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Τροπολογία 1
Joëlle Mélin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
απαραίτητη η ανάλυση του κύκλου ζωής 
μιας ενεργειακής παραγωγής (από τη 
συγκέντρωση των υλικών, έως την 
κατάργησή τους, από τη δρομολόγησή 
τους ή ακόμη από την κατασκευή και τη 
συντήρηση των υποδομών) προκειμένου 
να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο 
περιβαλλοντικός αντίκτυπος της 
επίμαχης ενεργειακής παραγωγής·

Or. fr

Τροπολογία 2
Joëlle Mélin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
απαραίτητο να συνυπολογίζεται το 
φαινόμενο του «αντίρροπου 
αποτελέσματος» κάθε ενεργειακής 
πολιτικής, ούτως ειπείν όλες οι 
επαγόμενες συμπεριφορικές μεταβολές, εν 
προκειμένω στην αλιεία, προκειμένου να 
προσδιοριστεί με ακρίβεια ο κοινωνικός 
και περιβαλλοντικός αντίκτυπος της 
πολιτικής αυτής·

Or. fr

Τροπολογία 3
Joëlle Mélin
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υπεράκτιες ανεμογεννήτριες προκαλούν 
σοβαρή διαταραχή στο θαλάσσιο 
περιβάλλον, με αποτέλεσμα να 
επηρεάζονται και οι αλιευτικές 
δραστηριότητες, ενθαρρύνοντας ιδίως 
την υπεραλίευση σε περιορισμένες 
περιοχές εις βάρος της αλιείας μικρής 
κλίμακας·

Or. fr

Τροπολογία 4
Joëlle Mélin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ανθρώπινες δραστηριότητες, ιδίως της 
παραγωγής, της κατανάλωσης και των 
μεταφορών είναι ενεργοβόρες και 
χρειάζονται, ελλείψει βαθιών κοινωνικών 
τροποποιήσεων, όλο και σημαντικότερες 
πηγές βιώσιμης ενέργειας·

Or. fr

Τροπολογία 5
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει τη σταθερή 
προσήλωση της ΕΕ στην επίτευξη του 

1. υπενθυμίζει τη σταθερή 
προσήλωση της ΕΕ στην επίτευξη του 



AM\1209386EL.docx 5/54 PE654.067v01-00

EL

στόχου της για μηδενικές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050, όπως 
επιβεβαιώνεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και στο σχέδιο ανάκαμψης·

στόχου της για μηδενικές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050, όπως 
επιβεβαιώνεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και στο σχέδιο ανάκαμψης· 
τονίζει ότι η αντιμετώπιση του 
προβλήματος της κλιματικής αλλαγής 
απαιτεί να μειωθεί η παγκόσμια 
κατανάλωση ενέργειας από ορυκτά 
καύσιμα κατά 2 έως 4 το συντομότερο 
δυνατόν και, στις ανεπτυγμένες χώρες, 
κατά 4 έως 12 (μείωση κατά 75 % έως 
92%), ενώ ταυτόχρονα η αιολική 
ενέργεια, η οποία το 2013 αντικατέστησε 
το 1% αυτής της κατανάλωσης, 
παραμένει οριακό περιθώριο ελιγμών·

Or. fr

Τροπολογία 6
Jutta Paulus
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει τη σταθερή 
προσήλωση της ΕΕ στην επίτευξη του 
στόχου της για μηδενικές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050, 
όπως επιβεβαιώνεται στην Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία και στο σχέδιο 
ανάκαμψης·

1. υπενθυμίζει τη σταθερή 
προσήλωση της ΕΕ στην επίτευξη του 
στόχου για καθαρά μηδενικές εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 το 
αργότερο· τονίζει ότι οι εκπομπές αυτές 
θα πρέπει να μειωθούν κατά τουλάχιστον 
65% έως το 2030 σε σύγκριση με τις 
εκπομπές του 1990, προκειμένου η 
Ένωση να συμβάλει στον περιορισμό της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη σε λιγότερο 
από 1,5 °C έως το τέλος του αιώνα, 
σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα 
επιστημονικά στοιχεία·

Or. en

Τροπολογία 7
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
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Robert Hajšel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει τη σταθερή 
προσήλωση της ΕΕ στην επίτευξη του 
στόχου της για μηδενικές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050, όπως 
επιβεβαιώνεται στην Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία και στο σχέδιο 
ανάκαμψης·

1. υπενθυμίζει τη σταθερή 
προσήλωση της ΕΕ στην επίτευξη του 
στόχου της για μηδενικές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050, το 
αργότερο· και ότι οι εκπομπές αυτές θα 
πρέπει να μειωθούν κατά τουλάχιστον 
[60 %] έως το 2030 σε σύγκριση με τις 
εκπομπές του 1990, όπως ορίζεται στον 
[ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα], 
προκειμένου η Ένωση να συμβάλει στον 
περιορισμό της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη σε λιγότερο από 1,5 °C πάνω 
από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Or. en

Τροπολογία 8
Morten Petersen, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, 
Martin Hojsík, Klemen Grošelj

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει τη σταθερή 
προσήλωση της ΕΕ στην επίτευξη του 
στόχου της για μηδενικές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050, όπως 
επιβεβαιώνεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και στο σχέδιο ανάκαμψης·

1. υπενθυμίζει τη σταθερή 
προσήλωση της ΕΕ στην επίτευξη του 
στόχου της για μηδενικές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050, όπως 
επιβεβαιώνεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και στο σχέδιο ανάκαμψης· 
λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση της 
Επιτροπής για αύξηση της μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο 
55%, υπενθυμίζει τη θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αύξηση 
του στόχου αυτού στο 60 % έως το 2030·

Or. en
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Τροπολογία 9
Έλενα Κουντουρά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει τη σταθερή 
προσήλωση της ΕΕ στην επίτευξη του 
στόχου της για μηδενικές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050, όπως 
επιβεβαιώνεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και στο σχέδιο ανάκαμψης·

1. υπενθυμίζει τη σταθερή 
προσήλωση της ΕΕ στην επίτευξη του 
στόχου της για μηδενικές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050 το 
αργότερο, όπως επιβεβαιώνεται στην 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, στο 
ευρωπαϊκό κλιματικό δίκαιο και στο 
σχέδιο ανάκαμψης·

Or. en

Τροπολογία 10
Grzegorz Tobiszowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Beata Szydło, Zdzisław Krasnodębski, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει τη σταθερή 
προσήλωση της ΕΕ στην επίτευξη του 
στόχου της για μηδενικές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050, 
όπως επιβεβαιώνεται στην Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία και στο σχέδιο 
ανάκαμψης·

1. υπενθυμίζει τη  προσήλωση της ΕΕ 
στην επίτευξη της κλιματικής 
ουδετερότητας το 2050, όπως 
επιβεβαιώνεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και στο σχέδιο ανάκαμψης·

Or. en

Τροπολογία 11
Robert Roos

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές αποτελεί βασική 
κινητήρια δύναμη για την απαλλαγή από 
τις ανθρακούχες εκπομπές· υπενθυμίζει 
ότι τουλάχιστον το 32 % των συνολικών 
ενεργειακών αναγκών της ΕΕ θα πρέπει να 
καλυφθεί από ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές έως το 2030·

2. τονίζει ότι υπάρχουν δύο 
τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα 
που οδηγούν σε απαλλαγή του 
συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας από τις 
ανθρακούχες εκπομπές – η πυρηνική 
ενέργεια και η ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές· υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το 
υφιστάμενο κλιματικό πλαίσιο 
τουλάχιστον το 32 % των συνολικών 
ενεργειακών αναγκών της ΕΕ θα πρέπει να 
καλυφθεί από ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές έως το 2030· πιστεύει ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να εγκαταλείψει αυτόν τον στόχο 
και να επιτρέψει στα κράτη μέλη να 
αποφασίζουν σχετικά με το ενεργειακό 
τους μείγμα ανάλογα με τους δικούς τους 
ενεργειακούς πόρους και ανάγκες που 
διαφέρουν από χώρα σε χώρα λόγω, 
μεταξύ άλλων, της γεωγραφίας·

Or. en

Τροπολογία 12
Έλενα Κουντουρά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές αποτελεί βασική 
κινητήρια δύναμη για την απαλλαγή από 
τις ανθρακούχες εκπομπές· υπενθυμίζει ότι 
τουλάχιστον το 32 % των συνολικών 
ενεργειακών αναγκών της ΕΕ θα πρέπει να 
καλυφθεί από ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές έως το 2030·

2. επισημαίνει ότι η υπεράκτια 
αιολική ενέργεια είναι ο πλέον 
προηγμένος και ταχέως αναπτυσσόμενος 
από τους αναδυόμενους και καινοτόμους 
τομείς της γαλάζιας οικονομίας· τονίζει 
ότι η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 
αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη για την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές· 
υπενθυμίζει ότι τουλάχιστον το 32 % των 
συνολικών ενεργειακών αναγκών της ΕΕ 
θα πρέπει να καλυφθεί από ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές έως το 2030·
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Or. en

Τροπολογία 13
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές αποτελεί βασική 
κινητήρια δύναμη για την απαλλαγή από 
τις ανθρακούχες εκπομπές· υπενθυμίζει ότι 
τουλάχιστον το 32 % των συνολικών 
ενεργειακών αναγκών της ΕΕ θα πρέπει να 
καλυφθεί από ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές έως το 2030·

2. τονίζει ότι οι πηγές ενέργειας, 
όπως η βιομάζα, τα καύσιμα γεωργικής 
προέλευσης, η αιολική, η ηλιακή, η 
γεωθερμική, η υδροηλεκτρική και η 
πυρηνική ενέργεια αποτελούν τις 
κινητήριες δυνάμεις της απαλλαγής από 
τις ανθρακούχες εκπομπές· υπενθυμίζει ότι 
τουλάχιστον το 32 % των συνολικών 
ενεργειακών αναγκών της ΕΕ θα πρέπει να 
καλυφθεί από ενέργεια από πηγές που 
ορίζονται ως «ανανεώσιμες» έως το 2030·

Or. fr

Τροπολογία 14
Jutta Paulus
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές αποτελεί βασική 
κινητήρια δύναμη για την απαλλαγή από 
τις ανθρακούχες εκπομπές· υπενθυμίζει 
ότι τουλάχιστον το 32 % των συνολικών 
ενεργειακών αναγκών της ΕΕ θα πρέπει 
να καλυφθεί από ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές έως το 2030·

2. τονίζει ότι οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, παράλληλα με την 
εξοικονόμηση ενέργειας, είναι οι 
κινητήριες δυνάμεις για την επίτευξη μιας 
οικονομίας καθαρών μηδενικών 
εκπομπών· στο πλαίσιο αυτό, 
αναγνωρίζει ότι έως το 2030, το ποσοστό 
της παραγωγής ανανεώσιμης ηλεκτρικής 
ενέργειας θα πρέπει τουλάχιστον να 
διπλασιαστεί 1a ή ακόμη καλύτερα να 
τριπλασιαστεί2a από το σημερινό 
επίπεδο·
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1α  Ανακοίνωση σχετικά με την «Αύξηση 
του επιπέδου κλιματικής φιλοδοξίας της 
Ευρώπης με ορίζοντα το 2030»
2a «Οικοδόμηση ενός συμβατού 
ενεργειακού σεναρίου της Συμφωνίας του 
Παρισιού» (Stepping up Europe’s 2030 
climate ambition Building a Paris 
Agreement Conpatible energy scenario 
(PAC)), CAN-Europe/EEB, Ιούνιος 2020

Or. en

Τροπολογία 15
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές αποτελεί βασική 
κινητήρια δύναμη για την απαλλαγή από 
τις ανθρακούχες εκπομπές· υπενθυμίζει ότι 
τουλάχιστον το 32 % των συνολικών 
ενεργειακών αναγκών της ΕΕ θα πρέπει να 
καλυφθεί από ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές έως το 2030·

2. τονίζει ότι η ενεργειακή απόδοση 
και η ανανεώσιμη ενέργεια αποτελούν 
βασική κινητήρια δύναμη για την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές· 
υπενθυμίζει ότι τουλάχιστον το 38-40% 
των συνολικών ενεργειακών αναγκών της 
ΕΕ θα πρέπει να καλυφθεί από ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές έως το 2030, όπως 
τονίζεται στην ανακοίνωση ««Αύξηση 
του επιπέδου κλιματικής φιλοδοξίας της 
Ευρώπης με ορίζοντα το 2030»·

Or. en

Τροπολογία 16
Morten Petersen, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, 
Martin Hojsík, Klemen Grošelj

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές αποτελεί βασική 
κινητήρια δύναμη για την απαλλαγή από 
τις ανθρακούχες εκπομπές· υπενθυμίζει ότι 
τουλάχιστον το 32 % των συνολικών 
ενεργειακών αναγκών της ΕΕ θα πρέπει να 
καλυφθεί από ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές έως το 2030·

2. τονίζει ότι η ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές αποτελεί βασική 
κινητήρια δύναμη για την απαλλαγή από 
τις ανθρακούχες εκπομπές· υπενθυμίζει ότι 
τουλάχιστον το 38-40 % των συνολικών 
ενεργειακών αναγκών της ΕΕ θα πρέπει να 
καλυφθεί από ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές έως το 2030 ώστε να επιτευχθεί 
μείωση των εκπομπών σε ποσοστό 
τουλάχιστον 55%·

Or. en

Τροπολογία 17
Grzegorz Tobiszowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές αποτελεί βασική 
κινητήρια δύναμη για την απαλλαγή από 
τις ανθρακούχες εκπομπές· υπενθυμίζει ότι 
τουλάχιστον το 32 % των συνολικών 
ενεργειακών αναγκών της ΕΕ θα πρέπει να 
καλυφθεί από ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές έως το 2030·

2. τονίζει ότι η ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές αποτελεί μια από τις 
βασικές κινητήριες δυνάμεις για την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές· 
υπενθυμίζει ότι τουλάχιστον το 32 % των 
συνολικών ενεργειακών αναγκών της ΕΕ 
θα πρέπει να καλυφθεί από ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές έως το 2030·

Or. en

Τροπολογία 18
Έλενα Κουντουρά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
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επέκταση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας ενισχύει την ενεργειακή 
ασφάλεια της ΕΕ και μειώνει τις 
εισαγωγές υδρογονανθράκων από χώρες 
που δεν σέβονται το κράτος δικαίου και 
έχουν ιστορικό στην παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 19
Έλενα Κουντουρά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. τονίζει ότι η αρχή του μη βλάπτειν 
θα πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο 
της νέας στρατηγικής και του κανονισμού 
για τη βιώσιμη ταξινόμηση και θα πρέπει 
να εφαρμόζεται σε μελλοντικές 
επενδύσεις σε συστήματα υπεράκτιων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 20
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η αύξηση της 
υπεράκτιας παραγωγής αιολικής ενέργειας 
είναι ουσιώδης για τη μετάβαση στην 
καθαρή ενέργεια· επιμένει στο γεγονός 
ότι, δεδομένου ότι επί του παρόντος η 
ικανότητα υπεράκτιας παραγωγής 
αιολικής ενέργειας ανέρχεται σε μόλις 25 
GW, ενδείκνυται η επιτάχυνση της 
κατασκευής υπεράκτιων αιολικών 

3. επισημαίνει ότι η αύξηση της 
υπεράκτιας παραγωγής αιολικής ενέργειας 
πρέπει να υπαχθεί σε μορατόριουμ σε 
καθένα από τα κράτη μέλη – δεδομένου 
ότι έχουν υψηλό αποτύπωμα άνθρακα – 
παράγουν διαλείπουσα ενέργεια που 
μπορεί να «δοκιμάσει την αντοχή» των 
δικτύων και να απαιτεί υπερβολικά 
τακτικά την εγκατάσταση εφεδρικών 
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πάρκων προκειμένου να παράγονται έως 
και 450 GW από τώρα έως και το 2050·

θερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής- 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ μπορούν να 
αποτελούν μέρος του ενεργειακού 
μείγματος για την επίτευξη των στόχων 
της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια, οι 
υπεράκτιες ανεμογεννήτριες δεν 
αποτελούν αξιόπιστη και επαρκώς 
ολιστική εναλλακτική λύση για την 
υλοποίηση αυτής της μετάβασης·

 σημειώνει ότι η ικανότητα υπεράκτιας 
παραγωγής αιολικής ενέργειας ανέρχεται 
σε μόλις 25 GW και ότι η προκείμενη 
ισχνή αναλογία στην παραγωγή της 
ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο της ΕΕ 
οφείλεται στην ισχνή 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 
της υπεράκτιας εγκατάστασης αιολικής 
ενέργειας·

Or. fr

Τροπολογία 21
Jutta Paulus
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η αύξηση της 
υπεράκτιας παραγωγής αιολικής ενέργειας 
είναι ουσιώδης για τη μετάβαση στην 
καθαρή ενέργεια· τονίζει ότι, δεδομένου 
ότι επί του παρόντος η ικανότητα 
υπεράκτιας παραγωγής αιολικής ενέργειας 
ανέρχεται σε μόλις 25 GW, η κατασκευή 
υπεράκτιων αιολικών πάρκων πρέπει να 
επιταχυνθεί ώστε έως το 2050 να 
προσφέρει ικανότητα που να ανέρχεται σε 
έως 450 GW·

3. επισημαίνει ότι η αύξηση της 
υπεράκτιας παραγωγής αιολικής ενέργειας 
είναι ουσιώδης για τη μετάβαση στην 
ενέργεια· επισημαίνει ότι χωρίς ταχεία 
σταδιακή κατάργηση των ορυκτών 
καυσίμων και αύξηση της υπεράκτιας 
παραγωγής αιολικής ενέργειας θα ήταν 
αδύνατη η επίτευξη των στόχων 
ανανεώσιμης ενέργειας και ο περιορισμός 
της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 
λιγότερο από 1,5°C έως το τέλος του 
αιώνα· τονίζει ότι, δεδομένου ότι επί του 
παρόντος η ικανότητα υπεράκτιας 
παραγωγής αιολικής ενέργειας ανέρχεται 
σε μόλις 23 GW, η κατασκευή υπεράκτιων 
αιολικών πάρκων πρέπει να επιταχυνθεί 



PE654.067v01-00 14/54 AM\1209386EL.docx

EL

ώστε έως το 2050 να προσφέρει ικανότητα 
που να ανέρχεται σε τουλάχιστον έως 450 
GW·

Or. en

Τροπολογία 22
Aldo Patriciello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η αύξηση της 
υπεράκτιας παραγωγής αιολικής ενέργειας 
είναι ουσιώδης για τη μετάβαση στην 
καθαρή ενέργεια· τονίζει ότι, δεδομένου 
ότι επί του παρόντος η ικανότητα 
υπεράκτιας παραγωγής αιολικής ενέργειας 
ανέρχεται σε μόλις 25 GW, η κατασκευή 
υπεράκτιων αιολικών πάρκων πρέπει να 
επιταχυνθεί ώστε έως το 2050 να 
προσφέρει ικανότητα που να ανέρχεται σε 
έως 450 GW·

3. επισημαίνει ότι η αύξηση της 
υπεράκτιας παραγωγής αιολικής ενέργειας 
είναι ουσιώδης για τη μετάβαση στην 
καθαρή ενέργεια, καθώς και για 
επιτευχθούν ανταγωνιστικές ενεργειακές 
τιμές και να εξασφαλιστούν οικονομικά 
προσιτές προμήθειες ενέργειας· τονίζει 
ότι, δεδομένου ότι επί του παρόντος η 
ικανότητα υπεράκτιας παραγωγής αιολικής 
ενέργειας ανέρχεται σε μόλις 25 GW, η 
κατασκευή υπεράκτιων αιολικών πάρκων 
πρέπει να επιταχυνθεί ώστε έως το 2050 να 
προσφέρει ικανότητα που να ανέρχεται σε 
έως 450 GW·

Or. en

Τροπολογία 23
Robert Roos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η αύξηση της 
υπεράκτιας παραγωγής αιολικής ενέργειας 
είναι ουσιώδης για τη μετάβαση στην 
καθαρή ενέργεια· τονίζει ότι, δεδομένου 
ότι επί του παρόντος η ικανότητα 
υπεράκτιας παραγωγής αιολικής 

3. επισημαίνει ότι η αύξηση της 
υπεράκτιας παραγωγής αιολικής ενέργειας 
δεν είναι ουσιώδης για τη μετάβαση στην 
καθαρή ενέργεια· καθώς υπάρχουν και 
άλλες βιώσιμες επιλογές, όπως η 
πυρηνική ενέργεια·
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ενέργειας ανέρχεται σε μόλις 25 GW, η 
κατασκευή υπεράκτιων αιολικών πάρκων 
πρέπει να επιταχυνθεί ώστε έως το 2050 
να προσφέρει ικανότητα που να ανέρχεται 
σε έως 450 GW·

Or. en

Τροπολογία 24
Morten Petersen, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η αύξηση της 
υπεράκτιας παραγωγής αιολικής ενέργειας 
είναι ουσιώδης για τη μετάβαση στην 
καθαρή ενέργεια· τονίζει ότι, δεδομένου 
ότι επί του παρόντος η ικανότητα 
υπεράκτιας παραγωγής αιολικής ενέργειας 
ανέρχεται σε μόλις 25 GW, η κατασκευή 
υπεράκτιων αιολικών πάρκων πρέπει να 
επιταχυνθεί ώστε έως το 2050 να 
προσφέρει ικανότητα που να ανέρχεται σε 
έως 450 GW·

3. επισημαίνει ότι η αύξηση της 
υπεράκτιας παραγωγής αιολικής ενέργειας 
είναι ουσιώδης για τη μετάβαση στην 
καθαρή ενέργεια· τονίζει ότι, δεδομένου 
ότι επί του παρόντος η ικανότητα 
υπεράκτιας παραγωγής αιολικής ενέργειας 
ανέρχεται σε μόλις 25 GW, η κατασκευή 
υπεράκτιων αιολικών πάρκων πρέπει 
τουλάχιστον να τριπλασιαστεί έως το 
2030 και πέραν αυτού, ώστε έως το 2050 
να προσφέρει ικανότητα που να ανέρχεται 
σε τουλάχιστον έως 450 GW·

Or. en

Τροπολογία 25
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η αύξηση της 
υπεράκτιας παραγωγής αιολικής ενέργειας 
είναι ουσιώδης για τη μετάβαση στην 
καθαρή ενέργεια· τονίζει ότι, δεδομένου 

3. επισημαίνει ότι η αύξηση της 
υπεράκτιας παραγωγής αιολικής ενέργειας 
είναι ουσιώδης για τη μετάβαση στην 
καθαρή ενέργεια· τονίζει ότι, δεδομένου 
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ότι επί του παρόντος η ικανότητα 
υπεράκτιας παραγωγής αιολικής ενέργειας 
ανέρχεται σε μόλις 25 GW, η κατασκευή 
υπεράκτιων αιολικών πάρκων πρέπει να 
επιταχυνθεί ώστε έως το 2050 να 
προσφέρει ικανότητα που να ανέρχεται σε 
έως 450 GW·

ότι επί του παρόντος η ικανότητα 
υπεράκτιας παραγωγής αιολικής ενέργειας 
της ΕΕ ανέρχεται σε μόλις 12 GW, η 
κατασκευή υπεράκτιων αιολικών πάρκων 
πρέπει να επιταχυνθεί ώστε έως το 2050 να 
επιτύχει ικανότητα που να ανέρχεται σε 
έως 450 GW 1a·

_________________

1α  Ανακοίνωση σχετικά με την «Αύξηση 
του επιπέδου κλιματικής φιλοδοξίας της 
Ευρώπης με ορίζοντα το 2030»

Or. en

Τροπολογία 26
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει ότι για τη χρήση ενέργειας 
από τη θάλασσα, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την προστασία του 
περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη 
της αλιείας και άλλων οικονομικών 
δραστηριοτήτων, απαιτείται κοινός 
σχεδιασμός και αυστηρή αξιολόγηση των 
σωρευτικών επιπτώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων·

Or. en

Τροπολογία 27
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. τονίζει ότι τα υπεράκτια αιολικά 
πάρκα για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας τείνουν να είναι αποδοτικότερα 
από τα χερσαία αιολικά πάρκα λόγω των 
υψηλότερων διαθέσιμων αιολικών πόρων 
που διατίθενται σε υπεράκτιες περιοχές 
σε σύγκριση με τις χερσαίες περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 28
Robert Roos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η απόφαση για την 
εξεύρεση χώρου για την παραγωγή 
αιολικής ενέργειας που θα ανέρχεται σε 
έως 450 GW έχει τεράστια σημασία·

4. τονίζει ότι, ενώ η πυρηνική 
ενέργεια απαιτεί ένα ελάχιστο τμήμα γης 
για την παροχή πολύ μεγάλη ποσότητα 
ενέργειας μεγάλης ισχύος με χαμηλό 
κόστος, ο άνεμος απαιτεί μια ολόκληρη 
έκταση γης για να παρέχει ένα ελάχιστο 
ποσοστό ενέργειας με υψηλό κόστος· 
τονίζει ότι κατά την αναζήτηση χώρου 
για την υπεράκτια παραγωγή αιολικής 
ενέργειας θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι επιπτώσεις στον τομέα της 
αλιείας και/ή στο περιβάλλον· υπενθυμίζει 
ότι δεν πρέπει να λησμονείται ότι οι 
πιθανές ευρωπαϊκές υπεράκτιες περιοχές 
έχουν επίσης βιολογική και οικονομική 
αξία·

Or. en

Τροπολογία 29
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η απόφαση για την 
εξεύρεση χώρου για την παραγωγή 
αιολικής ενέργειας που θα ανέρχεται σε 
έως 450 GW έχει τεράστια σημασία·

4. τονίζει ότι η απόφαση για την 
εξεύρεση χώρου για την παραγωγή 
αιολικής ενέργειας που θα ανέρχεται σε 
έως 450 GW έχει τεράστια σημασία· 
υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη διερεύνησης όλων των 
υπεράκτιων αιολικών πόρων της ΕΕ και 
της προώθησης θαλάσσιων έργων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 
τρόπο συμβατό με τις υπόλοιπες χρήσεις 
του θαλάσσιου χώρου, επιδιώκοντας 
συνέργειες και προστατεύοντας τη 
βιοποικιλότητα·

Or. en

Τροπολογία 30
Εμμανουήλ Φράγκος, Pietro Fiocchi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η απόφαση για την 
εξεύρεση χώρου για την παραγωγή 
αιολικής ενέργειας που θα ανέρχεται σε 
έως 450 GW έχει τεράστια σημασία·

4. τονίζει ότι η απόφαση για την 
εξεύρεση χώρου για την παραγωγή 
αιολικής ενέργειας που θα ανέρχεται σε 
έως 450 GW έχει τεράστια σημασία· 
θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
δηλώσουν, το συντομότερο δυνατόν, τις 
αποκλειστικές οικονομικές ζώνες τους, 
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της 
θάλασσας, προκειμένου να προχωρήσουν 
στον σχεδιασμό των υπεράκτιων 
εγκαταστάσεών τους, χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση·

Or. en

Τροπολογία 31
Έλενα Κουντουρά
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η απόφαση για την 
εξεύρεση χώρου για την παραγωγή 
αιολικής ενέργειας που θα ανέρχεται σε 
έως 450 GW έχει τεράστια σημασία·

4. τονίζει ότι η απόφαση για την 
εξεύρεση χώρου για την παραγωγή 
αιολικής ενέργειας που θα ανέρχεται σε 
έως 450 GW έχει τεράστια σημασία· 
επισημαίνει ότι η χωροταξική επέκταση 
των υπεράκτιων εγκαταστάσεων 
αιολικών πάρκων συνοδεύεται από 
έντονη αύξηση των δυνατοτήτων 
σύγκρουσης με άλλους θαλάσσιους 
τομείς, όπως η αλιεία, κατά την επόμενη 
πενταετία, ιδίως στη Βόρεια Θάλασσα, τη 
Βαλτική Θάλασσα και τη Μεσόγειο·

Or. en

Τροπολογία 32
Morten Petersen, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η απόφαση για την 
εξεύρεση χώρου για την παραγωγή 
αιολικής ενέργειας που θα ανέρχεται σε 
έως 450 GW έχει τεράστια σημασία·

4. τονίζει ότι η απόφαση για την 
εξεύρεση χώρου για την παραγωγή 
αιολικής ενέργειας που θα ανέρχεται σε 
έως 450 GW έχει τεράστια σημασία· 
επισημαίνει το υπεράκτιο αιολικό 
δυναμικό 212 GW στη Βόρεια Θάλασσα, 
83 GW στη Βαλτική Θάλασσα, 85 GW 
στον Ατλαντικό Ωκεανό και 70 GW στις 
θάλασσες της Νότιας Ευρώπης· 
σημειώνει ότι το δυναμικό αυτό θα 
συνεχίσει να αυξάνεται λόγω των 
τεχνολογικών εξελίξεων·

Or. en

Τροπολογία 33
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Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι τη σημασία της 
απόφασης για την εξεύρεση αρκετού 
χώρου για την παραγωγή αιολικής 
ενέργειας που θα ανέρχεται σε έως 450 
GW έχει τεράστια σημασία·

4. τονίζει τη σημασία της διατήρησης 
της αισθητικής και περιβαλλοντικής 
φύσης των ευρωπαϊκών ακτών· 
σημειώνει ότι η φιλοδοξία για την 
παραγωγή αιολικής ενέργειας που θα 
ανέρχεται σε έως 450 GW θα 
αντιστοιχούσε στη δημιουργία 
υπεράκτιου αιολικού πάρκου 22,5 km², 
δεδομένου ότι οι ανεμογεννήτριες 
παρέχουν κατά μέσο όρο 20 GW.h ανά 
τετραγωνικό χιλιόμετρο·

Or. fr

Τροπολογία 34
Jutta Paulus
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η απόφαση για την 
εξεύρεση χώρου για την παραγωγή 
αιολικής ενέργειας που θα ανέρχεται σε 
έως 450 GW έχει τεράστια σημασία·

4. τονίζει ότι η απόφαση για την 
εξεύρεση χώρου για την παραγωγή 
αιολικής ενέργειας που θα ανέρχεται σε 
τουλάχιστον έως 450 GW έχει τεράστια 
σημασία· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, 
ότι για να τεθεί η ΕΕ σε τροχιά 450 GW 
το 2050, θα πρέπει να προσδιοριστεί 
χώρος για περίπου 130 GW πριν από το 
2023/2024, ώστε να καταστεί δυνατή η 
κατασκευή έως το 2030·

Or. en

Τροπολογία 35
Aldo Patriciello
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η απόφαση για την 
εξεύρεση χώρου για την παραγωγή 
αιολικής ενέργειας που θα ανέρχεται σε 
έως 450 GW έχει τεράστια σημασία·

4. τονίζει ότι η απόφαση για την 
εξεύρεση χώρου για την παραγωγή 
αιολικής ενέργειας που θα ανέρχεται σε 
έως 450 GW στις περιορισμένες περιοχές 
όπου η υφαλοκρηπίδα είναι επαρκώς 
αβαθής έχει τεράστια σημασία·

Or. en

Τροπολογία 36
Grzegorz Tobiszowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η απόφαση για την 
εξεύρεση χώρου για την παραγωγή 
αιολικής ενέργειας που θα ανέρχεται σε 
έως 450 GW έχει τεράστια σημασία·

4. τονίζει ότι η απόφαση για την 
εξεύρεση χώρου για την παραγωγή 
αιολικής ενέργειας που θα ανέρχεται σε 
έως 450 GW έχει τεράστια σημασία και θα 
πρέπει να θεωρείται προτεραιότητα·

Or. en

Τροπολογία 37
Έλενα Κουντουρά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει ότι η τεχνολογία πλωτών 
αιολικών πάρκων, η οποία μπορεί να 
αναπτυχθεί σε ύδατα βάθους άνω των 60 
μέτρων, έχει τη δυνατότητα να αυξήσει 
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σημαντικά τον διαθέσιμο θαλάσσιο χώρο 
για υπεράκτια αιολικά πάρκα, ιδίως σε 
περιοχές βαθέων υδάτων, όπως η 
Μεσόγειος Θάλασσα και η ακτή του 
Ατλαντικού, χωρίς τους περιορισμούς που 
συνδέονται με τις ανεμογεννήτριες σε 
αβαθή ύδατα ή πιο κοντά στην ακτή, και 
να ξεπεράσει κάποιο είδος συγκρούσεων 
με άλλους τομείς· επισημαίνει ότι τα 
πλωτά αιολικά πάρκα θα μπορούσαν να 
παράγουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας, 
να μειώσουν τις οπτικές επιπτώσεις, να 
προσφέρουν καλύτερη στέγαση για τις 
οδούς αλιείας και ναυσιπλοΐας, να 
λειτουργήσουν ως μηχανισμοί 
συγκέντρωσης ιχθύων και να επιτύχουν 
ισχυρότερους και συνεπέστερους 
ανέμους·

Or. en

Τροπολογία 38
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει ότι η υπεράκτια 
παραγωγή αιολικής ενέργειας δημιουργεί 
επίσης μια ευκαιρία για καθαρή 
παραγωγή υδρογόνου, όπως 
υπογραμμίζουν η «Στρατηγική της ΕΕ 
για την Ολοκλήρωση Ενεργειακών 
Συστημάτων» και η «Στρατηγική για το 
υδρογόνο για μια κλιματικά ουδέτερη 
Ευρώπη»· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενσωματώσουν τα σχέδια 
παραγωγής υδρογόνου χωρίς 
ανθρακούχες εκπομπές στην ανάπτυξη 
της υπεράκτιας αιολικής ικανότητας·

Or. en



AM\1209386EL.docx 23/54 PE654.067v01-00

EL

Τροπολογία 39
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει την ανάγκη να δοθεί 
προτεραιότητα στις  απομακρυσμένες 
υπεράκτιες ανεμογεννήτριες, σε 
απόσταση άνω των 30 χιλιομέτρων από 
την ακτή, προκειμένου να περιοριστούν οι 
επιπτώσεις τους στην αλιεία και τα 
φυσικά τοπία και να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητά τους, ιδίως 
δεδομένου ότι, με ημιπλωτές κατασκευές, 
είναι λιγότερο δαπανηρές και επηρεάζουν 
λιγότερο την ποσειδωνία, 
συμπερασματικά το θαλάσσιο περιβάλλον 
και, ως εκ τούτου, την αλιεία·

Or. fr

Τροπολογία 40
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει ότι τα ειδικά υπεράκτια 
αιολικά πάρκα για την παραγωγή 
υδρογόνου αποτελούν ελπιδοφόρα επιλογή 
για την απελευθέρωση του πλήρους 
δυναμικού της υπεράκτιας αιολικής 
ενέργειας, την επίτευξη των στόχων 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες 
εκπομπές και ενεργειακής ασφάλειας 
στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και 
σε άλλους τομείς, καθώς και την 
αντιμετώπιση των περιορισμών 
επέκτασης του δικτύου·

Or. en
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Τροπολογία 41
Aldo Patriciello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. πιστεύει ότι η συνεργασία σε όλους 
τους τομείς που δραστηριοποιούνται στο 
υπεράκτιο περιβάλλον θα αποτελέσει 
επίσης κινητήρια δύναμη για μια δίκαιη 
μετάβαση και ότι οι πρωτοβουλίες που 
ενεργοποιούν τις τοπικές οικονομίες και 
βρίσκουν συνέργειες μεταξύ τομέων 
μπορούν να αποτελέσουν το θεμέλιο μιας 
μακρόπνοης οικονομικής ανάκαμψης·

Or. en

Τροπολογία 42
Jutta Paulus
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι η απόδοση της 
υπεράκτιας αιολικής ενέργειας υπερβαίνει 
την απόδοση των χερσαίων 
ανεμογεννητριών, προκαλώντας 
παράλληλα λιγότερα προβλήματα 
αποδοχής με τους πολίτες· τονίζει ότι τα 
υπεράκτια αιολικά πάρκα, εάν 
σχεδιαστούν και κατασκευαστούν με 
λογικό τρόπο, μπορούν να ωφελήσουν τη 
θαλάσσια βιοποικιλότητα·

Or. en

Τροπολογία 43
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Sven Schulze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει ότι oι υπεράκτιες 
ανεμογεννήτριες μπορούν επίσης να έχουν 
θετικές επιπτώσεις για την αλιεία, όπως 
για παράδειγμα η πιθανή τους χρήση για 
υδατοκαλλιέργειες, όπως και η εισαγωγή 
νέων ειδών· 

Or. de

Τροπολογία 44
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. τονίζει την ανάγκη εκμετάλλευσης 
της υπεράκτιας ανανεώσιμης ενέργειας 
στα βαθέα ύδατα· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις 
προσπάθειες έρευνας,  ανάπτυξης, 
παρακολούθησης και καινοτομίας 
σχετικά με τις καινοτόμες τεχνολογίες, 
όπως οι πλωτές πλατφόρμες· τονίζει ότι 
αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για την ΕΕ 
να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στις 
υπεράκτιες τεχνολογίες ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, οι οποίες θα είναι 
καίριας σημασίας για την απαλλαγή από 
τις ανθρακούχες εκπομπές και θα είναι 
εξαγώγιμες σε μια πληθώρα βαθέων 
παράκτιων περιοχών·

Or. en

Τροπολογία 45
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Jutta Paulus
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. υπενθυμίζει το σημαντικό 
δυναμικό της υπεράκτιας αιολικής 
ενέργειας για την παραγωγή υδρογόνου 
από ανανεώσιμες πηγές· επισημαίνει ότι 
αυτό δεν θα απαιτούσε υποθαλάσσια 
καλώδια εάν τα εργοστάσια παραγωγής 
υδρογόνου τοποθετούνταν στις θάλασσες 
ή στους ωκεανούς· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενσωματώσουν πλήρως τη μελλοντική 
ζήτηση υδρογόνου στα σχέδια ανάπτυξης 
υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικής 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 46
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. επισημαίνει ότι η πλωτή 
τεχνολογία επιτρέπει την πρόσβαση σε 
τοποθεσίες όπου οι ταχύτητες ανέμου 
είναι υψηλότερες και σταθερότερες. 
Μπορεί επίσης να ελαχιστοποιήσει τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του 
στροβίλου και να μειώσει την πίεση που 
συνδέεται με τον παράκτιο σχεδιασμό· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αξιολογήσουν αυτά τα οφέλη και τις 
πιθανές επιπτώσεις στην αλιεία, τη 
θαλάσσια βιοποικιλότητα και τα 
οικοσυστήματα·
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Or. en

Τροπολογία 47
Jutta Paulus
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης 
υπεράκτιας αιολικής ενέργειας σε βαθέα 
ύδατα της ΕΕ (π.χ. Μεσόγειος, Εύξεινος 
Πόντος, Ατλαντικός Ωκεανός) και καλεί, 
ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επεκτείνουν τις προσπάθειες 
έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε 
πλωτά αιολικά πάρκα, καθώς και να 
αξιολογήσουν τη σκοπιμότητα 
δημιουργίας ενός ΣΕΚΕΕ για ένα έργο 
μεγάλης κλίμακας·

Or. en

Τροπολογία 48
Έλενα Κουντουρά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι η σημαντική 
επέκταση της παραγωγής υπεράκτιας 
αιολικής ενέργειας απαιτεί μια έξυπνη 
προσέγγιση για να εξασφαλιστεί η 
συνύπαρξή της με τις δραστηριότητες που 
ήδη αναπτύσσονται στις επηρεαζόμενες 
περιοχές·

5. επισημαίνει ότι η σημαντική 
επέκταση της παραγωγής υπεράκτιας 
αιολικής ενέργειας απαιτεί μια έξυπνη 
προσέγγιση για να εξασφαλιστεί η 
συνύπαρξη, η κοινή τοποθεσία και η 
συνεργασία της με τις δραστηριότητες που 
ήδη αναπτύσσονται στις επηρεαζόμενες 
περιοχές· τονίζει ότι η έγκαιρη 
διαβούλευση με τους συμφεροντούχους, ο 
μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και η 
συμμετοχή όλων των σχετικών τομέων, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 
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κοινοτήτων, αλλά και η έρευνα σχετικά 
με δυνητικές συνέργειες και επιλογή 
στρατηγικών λύσεων που έχουν 
σχεδιαστεί για την πρόληψη 
συγκρούσεων, καθώς και πιο τοπικές 
λύσεις και μέτρα για τον μετριασμό των 
συγκρούσεων, όπως οι πληρωμές 
αποζημιώσεων, η δημιουργία διαφανών 
κατευθυντήριων γραμμών και αμοιβαίων 
συμφωνιών, θα μπορούσαν να συμβάλουν 
στην ομαλή επέκταση των υπεράκτιων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από 
αιολική ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 49
Jutta Paulus
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι η σημαντική 
επέκταση της παραγωγής υπεράκτιας 
αιολικής ενέργειας απαιτεί μια έξυπνη 
προσέγγιση για να εξασφαλιστεί η 
συνύπαρξή της με τις δραστηριότητες που 
ήδη αναπτύσσονται στις επηρεαζόμενες 
περιοχές·

5. τονίζει ότι, προκειμένου να 
περιοριστούν οι καταστροφικές 
επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη στα θαλάσσια υδάτινα 
οικοσυστήματα, της αύξησης της 
θερμοκρασίας των υδάτων και της 
οξίνισης των ωκεανών, των αλλαγών στη 
ροή των υδάτων και της απώλειας 
οικοτόπων ιχθύων, της παραγωγικότητας 
των ειδών των θαλάσσιων και γλυκών 
υδάτων, είναι ζωτικής σημασίας η 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
με την αξιοποίηση της υπεράκτιας 
ενέργειας· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η 
σημαντική επέκταση της παραγωγής 
υπεράκτιας αιολικής ενέργειας απαιτεί μια 
έξυπνη προσέγγιση για να εξασφαλιστεί η 
συνύπαρξή της με τις δραστηριότητες που 
ήδη αναπτύσσονται στις επηρεαζόμενες 
περιοχές, καθώς και για να προκληθεί η 
μικρότερη δυνατή ζημιά στο περιβάλλον·
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Or. en

Τροπολογία 50
Aldo Patriciello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι η σημαντική 
επέκταση της παραγωγής υπεράκτιας 
αιολικής ενέργειας απαιτεί μια έξυπνη 
προσέγγιση για να εξασφαλιστεί η 
συνύπαρξή της με τις δραστηριότητες που 
ήδη αναπτύσσονται στις επηρεαζόμενες 
περιοχές·

5. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανάπτυξη της υπεράκτιας ανανεώσιμης 
ενέργειας ποικίλλει σημαντικά ως προς το 
μέγεθος και τις δυναμικότητες στις 
διάφορες θαλάσσιες λεκάνες της 
Ευρώπης, επισημαίνει ότι η σημαντική 
επέκταση της παραγωγής υπεράκτιας 
αιολικής ενέργειας απαιτεί μια έξυπνη 
προσέγγιση για να εξασφαλιστεί η 
συνύπαρξή της με τις δραστηριότητες που 
ήδη αναπτύσσονται στις επηρεαζόμενες 
περιοχές, ιδίως δεδομένου ότι το 
μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής 
υπεράκτιας αιολικής ικανότητας θα 
συγκεντρωθεί στη Βόρεια και τη Βαλτική 
Θάλασσα, όπου οι συνθήκες είναι 
ευνοϊκότερες·

Or. en

Τροπολογία 51
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι η σημαντική 
επέκταση της παραγωγής υπεράκτιας 
αιολικής ενέργειας απαιτεί μια έξυπνη 
προσέγγιση για να εξασφαλιστεί η 
συνύπαρξή της με τις δραστηριότητες που 
ήδη αναπτύσσονται στις επηρεαζόμενες 
περιοχές·

5. επισημαίνει ότι η σημαντική 
επέκταση της παραγωγής υπεράκτιας 
αιολικής ενέργειας θα μειώσει εκ των 
πραγμάτων τις αλιευτικές περιοχές, 
γεγονός που μακροπρόθεσμα μπορεί να 
οδηγήσει σε συγκρούσεις μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων μερών· τονίζει ότι μια 



PE654.067v01-00 30/54 AM\1209386EL.docx

EL

έξυπνη και αναθεωρημένη προσέγγιση για 
τη διασφάλιση της διατήρησης των 
αλιευτικών περιοχών και της 
εκμετάλλευσής τους από τους αλιείς 
μικρής κλίμακας είναι απαραίτητη για 
την καλή συνύπαρξη με τις τρέχουσες και 
τις μελλοντικές δραστηριότητες 
παραγωγής ενέργειας·

Or. fr

Τροπολογία 52
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι η σημαντική 
επέκταση της παραγωγής υπεράκτιας 
αιολικής ενέργειας απαιτεί μια έξυπνη 
προσέγγιση για να εξασφαλιστεί η 
συνύπαρξή της με τις δραστηριότητες που 
ήδη αναπτύσσονται στις επηρεαζόμενες 
περιοχές·

5. επισημαίνει ότι η σημαντική 
επέκταση της παραγωγής υπεράκτιας 
αιολικής ενέργειας απαιτεί μια έξυπνη 
προσέγγιση για να εξασφαλιστεί η 
συνύπαρξή της με τις δραστηριότητες που 
ήδη αναπτύσσονται στις επηρεαζόμενες 
περιοχές· ζητεί αποτελεσματική 
διαδικασία χωροταξικού σχεδιασμού, 
συμπεριλαμβανομένης της επιλογής 
τοποθεσίας που περιορίζεται από 
τεχνικούς (αιολικούς πόρους, απόσταση 
ακτών, θαλάσσιο βυθό) και 
περιβαλλοντικούς (επιπτώσεις) 
παράγοντες και την ικανότητα των 
χρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 53
Εμμανουήλ Φράγκος, Pietro Fiocchi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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5. επισημαίνει ότι η σημαντική 
επέκταση της παραγωγής υπεράκτιας 
αιολικής ενέργειας απαιτεί μια έξυπνη 
προσέγγιση για να εξασφαλιστεί η 
συνύπαρξή της με τις δραστηριότητες που 
ήδη αναπτύσσονται στις επηρεαζόμενες 
περιοχές·

5. επισημαίνει ότι η σημαντική 
επέκταση της παραγωγής υπεράκτιας 
αιολικής ενέργειας απαιτεί μια έξυπνη 
προσέγγιση για να εξασφαλιστεί η 
συνύπαρξή της με τις δραστηριότητες που 
ήδη αναπτύσσονται στις επηρεαζόμενες 
περιοχές· πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
θα πρέπει να διαδραματίζει ρόλο στον 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη των έργων·

Or. en

Τροπολογία 54
Grzegorz Tobiszowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. εφιστά την προσοχή στις 
συστάσεις του χρηματοδοτούμενου από 
το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» έργου για 
την πολλαπλή χρήση στις ευρωπαϊκές 
θάλασσες (MUSES) που διερευνά τις 
δυνατότητες πολλαπλής χρήσης στις 
ευρωπαϊκές θάλασσες σε πέντε θαλάσσιες 
λεκάνες της ΕΕ· υπενθυμίζει τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ότι η 
βιώσιμη ανάπτυξη των ωκεανών δεν 
μπορεί πλέον να βασίζεται σε μια 
μονοτομεακή διαχείριση, αλλά απαιτεί 
μια πιο ολιστική, ολοκληρωμένη 
προσέγγιση και ότι η πολλαπλή χρήση δεν 
περιορίζεται στην κοινή χρήση του 
«ίδιου» θαλάσσιου χώρου, αλλά θα 
μπορούσε να περιλαμβάνει κοινή χρήση 
εγκαταστάσεων και κοινών 
δραστηριοτήτων·

Or. en
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Τροπολογία 55
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επισημαίνει ότι η ποσοτική 
ανάπτυξη των αιολικών πάρκων οδηγεί 
αναπόφευκτα σε μείωση ή αλλοίωση των 
αλιευτικών περιοχών, ιδίως λόγω των 
καλωδιακών συνδέσεων που συνδέουν τις 
ανεμογεννήτριες με το δίκτυο και της 
εγκατάστασης όλων των δομών 
υποδομής· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, 
ότι οι συνέπειες οδηγούν σε αλλαγή και 
υποβάθμιση των θαλάσσιων οικοτόπων, 
οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τους 
αλιευτικούς πληθυσμούς·

Or. fr

Τροπολογία 56
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. Αναγνωρίζει ότι σε ορισμένες 
περιπτώσεις τα υπεράκτια αιολικά πάρκα 
συνυπάρχουν με θαλάσσια 
οικοσυστήματα με βιοποικιλότητα με 
υψηλή οικολογική, οικονομική και 
πολιτιστική αξία, ωστόσο, υφίστανται 
πολλές αβεβαιότητες σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο τα αιολικά πάρκα 
επηρεάζουν τους θαλάσσιους 
οργανισμούς και το περιβάλλον τους·

Or. en

Τροπολογία 57
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Robert Roos, Grzegorz Tobiszowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επισημαίνει ότι κατά την ανάλυση 
του κόστους της υπεράκτιας αιολικής 
ενέργειας, θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όλες οι σχετικές δαπάνες, 
συμπεριλαμβανομένων του κόστους 
μεταφοράς και διανομής και του κόστους 
των εφεδρικών συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 58
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των 
υπεράκτιων αιολικών πάρκων, που ήδη 
λειτουργούν, στην αναζωογόνηση των 
θαλάσσιων οικοτόπων και στη 
βιοποικιλότητα·

Or. en

Τροπολογία 59
Έλενα Κουντουρά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την ανάπτυξη επενδύσεων 
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στην υπεράκτια αιολική ενέργεια στο 
πλαίσιο του καθεστώτος των ενεργειακών 
κοινοτήτων που διασφαλίζει τη 
συμμετοχή του κοινού και την αποδοχή 
από το τελευταίο·

Or. en

Τροπολογία 60
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. τονίζει ότι υπάρχουν ήδη 
παραδείγματα συνύπαρξης μεταξύ του 
αλιευτικού τομέα και του τομέα της 
υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, και ότι η 
εμπειρία αυτή θα πρέπει να αξιοποιηθεί 
για την εξεύρεση και την ανταλλαγή 
βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών για 
ολόκληρο τον κύκλο ζωής των θαλάσσιων 
υποδομών·

Or. en

Τροπολογία 61
Grzegorz Tobiszowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. θεωρεί ότι οι ανάγκες πολλαπλής 
χρήσης θα πρέπει να διευκολύνονται 
προορατικά, καθώς και να παρέχονται 
κίνητρα για αυτές μέσω των αντίστοιχων 
προγραμμάτων στήριξης, τα οποία θα 
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υπερβαίνουν κατά πολύ τις απλές λύσεις 
χωροταξικού σχεδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 62
Robert Roos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. υπενθυμίζει ότι το κόστος της 
υπεράκτιας αιολικής ενέργειας θα 
αυξηθεί, καθώς ο ταμιευτήρας οικοπέδων 
πάνω στα οποία είναι εύκολα να 
οικοδομηθούν εγκαταστάσεις 
εξαντλείται·

Or. en

Τροπολογία 63
Έλενα Κουντουρά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι η μετατόπιση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων μπορεί να 
είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για την αλιεία· 
τονίζει, για τον λόγο αυτό, ότι πρέπει να 
εξετάζεται εξαρχής η δυνατότητα 
πολλαπλής χρήσης των θαλάσσιων 
περιοχών και ότι τα υπεράκτια αιολικά 
πάρκα πρέπει να τοποθετούνται με τρόπο 
που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του 
τομέα της αλιείας·

6. υπενθυμίζει ότι η μετατόπιση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων μπορεί να 
είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για την αλιεία· 
τονίζει, για τον λόγο αυτό, ότι πρέπει να 
εξετάζεται εξαρχής η δυνατότητα 
πολλαπλής χρήσης των θαλάσσιων 
περιοχών και ότι τα υπεράκτια αιολικά 
πάρκα πρέπει να τοποθετούνται με τρόπο 
που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του 
τομέα της αλιείας· τονίζει ότι οι 
ολοκληρωμένες τοποκεντρικές 
προσεγγίσεις διαχείρισης, όπως ο 
θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για την 
προώθηση προτάσεων έργων υπεράκτιας 
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αιολικής ενέργειας τα οποία επιτρέπουν 
συνέργειες, τη συνύπαρξη με αλιευτικές 
δραστηριότητες τόσο σε χωρικό όσο και 
σε χρονικό επίπεδο· επισημαίνει ότι οι 
διαδικασίες θαλάσσιου χωροταξικού 
σχεδιασμού θα πρέπει να δίνουν υψηλή 
προτεραιότητα στην αξιολόγηση της 
συστέγασης· υπογραμμίζει τη σημασία 
της ανάπτυξης κατευθυντήριων γραμμών 
βέλτιστης πρακτικής της ΕΕ σχετικά με 
την εφαρμογή μέτρων μετριασμού για τη 
διευκόλυνση των συγκρούσεων μεταξύ 
υπεράκτιων αιολικών πάρκων και αλιείας 
και για την προώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ τομέων· σημειώνει ότι οι τεχνητές 
επιπτώσεις των υφάλων εντός των 
υπεράκτιων αιολικών πάρκων θα 
μπορούσαν να βελτιώσουν τις ευκαιρίες 
για τη θαλάσσια αλιεία και να αυξήσουν 
την αγορά τουρισμού και ερασιτεχνικής 
αλιείας·

Or. en

Τροπολογία 64
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι η μετατόπιση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων μπορεί να 
είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για την αλιεία· 
τονίζει, για τον λόγο αυτό, ότι πρέπει να 
εξετάζεται εξαρχής η δυνατότητα 
πολλαπλής χρήσης των θαλάσσιων 
περιοχών και ότι τα υπεράκτια αιολικά 
πάρκα πρέπει να τοποθετούνται με τρόπο 
που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του 
τομέα της αλιείας·

6. υπενθυμίζει ότι η μετατόπιση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων μπορεί να 
είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για την αλιεία· 
τονίζει, για τον λόγο αυτό, ότι πρέπει να 
εξετάζεται εξαρχής η δυνατότητα 
πολλαπλής χρήσης των θαλάσσιων 
περιοχών και ότι τα υπεράκτια αιολικά 
πάρκα πρέπει να τοποθετούνται με τρόπο 
που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του 
τομέα της αλιείας· υπογραμμίζει ότι η 
κατανόηση των παραγόντων που 
επηρεάζουν την αποδοχή από την 
κοινότητα έργων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, όπως τα υπεράκτια αιολικά 
πάρκα, είναι σημαντική για την επίτευξη 
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της μετάβασης σε πηγές ενέργειας 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 65
Aldo Patriciello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι η μετατόπιση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων μπορεί να 
είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για την αλιεία· 
τονίζει, για τον λόγο αυτό, ότι πρέπει να 
εξετάζεται εξαρχής η δυνατότητα 
πολλαπλής χρήσης των θαλάσσιων 
περιοχών και ότι τα υπεράκτια αιολικά 
πάρκα πρέπει να τοποθετούνται με τρόπο 
που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του 
τομέα της αλιείας·

6. υπενθυμίζει ότι η μετατόπιση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων μπορεί να 
είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για την αλιεία· 
τονίζει, για τον λόγο αυτό, ότι πρέπει να 
εξετάζεται εξαρχής η δυνατότητα 
πολλαπλής χρήσης των θαλάσσιων 
περιοχών και ότι τα υπεράκτια αιολικά 
πάρκα πρέπει να τοποθετούνται με τρόπο 
που να λαμβάνει και την εκπλήρωση των 
στόχων της ευρωπαϊκής ενέργειας, του 
κλίματος και της βιοποικιλότητας·

Or. en

Τροπολογία 66
Jutta Paulus
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι η μετατόπιση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων μπορεί να 
είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για την αλιεία· 
τονίζει, για τον λόγο αυτό, ότι πρέπει να 
εξετάζεται εξαρχής η δυνατότητα 
πολλαπλής χρήσης των θαλάσσιων 
περιοχών και ότι τα υπεράκτια αιολικά 
πάρκα πρέπει να τοποθετούνται με τρόπο 
που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του 

6. υπενθυμίζει ότι η μετατόπιση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων και η 
υπεραλίευση μπορούν να είναι ιδιαίτερα 
επιβλαβής για τα ιχθυοαποθέματα και την 
αλιεία· τονίζει, για τον λόγο αυτό, ότι είναι 
αναγκαίο να αντιμετωπιστεί η 
υπεραλίευση και να εξετάζεται εξαρχής η 
δυνατότητα πολλαπλής χρήσης των 
θαλάσσιων περιοχών, κατά τρόπο που να 
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τομέα της αλιείας· εξισορροπεί τα συμφέροντα του 
υπεράκτιου τομέα της αιολικής ενέργειας, 
του αλιευτικού τομέα και της 
εκπλήρωσης των στόχων της ΕΕ για την 
ενέργεια, το κλίμα και τη βιοποικιλότητα·

Or. en

Τροπολογία 67
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι η μετατόπιση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων μπορεί να 
είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για την αλιεία· 
τονίζει, για τον λόγο αυτό, ότι πρέπει να 
εξετάζεται εξαρχής η δυνατότητα 
πολλαπλής χρήσης των θαλάσσιων 
περιοχών και ότι τα υπεράκτια αιολικά 
πάρκα πρέπει να τοποθετούνται με τρόπο 
που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του 
τομέα της αλιείας·

6. υπενθυμίζει ότι η μετατόπιση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων μπορεί να 
είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για την αλιεία· 
τονίζει, για τον λόγο αυτό, ότι πρέπει να 
εξετάζεται εξαρχής η δυνατότητα 
πολλαπλής χρήσης των θαλάσσιων 
περιοχών και ότι τα υπεράκτια αιολικά 
πάρκα πρέπει να τοποθετούνται με τρόπο 
που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του 
τομέα της αλιείας, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι αρνητικές επιδράσεις και 
να αντληθούν οφέλη από τις αμοιβαίες 
συνέργειες·

Or. en

Τροπολογία 68
Grzegorz Tobiszowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión, Robert Roos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι η μετατόπιση των 6. υπενθυμίζει ότι οι περιορισμοί ή η 
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αλιευτικών δραστηριοτήτων μπορεί να 
είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για την αλιεία· 
τονίζει, για τον λόγο αυτό, ότι πρέπει να 
εξετάζεται εξαρχής η δυνατότητα 
πολλαπλής χρήσης των θαλάσσιων 
περιοχών και ότι τα υπεράκτια αιολικά 
πάρκα πρέπει να τοποθετούνται με τρόπο 
που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του 
τομέα της αλιείας·

μετατόπιση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων μπορεί να είναι ιδιαίτερα 
επιβλαβείς για την αλιεία· τονίζει, για τον 
λόγο αυτό, ότι πρέπει να εξετάζεται 
εξαρχής η δυνατότητα πολλαπλής χρήσης 
των θαλάσσιων περιοχών και ότι τα 
υπεράκτια αιολικά πάρκα πρέπει να 
τοποθετούνται με τρόπο που να λαμβάνει 
υπόψη τις ανάγκες του τομέα της αλιείας·

Or. en

Τροπολογία 69
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι η μετατόπιση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων μπορεί να 
είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για την αλιεία· 
τονίζει, για τον λόγο αυτό, ότι πρέπει να 
εξετάζεται εξαρχής η δυνατότητα 
πολλαπλής χρήσης των θαλάσσιων 
περιοχών και ότι τα υπεράκτια αιολικά 
πάρκα πρέπει να τοποθετούνται με τρόπο 
που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του 
τομέα της αλιείας·

6. υπενθυμίζει ότι η μετατόπιση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων μπορεί να 
είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για την αλιεία· 
τονίζει, για τον λόγο αυτό, ότι πρέπει να 
εξετάζονται όλες οι επιλογές και ότι τα 
υπεράκτια αιολικά πάρκα πρέπει να 
τοποθετούνται με τρόπο που να λαμβάνει 
υπόψη τις ανάγκες του τομέα της αλιείας·

Or. fr

Τροπολογία 70
Aldo Patriciello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. επισημαίνει ότι η συνεργασία είναι 
ζωτικής σημασίας για την ασφαλή 
συνύπαρξη των δραστηριοτήτων αλιείας 
και αιολικών πάρκων: η βιομηχανία 
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αιολικής ενέργειας θα πρέπει να στηρίζει 
την ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό 
χρόνο σχετικά με την ακριβή τοποθεσία 
των αιολικών πάρκων, των καλωδίων και 
των συναφών περιουσιακών στοιχείων, 
καθώς και των περιοχών αποκλεισμού 
(προσωρινών ή μόνιμων) και των ζωνών 
ασφαλείας, ενώ τα δεδομένα από τον 
αλιευτικό κλάδο θα πρέπει επίσης να 
κοινοποιούνται κατά το στάδιο του 
σχεδιασμού του έργου·

Or. en

Τροπολογία 71
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει ότι η συνεργασία μεταξύ 
τομέων που δραστηριοποιούνται στο 
υπεράκτιο περιβάλλον και η οικονομία θα 
αποτελέσουν επίσης κινητήρια δύναμη 
για μια δίκαιη μετάβαση· καλεί την 
Επιτροπή να αξιολογήσει τις 
πρωτοβουλίες που ενεργοποιούν τις 
τοπικές οικονομίες και τις οικονομικές 
δραστηριότητες σε υπεράκτιες περιοχές 
και να βρει συνέργειες μεταξύ τομέων που 
μπορούν να αποτελέσουν το θεμέλιο μιας 
μακρόπνοης οικονομικής ανάκαμψης·

Or. en

Τροπολογία 72
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει ότι η στήριξη της 
χρήσης αιολικής ενέργειας για τον τοπικό 
εφοδιασμό με ηλεκτρική ενέργεια 
αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα 
πρόβλεψης για την τοπική αποδοχή 
έργων ανανεώσιμης ενέργειας, όπως τα 
υπεράκτια αιολικά πάρκα, και ότι η 
συγκεκριμένη μεταβλητή επηρεάζει τη 
σχέση μεταξύ ενεργειακής ασφάλειας και 
αποδοχής από την κοινότητα·

Or. en

Τροπολογία 73
Robert Roos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει ότι οι δυνατότητες 
αποθήκευσης ενέργειας εξακολουθούν να 
είναι πολύ περιορισμένες·

Or. en

Τροπολογία 74
Grzegorz Tobiszowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει ότι οι μακροπρόθεσμες 
επιλογές για πολλαπλές χρήσεις των 
υπεράκτιων περιοχών πρέπει να 
διερευνώνται σε αρχικό στάδιο, ώστε να 
είναι δυνατή η επέκταση των υπεράκτιων 

7. τονίζει ότι οι μακροπρόθεσμες 
επιλογές για πολλαπλές χρήσεις των 
υπεράκτιων περιοχών πρέπει να 
διερευνώνται σε αρχικό στάδιο, ώστε να 
είναι δυνατή η επέκταση των υπεράκτιων 
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αιολικών πάρκων, και, παράλληλα, να 
εξετάζονται οι επιπτώσεις τους στην 
αλιεία·

αιολικών πάρκων, και, παράλληλα, να 
εξετάζονται οι επιπτώσεις τους στην 
αλιεία· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι είναι 
αναγκαίο να εγκριθούν κατευθυντήριες 
γραμμές και πολιτικές που προωθούν τη 
συνύπαρξη των υπεράκτιων αιολικών 
πάρκων και της αλιείας στο στάδιο του 
προσχεδιασμού και να διασφαλιστεί η 
καλύτερη συμμετοχή του αλιευτικού 
τομέα στη διαδικασία σχεδιασμού των 
υπεράκτιων αιολικών πάρκων 
προκειμένου να προσδιοριστούν οι 
καταλληλότερες μακροπρόθεσμες και 
βραχυπρόθεσμες επιλογές· επισημαίνει 
τον ρόλο του συνδυαστικού των δύο 
τομέων εθνικού συντονιστικού φορέα που 
θα μπορούσε να συμβάλει στη διατήρηση 
τακτικού διαλόγου και να διευκολύνει τις 
συμφωνίες για τις εμπλεκόμενες 
βιομηχανίες· εφιστά την προσοχή στις 
ορθές πρακτικές παραχώρησης για την 
κατασκευή και λειτουργία υπεράκτιου 
αιολικού πάρκου υπό τον όρο ότι θα 
επιτευχθεί προηγούμενη συμφωνία με 
άλλους συμφεροντούχους, όπως ο 
αλιευτικός τομέας·

Or. en

Τροπολογία 75
Έλενα Κουντουρά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει ότι οι μακροπρόθεσμες 
επιλογές για πολλαπλές χρήσεις των 
υπεράκτιων περιοχών πρέπει να 
διερευνώνται σε αρχικό στάδιο, ώστε να 
είναι δυνατή η επέκταση των υπεράκτιων 
αιολικών πάρκων, και, παράλληλα, να 
εξετάζονται οι επιπτώσεις τους στην 
αλιεία·

7. τονίζει ότι οι μακροπρόθεσμες 
επιλογές για πολλαπλές χρήσεις των 
υπεράκτιων περιοχών πρέπει να 
διερευνώνται σε αρχικό στάδιο, ώστε να 
είναι δυνατή η επέκταση των υπεράκτιων 
αιολικών πάρκων, και, παράλληλα, να 
εξετάζονται οι άμεσες και έμμεσες 
επιπτώσεις τους στην αλιεία· επισημαίνει, 
στο πλαίσιο αυτό, ότι οι από κοινού 
σχεδιασμού προσεγγίσεις για τη 
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συνεγκατάσταση υπεράκτιων 
ανανεώσιμων πηγών αιολικής ενέργειας 
με άλλες χρήσεις μπορούν να μειώσουν 
τον δυνητικό αντίκτυπο στην αλιεία, να 
ενισχύσουν τη σχέση των τομέων που 
προκαλούν ανησυχία και να καταστήσουν 
δυνατή την επωφελή συνεργασία μεταξύ 
τους·

Or. en

Τροπολογία 76
Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει ότι οι μακροπρόθεσμες 
επιλογές για πολλαπλές χρήσεις των 
υπεράκτιων περιοχών πρέπει να 
διερευνώνται σε αρχικό στάδιο, ώστε να 
είναι δυνατή η επέκταση των υπεράκτιων 
αιολικών πάρκων, και, παράλληλα, να 
εξετάζονται οι επιπτώσεις τους στην 
αλιεία·

7. τονίζει ότι οι μακροπρόθεσμες 
επιλογές για πολλαπλές χρήσεις των 
υπεράκτιων περιοχών πρέπει να 
διερευνώνται σε αρχικό στάδιο, ώστε να 
μην είναι δυνατή η επέκταση των 
υπεράκτιων αιολικών πάρκων,χωρίς να 
εξετάζονται οι επιπτώσεις τους στην 
αλιεία·

Or. fr

Τροπολογία 77
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. τονίζει ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο 
της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλει στη 
διασφάλιση της παρακολούθησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της 
λήψης μέτρων για την πρόληψη και την 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων· οι 
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πολιτικές για το κλίμα, την ενέργεια, την 
αλιεία και τη θαλάσσια βιοποικιλότητα 
θα πρέπει να αλληλοενισχύονται κατά την 
ανάπτυξη μιας στρατηγικής της ΕΕ για 
την υπεράκτια αιολική ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 78
Jutta Paulus
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
στενά με τα κράτη μέλη και τις γειτονικές 
χώρες για τον θαλάσσιο χωροταξικό 
σχεδιασμό, με στόχο να βελτιστοποιηθούν 
η χρήση του θαλάσσιου χώρου και η 
διατομεακή συνεργασία και να 
ελαχιστοποιηθούν οι χωροταξικές 
διαφορές·

8. τονίζει ότι η κατανομή του χώρου 
θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα ενός 
κοινού θαλάσσιου χωροταξικού 
σχεδιασμού (ΘΧΣ) που υπερβαίνει τα 
εθνικά σύνορα· καλεί την Επιτροπή να 
συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη και 
τις γειτονικές χώρες για τον θαλάσσιο 
χωροταξικό σχεδιασμό και να καταστήσει 
υποχρεωτικές τις νομοθετικές προτάσεις 
για τον διασυνοριακό ΘΧΣ, με στόχο να 
βελτιστοποιηθούν η χρήση του θαλάσσιου 
χώρου και η διατομεακή συνεργασία και 
να ελαχιστοποιηθούν οι χωροταξικές 
διαφορές, στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζει 
και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
υποβάλουν τα σχέδια θαλάσσιου 
χωροταξικού σχεδιασμού έως τις 31 
Μαρτίου 2021·

Or. en

Τροπολογία 79
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Hajšel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
στενά με τα κράτη μέλη και τις γειτονικές 
χώρες για τον θαλάσσιο χωροταξικό 
σχεδιασμό, με στόχο να βελτιστοποιηθούν 
η χρήση του θαλάσσιου χώρου και η 
διατομεακή συνεργασία και να 
ελαχιστοποιηθούν οι χωροταξικές 
διαφορές·

8. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
στενά με τα κράτη μέλη και τις γειτονικές 
χώρες για τον θαλάσσιο χωροταξικό 
σχεδιασμό, με στόχο να βελτιστοποιηθούν 
η χρήση του θαλάσσιου χώρου και η 
διατομεακή συνεργασία και να 
ελαχιστοποιηθούν οι χωροταξικές 
διαφορές· τα θαλάσσια χωροταξικά 
σχέδια που επιβάλλονται δυνάμει της 
οδηγίας 2014/89/ΕΕ θεσπίζονται το 
συντομότερο δυνατό και το αργότερο έως 
την 31η Μαρτίου 2021.

Or. en

Τροπολογία 80
Aldo Patriciello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
στενά με τα κράτη μέλη και τις γειτονικές 
χώρες για τον θαλάσσιο χωροταξικό 
σχεδιασμό, με στόχο να βελτιστοποιηθούν 
η χρήση του θαλάσσιου χώρου και η 
διατομεακή συνεργασία και να 
ελαχιστοποιηθούν οι χωροταξικές 
διαφορές·

8. καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει 
την περισσότερη έρευνα για την 
κατανόηση της επίδρασης της 
υπεράκτιας ανανεώσιμης ενέργειας και 
να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη 
και τις γειτονικές χώρες για τον θαλάσσιο 
χωροταξικό σχεδιασμό, με στόχο να 
βελτιστοποιηθούν η χρήση του θαλάσσιου 
χώρου και η διατομεακή συνεργασία και 
να ελαχιστοποιηθούν οι χωροταξικές 
διαφορές·

Or. en

Τροπολογία 81
Sven Schulze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8



PE654.067v01-00 46/54 AM\1209386EL.docx

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
στενά με τα κράτη μέλη και τις γειτονικές 
χώρες για τον θαλάσσιο χωροταξικό 
σχεδιασμό, με στόχο να βελτιστοποιηθούν 
η χρήση του θαλάσσιου χώρου και η 
διατομεακή συνεργασία και να 
ελαχιστοποιηθούν οι χωροταξικές 
διαφορές·

8. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
στενά με τα κράτη μέλη και τις γειτονικές 
χώρες για τον θαλάσσιο χωροταξικό 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων 
αλιευτικών τεχνολογιών και μεθόδων, με 
στόχο να βελτιστοποιηθούν η χρήση του 
θαλάσσιου χώρου επίσης στα αιολικά 
πάρκα όπως και η διατομεακή συνεργασία 
και να ελαχιστοποιηθούν οι χωροταξικές 
διαφορές·

Or. de

Τροπολογία 82
Morten Petersen, Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, 
Martin Hojsík, Klemen Grošelj

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
στενά με τα κράτη μέλη και τις γειτονικές 
χώρες για τον θαλάσσιο χωροταξικό 
σχεδιασμό, με στόχο να βελτιστοποιηθούν 
η χρήση του θαλάσσιου χώρου και η 
διατομεακή συνεργασία και να 
ελαχιστοποιηθούν οι χωροταξικές 
διαφορές·

8. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
στενά με τα κράτη μέλη και τις γειτονικές 
χώρες για τον θαλάσσιο χωροταξικό 
σχεδιασμό, με στόχο να βελτιστοποιηθούν 
η χρήση του θαλάσσιου χώρου, η 
διατομεακή και η διακρατική συνεργασία 
και να ελαχιστοποιηθούν οι χωροταξικές 
διαφορές·

Or. en

Τροπολογία 83
Έλενα Κουντουρά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
στενά με τα κράτη μέλη και τις γειτονικές 

8. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
στενά με τα κράτη μέλη για τον θαλάσσιο 
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χώρες για τον θαλάσσιο χωροταξικό 
σχεδιασμό, με στόχο να βελτιστοποιηθούν 
η χρήση του θαλάσσιου χώρου και η 
διατομεακή συνεργασία και να 
ελαχιστοποιηθούν οι χωροταξικές 
διαφορές·

χωροταξικό σχεδιασμό, με στόχο να 
βελτιστοποιηθούν η χρήση του θαλάσσιου 
χώρου και η διατομεακή συνεργασία και 
να ελαχιστοποιηθούν οι χωροταξικές 
διαφορές·

Or. en

Τροπολογία 84
Εμμανουήλ Φράγκος, Pietro Fiocchi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
στενά με τα κράτη μέλη και τις γειτονικές 
χώρες για τον θαλάσσιο χωροταξικό 
σχεδιασμό, με στόχο να βελτιστοποιηθούν 
η χρήση του θαλάσσιου χώρου και η 
διατομεακή συνεργασία και να 
ελαχιστοποιηθούν οι χωροταξικές 
διαφορές·

8. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
στενά με τα κράτη μέλη για τον θαλάσσιο 
χωροταξικό σχεδιασμό, με στόχο να 
βελτιστοποιηθούν η χρήση του θαλάσσιου 
χώρου και η διατομεακή συνεργασία και 
να ελαχιστοποιηθούν οι χωροταξικές 
διαφορές·

Or. en

Τροπολογία 85
Jutta Paulus
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. επιμένει ότι μια κατάλληλη 
διαδικασία θαλάσσιου χωροταξικού 
σχεδιασμού (ΘΧΣ) πρέπει να συνοδεύεται 
από μια σταθερή προσέγγιση όσον αφορά 
τη συμμετοχή του κοινού, ούτως ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις όλων των 
συμφεροντούχων και των παράκτιων 
κοινοτήτων·
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Or. en

Τροπολογία 86
Εμμανουήλ Φράγκος, Pietro Fiocchi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. καλεί την ΕΤΕπ να εξετάσει τη 
δημιουργία μηχανισμών χρηματοδότησης 
για τη στήριξη επενδύσεων σε μεγάλης 
κλίμακας έργα στις θάλασσες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 87
Έλενα Κουντουρά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 
εκτίμηση επιπτώσεων για να εξετάσει τις 
αναμενόμενες οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
κατασκευής νέων υπεράκτιων 
εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας σε 
περιοχές όπου είναι πιθανό να είναι 
ασυμβίβαστες με τα συμφέροντα του 
αλιευτικού κλάδου.

9. αναγνωρίζει ότι οι υφιστάμενες 
γνώσεις σχετικά με τον αντίκτυπο των 
υπεράκτιων εγκαταστάσεων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 
αλιεία επικεντρώνονται κυρίως στις 
οικολογικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις και ότι στις τρέχουσες 
περιπτωσιολογικές μελέτες συχνά 
παραβλέπεται η αξιολόγηση των 
μελλοντικών επεκτάσεων του τομέα της 
υπεράκτιας αιολικής ενέργειας· τονίζει 
ότι οι ολοκληρωμένες και χωρικές 
αξιολογήσεις των σωρευτικών 
επιπτώσεων των υπεράκτιων αιολικών 
πάρκων είναι απαραίτητες προκειμένου 
να τεκμηριωθεί ο στρατηγικός 
σχεδιασμός και η διατήρηση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς και να 
καταστεί δυνατή η βιώσιμη ενσωμάτωση 
των ανθρώπινων δραστηριοτήτων· καλεί 
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την Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση 
επιπτώσεων για να εξετάσει τις 
αναμενόμενες άμεσες και έμμεσες 
οικονομικές, κοινωνικοπολιτισμικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
κατασκευής νέων υπεράκτιων 
εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας σε 
περιοχές όπου είναι πιθανό να είναι 
ασυμβίβαστες με τα συμφέροντα του 
αλιευτικού κλάδου/

Or. en

Τροπολογία 88
Grzegorz Tobiszowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión, Robert Roos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 
εκτίμηση επιπτώσεων για να εξετάσει τις 
αναμενόμενες οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
κατασκευής νέων υπεράκτιων 
εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας σε 
περιοχές όπου είναι πιθανό να είναι 
ασυμβίβαστες με τα συμφέροντα του 
αλιευτικού κλάδο.

9. υπενθυμίζει ότι η στρατηγική της 
ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 
2030 ορίζει ότι τα έργα υπεράκτιας 
αιολικής ενέργειας θα είναι εφικτά μόνο 
εάν συμμορφώνονται με τη σχετική 
νομοθεσία για το περιβάλλον και την 
προστασία της φύσης· καλεί την 
Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση 
επιπτώσεων για να εξετάσει τις 
αναμενόμενες οικονομικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις της κατασκευής νέων 
υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικής 
ενέργειας σε περιοχές όπου είναι πιθανό να 
αλληλεπιδρούν με τον αλιευτικό κλάδο με 
σκοπό την ανάπτυξη των συνεργειών 
μεταξύ των κλάδων της ενέργειας και της 
αλιείας·

Or. en

Τροπολογία 89
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Aldo Patriciello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 
εκτίμηση επιπτώσεων για να εξετάσει τις 
αναμενόμενες οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
κατασκευής νέων υπεράκτιων 
εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας σε 
περιοχές όπου είναι πιθανό να είναι 
ασυμβίβαστες με τα συμφέροντα του 
αλιευτικού κλάδο.

9. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 
εκτίμηση επιπτώσεων για να εξετάσει τις 
αναμενόμενες οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις (ιδίως 
σχετικά με το κλίμα και την 
βιοποικιλότητα) και τα οφέλη της 
κατασκευής της κατασκευής νέων 
υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικής 
ενέργειας σε περιοχές που παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον για άλλες οικονομικές 
δραστηριότητες όπως η 
υδατοκαλλιέργεια, η αλιεία ή ο τουρισμός 
και καλεί, περαιτέρω, την Επιτροπή να 
παρέχει ρυθμιστική καθοδήγηση σχετικά 
με τη συνεκμετάλλευση αυτών των 
περιοχών.

Or. en

Τροπολογία 90
Jutta Paulus
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 
εκτίμηση επιπτώσεων για να εξετάσει τις 
αναμενόμενες οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
κατασκευής νέων υπεράκτιων 
εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας σε 
περιοχές όπου είναι πιθανό να είναι 
ασυμβίβαστες με τα συμφέροντα του 
αλιευτικού κλάδο.

9. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 
εκτίμηση επιπτώσεων για να εξετάσει τις 
αναμενόμενες οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ιδίως σχετικά 
με το κλίμα και την βιοποικιλότητα, και 
τα οφέλη της κατανομής  νέων 
υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικής 
ενέργειας σε περιοχές που παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον για άλλες οικονομικές 
δραστηριότητες όπως η 
υδατοκαλλιέργεια, η αλιεία ή ο 
τουρισμός· καλεί περαιτέρω την 
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Επιτροπή να παράσχει ρυθμιστική 
καθοδήγηση σχετικά με τη 
συνεκμετάλλευση των εν λόγω περιοχών.

Or. en

Τροπολογία 91
Grzegorz Tobiszowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión, Robert Roos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. θεωρεί απαραίτητο να 
διασφαλιστεί η ολοκληρωμένη 
προσέγγιση των διαδικασιών κύκλου 
ζωής των υπεράκτιων αιολικών πάρκων 
και ότι οι στρατηγικές παροπλισμού που 
προβλέπουν εναλλακτική μελλοντική 
χρήση ή άρση των περιορισμών πρέπει να 
ενσωματωθούν στα σχέδια σχεδιασμού 
και εγκατάστασης από την αρχή και ο 
μακροπρόθεσμος βιώσιμος αντίκτυπος 
πρέπει να θεωρείται ότι συνάδει με τις 
αρχές της κυκλικής οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 92
Sven Schulze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 
δυνατότητα συνδυασμού της κατασκευής 
υπεράκτιων ανεμογεννητριών με την 
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
Για παράδειγμα, με την εγκατάσταση 
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ανεμογεννητριών σε θαλάσσιες περιοχές 
όπου η απαγόρευση αλιείας έχει ιδιαίτερη 
σημασία για την προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος·

Or. de

Τροπολογία 93
Jutta Paulus
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. διευκρινίζει ότι η δημιουργία 
καταφυγίων μπορεί να αυξήσει τον 
αριθμό των ιχθύων στην περιοχή· 
επισημαίνει ότι η ανάκτηση 
εγκαταλελειμμένων πυρομαχικών κατά 
την κατασκευή αιολικών πάρκων και 
καλωδίων αυξάνει την ασφάλεια των 
αλιέων.

Or. en

Τροπολογία 94
Grzegorz Tobiszowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9β. τονίζει την ανάγκη θέσπισης ενός 
συνεργαζόμενου και συντονισμένου 
προγράμματος έρευνας και καινοτομίας 
για τη διασφάλιση της κατάλληλης 
συλλογής και παρακολούθησης 
δεδομένων, τεχνολογικών καινοτομιών 
(π.χ. καλωδιακές εγκαταστάσεις, 
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αγκυροβολισμοί, φιλικά προς την αλιεία 
μέτρα προστασίας των καλωδίων ), 
καθώς και στρατηγικών και τεχνολογιών 
διαχείρισης για την ελαχιστοποίηση των 
κινδύνων και δοκιμών στο πραγματικό 
περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 95
Grzegorz Tobiszowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9γ. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η σημαντική ανάπτυξη νέων 
ικανοτήτων υπεράκτιας αιολικής 
ενέργειας, πρέπει να συνεχιστεί η 
περαιτέρω έρευνα για την πολλαπλή 
χρήση του θαλάσσιου χώρου, καθώς και 
για την ενίσχυση της αποδοτικότητας της 
παραγωγής υπεράκτιων 
ανεμογεννητριών·

Or. en

Τροπολογία 96
Grzegorz Tobiszowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Margarita de la 
Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9δ. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη 
για δυναμικότητα, αγωγούς έργων και 
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υποστηρικτικές πολιτικές για την 
τεχνολογία ταχείας ωρίμανσης της 
πλωτής υπεράκτιας αιολικής ενέργειας 
(FOW), η οποία επιτρέπει την 
εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε πολύ 
μεγαλύτερο βάθος και, ως εκ τούτου, 
δημιουργεί ευκαιρίες για τη χρήση 
περιοχών που δεν ήταν προηγουμένως 
προσβάσιμες, καθώς και ελαχιστοποιεί το 
δυναμικό των θαλάσσιων χωροταξικών 
συγκρούσεων.

Or. en


