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Έκθεση A7-0035/2013 

Νίκη Τζαβέλα 

Ενεργειακός Χάρτης Πορείας για το 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

A. λαµβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 

υπενθυµιστεί ότι οι πυλώνες της 

ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ είναι η 

ασφάλεια του εφοδιασµού 

(διαφοροποίηση των πηγών), οι 
ανταγωνιστικές τιµές και η ενεργειακή 
απόδοση, οι οποίοι συµπληρώνονται από 
τον στόχο της πολιτικής για µείωση των 
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου· 

A. λαµβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 

υπενθυµιστεί ότι οι πυλώνες της 

ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ είναι η 
βιωσιµότητα, η ασφάλεια του εφοδιασµού 
και η ανταγωνιστικότητα· 

Or. en 
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Νίκη Τζαβέλα 
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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 3a. παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει 
συγκεκριµένο σενάριο που θα κατευθύνει 
την πορεία προς το 2050· τονίζει ότι το 
σενάριο αυτό θα πρέπει να βασίζεται στις 
"αναµφιβόλως θετικές" επιλογές που 
συνδυάζουν υψηλή ενεργειακή απόδοση, 
υψηλό ποσοστό ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας και ευφυή υποδοµή· 
επισηµαίνει ότι ζωτική σηµασία για την 
επίτευξη των στόχων της βιωσιµότητας, 
της ασφάλειας του εφοδιασµού και της 
ανταγωνιστικότητας έχει ένα σαφές 
σχέδιο δράσης και η συναίνεση µεταξύ 
όλων των κρατών µελών· 

Or. en 
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Έκθεση A7-0035/2013 

Νίκη Τζαβέλα 
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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

6. υπογραµµίζει τη σηµασία της 

ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ εν µέσω της 

οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής 

κρίσης· τονίζει τον ρόλο που διαδραµατίζει 

η ενέργεια στην προώθηση της ανάπτυξης, 

της οικονοµικής ανταγωνιστικότητας και 

των θέσεων εργασίας στην ΕΕ· καλεί την 

Επιτροπή να προτείνει στρατηγικές για την 

περίοδο µετά το 2020 και να παρουσιάσει 

σύντοµα ένα πλαίσιο πολιτικής έως το 

2030 για την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ· 

πιστεύει ότι το εν λόγω πλαίσιο πολιτικής 

πρέπει να είναι συνεπές µε την ατζέντα 

απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκποµπές 

της ΕΕ µέχρι το 2050 και ότι πρέπει να 

λαµβάνει υπόψη τις επιλογές των 

«αναµφιβόλως θετικών µέτρων» που 

προσδιορίζονται στον χάρτη πορείας· ζητεί 

την ανάληψη δράσης για τη µείωση των 

αρνητικών επιπτώσεων του ενεργειακού 

τοµέα στο περιβάλλον, λαµβάνοντας 

υπόψη τον αντίκτυπο των µέτρων που 

λαµβάνονται για την ανταγωνιστικότητα 

της οικονοµίας σε επίπεδο κρατών µελών 

και σε επίπεδο ΕΕ και για την ασφάλεια 

του εφοδιασµού των πολιτών µε ηλεκτρική 

ενέργεια·  

6. υπογραµµίζει τη σηµασία της 

ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ εν µέσω της 

οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής 

κρίσης· τονίζει τον ρόλο που διαδραµατίζει 

η ενέργεια στην προώθηση της ανάπτυξης, 

της οικονοµικής ανταγωνιστικότητας και 

των θέσεων εργασίας στην ΕΕ· καλεί την 

Επιτροπή να προτείνει στρατηγικές για την 

περίοδο µετά το 2020 και να παρουσιάσει 

σύντοµα ένα πλαίσιο πολιτικής έως το 

2030 για την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ· 

πιστεύει ότι το εν λόγω πλαίσιο πολιτικής 

πρέπει να είναι συνεπές µε την ατζέντα 

απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκποµπές 

της ΕΕ µέχρι το 2050 και ότι πρέπει να 

λαµβάνει υπόψη τις επιλογές των 

«αναµφιβόλως θετικών µέτρων» που 

προσδιορίζονται στον χάρτη πορείας και 
να θέτει δεσµευτικούς στόχους σε επίπεδο 
ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, την 
ανανεώσιµη ενέργεια και τις εκποµπές 
αερίων του θερµοκηπίου· ζητεί την 
ανάληψη δράσης για τη µείωση των 

αρνητικών επιπτώσεων του ενεργειακού 

τοµέα στο περιβάλλον, λαµβάνοντας 

υπόψη τον αντίκτυπο των µέτρων που 

λαµβάνονται για την ανταγωνιστικότητα 

της οικονοµίας σε επίπεδο κρατών µελών 

και σε επίπεδο ΕΕ και για την ασφάλεια 

του εφοδιασµού των πολιτών µε ηλεκτρική 

ενέργεια· 

Or. en 
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Έκθεση A7-0035/2013 

Νίκη Τζαβέλα 
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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

23. αναγνωρίζει ότι ένα υψηλότερο µερίδιο 

ώριµων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο 

ενεργειακό µείγµα µετά το 2020, αποτελεί 

βασική πτυχή ενός πιο βιώσιµου 

ενεργειακού συστήµατος· αναγνωρίζει, 

επιπλέον, ότι όλα τα σενάρια τα οποία 

εξετάζονται στην ανακοίνωση της 

Επιτροπής, προϋποθέτουν αυξηµένο 

µερίδιο ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο 

ενεργειακό µείγµα της ΕΕ, της τάξης του 

30% περίπου της ακαθάριστης τελικής 

κατανάλωσης το 2030, και τουλάχιστον 

55 % το 2050· επισηµαίνει ότι η κίνηση 

προς την κατεύθυνση µιας καλύτερης 

πολιτικής στον τοµέα της ενεργειακής 

απόδοσης µπορεί να διευκολύνει την 

επίτευξη υψηλότερου µεριδίου 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας· καλεί την 
Επιτροπή να συµπεριλάβει ρητά την 

αποκεντρωµένη παραγωγή στις 

µελλοντικές προβλέψεις· καλεί επίσης την 

Επιτροπή να αντιµετωπίσει σαφώς τυχόν 

οικονοµικά και τεχνικά εµπόδια στην 

ανάπτυξη αποκεντρωµένης παραγωγής στα 

κράτη µέλη· 

23. αναγνωρίζει ότι ένα υψηλότερο µερίδιο 

ώριµων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο 

ενεργειακό µείγµα µετά το 2020, αποτελεί 

βασική πτυχή ενός πιο βιώσιµου 

ενεργειακού συστήµατος· αναγνωρίζει, 

επιπλέον, ότι όλα τα σενάρια τα οποία 

εξετάζονται στην ανακοίνωση της 

Επιτροπής, προϋποθέτουν αυξηµένο 

µερίδιο ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο 

ενεργειακό µείγµα της ΕΕ, της τάξης του 

30% περίπου της ακαθάριστης τελικής 

κατανάλωσης το 2030, και τουλάχιστον 

55 % το 2050· επισηµαίνει ότι η κίνηση 

προς την κατεύθυνση µιας καλύτερης 

πολιτικής στον τοµέα της ενεργειακής 

απόδοσης µπορεί να διευκολύνει την 

επίτευξη υψηλότερου µεριδίου 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µέχρι και 
45% µέχρι το 2030 και θα δώσει στην ΕΕ 
τη δυνατότητα να κινηθεί προς την 
κατεύθυνση µιας οικονοµίας που θα 
βασίζεται σχεδόν πλήρως σε ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας µέχρι το 2050· καλεί την 
Επιτροπή να συµπεριλάβει ρητά την 

αποκεντρωµένη παραγωγή στις 

µελλοντικές προβλέψεις· καλεί επίσης την 

Επιτροπή να αντιµετωπίσει σαφώς τυχόν 

οικονοµικά και τεχνικά εµπόδια στην 

ανάπτυξη αποκεντρωµένης παραγωγής στα 

κράτη µέλη· 

Or. en 
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