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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

50. υπενθυµίζει ότι, σύµφωνα µε τη δέσµη 

µέτρων για την εσωτερική αγορά, οι 

αγορές πρέπει να εξακολουθήσουν να 

διαδραµατίζουν τον κύριο ρόλο στη 

χρηµατοδότηση επενδύσεων για 

ενεργειακές υποδοµές· αναγνωρίζει ότι 

ορισµένα έργα, τα οποία δικαιολογούνται 

για λόγους ασφάλειας του ενεργειακού 

εφοδιασµού, αλληλεγγύης και 

βιωσιµότητας αλλά αδυνατούν να 

προσελκύσουν επαρκή χρηµατοδότηση 

από την αγορά, ίσως να απαιτούν 

περιορισµένη δηµόσια στήριξη για 

ενίσχυση της ιδιωτικής χρηµατοδότησης· 

τονίζει ότι κάθε συνεισφορά προερχόµενη 

από δηµόσια χρηµατοδότηση πρέπει να 

βασίζεται σε σαφή, διαφανή κριτήρια, δεν 

πρέπει να στρεβλώνει τον ανταγωνισµό, 

πρέπει να λαµβάνει υπόψη της τα 

συµφέροντα των καταναλωτών και πρέπει 

να εναρµονίζεται πλήρως µε τους 

µακροπρόθεσµους στόχους της ΕΕ για 

την ενέργεια και την κλιµατική αλλαγή·  

50. υπενθυµίζει ότι, σύµφωνα µε τη δέσµη 

µέτρων για την εσωτερική αγορά, οι 

αγορές πρέπει να εξακολουθήσουν να 

διαδραµατίζουν τον κύριο ρόλο στη 

χρηµατοδότηση επενδύσεων για 

ενεργειακές υποδοµές· αναγνωρίζει ότι 

ορισµένα έργα, τα οποία δικαιολογούνται 

για λόγους ασφάλειας του ενεργειακού 

εφοδιασµού, αλληλεγγύης και 

βιωσιµότητας αλλά αδυνατούν να 

προσελκύσουν επαρκή χρηµατοδότηση 

από την αγορά, ίσως να απαιτούν 

περιορισµένη δηµόσια στήριξη για 

ενίσχυση της ιδιωτικής χρηµατοδότησης· 

τονίζει ότι κάθε συνεισφορά προερχόµενη 

από δηµόσια χρηµατοδότηση πρέπει να 

βασίζεται σε σαφή, διαφανή κριτήρια, δεν 

πρέπει να στρεβλώνει τον ανταγωνισµό, 

πρέπει να λαµβάνει υπόψη της τα 

συµφέροντα των καταναλωτών και πρέπει 

να εναρµονίζεται πλήρως µε τη νοµοθεσία 

που ισχύει στην ΕΕ για την ενέργεια και 

την κλιµατική αλλαγή·  
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

65. συµφωνεί µε την Επιτροπή ότι το 

φυσικό αέριο θα διαδραµατίσει 

βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα 

κάποιον ρόλο στον µετασχηµατισµό του 

ενεργειακού συστήµατος, δεδοµένου ότι 

αντιπροσωπεύει έναν γρήγορο, προσωρινό 

και οικονοµικά αποδοτικό τρόπο µείωσης 

της εξάρτησης από άλλα πιο ρυπογόνα 

ορυκτά καύσιµα· τονίζει την ανάγκη 

διαφοροποίησης των οδών εφοδιασµού 

φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 

συνιστά, ωστόσο, να αποφευχθούν τυχόν 

επενδύσεις που θα µπορούσαν να 

οδηγήσουν σε εξάρτηση εγκλωβισµού από 

οιοδήποτε ορυκτό καύσιµο· 

65. συµφωνεί µε την Επιτροπή ότι το 

φυσικό αέριο θα διαδραµατίσει 

βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα 

κάποιον ρόλο, τουλάχιστον στον 

µετασχηµατισµό του ενεργειακού 

συστήµατος, δεδοµένου ότι 

αντιπροσωπεύει έναν γρήγορο, προσωρινό 

και οικονοµικά αποδοτικό τρόπο µείωσης 

της εξάρτησης από άλλα πιο ρυπογόνα 

ορυκτά καύσιµα· τονίζει την ανάγκη 

διαφοροποίησης των οδών εφοδιασµού 

φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 

συνιστά, ωστόσο, να αποφευχθούν τυχόν 

επενδύσεις που θα µπορούσαν να 

οδηγήσουν σε εξάρτηση εγκλωβισµού από 

οιοδήποτε ορυκτό καύσιµο· 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  66a. είναι της άποψης ότι δεν πρέπει να 

υποτιµηθεί ο ρόλος του υγραερίου (LPG) 

ως ευέλικτης και αξιόπιστης ενεργειακής 

πηγής σε περιοχές µε περιορισµένη 

υποδοµή· 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

87. αναγνωρίζει ότι το ΣΕΕ αποτελεί το 

βασικό –αν και όχι το µοναδικό– µέσο 

µείωσης των βιοµηχανικών εκποµπών και 

προώθησης των επενδύσεων σε ασφαλείς 

και βιώσιµες τεχνολογίες χαµηλών 

επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών· 

επισηµαίνει ότι είναι αναγκαία η 

περαιτέρω διαρθρωτική βελτίωση του 

ΣΕΕ, προκειµένου να αυξηθεί η 

δυνατότητα του σχεδίου να ανταποκριθεί 

στις οικονοµικές διακυµάνσεις, στην 

αποκατάσταση της επενδυτικής ασφαλείας 

και στην ενίσχυση των επενδυτικών 

κινήτρων µε βάση την αγορά και τη χρήση 

τεχνολογιών χαµηλής εκποµπής άνθρακα· 

επισηµαίνει ότι οποιεσδήποτε 

διαρθρωτικές αλλαγές στο ΣΕΕ απαιτούν 

προσεκτική αξιολόγηση των 

περιβαλλοντικών, οικονοµικών και 

κοινωνικών επιπτώσεων, καθώς και του 

αντίκτυπου στις τιµές της ηλεκτρικής 

ενέργειας και στην ανταγωνιστικότητα των 

ενεργοβόρων βιοµηχανιών, ιδίως όσον 

αφορά τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα· 

καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να 

διευκολύνουν την ανάπτυξη καινοτόµων, 

ασφαλών και βιώσιµων τεχνολογικών 

λύσεων εκ µέρους των ευρωπαϊκών 

βιοµηχανιών· 

87. αναγνωρίζει ότι το ΣΕΕ αποτελεί το 

βασικό –αν και όχι το µοναδικό– µέσο 

µείωσης των βιοµηχανικών εκποµπών και 

προώθησης των επενδύσεων σε ασφαλείς 

και βιώσιµες τεχνολογίες χαµηλών 

επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών· 

επισηµαίνει ότι οι πρόσφατες εξελίξεις 

απέδειξαν τη σηµασία της διαρθρωτικής 

µεταρρύθµισης στο πλαίσιο του ΣΕΕ για 

την ενίσχυση της δυνατότητας των 

κρατών µελών να ανταποκριθούν στις 

διακυµάνσεις της οικονοµίας, στην 

αποκατάσταση της επενδυτικής ασφαλείας 

και στην ενίσχυση των επενδυτικών 

κινήτρων µε βάση την αγορά και τη χρήση 

τεχνολογιών χαµηλής εκποµπής άνθρακα· 

επισηµαίνει ότι οποιεσδήποτε 

διαρθρωτικές αλλαγές στο ΣΕΕ απαιτούν 

προσεκτική αξιολόγηση των 

περιβαλλοντικών, οικονοµικών και 

κοινωνικών επιπτώσεων, καθώς και του 

αντίκτυπου στις τιµές της ηλεκτρικής 

ενέργειας και στην ανταγωνιστικότητα των 

ενεργοβόρων βιοµηχανιών, ιδίως όσον 

αφορά τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα· 

καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να 

διευκολύνουν την ανάπτυξη καινοτόµων, 

ασφαλών και βιώσιµων τεχνολογικών 

λύσεων εκ µέρους των ευρωπαϊκών 

βιοµηχανιών· 
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