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11.1.2018 A8-0392/328 

Τροπολογία  328 

Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης, Cornelia Ernst, Τάκης Χατζηγεωργίου, 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Είναι επομένως σκόπιμο να τεθεί 

ενωσιακός δεσμευτικός στόχος για μερίδιο 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της 

τάξης του 27% τουλάχιστον. Τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να προσδιορίσουν τη 

συνεισφορά τους στην επίτευξη του 

στόχου αυτού στο πλαίσιο των οικείων 

ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για την 

ενέργεια και το κλίμα μέσω της 

διαδικασίας διακυβέρνησης που 

καθορίζεται στον κανονισμό 

[διακυβέρνηση]. 

(7) Είναι επομένως σκόπιμο να τεθεί 

ενωσιακός δεσμευτικός στόχος για μερίδιο 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της 

τάξης του 35 % τουλάχιστον, 

συνοδευόμενος από εθνικούς 

δεσμευτικούς στόχους. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/329 

Τροπολογία  329 

Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης, Cornelia Ernst, Τάκης Χατζηγεωργίου, 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 

για την προώθηση της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Θέτει έναν 

δεσμευτικό ενωσιακό στόχο για το 

συνολικό μερίδιο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 

τελική κατανάλωση ενέργειας το 2030. 

Καθορίζει επίσης κανόνες για 

τη χρηματοδοτική στήριξη της ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες 

πηγές, την αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη 

χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

στους τομείς της θέρμανσης και της ψύξης 

και των μεταφορών, την περιφερειακή 

συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και με 

τρίτες χώρες, τις εγγυήσεις προέλευσης, τις 

διοικητικές διαδικασίες και την 

πληροφόρηση και την κατάρτιση. 

Καθιερώνει κριτήρια αειφορίας και 

μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα 

βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας. 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 

για την προώθηση της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Θέτει έναν ελάχιστο 

δεσμευτικό ενωσιακό στόχο για το 

συνολικό μερίδιο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 

τελική κατανάλωση ενέργειας το 2030. 

Αυτός ο ενωσιακός στόχος πρέπει να 

επιτευχθεί συλλογικά από τα κράτη μέλη 

μέσω δεσμευτικών εθνικών στόχων. 
Καθορίζει επίσης κανόνες για 

τη χρηματοδοτική στήριξη της ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες 

πηγές, την αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τις 

κοινότητες ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και τη χρήση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στους τομείς της 

θέρμανσης και της ψύξης και των 

μεταφορών, τη διασυνοριακή και την 

περιφερειακή συνεργασία μεταξύ κρατών 

μελών και με τρίτες χώρες, τις εγγυήσεις 

προέλευσης, τις διοικητικές 

διαδικασίες και την πληροφόρηση και την 

κατάρτιση καθώς και την πρόσβαση στο 

δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και την 

υποδομή θέρμανσης και ψύξης με 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. 

Καθιερώνει κριτήρια αειφορίας και 

μείωσης των εκπομπών αερίων 
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θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα 

βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/330 

Τροπολογία  330 

Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης, Cornelia Ernst, Τάκης Χατζηγεωργίου, 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Δεσμευτικός συνολικός στόχος σε επίπεδο 

Ένωσης για το 2030 

Δεσμευτικός συνολικός στόχος σε επίπεδο 

Ένωσης και δεσμευτικός εθνικός στόχος 

για το 2030 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/331 

Τροπολογία  331 

Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης, Cornelia Ernst, Τάκης Χατζηγεωργίου, 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 

συλλογικά ότι το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ανέρχεται το 2030 σε 

τουλάχιστον 27% στην ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης. 

1. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει 

ότι το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, υπολογιζόμενο 

σύμφωνα με την οδηγία, σε ακαθάριστη 

τελική κατανάλωση ενέργειας το 2030, 

ισούται τουλάχιστον με τον εθνικό 

συνολικό στόχο του για το μερίδιο 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατά το 

εν λόγω έτος, όπως ορίζεται στην τέταρτη 

στήλη του πίνακα στο μέρος Α του 

παραρτήματος Ι. Αυτοί οι δεσμευτικοί 

εθνικοί συνολικοί στόχοι πρέπει να 

συνάδουν με τον δεσμευτικό στόχο της 

Ένωσης για μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 

τελική κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης 

το 2030 τουλάχιστον 35 %. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/332 

Τροπολογία  332 

Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης, Cornelia Ernst, Τάκης Χατζηγεωργίου, 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι αντίστοιχες συνεισφορές των 

κρατών μελών στον συνολικό αυτό στόχο 

για το 2030 καθορίζονται και 

κοινοποιούνται στην Επιτροπή στο 

πλαίσιο των ολοκληρωμένων εθνικών 

σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα, 

σύμφωνα με τα άρθρα 3 έως 5 και τα 

άρθρα 9 έως 11 του κανονισμού 

[διακυβέρνηση]. 

διαγράφεται 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/333 

Τροπολογία  333 

Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης, Cornelia Ernst, Τάκης Χατζηγεωργίου, 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή υποστηρίζει τις υψηλές 

φιλοδοξίες των κρατών μελών μέσω ενός 

ευνοϊκού πλαισίου που περιλαμβάνει την 

ενισχυμένη χρήση κονδυλίων της Ένωσης, 

και ιδίως χρηματοδοτικών μέσων, 

ειδικότερα με σκοπό τη μείωση του 

κόστους κεφαλαίου για τα έργα 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

4. Η Επιτροπή υποστηρίζει τις υψηλές 

φιλοδοξίες των κρατών μελών μέσω ενός 

ευνοϊκού πλαισίου που περιλαμβάνει την 

ενισχυμένη χρήση κονδυλίων της Ένωσης, 

ειδικότερα με σκοπό τη μείωση του 

κόστους κεφαλαίου για τα έργα 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/334 

Τροπολογία  334 

Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Jiří 

Maštálka, Τάκης Χατζηγεωργίου, Δημήτριος Παπαδημούλης 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 18 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Τα κράτη μέλη αποβλέπουν στην 

ενίσχυση της δημιουργίας ποιοτικών 

θέσεων απασχόλησης στον τομέα. Για τον 

σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη 

αναπτύσσουν, σε συνεργασία με τους 

κοινωνικούς εταίρους, συνολική 

στρατηγική κατάρτισης και ανάπτυξης 

δεξιοτήτων στον τομέα των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/335 

Τροπολογία  335 

Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Δημήτριος Παπαδημούλης 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 19 – παράγραφος 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

14. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 32 για τη θέσπιση 

των κανόνων παρακολούθησης της 

λειτουργίας του συστήματος που 

περιγράφεται στο παρόν άρθρο. 

14. Τα κράτη μέλη αξιολογούν και 

υποβάλλουν έκθεση ανά διετία σχετικά με 

τη λειτουργία των οικείων συστημάτων 

εγγυήσεων προέλευσης. Οι εν λόγω 

εκθέσεις δημοσιοποιούνται και 

περιλαμβάνουν ανεξάρτητη αξιολόγηση 

της συμβολής τους στην ανάπτυξη της 

κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 32 για τη θέσπιση 

των κανόνων παρακολούθησης της 

λειτουργίας του συστήματος που 

περιγράφεται στο παρόν άρθρο. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/336 

Τροπολογία  336 

Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Δημήτριος Παπαδημούλης 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I Μέρος Α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Εθνικοί συνολικοί στόχοι για το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην τελική 

κατανάλωση ενέργειας το 20201 

A. Εθνικοί συνολικοί στόχοι 

 Μερίδιο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην 

ακαθάριστη τελική κατανάλωση 

ενέργειας το 2005 (S2005) 

Στόχος για το μερίδιο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 

τελική κατανάλωση ενέργειας το 2020 

(S2030) 

Βέλγιο 2,2 % 13 % 

Βουλγαρία 9,4 % 16 % 

Τσεχική 

Δημοκρατία 

6,1 % 13 % 

Δανία 17,0 % 30 % 

Γερμανία 5,8 % 18 % 

Εσθονία 18,0 % 25 % 

Ιρλανδία 3,1 % 16 % 

Ελλάδα 6,9 % 18 % 

Ισπανία 8,7 % 20 % 

Γαλλία 10,3 % 23 % 

Κροατία 12,6%  20 %  

Ιταλία 5,2 % 17 % 

Κύπρος 2,9 % 13 % 

Λετονία 32,6 % 40 % 

Λιθουανία 15,0 % 23 % 

Λουξεμβούργο 0,9 % 11 % 

Ουγγαρία 4,3 % 13 % 

Μάλτα 0,0 % 10 % 

Κάτω Χώρες 2,4 % 14  % 

Αυστρία 23,3 % 34 % 

                                                 
1 1 Για να είναι δυνατή η επίτευξη των εθνικών στόχων που εκτίθενται στο παρόν Παράρτημα, τονίζεται 

ότι οι κατευθυντήριες γραμμές περί κρατικών ενισχύσεων για την περιβαλλοντική προστασία 

αναγνωρίζουν τη διαρκή ανάγκη για εθνικούς μηχανισμούς στήριξης της προαγωγής της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. 
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Πολωνία 7,2 % 15 % 

Πορτογαλία 20,5 % 31 % 

Ρουμανία 17,8 % 24 % 

Σλοβενία 16,0 % 25 % 

Σλοβακική 

Δημοκρατία 

6,7 % 14 % 

Φινλανδία 28,5 % 38 % 

Σουηδία 39,8 % 49% 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

1,3 % 15 % 

 

Τροπολογία 

Εθνικοί συνολικοί στόχοι για το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην τελική 

κατανάλωση ενέργειας το 20301 

A. Εθνικοί συνολικοί στόχοι 

 Μερίδιο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην 

ακαθάριστη τελική κατανάλωση 

ενέργειας το 2005 (S2005) 

Στόχος για το μερίδιο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 

τελική κατανάλωση ενέργειας το 2030 

(S2030) 

Βέλγιο 2,2 % 26 % 

Βουλγαρία 9,4 % 29 % 

Τσεχική 

Δημοκρατία 6,1 % 26 % 

Δανία 17,0 % 45 % 

Γερμανία 5,8 % 34 % 

Εσθονία 18,0 % 38 % 

Ιρλανδία 3,1 % 33 % 

Ελλάδα 6,9 % 33 % 

Ισπανία 8,7 % 36 % 

Γαλλία 10,3 % 38 % 

Κροατία   12,6%   34 % 

Ιταλία 5,2 % 32 % 

Κύπρος 2,9 % 27 % 

Λετονία 32,6 % 52 % 

Λιθουανία 15,0 % 38 % 

Λουξεμβούργο 0,9 % 24 % 

Ουγγαρία 4,3 % 27 % 

Μάλτα 0,0 % 28 % 

Κάτω Χώρες 2,4 % 29 % 

Αυστρία 23,3 % 48 % 

Πολωνία 7,2 % 28 % 

Πορτογαλία 20,5 % 46 % 

                                                 
1 Για να είναι δυνατή η επίτευξη των εθνικών στόχων που εκτίθενται στο παρόν παράρτημα, τονίζεται 

ότι οι κατευθυντήριες γραμμές περί κρατικών ενισχύσεων για την περιβαλλοντική προστασία 

αναγνωρίζουν τη διαρκή ανάγκη για εθνικούς μηχανισμούς στήριξης της προαγωγής της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. 
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Ρουμανία 17,8 % 39 % 

Σλοβενία 16,0 % 38 % 

Σλοβακική 

Δημοκρατία 6,7 % 27 % 

Φινλανδία 28,5 % 50 % 

Σουηδία 39,8 % 63 % 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 1,3 % 32 % 

Or. en 

 

 


