
 

AM\929237EL.doc  PE507.351v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

5.3.2013 A7-0035/1 

Τροπολογία  1 

Yannick Jadot 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0035/2013 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκοµίζουν 

τα κράτη µέλη από τη µεταξύ τους 

συνεργασία για έναν µετασχηµατισµό του 

ενεργειακού συστήµατος· εγκρίνει, ως εκ 

τούτου, τον ενεργειακό χάρτη πορείας της 

Επιτροπής για το 2050 ως βάση για την 

υποβολή νοµοθετικών και άλλων 

πρωτοβουλιών για την ενεργειακή 

πολιτική, µε σκοπό την ανάπτυξη ενός 

πλαισίου πολιτικής για το 2030, το οποίο 

θα περιλαµβάνει ορόσηµα και στόχους για 

τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, 

στον τοµέα της ανανεώσιµης ενέργειας και 

της ενεργειακής απόδοσης, προκειµένου να 

δηµιουργηθεί ένα φιλόδοξο και 

ταυτόχρονα σταθερό κανονιστικό και 

νοµοθετικό πλαίσιο· επισηµαίνει ότι ο 

προσδιορισµός των ενεργειακών στόχων 

για το 2050 και την ενδιάµεση περίοδο 

προϋποθέτει πανευρωπαϊκή διακυβέρνηση· 

προτείνει να υιοθετηθεί, σε πνεύµα 

αλληλεγγύης, µια στρατηγική που θα 

επιτρέπει στα κράτη µέλη να 

συνεργάζονται στο πλαίσιο του Χάρτη 

Πορείας σε πνεύµα αλληλεγγύης – τη 

δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής 

Κοινότητας· ενθαρρύνει τις εργασίες για 

τον καθορισµό του πλαισίου πολιτικής για 

το 2030 εντός του κατάλληλου χρονικού 

διαστήµατος προκειµένου να δηµιουργηθεί 

αίσθηµα ασφάλειας στους επενδυτές·  

1. αναγνωρίζει τα οφέλη που αποκοµίζουν 

τα κράτη µέλη από τη µεταξύ τους 

συνεργασία για έναν µετασχηµατισµό του 

ενεργειακού συστήµατος· εγκρίνει, ως εκ 

τούτου, τον ενεργειακό χάρτη πορείας της 

Επιτροπής για το 2050 ως βάση για την 

υποβολή νοµοθετικών και άλλων 

πρωτοβουλιών για την ενεργειακή 

πολιτική, µε σκοπό την ανάπτυξη ενός 

πλαισίου πολιτικής για το 2030, το οποίο 

θα περιλαµβάνει ορόσηµα και 

δεσµευτικούς στόχους για τις εκποµπές 
αερίων του θερµοκηπίου, στον τοµέα της 

ανανεώσιµης ενέργειας και της 

ενεργειακής απόδοσης, προκειµένου να 

δηµιουργηθεί ένα φιλόδοξο και 

ταυτόχρονα σταθερό κανονιστικό και 

νοµοθετικό πλαίσιο· επισηµαίνει ότι ο 

προσδιορισµός των ενεργειακών στόχων 

για το 2050 και την ενδιάµεση περίοδο 

προϋποθέτει πανευρωπαϊκή διακυβέρνηση· 

προτείνει να υιοθετηθεί, σε πνεύµα 

αλληλεγγύης, µια στρατηγική που θα 

επιτρέπει στα κράτη µέλη να 

συνεργάζονται στο πλαίσιο του Χάρτη 

Πορείας σε πνεύµα αλληλεγγύης – τη 

δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής 

Κοινότητας· ενθαρρύνει τις εργασίες για 

τον καθορισµό του πλαισίου πολιτικής για 

το 2030 εντός του κατάλληλου χρονικού 

διαστήµατος προκειµένου να δηµιουργηθεί 
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αίσθηµα ασφάλειας στους επενδυτές·  

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

5. αναγνωρίζει το γεγονός ότι η ηλεκτρική 
ενέργεια από πηγές µε χαµηλή χρήση 
άνθρακα είναι απαραίτητη για την 
απαλλαγή από ανθρακούχες εκποµπές, η 
οποία απαιτεί ο τοµέας ηλεκτρικής 
ενέργειας στην ΕΕ να έχει σχεδόν 
µηδενικές εκποµπές άνθρακα έως το 
2050·  

5. αναγνωρίζει το γεγονός ότι είναι 
απαραίτητο να καταβληθούν περαιτέρω 
προσπάθειες για να αναπτυχθούν στην ΕΕ 
έως το 2050 ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
για την επίτευξη µιας οικονοµίας που θα  
βασίζεται σχεδόν πλήρως σε ανανεώσιµες  
ενέργειες· 

Or. en 
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Yannick Jadot 
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Έκθεση A7-0035/2013 

Νίκη Τζαβέλα 

Ενεργειακός Χάρτης Πορείας για το 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 41 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

41. αναγνωρίζει ότι τα έργα ενεργειακής 

υποδοµής χαρακτηρίζονται από τεράστια 

εµπροσθοβαρή επένδυση και µε 

λειτουργικό χρόνο ζωής 20 µε 60 χρόνια· 

υπενθυµίζει ότι το τρέχον περιβάλλον της 

αγοράς είναι εξαιρετικά απρόβλεπτο και, 

ως εκ τούτου, οι επενδυτές είναι 

διστακτικοί ως προς την ανάπτυξη της 

ενεργειακής υποδοµής· τονίζει ότι πρέπει 

να προωθούνται νέες στρατηγικές και 

καινοτόµα µέσα ώστε να ενθαρρύνουν τις 
επενδύσεις σε υποδοµές, επιτρέποντας 

γρήγορη προσαρµογή στο ταχέως 

µεταβαλλόµενο περιβάλλον· 

41. αναγνωρίζει ότι τα έργα ενεργειακής 

υποδοµής χαρακτηρίζονται από τεράστια 

εµπροσθοβαρή επένδυση που θα 
περιοριστεί σηµαντικά µε την πλήρη 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
ενεργειακής εξοικονόµησης και µε 
λειτουργικό χρόνο ζωής 20 µε 60 χρόνια· 

υπενθυµίζει ότι το τρέχον περιβάλλον της 

αγοράς είναι εξαιρετικά απρόβλεπτο και, 

ως εκ τούτου, οι επενδυτές είναι 

διστακτικοί ως προς την ανάπτυξη της 

ενεργειακής υποδοµής· τονίζει ότι πρέπει 

να προωθούνται νέες στρατηγικές, όπου 
περιλαµβάνεται και η στρατηγική για 
«κατ’ αρχάς εξοικονοµήσεις ενέργειας» 
και καινοτόµα µέσα ώστε να περιοριστεί η 
ανάγκη για επενδύσεις σε υποδοµές, 
επιτρέποντας γρήγορη προσαρµογή στο 

ταχέως µεταβαλλόµενο περιβάλλον· 

Or. en 
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Έκθεση A7-0035/2013 

Νίκη Τζαβέλα 

Ενεργειακός Χάρτης Πορείας για το 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 41 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 41a. υπογραµµίζει το γεγονός ότι όλα τα 
σενάρια που εξετάζει η ανακοίνωση της 
Επιτροπής δείχνουν ότι η κατανάλωση 
φυσικού αερίου σε απόλυτες τιµές 
µειώνεται· αναγνωρίζει ωστόσο ότι η 
επένδυση στην υπερβολική οικοδόµηση 
υποδοµών για φυσικό αέριο θα 
εγκλωβίσει τη µελλοντική κατανάλωση 
της ΕΕ σε ορυκτά καύσιµα· 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/5 

Τροπολογία  5 

Yannick Jadot 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0035/2013 

Νίκη Τζαβέλα 

Ενεργειακός Χάρτης Πορείας για το 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 48 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

48. υπογραµµίζει ότι η ενεργειακή 

ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 

επιτευχθεί µεταξύ άλλων µέσω της 

διαφοροποίησης των πηγών των 

εισαγωγών της· επισηµαίνει ωστόσο την 

ανάγκη η ΕΕ να ενισχύσει ενεργά τη 

συνεργασία µε τους εταίρους της· 

παρατηρεί ότι οι καθυστερήσεις 

επηρεάζουν την ολοκλήρωση του Νότιου 

∆ιαδρόµου· τονίζει την ανάγκη επίτευξης 

ενεργειακής ασφάλειας µέσω της 

ενεργειακής διαφοροποίησης, υπενθυµίζει 

τη σηµαντική συµβολή του υγροποιηµένου 

φυσικού αερίου και των στόλων 

υγροποιηµένου φυσικού αερίου στον 

ενεργειακό εφοδιασµό της ΕΕ και 

επισηµαίνει το δυναµικό ενός 

συµπληρωµατικού διαδρόµου µεταφοράς 

υγροποιηµένου φυσικού αερίου στην 

ανατολική Μεσόγειο, που θα λειτουργήσει 

ως ευέλικτη πηγή ενέργειας και ως κίνητρο 

αύξησης του ανταγωνισµού εντός της 

εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της ΕΕ· 

48. υπογραµµίζει ότι η ενεργειακή 

ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 

επιτευχθεί µεταξύ άλλων µέσω της 

διαφοροποίησης των πηγών των 

εισαγωγών της· επισηµαίνει ωστόσο την 

ανάγκη η ΕΕ να ενισχύσει ενεργά τη 

συνεργασία µε τους εταίρους της· 

παρατηρεί ότι οι καθυστερήσεις 

επηρεάζουν την ολοκλήρωση του Νότιου 

∆ιαδρόµου· τονίζει την ανάγκη επίτευξης 

ενεργειακής ασφάλειας µέσω της 

ενεργειακής διαφοροποίησης, υπενθυµίζει 

τη σηµαντική συµβολή του υγροποιηµένου 

φυσικού αερίου και των στόλων 

υγροποιηµένου συµβατικού φυσικού 
αερίου και των στόλων υγροποιηµένου 

φυσικού αερίου στον ενεργειακό 

εφοδιασµό της ΕΕ και επισηµαίνει το 

δυναµικό ενός συµπληρωµατικού 

διαδρόµου µεταφοράς υγροποιηµένου 

φυσικού αερίου στην ανατολική Μεσόγειο, 

που θα λειτουργήσει ως ευέλικτη πηγή 

ενέργειας και ως κίνητρο αύξησης του 

ανταγωνισµού εντός της εσωτερικής 

ενεργειακής αγοράς της ΕΕ· 

 Η αλλαγή αυτή - µε την προσθήκη του όρου 

«συµβατικό» πριν από το «φυσικό  αέριο» - 

εφαρµόζεται σε ολόκληρο το κείµενο. 

Or. en 
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Yannick Jadot 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0035/2013 

Νίκη Τζαβέλα 

Ενεργειακός Χάρτης Πορείας για το 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 63 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

63. αναγνωρίζει ότι η πυρηνική ενέργεια 
επί του παρόντος χρησιµοποιείται ως 
σηµαντική πηγή ενέργειας χαµηλών 
ανθρακούχων εκποµπών· καλεί την 
Επιτροπή να εργαστεί προς την 
κατεύθυνση της δηµόσιας αποδοχής της 
πυρηνικής ενέργειας, χρησιµοποιώντας τα 

αποτελέσµατα των πρόσφατων πυρηνικών 

δοκιµών αντοχής· 

63. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
µέλη, αξιοποιώντας την εµπειρία του 
ατυχήµατος της Φουκουσίµα το 2011, να 
βελτιώσει την ασφάλεια της πυρηνικής 
ενέργειας, χρησιµοποιώντας τα 

αποτελέσµατα των πρόσφατων πυρηνικών 

δοκιµών αντοχής· 

Or. en 
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Τροπολογία  7 

Yannick Jadot 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0035/2013 

Νίκη Τζαβέλα 

Ενεργειακός Χάρτης Πορείας για το 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 68 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 68a. επισηµαίνει ότι η Παγκόσµια 
Ενεργειακή Ανασκόπηση της ∆ΕΕ για το 
2012 αναφέρει ότι η ∆ΑΑ αυξάνει στις 
περισσότερες περιπτώσεις τις ενεργειακές 
απαιτήσεις και, ως εκ τούτου, δεν τη 
θεωρεί ως "αποτελεσµατικό παγκόσµιο 
σενάριο"· συµφωνεί µε τη ∆ΕΕ ότι η ∆ΑΑ 
δεν αποτελεί αξιόπιστη επιλογή εφόσον η 
ΕΕ επιθυµεί να αναπτύξει γρήγορα µια 
οικονοµία βασισµένη στην ανανεώσιµη 
ενέργεια και στην ενεργειακή απόδοση, 
σύµφωνα και µε χρονικό συγκερασµό µε 
τους κλιµατικούς στόχους της ΕΕ· 

Or. en 
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Έκθεση A7-0035/2013 

Νίκη Τζαβέλα 

Ενεργειακός Χάρτης Πορείας για το 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 111 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 

 111a. σηµειώνει ότι τα ύδατα της 
Αρκτικής αποτελούν ένα γειτνιάζον 
θαλάσσιο περιβάλλον ιδιαίτερης 
σηµασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
παίζουν σηµαντικό ρόλο στην απάλυνση 
της κλιµατικής αλλαγής· επισηµαίνει ότι 
οι σοβαρές περιβαλλοντικές ανησυχίες 
που αφορούν τα ύδατα της Αρκτικής 
χρήζουν ιδιαιτέρας προσοχής 
προκειµένου να διασφαλιστεί η 
περιβαλλοντική προστασία της Αρκτικής 
σε σχέση µε τις υπεράκτιες 
δραστηριότητες άντλησης πετρελαίου και 
αερίου, όπου συµπεριλαµβάνονται και οι 
έρευνες, συνυπολογίζοντας τον κίνδυνο 
σοβαρών ατυχηµάτων και την ανάγκη 
αποτελεσµατικής αντιµετώπισής τους· 
παροτρύνει τα κράτη µέλη που είναι µέλη 
του Αρκτικού Συµβουλίου να 
προωθήσουν ενεργά προσπάθειες για την 
τήρηση των υψηλότερων δυνατών 
προδιαγραφών περιβαλλοντικής 
ασφάλειας στο ευαίσθητο και µοναδικό 
αυτό οικοσύστηµα, µεταξύ άλλων, µέσω 
της δηµιουργίας διεθνών µέσων για την 
πρόληψη, την ετοιµότητα και την 
αντίδραση στη θαλάσσια πετρελαϊκή 
ρύπανση της Αρκτικής και, ειδικότερα, 
να προτείνουν ενεργά πολιτικές στις 
κυβερνήσεις που τις προκαλούν να µην 
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χορηγούν άδειες υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων άντλησης πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, 
συµπεριλαµβανοµένων και των ερευνών, 
στον βαθµό που δεν µπορεί να 
διασφαλιστεί επαρκής αντίδραση σε 
τέτοιου είδους ατυχήµατα· 

Or. en 

 

 


