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10.2.2017 A8-0003/145

Τροπολογία 145/αναθ.
Κωνσταντίνα Κούνεβα, Νεοκλής Συλικιώτης, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, 
Σοφία Σακοράφα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, 
Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Τάκης 
Χατζηγεωργίου, Fabio De Masi, Νικόλαος Χουντής, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, 
Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0003/2017
Ian Duncan
Οικονομικά αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών και επενδύσεις χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών
COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Θα πρέπει να συσταθεί Ταμείο 
Εκσυγχρονισμού από το 2% των 
συνολικών δικαιωμάτων του ΣΕΔΕ της ΕΕ 
τα οποία πλειστηριάζονται σύμφωνα με 
τους κανόνες και τις λεπτομερείς διατάξεις 
για τους πλειστηριασμούς που λαμβάνουν 
χώρα στο πλαίσιο του κοινού χώρου 
πλειστηριασμών όπως ορίζεται στον 
κανονισμό 1031/2010. Τα κράτη μέλη τα 
οποία το 2013 είχαν κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
σε αγοραίες συναλλαγματικές ισοτιμίες 
60% κάτω από τον μέσο όρο της Ένωσης 
πρέπει να είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο 
Εκσυγχρονισμού και να παρεκκλίνουν έως 
το 2030 από την αρχή του πλήρους 
πλειστηριασμού για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, χρησιμοποιώντας 
την επιλογή της δωρεάν κατανομής έτσι 
ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια 
πραγματικών επενδύσεων για τον 
εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τους 
τομέα, αποφεύγοντας παράλληλα τις 
στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας. Οι κανόνες που διέπουν Ταμείο 
Εκσυγχρονισμού θα πρέπει να παρέχουν 

(11) Θα πρέπει να συσταθεί Ταμείο 
Εκσυγχρονισμού από το 2% των 
συνολικών δικαιωμάτων του ΣΕΔΕ της ΕΕ 
τα οποία πλειστηριάζονται σύμφωνα με 
τους κανόνες και τις λεπτομερείς διατάξεις 
για τους πλειστηριασμούς που λαμβάνουν 
χώρα στο πλαίσιο του κοινού χώρου 
πλειστηριασμών όπως ορίζεται στον 
κανονισμό 1031/2010. Τα κράτη μέλη τα 
οποία το 2015 είχαν κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
σε αγοραίες συναλλαγματικές ισοτιμίες 
60% κάτω από τον μέσο όρο της Ένωσης 
πρέπει να είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο 
Εκσυγχρονισμού και να παρεκκλίνουν έως 
το 2030 από την αρχή του πλήρους 
πλειστηριασμού για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, χρησιμοποιώντας 
την επιλογή της δωρεάν κατανομής έτσι 
ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια 
πραγματικών επενδύσεων για τον 
εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τους 
τομέα, αποφεύγοντας παράλληλα τις 
στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας. Οι κανόνες που διέπουν Ταμείο 
Εκσυγχρονισμού θα πρέπει να παρέχουν 
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ένα συνεπές, πλήρες και διαφανές πλαίσιο 
για τη διασφάλιση της όσο το δυνατόν πιο 
αποτελεσματικής εφαρμογής, λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη για εύκολη πρόσβαση 
από όλους τους συμμετέχοντες. Η 
λειτουργία της δομής διακυβέρνησης θα 
πρέπει να είναι ανάλογη με τον σκοπό 
διασφάλισης της κατάλληλης χρήσης των 
πόρων. Η εν λόγω δομή διακυβέρνησης θα 
πρέπει να αποτελείται από ένα συμβούλιο 
επενδύσεων και μια επιτροπή διαχείρισης 
και πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη 
η εμπειρογνωμοσύνη της ΕΤΕ στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, εκτός εάν 
παρέχεται υποστήριξη σε μικρά έργα μέσω 
δανείων από εθνικές τράπεζες στήριξης ή 
από επιχορηγήσεις μέσω εθνικού 
προγράμματος που συμμερίζεται τους 
στόχους του Ταμείου Εκσυγχρονισμού. Οι 
επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το 
ταμείο πρέπει να προτείνονται από τα 
κράτη μέλη. Για να διασφαλίζεται ότι οι 
ανάγκες επενδύσεων σε οικονομικά 
ασθενέστερα κράτη μέλη αντιμετωπίζονται 
επαρκώς, η κατανομή των πόρων θα λάβει 
υπόψη ισομερώς διακριβωμένες εκπομπές 
και κριτήρια ΑΕΠ. Η χρηματοδοτική 
συνδρομή από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού 
θα μπορούσε να παρέχεται υπό διάφορες 
μορφές.

ένα συνεπές, πλήρες και διαφανές πλαίσιο 
για τη διασφάλιση της όσο το δυνατόν πιο 
αποτελεσματικής εφαρμογής, λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη για εύκολη πρόσβαση 
από όλους τους συμμετέχοντες. Η 
λειτουργία της δομής διακυβέρνησης θα 
πρέπει να είναι ανάλογη με τον σκοπό 
διασφάλισης της κατάλληλης χρήσης των 
πόρων. Η εν λόγω δομή διακυβέρνησης θα 
πρέπει να αποτελείται από ένα συμβούλιο 
επενδύσεων και μια επιτροπή διαχείρισης 
και πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη 
η εμπειρογνωμοσύνη της ΕΤΕ στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, εκτός εάν 
παρέχεται υποστήριξη σε μικρά έργα μέσω 
δανείων από εθνικές τράπεζες στήριξης ή 
από επιχορηγήσεις μέσω εθνικού 
προγράμματος που συμμερίζεται τους 
στόχους του Ταμείου Εκσυγχρονισμού. Οι 
επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το 
ταμείο πρέπει να προτείνονται από τα 
κράτη μέλη. Για να διασφαλίζεται ότι οι 
ανάγκες επενδύσεων σε οικονομικά 
ασθενέστερα κράτη μέλη αντιμετωπίζονται 
επαρκώς, η κατανομή των πόρων θα λάβει 
υπόψη ισομερώς διακριβωμένες εκπομπές 
και κριτήρια ΑΕΠ. Η χρηματοδοτική 
συνδρομή από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού 
θα μπορούσε να παρέχεται υπό διάφορες 
μορφές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν λάβουμε το έτος 2015 ως έτος αναφοράς, θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τις σχετικές 
εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον, καθιστώντας το σύστημα πιο δίκαιο και φέρνοντάς το πιο 
κοντά στην τρέχουσα οικονομική πραγματικότητα.



AM\1117201EL.docx PE598.453v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

10.2.2017 A8-0003/146

Τροπολογία 146/αναθ.
Kateřina Konečná, Lynn Boylan, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Merja 
Kyllönen, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Curzio Maltese
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0003/2017
Ian Duncan
Οικονομικά αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών και επενδύσεις χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών
COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 βα (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο δα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2βα. Στο άρθρο 6 παράγραφος 2 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«δα) στο πλαίσιο των απαιτήσεων 
υποβολής εκθέσεων, πρέπει να 
συμπεριληφθούν κοινωνικές και 
εργασιακές διατάξεις οι οποίες 
διασφαλίζουν την επαγγελματική 
ακεραιότητα και την απασχόληση σε 
δραστηριότητες που είναι περισσότερο 
εκτεθειμένες στον κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα και σε ενδεχόμενο κοινωνικό 
ντάμπινγκ λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού 
από χώρες εκτός ΕΕ, ώστε να 
εξασφαλίζεται πλήρης συμμόρφωση με 
τη νομοθεσία της Ένωσης για την υγεία 
και την ασφάλεια, την προστασία των 
εργαζομένων και το περιβάλλον.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο των διατάξεων που προβλέπουν οι άδειες εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου 
αξίζει να υπενθυμίσουμε την πλήρη συμμόρφωση των υφιστάμενων κανονισμών της ΕΕ σχετικά 
με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, καθώς και την τήρηση των συναφών 
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περιβαλλοντικών οδηγιών.
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10.2.2017 A8-0003/147

Τροπολογία 147/αναθ.
Κωνσταντίνα Κούνεβα, Νεοκλής Συλικιώτης, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, 
Σοφία Σακοράφα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, 
Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Τάκης 
Χατζηγεωργίου, Fabio De Masi, Νικόλαος Χουντής, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, 
Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0003/2017
Ian Duncan
Οικονομικά αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών και επενδύσεις χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών
COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
10α παράγραφοι 1 έως 5, τα κράτη μέλη 
που είχαν το 2013 κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε 
ευρώ σε τιμές αγοράς 60% κάτω από τον 
μέσο όρο της Ένωσης, μπορούν να 
παρέχουν μεταβατική δωρεάν κατανομή σε 
εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας για τον εκσυγχρονισμό του 
ενεργειακού τομέα.

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
10α παράγραφοι 1 έως 5, τα κράτη μέλη 
που είχαν το 2015 κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε 
ευρώ σε τιμές αγοράς 60% κάτω από τον 
μέσο όρο της Ένωσης, μπορούν να 
παρέχουν μεταβατική δωρεάν κατανομή σε 
εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας για τον εκσυγχρονισμό του 
ενεργειακού τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν λάβουμε το έτος 2015 ως έτος αναφοράς, θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τις σχετικές 
εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον, καθιστώντας το σύστημα πιο δίκαιο και φέρνοντάς το πιο 
κοντά στην τρέχουσα οικονομική πραγματικότητα.
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10.2.2017 A8-0003/148

Τροπολογία 148/αναθ.
Κωνσταντίνα Κούνεβα, Νεοκλής Συλικιώτης, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, 
Σοφία Σακοράφα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, 
Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Τάκης 
Χατζηγεωργίου, Fabio De Masi, Νικόλαος Χουντής, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, 
Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0003/2017
Ian Duncan
Οικονομικά αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών και επενδύσεις χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών
COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10δ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Συστήνεται για την περίοδο 2021-30 
ταμείο για τη στήριξη των επενδύσεων 
εκσυγχρονισμού των ενεργειακών 
συστημάτων και βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης στα κράτη μέλη με 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ 60% κάτω από τον 
μέσο όρο της Ένωσης το 2013, το οποίο 
χρηματοδοτείται όπως ορίζεται στο άρθρο 
10.

1. Συστήνεται για την περίοδο 2021-30 
ταμείο για τη στήριξη των επενδύσεων 
εκσυγχρονισμού των ενεργειακών 
συστημάτων και βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης στα κράτη μέλη με 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ 60% κάτω από τον 
μέσο όρο της Ένωσης το 2015, το οποίο 
χρηματοδοτείται όπως ορίζεται στο άρθρο 
10.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν λάβουμε το έτος 2015 ως έτος αναφοράς, θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τις σχετικές 
εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον, καθιστώντας το σύστημα πιο δίκαιο και φέρνοντάς το πιο 
κοντά στην τρέχουσα οικονομική πραγματικότητα.


