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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

34. προτείνει να αναλάβει πλήρη ευθύνη η 

Επιτροπή όσον αφορά την εξασφάλιση της 

καθοδήγησης και χρηµατοδότησης 

σχεδίων στους ακόλουθους τοµείς:  

34. προτείνει να αναλάβει πλήρη ευθύνη η 

Επιτροπή όσον αφορά την εξασφάλιση της 

καθοδήγησης και χρηµατοδότησης 

σχεδίων στους ακόλουθους τοµείς:  

- νέες επενδύσεις στην έρευνα και στην 

ανάπτυξη και εφαρµογή ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας, στην ενεργειακή 

απόδοση, ιδίως για το σύνολο των κτιρίων 

της Ευρώπης, καθώς και στην 

αποδοτικότερη χρήση των πόρων 

γενικότερα· 

- νέες επενδύσεις στην έρευνα και στην 

ανάπτυξη και εφαρµογή ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας, στην ενεργειακή 

απόδοση, ιδίως για το σύνολο των κτιρίων 

της Ευρώπης, καθώς και στην 

αποδοτικότερη χρήση των πόρων 

γενικότερα· 

- ενίσχυση του ευρωπαϊκού ενεργειακού 

δικτύου, µε τη διασύνδεση των εθνικών 

δικτύων και µε τη διανοµή της ενέργειας 

από µεγάλους σταθµούς ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας προς τους καταναλωτές, 

καθώς και µε την εφαρµογή νέων µορφών 

αποθήκευσης ενέργειας και του 

ευρωπαϊκού "υπερδικτύου" συνεχούς 

ρεύµατος υψηλής τάσης (HVDC)·    

- ενίσχυση του ευρωπαϊκού ενεργειακού 

δικτύου, µε τη διασύνδεση των εθνικών 

δικτύων και µε τη διανοµή της ενέργειας 

από µεγάλους σταθµούς ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας προς τους καταναλωτές, 

καθώς και µε την εφαρµογή νέων µορφών 

αποθήκευσης ενέργειας και του 

ευρωπαϊκού "υπερδικτύου" συνεχούς 

ρεύµατος υψηλής τάσης (HVDC)·  

 - προώθηση διαστηµικών υποδοµών της 

ΕΕ στον τοµέα της ραδιοπλοήγησης και 

της γεωσκόπησης προκειµένου να 

υποστηριχθεί η παροχή νέων υπηρεσιών 

της ΕΕ και η ανάπτυξη καινοτόµων 

εφαρµογών, καθώς και να καταστεί 

ευχερέστερη η εφαρµογή της νοµοθεσίας 

και των πολιτικών της ΕΕ· 

- ανάπτυξη δηµόσιας υπηρεσίας - ανάπτυξη δηµόσιας υπηρεσίας 
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σιδηροδρόµων υψηλής ταχύτητας που θα 

συνδέει την Ένωση από Ανατολή προς 

∆ύση και από Βορρά προς Νότο, σε 

συνδυασµό µε σχέδια για τη διευκόλυνση 

των επενδύσεων στις υποδοµές της και 

στις κρίσιµες δηµόσιες υποδοµές· 

σιδηροδρόµων υψηλής ταχύτητας που θα 

συνδέει την Ένωση από Ανατολή προς 

∆ύση και από Βορρά προς Νότο, σε 

συνδυασµό µε σχέδια για τη διευκόλυνση 

των επενδύσεων στις υποδοµές της και 

στις κρίσιµες δηµόσιες υποδοµές· 

- παροχή ταχείας πρόσβασης στο 

∆ιαδίκτυο σε ολόκληρη την Ένωση, ταχεία 

υλοποίηση της ψηφιακής ατζέντας της ΕΕ 

και παροχή αξιόπιστης και ελεύθερης 

πρόσβασης σε όλους τους πολίτες· 

- παροχή ταχείας πρόσβασης στο 

∆ιαδίκτυο σε ολόκληρη την Ένωση, ταχεία 

υλοποίηση της ψηφιακής ατζέντας της ΕΕ 

και παροχή αξιόπιστης και ελεύθερης 

πρόσβασης σε όλους τους πολίτες· 

- προώθηση της ηγετικής θέσης της ΕΕ 

στον τοµέα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

υγείας (e-health)· 

- προώθηση της ηγετικής θέσης της ΕΕ 

στον τοµέα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

υγείας (e-health)· 

- ολοκλήρωση της ανάπτυξης της 

ηλεκτρικής κινητικότητας και σχετικών 

κοινών προτύπων· 

- ολοκλήρωση της ανάπτυξης της 

ηλεκτρικής κινητικότητας και σχετικών 

κοινών προτύπων· 

Or. en 
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