποτελεί 
βασική ανθρώπινη ανάγκη· επιμένει, 
συνεπώς, ότι η στρατηγική της ΕΕ για την 
ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να 
διασφαλίσει οικονομικά προσιτή και 
βιώσιμη πρόσβαση στην ενέργεια για 
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ενδυναμώσει τις δημόσιες διαδικασίες 
ελέγχου και ρύθμισης·

όλους και να ενδυναμώσει τις δημόσιες 
διαδικασίες ελέγχου και ρύθμισης·

Or. en

Τροπολογία 17
Marine Le Pen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει επίσης ότι η παραγωγή, η 
μεταφορά και η διανομή ενέργειας 
αναλαμβάνεται από συγκεκριμένους 
οργανισμούς δικτύων σε κάθε κράτος 
μέλος, οι οποίοι ανταποκρίνονται στους 
στόχους της δημόσιας υπηρεσίας και των 
ανεξάρτητων βιομηχανικών πολιτικών σε 
εθνικό επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 18
Jan Zahradil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. ζητεί μεγαλύτερη συνέπεια μεταξύ 
των εμπορικών και ενεργειακών 
πολιτικών της ΕΕ, θεωρεί ότι οι ΣΕΣ της 
ΕΕ πρέπει να οδηγήσουν σε αυξημένη 
πρόσβαση της αγοράς σε ενεργειακούς 
πόρους και προϊόντα τόσο σε σχέση με 
καθιερωμένους μακροχρόνιους εταίρους 
όσο και σε σχέση με νέες και πιθανές 
χώρες εταίρους σε περιοχές όπως, 
ενδεικτικά, η κεντρική Ασία, η βόρεια 
Αφρική και η Αμερική·
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Or. en

Τροπολογία 19
Salvatore Cicu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. εφιστά συγκεκριμένα την προσοχή 
στα ζητήματα που συνδέονται με την 
κατάσταση απομόνωσης, ώστε να 
υλοποιηθούν δράσεις και παρεμβάσεις 
εξισορρόπησης και ενεργειακής 
ασφάλειας στις νησιωτικές περιοχές της 
Ένωσης οι οποίες υφίστανται απομόνωση 
ή αποσύνδεση ως προς τις υποδομές και 
τη γεωγραφική θέση, σε σχέση με τα 
σημεία εφοδιασμού στους διαδρόμους·

Or. it

Τροπολογία 20
Jan Zahradil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι το εμπόριο διαδραματίζει 
βασικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια 
και ότι οι στενές συνεργασίες στον τομέα 
της ενέργειας, οι οποίες ενισχύονται από 
τα κεφάλαια περί ενέργειας που 
περιλαμβάνονται στις εμπορικές 
συμφωνίες της ΕΕ, αποτελούν σημαντικά 
εργαλεία· θωρεί σημαντικό να μειωθεί η 
εξάρτηση από την εισαγόμενη ενέργεια·

3. τονίζει ότι το εμπόριο διαδραματίζει 
βασικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια 
και ότι οι στενές συνεργασίες στον τομέα 
της ενέργειας, οι οποίες ενισχύονται από 
τη συμπερίληψη των κεφαλαίων περί 
ενέργειας στις εμπορικές συμφωνίες
ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ, 
αποτελούν σημαντικά εργαλεία· θεωρεί
σημαντικό με τα εν λόγω κεφάλαια όχι 
μόνο να μειωθεί η εξάρτηση από την 
εισαγόμενη ενέργεια από μία μόνο πηγή 
αλλά και να ενθαρρυνθεί η 
διαφοροποίηση τόσο των οδών 
εφοδιασμού όσο και της εγχώριας 
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παραγωγής, ιδίως από λιγότερο 
συμβατικές πηγές ενέργειας και 
ανανεώσιμες πηγές· 

Or. en

Τροπολογία 21
Victor Boștinaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι το εμπόριο διαδραματίζει 
βασικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια
και ότι οι στενές συνεργασίες στον τομέα 
της ενέργειας, οι οποίες ενισχύονται από 
τα κεφάλαια περί ενέργειας που 
περιλαμβάνονται στις εμπορικές 
συμφωνίες της ΕΕ, αποτελούν σημαντικά 
εργαλεία· θωρεί σημαντικό να μειωθεί η 
εξάρτηση από την εισαγόμενη ενέργεια·

3. τονίζει ότι το εμπόριο διαδραματίζει 
βασικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια· 
θεωρεί ότι οι εμπορικές συμφωνίες της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της TTIP, 
πρέπει να συμπεριλαμβάνουν κεφάλαια 
περί ενέργειας και να εξυπηρετούν τις 
σαφείς ανάγκες και στόχους της 
ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής· 
θεωρεί σημαντικό να μειωθεί η εξάρτηση 
από την εισαγόμενη ενέργεια και να 
βελτιωθεί η ενεργειακή διαφοροποίηση 
της ΕΕ ώστε να αποφευχθεί η εξάρτησή 
της από έναν και μόνο προμηθευτή·

Or. en

Τροπολογία 22
Adam Szejnfeld

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι το εμπόριο διαδραματίζει 
βασικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια 
και ότι οι στενές συνεργασίες στον τομέα 
της ενέργειας, οι οποίες ενισχύονται από 
τα κεφάλαια περί ενέργειας που 
περιλαμβάνονται στις εμπορικές 

3. τονίζει ότι το διεθνές εμπόριο 
διαδραματίζει βασικό ρόλο στην 
ενεργειακή ασφάλεια και ότι οι στενές 
συνεργασίες στον τομέα της ενέργειας, οι 
οποίες ενισχύονται από τα κεφάλαια περί 
ενέργειας που περιλαμβάνονται στις 
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συμφωνίες της ΕΕ, αποτελούν σημαντικά 
εργαλεία· θωρεί σημαντικό να μειωθεί η 
εξάρτηση από την εισαγόμενη ενέργεια·

εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, αποτελούν 
σημαντικά εργαλεία· λόγω της 
σοβαρότητας των διεθνών συμφωνιών, 
ιδιαίτερη προσοχή στο εν λόγω θέμα 
πρέπει να δοθεί στις υπό διαπραγμάτευση 
διατάξεις της εμπορικής συμφωνίας 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
Ηνωμένων Πολιτειών· θεωρεί σημαντικό 
να μειωθεί η εξάρτηση από τις 
εισαγόμενες ενεργειακές πρώτες ύλες και
την ενέργεια, γεγονός που σημαίνει ότι 
στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να 
προβλέπεται επίσης η κατάλληλη χρήση 
των εγχώριων πηγών ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων των ορυκτών 
καυσίμων·

Or. pl

Τροπολογία 23
David Borrelli, Tiziana Beghin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι το εμπόριο διαδραματίζει 
βασικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια 
και ότι οι στενές συνεργασίες στον τομέα 
της ενέργειας, οι οποίες ενισχύονται από 
τα κεφάλαια περί ενέργειας που 
περιλαμβάνονται στις εμπορικές 
συμφωνίες της ΕΕ, αποτελούν σημαντικά 
εργαλεία· θωρεί σημαντικό να μειωθεί η 
εξάρτηση από την εισαγόμενη ενέργεια·

3. τονίζει ότι το εμπόριο διαδραματίζει 
βασικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια 
και ότι οι στενές συνεργασίες στον τομέα 
της ενέργειας σχετικά με ανανεώσιμες 
πηγές και πολιτικές μείωσης της 
κατανάλωσης, οι οποίες ενισχύονται από 
τα κεφάλαια περί ενέργειας που 
περιλαμβάνονται στις εμπορικές 
συμφωνίες της ΕΕ, αποτελούν σημαντικά 
εργαλεία· θεωρεί σημαντικό να μειωθεί η 
εξάρτηση από την εισαγόμενη ενέργεια και 
πιστεύει ότι η πώληση στρατηγικών 
στοιχείων ενεργητικού στην Ένωση, 
όπως οι πλατφόρμες εμπορίας αερίου, θα 
την επηρέαζαν αρνητικά επίσης 
υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
διαθέτει ισχυρά μέσα εμπορικής άμυνας 
προκειμένου να αποτρέψει καταστάσεις 
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ντάμπινγκ και να αποκαταστήσει τον 
θεμιτό ανταγωνισμό με εμπορικούς 
εταίρους και ανταγωνιστές·

Or. en

Τροπολογία 24
Christofer Fjellner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι το εμπόριο διαδραματίζει 
βασικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια 
και ότι οι στενές συνεργασίες στον τομέα 
της ενέργειας, οι οποίες ενισχύονται από 
τα κεφάλαια περί ενέργειας που 
περιλαμβάνονται στις εμπορικές 
συμφωνίες της ΕΕ, αποτελούν σημαντικά 
εργαλεία· θωρεί σημαντικό να μειωθεί η 
εξάρτηση από την εισαγόμενη ενέργεια·

3. τονίζει ότι το εμπόριο διαδραματίζει 
βασικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια 
και ότι οι στενές συνεργασίες στον τομέα 
της ενέργειας, οι οποίες ενισχύονται από 
τα κεφάλαια περί ενέργειας που 
περιλαμβάνονται στις εμπορικές 
συμφωνίες της ΕΕ, ιδίως στη διατλαντική 
εμπορική και επενδυτική εταιρική σχέση, 
αποτελούν σημαντικά εργαλεία·

Or. en

Τροπολογία 25
Bernd Lange

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι το εμπόριο διαδραματίζει 
βασικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια 
και ότι οι στενές συνεργασίες στον τομέα 
της ενέργειας, οι οποίες ενισχύονται από 
τα κεφάλαια περί ενέργειας που 
περιλαμβάνονται στις εμπορικές 
συμφωνίες της ΕΕ, αποτελούν σημαντικά 
εργαλεία· θωρεί σημαντικό να μειωθεί η 
εξάρτηση από την εισαγόμενη ενέργεια·

3. τονίζει ότι το εμπόριο διαδραματίζει 
βασικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια 
και ότι οι στενές συνεργασίες στον τομέα 
της ενέργειας, οι οποίες ενισχύονται από 
τα κεφάλαια περί ενέργειας που 
περιλαμβάνονται στις εμπορικές 
συμφωνίες της ΕΕ, αποτελούν σημαντικά 
εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν τη 
διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, 
τη δημιουργία ποιοτικών προτύπων για 
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τα ενεργειακά προϊόντα και την ανάπτυξη 
κοινών προτύπων για μια βιώσιμη 
παραγωγή ενέργειας· θεωρεί σημαντικό 
να μειωθεί η εξάρτηση από την εισαγόμενη 
ενέργεια, ιδίως μέσω της ενισχυμένης 
προώθησης της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και της ενεργειακής 
απόδοσης· καλεί την Επιτροπή να 
παράσχει στα κράτη μέλη της ΕΕ τη 
βέλτιστη δυνατή τεχνική υποστήριξη, 
προκειμένου να διασφαλισθεί η ταχεία 
και ορθή εφαρμογή του υφιστάμενου 
ενωσιακού δικαίου στον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης·

Or. de

Τροπολογία 26
Helmut Scholz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι το εμπόριο διαδραματίζει 
βασικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια 
και ότι οι στενές συνεργασίες στον τομέα 
της ενέργειας, οι οποίες ενισχύονται από 
τα κεφάλαια περί ενέργειας που 
περιλαμβάνονται στις εμπορικές 
συμφωνίες της ΕΕ, αποτελούν σημαντικά 
εργαλεία· θωρεί σημαντικό να μειωθεί η 
εξάρτηση από την εισαγόμενη ενέργεια·

3. τονίζει ότι το εμπόριο διαδραματίζει 
βασικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια 
και ότι οι στενές συνεργασίες στον τομέα 
της ενέργειας, οι οποίες ενισχύονται από 
τα κεφάλαια περί ενέργειας που 
περιλαμβάνονται στις εμπορικές 
συμφωνίες της ΕΕ, αποτελούν σημαντικά 
εργαλεία· θεωρεί σημαντικό να μειωθεί η 
εξάρτηση από την εισαγόμενη ενέργεια· 
επισημαίνει ότι σε περιπτώσεις όπου τα 
κράτη μέλη της ΕΕ έχουν αρνητικό 
εμπορικό ισοζύγιο, τούτο οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στο κόστος εισαγωγών 
ορυκτών καυσίμων, ιδίως όταν η ισοτιμία 
του ευρώ υστερεί έναντι του δολαρίου, 
δεδομένου ότι το δολάριο είναι το 
νόμισμα που χρησιμοποιείται στις 
περισσότερες συμβάσεις πετρελαίου και 
αερίου·

Or. en
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Τροπολογία 27
Adina-Ioana Vălean

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. ζητεί από την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει ειδικό κεφάλαιο περί 
ενέργειας στη διατλαντική εμπορική και 
επενδυτική εταιρική σχέση·

Or. en

Τροπολογία 28
Victor Boștinaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. τονίζει την ανάγκη για σθεναρό 
συντονισμό της ευρωπαϊκής εμπορικής 
πολιτικής με την ενεργειακή πολιτική, την 
εξωτερική πολιτική και την ΚΠΑΑ, 
προκειμένου να διασφαλιστούν η 
αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής 
ενεργειακής στρατηγικής και βελτιωμένη 
συνοχή στην εξωτερική μας δράση·

Or. en

Τροπολογία 29
Bernd Lange

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επισημαίνει εν προκειμένω ότι στις 
εμπορικές συμφωνίες υπάρχουν ήδη 
κάποιες πρώτες προσεγγίσεις όσον αφορά 
τη συνεργασία στον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης και της 
ενεργειακής σήμανσης (π.χ. η σήμανση 
«Energy Star» των ΗΠΑ)· ζητεί να 
καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες 
τέτοιου είδους και στο μέλλον·

Or. de

Τροπολογία 30
Helmut Scholz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. επισημαίνει ότι η υψηλή και μη 
διαφοροποιημένη εξάρτηση από 
εισαγωγές αερίου μπορεί να μειωθεί με τη 
στήριξη στην αποκεντρωμένη και με 
βάση την κοινότητα από κοινού 
παραγωγή θερμότητας και ενέργειας η 
οποία ενδυναμώνει τις αλυσίδες αξίας 
στις διάφορες περιοχές της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 31
Klaus Buchner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. σημειώνει ότι η μείωση της εγχώριας 
κατανάλωσης ενέργειας και η αύξηση της 
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ενεργειακής απόδοσης είναι όχι μόνο 
γενικά ουσιώδης για την επίτευξη 
σημαντικής συμβολής ως προς την 
τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της 
ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο της διαδικασίας 
των ΑΣΧ μετά το 2015 με τη θέσπιση 
σχετικών πτυχών στην ατζέντα διεθνούς 
εμπορίου της ΕΕ, αλλά συνιστά και 
βασικό παράγοντα στη μείωση της 
εξάρτησης από εισαγωγές ενέργειας. 
επισημαίνει περαιτέρω ότι οι εμπορικές 
συμφωνίες δεν πρέπει να αποσκοπούν 
στην αύξηση των εξαρτήσεων από ξένους 
παραγωγούς ενέργειας, αλλά στη 
διαφοροποίηση του ευρωπαϊκού 
ενεργειακού μείγματος·

Or. en

Τροπολογία 32
David Borrelli, Tiziana Beghin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. Η διαφοροποίηση των πηγών και 
οδών εφοδιασμού αερίου συνιστά 
ασφαλώς μια χρήσιμη στρατηγική για την 
κατανομή των κινδύνων, αλλά δεν μπορεί 
να τους εξαλείψει. Επιπλέον, συνιστά 
θέμα αμφισβήτησης του κατά πόσον 
μπορεί να είναι βέβαιη η παρουσία της 
διαφοροποίησης του εφοδιασμού αερίου 
όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια. Εν 
γένει, θα είναι λιγότερο βέβαιη σε σχέση 
με εκείνη μιας στρατηγικής που 
επικεντρώνεται στις προσπάθειες 
ενεργειακής αποδοτικότητας και 
εγχώριας παραγωγής ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Συνεπώς, πρέπει να 
προωθηθούν ορισμένα προγράμματα 
«ενεργειακής εκπαίδευσης», προκειμένου 
να μειωθεί η σπατάλη ενέργειας και να 
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βελτιστοποιηθεί η κατανάλωσή της·

Or. en

Τροπολογία 33
Κώστας Μαυρίδης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. υπογραμμίζει ότι η προώθηση της 
εκμετάλλευσης εγχώριων συμβατικών 
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου εντός της ΕΕ σε πλήρη 
συμμόρφωση με το κεκτημένο της ΕΕ, 
τόσο στις παραδοσιακές περιοχές 
παραγωγής (π.χ. Βόρεια Θάλασσα) όσο 
και στις περιοχές που ανακαλύφθηκαν 
πρόσφατα (π.χ. Ανατολική Μεσόγειος, 
Εύξεινος Πόντος) θα μειώσει την 
εξάρτηση της ΕΕ από τους εξωτερικούς 
προμηθευτές και τις χώρες 
διαμετακόμισης και θα βελτιώσει την 
ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ· εν 
προκειμένω, η ΕΕ πρέπει να θεωρήσει 
προτεραιότητα τους προσφάτως 
ανακαλυφθέντες ενεργειακούς πόρους 
στην ΕΕ και να επωφεληθεί των 
ευκαιριών που προκύπτουν από τις πηγές 
ενέργειας της Ανατολικής Μεσογείου, με 
σκοπό ιδίως τη δημιουργία ενός 
Μεσογειακού κόμβου αερίου μέσω 
διαδρόμου από την Νοτιοανατολική 
Μεσόγειο προς την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 34
Klaus Buchner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)



AM\1056925EL.doc 21/47 PE549.391v02-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. υπενθυμίζει ότι η σύναψη εμπορικών 
συμφωνιών με τρίτες χώρες πρέπει να 
παραμείνει συνεπής με την εσωτερική 
πολιτική και στάση της ΕΕ προς 
ορισμένες μεθόδους εξαγωγής διαφόρων 
πηγών ενέργειας όπως η ασφαλτούχος 
άμμος και το σχιστολιθικό αέριο

Or. en

Τροπολογία 35
Adina-Ioana Vălean

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. τονίζει ότι μια διευρυμένη συμφωνία 
σχετικά με το εμπόριο ενέργειας, στο 
πλαίσιο της διατλαντικής εμπορικής και 
επενδυτικής εταιρικής σχέσης (ΤΤΙΡ), θα 
συνέβαλε σημαντικά στη διαδικασία 
διαφοροποίησης του εφοδιασμού 
δίνοντας τη δυνατότητα στους 
καταναλωτές να επωφεληθούν από τις 
μεγάλες διαφορές στις τιμές ενέργειας 
μεταξύ της αμερικανικής και της 
ευρωπαϊκής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 36
Helmut Scholz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. τονίζει ότι η μείωση της εξάρτησης 
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από έναν προμηθευτή δεν πρέπει να 
οδηγήσει σε αύξηση της εξάρτησης από 
άλλον προμηθευτή, ιδίως σε ό,τι αφορά 
το υγρό αέριο· υπενθυμίζει ότι η 
υδραυλική ρωγμάτωση συνιστά 
τεχνολογία που απορρίπτει η πλειονότητα 
του ευρωπαϊκού πληθυσμού·

Or. en

Τροπολογία 37
Adina-Ioana Vălean

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. θεωρεί ότι το εμπόριο ΥΦΑ μεταξύ 
ΕΕ και ΗΠΑ θα ενσωματώσει πλήρως 
την αγορά αερίου της ΕΕ στην παγκόσμια 
αγορά και θα συνέβαλε σημαντικά στην 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 38
Helmut Scholz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. τονίζει ότι τα έργα υποδομής που 
σχετίζονται με την ενεργειακή ασφάλεια 
πρέπει να σέβονται πλήρως τη 
δημοκρατική βούληση και συμμετοχή 
τοπικών κοινοτήτων που επηρεάζονται 
από τον σχεδιασμό και την κατασκευή·

Or. en
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Τροπολογία 39
Klaus Buchner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. επισημαίνει ότι η επί του παρόντος 
υπό διαπραγμάτευση διατλαντική 
εμπορική και επενδυτική εταιρική σχέση 
μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την 
ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια καθώς 
ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο 
στην ενεργειακή πολιτική μέσω διεθνών 
δικαστηρίων διαιτησίας και ρυθμιστικών 
διατάξεων όσον αφορά τη συνεργασία σε 
επίπεδο κρατών μελών· θεωρεί ότι 
συνιστά απειλή για την ενεργειακή 
ασφάλεια η πιθανή μείωση της 
ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
ολοκληρώσει μια ανεξάρτητη ενεργειακή 
πολιτική·

Or. en

Τροπολογία 40
Adina-Ioana Vălean

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3δ. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
θεωρήσει την περιοχή της ανατολικής 
Μεσογείου και της Κασπίας σημαντική 
περιπτωσιολογική μελέτη για την 
ενεργειακή της διπλωματία δεδομένων 
των ευκαιριών για εμπόριο ενέργειας και 
για διαθέσιμους πόρους·

Or. en



PE549.391v02-00 24/47 AM\1056925EL.doc

EL

Τροπολογία 41
Κώστας Μαυρίδης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τη 
συνεργασία τους για το μηχανισμό 
ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις 
διακυβερνητικές συμφωνίες με τρίτες 
χώρες στον τομέα της ενέργειας, ώστε να 
αυξήσουν τη διαφάνεια και να ενώσουν τη 
διαπραγματευτική δύναμή τους έναντι των 
τρίτων χωρών·

4. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο να εντείνουν τη συνεργασία 
τους για το μηχανισμό ανταλλαγής
πληροφοριών όσον αφορά τις 
διακυβερνητικές συμφωνίες με τρίτες 
χώρες στον τομέα της ενέργειας, ώστε να 
αυξήσουν τη διαφάνεια και να ενώσουν τη 
διαπραγματευτική δύναμή τους έναντι των 
τρίτων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 42
Jan Zahradil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τη 
συνεργασία τους για το μηχανισμό 
ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις 
διακυβερνητικές συμφωνίες με τρίτες 
χώρες στον τομέα της ενέργειας, ώστε να 
αυξήσουν τη διαφάνεια και να ενώσουν τη 
διαπραγματευτική δύναμή τους έναντι των 
τρίτων χωρών·

4. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τη
συνεργασία τους για το μηχανισμό 
ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις 
διακυβερνητικές συμφωνίες με τρίτες 
χώρες στον τομέα της ενέργειας, ώστε να 
αυξήσουν τη διαφάνεια και να 
αξιοποιήσουν, όπου κρίνεται απαραίτητο, 
τη διαπραγματευτική δύναμή τους έναντι 
των τρίτων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 43
Bernd Lange
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τη 
συνεργασία τους για το μηχανισμό 
ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις 
διακυβερνητικές συμφωνίες με τρίτες 
χώρες στον τομέα της ενέργειας, ώστε να 
αυξήσουν τη διαφάνεια και να ενώσουν τη 
διαπραγματευτική δύναμή τους έναντι των 
τρίτων χωρών·

4. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τη 
συνεργασία τους για το μηχανισμό 
ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις 
διακυβερνητικές συμφωνίες με τρίτες 
χώρες στον τομέα της ενέργειας, ώστε να 
αυξήσουν τη διαφάνεια και να ενώσουν τη 
διαπραγματευτική δύναμή τους έναντι των 
τρίτων χωρών· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει σύντομα πρόταση που θα 
προβλέπει μια υποχρεωτική εκ των 
προτέρων αξιολόγηση των συμφωνιών, 
θα συνυπολογίζει τις συνέπειες για την 
εσωτερική αγορά ενέργειας της ΕΕ, θα 
διασφαλίζει τη συμβατότητα με το 
ενωσιακό δίκαιο, θα προωθεί εν γένει την 
ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού 
εφοδιασμού, και θα εξασφαλίζει επίσης 
τη δεσμευτική συμμετοχή της Επιτροπής 
στις διαπραγματεύσεις των ενεργειακών 
συμφωνιών με τρίτες χώρες· ζητεί να 
αναπτύξει η Επιτροπή κατάλληλα 
πρότυπα για την προάσπιση των 
συμφερόντων της Ένωσης όσον αφορά 
τις ενεργειακές συμφωνίες με τρίτες 
χώρες· ζητεί, με σκοπό την προώθηση 
της δημοκρατίας και της διαφάνειας, να 
ενημερώνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
τακτικά από την Επιτροπή σχετικά με 
ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών·

Or. de

Τροπολογία 44
Adam Szejnfeld

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τη 
συνεργασία τους για το μηχανισμό 
ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις 
διακυβερνητικές συμφωνίες με τρίτες 
χώρες στον τομέα της ενέργειας, ώστε να 
αυξήσουν τη διαφάνεια και να ενώσουν τη 
διαπραγματευτική δύναμή τους έναντι των 
τρίτων χωρών·

4. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τη 
συνεργασία τους για το μηχανισμό 
ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις 
διακυβερνητικές συμφωνίες με τρίτες 
χώρες στον τομέα της ενέργειας, ώστε να 
αυξήσουν τη διαφάνεια και να ενώσουν τη 
διαπραγματευτική δύναμή τους έναντι των 
τρίτων χωρών, σύμφωνα με τη 
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την οικοδόμηση της ενεργειακής 
ένωσης· θεωρεί ότι, στο πλαίσιο αυτό,
πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
μελλοντικής εφαρμογής του μηχανισμού 
της από κοινού αγοράς ενεργειακών 
πρώτων υλών από τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. pl

Τροπολογία 45
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. ζητεί από την Επιτροπή να 
προσδιορίσει τις διαθέσιμες επιλογές ως 
προς την από κοινού διαπραγμάτευση 
ενεργειακών συμβάσεων με εξωτερικούς 
προμηθευτές εξ ονόματος των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 46
Bernd Lange

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει ότι οι ενεργειακές συμφωνίες 
πρέπει να διέπονται πάντα από την αρχή 
της αμοιβαιότητας, διασφαλίζοντας τη 
συμμόρφωση με τα ποιοτικά πρότυπα και 
την τήρηση των νομικών διατάξεων· 
ζητεί να εμπίπτουν οι ενεργειακές 
συμφωνίες, λόγω της ύπαρξης της ενιαίας 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ, 
στη συνήθη νομοθετική διαδικασία, με 
σκοπό τη διασφάλιση της δημοκρατίας, 
της διαφάνειας και της συμβατότητας με 
το δίκαιο της ΕΕ·  

Or. de

Τροπολογία 47
Helmut Scholz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
τεθεί τέλος σε οιαδήποτε απομόνωση 
κρατών μελών και περιοχών από το 
φυσικό αέριο και τα δίκτυα ηλεκτρικής 
ενέργειας της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 48
Κώστας Μαυρίδης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. σημειώνει ότι, κατόπιν αιτήματος των 
κρατών μελών, η Επιτροπή θα μπορούσε 
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να συμμετέχει ως παρατηρητής στις 
διαπραγματεύσεις για διακυβερνητικές 
συμφωνίες·

Or. en

Τροπολογία 49
Helmut Scholz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει το γεγονός ότι η 
στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια 
πρέπει να στοχεύει στην άμβλυνση των 
εντάσεων μεταξύ των χωρών και τη
μείωση των ανεπαρκειών της αγοράς, 
παράγοντες που ακυρώνουν τα οφέλη του 
εμπορίου· τονίζει την ανάγκη να 
προωθηθούν οι δημοκρατικές δομές 
παγκόσμιας διακυβέρνησης για την 
ενέργεια και τις πρώτες ύλες·

5. επισημαίνει ότι η πρόκληση της 
ενεργειακής ασφάλειας έγκειται στον 
περιορισμό των αβεβαιοτήτων που 
προκαλούν εντάσεις μεταξύ των χωρών 
και στη μείωση των ανεπαρκειών της 
αγοράς που ακυρώνουν τα οφέλη του 
εμπορίου. Συνεπώς, επισημαίνει την 
ανάγκη να προωθηθούν οι δομές 
παγκόσμιας διακυβέρνησης για τις πρώτες 
ύλες με στόχο να μειωθούν οι διεθνείς 
εντάσεις στον τομέα αυτόν, με επίκεντρο 
τις επιλογές αξιοπρεπών εσόδων για 
χώρες πλούσιες σε πόρους, εντός και 
εκτός ΕΕ, προσφέροντας ταυτόχρονα 
στήριξη στις σχετικές τους στρατηγικές 
οικονομικής ανάπτυξης και εξάλειψης 
της φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 50
Adam Szejnfeld

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει το γεγονός ότι η στρατηγική 
για την ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να 

5. επισημαίνει το γεγονός ότι η στρατηγική 
για την ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να 
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στοχεύει στην άμβλυνση των εντάσεων 
μεταξύ των χωρών και τη μείωση των 
ανεπαρκειών της αγοράς, παράγοντες που 
ακυρώνουν τα οφέλη του εμπορίου· 
τονίζει την ανάγκη να προωθηθούν οι 
δημοκρατικές δομές παγκόσμιας 
διακυβέρνησης για την ενέργεια και τις 
πρώτες ύλες·

στοχεύει στην άμβλυνση των εντάσεων 
μεταξύ των χωρών και τη βελτίωση των 
μηχανισμών της αγοράς, με στόχο την 
αποτελεσματική οικοδόμηση της
παγκόσμιας αγοράς ενέργειας, η οποία θα 
επιφέρει εμπορικά οφέλη σε όλους τους 
συμμετέχοντες·

Or. pl

Τροπολογία 51
Victor Boștinaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει το γεγονός ότι η στρατηγική 
για την ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να 
στοχεύει στην άμβλυνση των εντάσεων 
μεταξύ των χωρών και τη μείωση των 
ανεπαρκειών της αγοράς, παράγοντες που 
ακυρώνουν τα οφέλη του εμπορίου· τονίζει 
την ανάγκη να προωθηθούν οι 
δημοκρατικές δομές παγκόσμιας 
διακυβέρνησης για την ενέργεια και τις 
πρώτες ύλες·

5. επισημαίνει το γεγονός ότι η στρατηγική 
για την ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να 
στοχεύει στην άμβλυνση των εντάσεων 
μεταξύ των χωρών και τη μείωση των 
ανεπαρκειών της αγοράς, παράγοντες που 
ακυρώνουν τα οφέλη του εμπορίου· τονίζει 
την ανάγκη να προωθηθούν οι 
δημοκρατικές δομές παγκόσμιας 
διακυβέρνησης για την ενέργεια και τις 
πρώτες ύλες και να προβλέπονται σαφείς 
και αποτελεσματικές υποχρεώσεις και 
ποινικές ρήτρες ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι ο ενεργειακός εφοδιασμός δεν 
επηρεάζεται από γεγονότα όπως τα 
πολιτικά·

Or. en

Τροπολογία 52
Jan Zahradil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει το γεγονός ότι η στρατηγική 
για την ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να 
στοχεύει στην άμβλυνση των εντάσεων 
μεταξύ των χωρών και τη μείωση των 
ανεπαρκειών της αγοράς, παράγοντες που 
ακυρώνουν τα οφέλη του εμπορίου· τονίζει 
την ανάγκη να προωθηθούν οι 
δημοκρατικές δομές παγκόσμιας 
διακυβέρνησης για την ενέργεια και τις 
πρώτες ύλες·

5. επισημαίνει το γεγονός ότι η στρατηγική 
για την ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να 
στοχεύει στην άμβλυνση των εντάσεων 
μεταξύ των χωρών και τη μείωση των 
ανεπαρκειών της αγοράς, παράγοντες που 
ακυρώνουν τα οφέλη του εμπορίου· τονίζει 
την ανάγκη να προωθηθούν οι δομές 
παγκόσμιας διακυβέρνησης και οι διεθνείς 
κανόνες εμπορίου όσον αφορά την 
ενέργεια, προκειμένου να μειωθούν οι 
διεθνείς εντάσεις και να βελτιωθεί η 
νομική σταθερότητα στον τομέα αυτόν, 
χαιρετίζει το έργο που έχει επιτελέσει το 
Διεθνές Φόρουμ Ενέργειας, αλλά πιστεύει 
ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου 
(ΠΟΕ) πρέπει να διαδραματίσει 
περισσότερο εξέχοντα και 
μακροπρόθεσμο ρόλο με στόχο να 
διασφαλιστεί η αυξημένη διαφάνεια της 
αγοράς και να μειωθεί η κατάχρηση και η 
χειραγώγηση της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 53
Marine Le Pen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει το γεγονός ότι η 
στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια 
πρέπει να στοχεύει στην άμβλυνση των 
εντάσεων μεταξύ των χωρών και τη 
μείωση των ανεπαρκειών της αγοράς,
παράγοντες που ακυρώνουν τα οφέλη του 
εμπορίου· τονίζει την ανάγκη να 
προωθηθούν οι δημοκρατικές δομές 
παγκόσμιας διακυβέρνησης για την 
ενέργεια και τις πρώτες ύλες·

5. επισημαίνει το γεγονός ότι η 
στρατηγική για την ενεργειακή 
ασφάλεια πρέπει να στοχεύει στην 
άμβλυνση των εντάσεων μεταξύ 
των χωρών και τη μείωση των 
ανεπαρκειών της αγοράς,
παράγοντες που ακυρώνουν τα οφέλη του 
εμπορίου·
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Or. fr

Τροπολογία 54
Christofer Fjellner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει το γεγονός ότι η στρατηγική 
για την ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να 
στοχεύει στην άμβλυνση των εντάσεων 
μεταξύ των χωρών και τη μείωση των 
ανεπαρκειών της αγοράς, παράγοντες που 
ακυρώνουν τα οφέλη του εμπορίου· τονίζει 
την ανάγκη να προωθηθούν οι 
δημοκρατικές δομές παγκόσμιας 
διακυβέρνησης για την ενέργεια και τις 
πρώτες ύλες·

5. επισημαίνει το γεγονός ότι η στρατηγική 
για την ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να 
στοχεύει στην άμβλυνση των εντάσεων 
μεταξύ των χωρών και τη μείωση των 
ανεπαρκειών της αγοράς, παράγοντες που 
ακυρώνουν τα οφέλη του εμπορίου· τονίζει 
την ανάγκη να προωθηθούν οι 
δημοκρατικές δομές παγκόσμιας 
διακυβέρνησης για την ενέργεια και τις 
πρώτες ύλες· τονίζει τη σημασία της 
στενότερης συνεργασίας στον τομέα της 
ενέργειας με τις χώρες της ευρωπαϊκής 
γειτονίας·

Or. en

Τροπολογία 55
Helmut Scholz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επαναλαμβάνει ότι προσδοκά οι 
εμπορικές σχέσεις με τους κύριους 
προμηθευτές ενέργειας της ΕΕ να έχουν 
απαλλαγεί από εντάσεις αισίως έως το 
έτος 2030, το οποίο συνιστά τον ορίζοντα 
της προτεινόμενης στρατηγικής 
ενεργειακής ασφάλειας, και ότι το 
συμφέρον της ΕΕ να αγοράζουν καθαρή 
και ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία της 
ΕΕ οι χώρες που είναι πλούσιες σε 
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πόρους σχετίζεται με τις ευκαιρίες 
εξαγωγών των χωρών αυτών, ιδίως όσον 
αφορά το αέριο και τον εφοδιασμό του 
ευρωπαϊκού πετροχημικού κλάδου·

Or. en

Τροπολογία 56
Klaus Buchner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπενθυμίζει ότι η εξόρυξη ουρανίου 
εγκυμονεί σοβαρούς και ενδεχομένως 
μακροπρόθεσμους κινδύνους για το 
περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και την 
άγρια πανίδα και χλωρίδα, λόγω της 
έκθεσης σε ιοντίζουσα ακτινοβολία και 
επηρεάζει, κατά συνέπεια, τις εμπορικές 
σχέσεις της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 57
Adina-Ioana Vălean

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. φρονεί ότι η ΕΕ πρέπει να βοηθήσει τις 
πλέον ευπαθείς χώρες να 
διαφοροποιήσουν τις πηγές και τις οδούς 
εφοδιασμού τους, συμπεριλαμβανομένων 
των αντίστροφων ροών, δίνοντας έμφαση 
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις 
σχετικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης, με 
σκοπό να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση 
παγκοσμίως· υποστηρίζει επίσης ότι η 
ΕΕ πρέπει να βοηθήσει στην εξάλειψη 

6. φρονεί ότι η ΕΕ πρέπει να επισπεύσει 
την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς
ενέργειας μέσω της ανάπτυξης υποδομών 
για τη διαφοροποίηση των πηγών 
εφοδιασμού και μέσω της εσπευσμένης 
δημιουργίας διασυνδέσεων·
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της ενεργειακής φτώχειας, να συμβάλει 
στην παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη και 
να στηρίξει την παγκόσμια προσπάθεια 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 58
Adam Szejnfeld

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. φρονεί ότι η ΕΕ πρέπει να βοηθήσει τις 
πλέον ευπαθείς χώρες να διαφοροποιήσουν 
τις πηγές και τις οδούς εφοδιασμού τους, 
συμπεριλαμβανομένων των αντίστροφων 
ροών, δίνοντας έμφαση στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και τις σχετικές 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, με σκοπό 
να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση 
παγκοσμίως· υποστηρίζει επίσης ότι η 
ΕΕ πρέπει να βοηθήσει στην εξάλειψη 
της ενεργειακής φτώχειας, να συμβάλει 
στην παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη και 
να στηρίξει την παγκόσμια προσπάθεια 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής·

6. φρονεί ότι η ΕΕ πρέπει να βοηθήσει τις 
πλέον ευπαθείς χώρες να διαφοροποιήσουν 
τις πηγές και τις οδούς εφοδιασμού τους, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση των 
εγχώριων πηγών ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων των ορυκτών 
καυσίμων, στην προώθηση της ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές και την πυρηνική 
ενέργεια και στην κατασκευή υποδομής 
αποθήκευσης και μεταφοράς, ιδίως των 
διασυνοριακών διασυνδέσεων μεταφοράς 
και αντίστροφων ροών· θεωρεί ότι 
εξίσου σημαντική είναι η ανάληψη 
δράσεων για την ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας από 
διάφορες πηγές και η αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης, 
συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης της 
συμπαραγωγής·

Or. pl

Τροπολογία 59
Jan Zahradil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. φρονεί ότι η ΕΕ πρέπει να βοηθήσει τις 
πλέον ευπαθείς χώρες να 
διαφοροποιήσουν τις πηγές και τις οδούς 
εφοδιασμού τους, συμπεριλαμβανομένων 
των αντίστροφων ροών, δίνοντας έμφαση 
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις 
σχετικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης, με 
σκοπό να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση 
παγκοσμίως· υποστηρίζει επίσης ότι η 
ΕΕ πρέπει να βοηθήσει στην εξάλειψη 
της ενεργειακής φτώχειας, να συμβάλει 
στην παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη και 
να στηρίξει την παγκόσμια προσπάθεια 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής·

6. φρονεί ότι η ΕΕ πρέπει να βοηθήσει τα 
πλέον ευπαθήκράτη μέλη της ΕΕ να 
διαφοροποιήσουν τις πηγές και τις οδούς 
εφοδιασμού τους, συμπεριλαμβανομένων 
των αντίστροφων ροών, δίνοντας έμφαση 
στις περιφερειακές στρατηγικές που 
επικεντρώνονται στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και τις σχετικές εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης και επίσης στη 
διαφοροποίηση των προμηθευτών·

Or. en

Τροπολογία 60
Marine Le Pen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. φρονεί ότι η ΕΕ πρέπει να βοηθήσει τις 
πλέον ευπαθείς χώρες να 
διαφοροποιήσουν τις πηγές και τις οδούς 
εφοδιασμού τους, συμπεριλαμβανομένων 
των αντίστροφων ροών, δίνοντας έμφαση 
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις 
σχετικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης, με 
σκοπό να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση 
παγκοσμίως· υποστηρίζει επίσης ότι η ΕΕ 
πρέπει να βοηθήσει στην εξάλειψη της 
ενεργειακής φτώχειας, να συμβάλει στην 
παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη και να 
στηρίξει την παγκόσμια προσπάθεια 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής·

6. φρονεί ότι η ΕΕ πρέπει να 
βοηθήσει τα κράτη μέλη με τη 
μικρότερη δυνατότητα ενεργειακού 
εφοδιασμού να διαφοροποιήσουν τις 
πηγές και τις οδούς εφοδιασμού 
τους, συμπεριλαμβανομένων των 
αντίστροφων ροών, δίνοντας 
έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και
τις σχετικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης, 
με σκοπό να αυξηθεί η ενεργειακή 
απόδοση σε επίπεδο κρατών μελών· 
υποστηρίζει επίσης ότι η ΕΕ πρέπει να 
ενισχύσει την εξάλειψη της ενεργειακής 
φτώχειας στα κράτη μέλη, προτρέποντάς 
τα να διεξάγουν ενεργειακές πολιτικές 
που πληρούν τους εθνικούς στόχους για 
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βιώσιμη ανάπτυξη·

Or. fr

Τροπολογία 61
Victor Boștinaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. φρονεί ότι η ΕΕ πρέπει να βοηθήσει τις 
πλέον ευπαθείς χώρες να 
διαφοροποιήσουν τις πηγές και τις οδούς 
εφοδιασμού τους, συμπεριλαμβανομένων
των αντίστροφων ροών, δίνοντας έμφαση 
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις 
σχετικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης, με 
σκοπό να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση 
παγκοσμίως· υποστηρίζει επίσης ότι η ΕΕ 
πρέπει να βοηθήσει στην εξάλειψη της 
ενεργειακής φτώχειας, να συμβάλει στην 
παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη και να 
στηρίξει την παγκόσμια προσπάθεια 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής·

6. φρονεί ότι η ΕΕ πρέπει να 
διαφοροποιήσει τις πηγές και τις οδούς 
εφοδιασμού της και επίσης να βοηθήσει 
τις πλέον ευπαθείς χώρες να πράξουν το 
ίδιο, και μέσω των αντίστροφων ροών, 
δίνοντας έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και τις σχετικές εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης, με σκοπό να αυξηθεί η 
ενεργειακή απόδοση παγκοσμίως· 
υποστηρίζει επίσης ότι η ΕΕ πρέπει να 
βοηθήσει στην εξάλειψη της ενεργειακής 
φτώχειας, να συμβάλει στην παγκόσμια 
βιώσιμη ανάπτυξη και να στηρίξει την 
παγκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 62
Bernd Lange

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. φρονεί ότι η ΕΕ πρέπει να βοηθήσει τις 
πλέον ευπαθείς χώρες να διαφοροποιήσουν 
τις πηγές και τις οδούς εφοδιασμού τους, 
συμπεριλαμβανομένων των αντίστροφων 
ροών, δίνοντας έμφαση στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και τις σχετικές 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, με σκοπό να 

6. φρονεί ότι η ΕΕ πρέπει να βοηθήσει τις 
πλέον ευπαθείς χώρες να διαφοροποιήσουν 
τις πηγές και τις οδούς εφοδιασμού τους, 
συμπεριλαμβανομένων των αντίστροφων 
ροών, δίνοντας έμφαση στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και τις σχετικές 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, καθώς και 
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αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση 
παγκοσμίως· υποστηρίζει επίσης ότι η ΕΕ 
πρέπει να βοηθήσει στην εξάλειψη της 
ενεργειακής φτώχειας, να συμβάλει στην 
παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη και να 
στηρίξει την παγκόσμια προσπάθεια 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής·

στα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, με 
σκοπό να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση 
παγκοσμίως· υποστηρίζει επίσης ότι η ΕΕ 
πρέπει να βοηθήσει στην εξάλειψη της 
ενεργειακής φτώχειας, να συμβάλει στην 
παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη και να 
στηρίξει την παγκόσμια προσπάθεια 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής·

Or. de

Τροπολογία 63
Κώστας Μαυρίδης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. φρονεί ότι η ΕΕ πρέπει να βοηθήσει τις 
πλέον ευπαθείς χώρες να διαφοροποιήσουν 
τις πηγές και τις οδούς εφοδιασμού τους, 
συμπεριλαμβανομένων των αντίστροφων 
ροών, δίνοντας έμφαση στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και τις σχετικές 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, με σκοπό να 
αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση 
παγκοσμίως· υποστηρίζει επίσης ότι η ΕΕ 
πρέπει να βοηθήσει στην εξάλειψη της 
ενεργειακής φτώχειας, να συμβάλει στην 
παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη και να 
στηρίξει την παγκόσμια προσπάθεια 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής·

6. τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να βοηθήσει τις 
πλέον ευπαθείς χώρες να διαφοροποιήσουν 
τις πηγές και τις οδούς εφοδιασμού τους, 
συμπεριλαμβανομένων των αντίστροφων 
ροών, δίνοντας έμφαση στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και τις σχετικές 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, με σκοπό να 
αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση 
παγκοσμίως· υποστηρίζει επίσης ότι η ΕΕ 
πρέπει να βοηθήσει στην εξάλειψη της 
ενεργειακής φτώχειας, να συμβάλει στην 
παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη και να 
στηρίξει την παγκόσμια προσπάθεια 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής· 
υπενθυμίζει, επομένως, στο πλαίσιο της 
διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών, 
τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο του 
ενεργειακού μείγματος το οποίο πρέπει να 
περιλαμβάνει όλα τα είδη παραγόμενης 
ενέργειας ανάλογα με τις εκάστοτε 
συνθήκες στα κράτη μέλη, προκειμένου 
να επιτευχθούν οι ενεργειακοί στόχοι της 
ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 64
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
τον τρόπο εξασφάλισης ίσων όρων 
ανταγωνισμού μεταξύ ευρωπαίωνκαι μη 
ευρωπαίων παραγωγών, μελετώντας 
ιδίως την εφικτότητα ενός μηχανισμού 
διασυνοριακής προσαρμογής άνθρακα ή 
των προτύπων για τις εκπομπές·

Or. en

Τροπολογία 65
Helmut Scholz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
επωφεληθεί των ευκαιριών που 
προκύπτουν από τις πηγές ενέργειας της 
Ανατολικής Μεσογείου, με σκοπό ιδίως 
τη δημιουργία ενός Μεσογειακού κόμβου 
αερίου μέσω διαδρόμου από την 
Νοτιοανατολική Μεσόγειο προς την 
Ευρώπη, προκειμένου να ενισχυθεί η 
ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ· Η ΕΕ θα 
πρέπει να δρομολογήσει πρωτοβουλίες για 
τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας 
μεταξύ των χωρών της Ανατολικής 
Μεσογείου, συμβάλλοντας έτσι στην 
ειρήνη και την οικονομική ευημερία των 
ανθρώπων·

Or. en
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Τροπολογία 66
Klaus Buchner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. υπογραμμίζει ότι οι εγχώριες και 
περιφερειακές πηγές ανανεώσιμης 
ενέργειας και αλυσίδες εφοδιασμού 
ενδέχεται να προσφέρουν ανεξαρτησία 
από ορισμένες ευμετάβλητες διεθνείς 
αγορές ενέργειας, αυξάνοντας με αυτόν 
τον τρόπο την ενεργειακή ασφάλεια· 
τονίζει ότι η αποθήκευση και διανομή 
ενέργειας συνιστά μία από τις βασικές 
προκλήσεις στην περαιτέρω ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι 
πεπεισμένο ότι οι υφιστάμενες 
τεχνολογίες μετατροπής της ηλιακής και 
αιολικής ενέργειας σε αέριο μπορούν να 
συμβάλουν ώστε να μετριαστεί το 
πρόβλημα, υπό το πρίσμα των ήδη 
υφιστάμενων εκτεταμένων 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, δικτύων 
μεταφοράς και σύγχρονων εργοστασίων 
παραγωγής ενέργειας όσον αφορά το 
φυσικό αέριο· ζητεί περισσότερη 
οικονομική στήριξη για την εφαρμογή 
τέτοιων τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 67
Adina-Ioana Vălean

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. αναγνωρίζει το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων και τη 
διευκόλυνση «Σύνδεση για την Ευρώπη» 
ως βασικούς μηχανισμούς για την 
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ανάπτυξη υποδομών και για την 
προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στην 
ΕΕ.

Σημειώνει, επιπλέον, ότι η μεγιστοποίηση 
της χρήσης χρηματοδοτικών μέσων θα 
έχει σημαντικό αποτέλεσμα μόχλευσης 
στη δημόσια χρηματοδότηση και θα 
προσελκύσει παγκόσμιο επενδυτικό 
κεφάλαιο στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 68
Κώστας Μαυρίδης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. τονίζει ότι στρατηγικές υποδομές που 
προάγουν τη διαφοροποίηση του 
εφοδιασμού, των πηγών και των οδών, 
όπως οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης, 
εισαγωγής και μεταφοράς, καθώς και η 
υγροποίηση και η επαναεριοποίηση των 
εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, μπορούν 
να διευκολύνουν τον ενισχυμένο 
εφοδιασμό σε περίπτωση καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης· οι εν λόγω 
εγκαταστάσεις είναι δυνατόν να 
υποστηριχθούν μέσω συγκεκριμένων 
κανονιστικών ρυθμίσεων και/ή δημόσιας 
χρηματοδότησης όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/2013 για τις 
διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές και 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 για 
τη σύσταση της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» και/ή με 
χρηματοδοτική στήριξη μέσω 
χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ που 
βασίζονται στους στρατηγικούς στόχους 
της ΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 69
Adam Szejnfeld

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικές τις 
ευκαιρίες εξαγωγών για τις ιδιωτικές και 
δημόσιες εταιρείες της ΕΕ σε καθαρές, 
ασφαλείς και αποδοτικές ενεργειακές 
τεχνολογίες, ιδίως εν όψει της 
αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας 
παγκοσμίως· ζητεί να εφαρμοστούν 
σημαντικές μειώσεις στους δασμούς που 
βαρύνουν αυτές τις τεχνολογίες, στα 
πλαίσια της «πρωτοβουλίας για τα πράσινα 
αγαθά».

7. θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικές τις 
ευκαιρίες εξαγωγών για τις ιδιωτικές και 
δημόσιες εταιρείες της ΕΕ σε καθαρές, 
ασφαλείς και αποδοτικές ενεργειακές 
τεχνολογίες, όπως εξίσου σημαντική είναι 
η αύξηση των δαπανών των κρατών 
μελών για την έρευνα και ανάπτυξη 
καθώς και την εφαρμογή νέων 
ενεργειακών τεχνολογιών· ζητεί να 
εφαρμοστούν σημαντικές μειώσεις στους 
δασμούς που βαρύνουν αυτές τις 
τεχνολογίες, στα πλαίσια της 
«πρωτοβουλίας για τα πράσινα αγαθά».

Or. pl

Τροπολογία 70
Jan Zahradil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικές τις 
ευκαιρίες εξαγωγών για τις ιδιωτικές και 
δημόσιες εταιρείες της ΕΕ σε καθαρές, 
ασφαλείς και αποδοτικές ενεργειακές 
τεχνολογίες, ιδίως εν όψει της 
αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας 
παγκοσμίως· ζητεί να εφαρμοστούν 
σημαντικές μειώσεις στους δασμούς που 
βαρύνουν αυτές τις τεχνολογίες, στα 
πλαίσια της «πρωτοβουλίας για τα πράσινα 
αγαθά».

7. θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικές τις 
ευκαιρίες εμπορίου για τις ιδιωτικές και 
δημόσιες εταιρείες της ΕΕ σε καθαρές, 
ασφαλείς και αποδοτικές ενεργειακές 
τεχνολογίες, ιδίως εν όψει της 
αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας 
παγκοσμίως· ζητεί όχι μόνο να 
εφαρμοστούν σημαντικές μειώσεις στους 
δασμούς που βαρύνουν αυτές τις 
τεχνολογίες, στα πλαίσια της 
«πρωτοβουλίας για τα πράσινα αγαθά», 
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αλλά και εντός όλων των ΣΕΣ της ΕΕ, 
ενώ πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν τα 
μη δασμολογικά εμπόδια στους πόρους, 
τα προϊόντα και τις τεχνολογίες ενέργειας, 
δημιουργώντας έτσι τη δυνατότητα για 
σταθερές, διαφανείς και προβλέψιμες 
εμπορικές συναλλαγές·

Or. en

Τροπολογία 71
Helmut Scholz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικές τις 
ευκαιρίες εξαγωγών για τις ιδιωτικές και 
δημόσιες εταιρείες της ΕΕ σε καθαρές, 
ασφαλείς και αποδοτικές ενεργειακές 
τεχνολογίες, ιδίως εν όψει της 
αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας 
παγκοσμίως· ζητεί να εφαρμοστούν 
σημαντικές μειώσεις στους δασμούς που 
βαρύνουν αυτές τις τεχνολογίες, στα 
πλαίσια της «πρωτοβουλίας για τα πράσινα 
αγαθά».

7. θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικές τις 
ευκαιρίες εξαγωγών για τις ιδιωτικές και 
δημόσιες εταιρείες της ΕΕ σε καθαρές, 
ασφαλείς και αποδοτικές ενεργειακές 
τεχνολογίες και σε τεχνολογίες 
αποθήκευσης για ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, εν όψει της 
αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας 
παγκοσμίως· ζητεί να εφαρμοστούν 
σημαντικές μειώσεις στους δασμούς που 
βαρύνουν αυτές τις τεχνολογίες, στα 
πλαίσια της «πρωτοβουλίας για τα πράσινα 
αγαθά».

Or. en

Τροπολογία 72
Christofer Fjellner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικές τις 
ευκαιρίες εξαγωγών για τις ιδιωτικές και 

7. θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικές τις 
ευκαιρίες εξαγωγών για τις ιδιωτικές και 
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δημόσιες εταιρείες της ΕΕ σε καθαρές, 
ασφαλείς και αποδοτικές ενεργειακές 
τεχνολογίες, ιδίως εν όψει της 
αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας 
παγκοσμίως· ζητεί να εφαρμοστούν 
σημαντικές μειώσεις στους δασμούς που 
βαρύνουν αυτές τις τεχνολογίες, στα 
πλαίσια της «πρωτοβουλίας για τα 
πράσινα αγαθά».

δημόσιες εταιρείες της ΕΕ σε καθαρές, 
ασφαλείς και αποδοτικές ενεργειακές 
τεχνολογίες, ιδίως εν όψει της 
αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας 
παγκοσμίως· ζητεί να εφαρμοστούν 
σημαντικές μειώσεις στους δασμούς που 
βαρύνουν αυτές τις τεχνολογίες, στα 
πλαίσια των εν εξελίξει 
διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία για 
τα περιβαλλοντικά αγαθά.

Or. en

Τροπολογία 73
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει αυστηρότερη 
παρακολούθηση της αντιανταγωνιστικής 
συμπεριφοράς και των μέτρων κατά του 
ντάμπινγκ με στόχο να προστατεύσει τις 
ευρωπαϊκές ενεργειακές βιομηχανίες από 
αθέμιτες εισαγωγές από τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 74
Klaus Buchner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. σημειώνει ότι η μετατροπή της 
πυρηνικής ενέργειας δεν έχει ουδέτερο 
ισοζύγιο άνθρακα και ότι οι σχετικές 
εκπομπές CO2 ποικίλλουν μεταξύ 32 και 
60g/kWh, ενώ οι συνολικές εκπομπές 
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όσον αφορά την κατασκευή, τον 
παροπλισμό, την εξόρυξη ουρανίου, τον 
εμπλουτισμό, την αποθήκευση 
αποβλήτων, τη μεταφορά και τη 
συντήρηση εξετάζονται για όλη τη 
διάρκεια ζωής ενός εργοστασίου 
πυρηνικής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 75
Christofer Fjellner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. τονίζει τη σημασία της περαιτέρω 
συνοχής πολιτικής σε σχέση με την 
ευρωπαϊκή στρατηγική ενεργειακής 
ασφάλειας και την εμπορική πολιτική της 
ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη χρήση των 
εμπορικών μέσων άμυνας της ΕΕ· 
σημειώνει ότι η ΕΕ έχει επιβάλει δασμούς 
αντιντάμπινγκ ουσιαστικά σε όλες τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλιακών 
συλλεκτών, του βιοντίζελ, της 
βιοαιθανόλης, καθώς και του 
υαλονήματος που χρησιμοποιείται στην 
παραγωγή ανεμογεννητριών· εκφράζει 
την ανησυχία του σχετικά με την εν 
εξελίξει έρευνα επί του χάλυβα με 
προσανατολισμένους κόκκους για 
ηλεκτρικές εφαρμογές, ο οποίος 
χρησιμοποιείται στην παραγωγή 
μετατροπέων υψηλής ποιότητας για 
μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να λάβει υπόψη 
το συμφέρον της Ένωσης όταν εξετάζει 
την επιβολή δασμών σε προϊόντα και 
ενδιάμεσα αγαθά που είναι απαραίτητα 
για την ενεργειακή μας ασφάλεια·

Or. en
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Τροπολογία 76
Klaus Buchner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. θεωρεί ότι η πυρηνική ενέργεια 
συνιστά μία από τις πολλές πηγές 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ότι 
πρέπει να εξεταστεί ως προς το 
πραγματικό συνολικό της οικονομικό 
κόστος όσον αφορά το ευρωπαϊκό 
ενεργειακό μείγμα·

Or. en

Τροπολογία 77
Helmut Scholz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι στόχοι και οι 
δραστηριότητές της στον τομέα της 
ενεργειακής ασφάλειας συνάδουν με τους 
κοινούς στόχους πολιτικής της ΕΕ, ιδίως 
όσον αφορά τη διεθνή ειρήνη και 
ανάπτυξη και ότι η ενσωμάτωση χωρών 
στην παγκόσμια οικονομία επίσης 
συμπεριλαμβάνει την πρόσβασή τους 
στην ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 78
David Borrelli, Tiziana Beghin
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. η ενεργειακή ασφάλεια εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να 
επιτευχθεί ουσιαστικά όχι μόνο με τη 
χρηματοδότηση νέων υποδομών και 
εγκαταστάσεων, αλλά και με τη στήριξη 
της βελτιστοποίησης των υφιστάμενων 
τεχνολογιών, της έρευνας και της 
ανάπτυξης νέων λύσεων και την 
ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και τεχνολογιών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

(Αυτή είναι η νέα παράγραφος 8)

Or. en

Τροπολογία 79
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. εκφράζει τη θλίψη του για το γεγονός 
ότι οι συζητήσεις για τον εκσυγχρονισμό 
των εμπορικών μέσων άμυνας 
καθυστερούν στο Συμβούλιο παρόλο που 
το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει τη σθεναρή 
του στήριξη για αυστηρότερα μέτρα κατά 
των αθέμιτων εισαγωγών από τρίτες 
χώρες·

Or. en

Τροπολογία 80
Christofer Fjellner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. επιβεβαιώνει εκ νέου την ανάγκη για 
σημαντικές επενδύσεις στην ενέργεια και 
στις ενεργειακές υποδομές, κυρίως σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε 
τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον· 
θεωρεί ότι τα ολοκληρωμένα κεφάλαια 
σχετικά με επενδύσεις στις συμφωνίες 
ελεύθερων συναλλαγών, τα οποία 
περιέχουν διατάξεις σχετικά με την 
ελευθέρωση και την προστασία των 
επενδύσεων, είναι ουσιώδους σημασίας 
για την ενθάρρυνση και τη διαφύλαξη 
των επενδύσεων αυτών και, κατά 
συνέπεια, ουσιώδους σημασίας για την 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενεργειακής 
ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 81
Helmut Scholz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. ζητεί από την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει ότι οι υποψήφιες προς 
ένταξη στην ΕΕ χώρες συμμορφώνονται 
πλήρως με τις δεσμεύσεις τους ως προς 
την τήρηση του περιβαλλοντικού 
κοινοτικού κεκτημένου· ζητεί επιτακτικά 
από την Επιτροπή να παρέμβει σε 
πρόσφατες μείζονες προτάσεις 
επενδύσεων από τρίτα μέρη για 
εξαιρετικά ρυπογόνα και απαρχαιωμένα 
εργοστάσια που χρησιμοποιούν άνθρακα 
ως καύσιμο σε αρκετές υποψήφιες χώρες·

Or. en
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Τροπολογία 82
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7γ. ζητεί από το Συμβούλιο να προβεί 
στον εκσυγχρονισμό των μέσων 
εμπορικής άμυνας προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες μεταποίησης μπορούν να 
αξιοποιήσουν πλήρως την ενεργειακή 
μετάβαση, ιδίως τις γεννήτριες, τους 
ηλιακούς συλλέκτες, τον υψηλής 
ποιότητας χάλυβα και τα υλικά 
κατασκευής·

Or. en

Τροπολογία 83
Helmut Scholz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7γ. εκφράζει τη βαθιά θλίψη του διότι η 
Επιτροπή δήλωσε στην ανακοίνωση για 
την Ενεργειακή Ένωση ότι θα εκπονήσει 
νομοθεσία για την ίδρυση κοινού 
μηχανισμού ενεργειακής ικανότητας, 
αναγκάζοντας έτσι τα κράτη μέλη που 
επενδύουν στον εκσυγχρονισμό του 
ενεργειακού τους εφοδιασμού να 
συγχρηματοδοτήσουν την εκτεταμένη 
χρήση απαρχαιωμένων και μη βιώσιμων 
εργοστασίων παραγωγής ενέργειας σε 
ορισμένα άλλα κράτη μέλη·

Or. en


