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Τροπολογία 1
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 194,

— έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ιδίως τα άρθρα 91, 172 και 194,

Or. en

Τροπολογία 2
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 
2016, με τίτλο «Στρατηγική της ΕΕ για 
τη θέρμανση και την ψύξη» 
(COM(2016)51),

Or. en

Τροπολογία 3
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2020, με 
τίτλο «Στρατηγική για το υδρογόνο για 
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μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη» 
(COM(2020)0301),

Or. en

Τροπολογία 4
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 
2020, με τίτλο «Μια στρατηγική της ΕΕ 
για την αξιοποίηση του δυναμικού των 
υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας για ένα κλιματικά ουδέτερο 
μέλλον» (COM(2020)741 final),

Or. en

Τροπολογία 5
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεμβρίου 
2019, με τίτλο «Ενίσχυση της κλιματικής 
φιλοδοξίας της Ευρώπης για το 2030 — 
Επενδύουμε σε ένα κλιματικά ουδέτερο 
μέλλον προς όφελος των πολιτών μας» 
(COM(2020)0562),

Or. en
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Τροπολογία 6
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 
2020, με τίτλο «Μια στρατηγική της ΕΕ 
για την αξιοποίηση του δυναμικού των 
υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας για ένα κλιματικά ουδέτερο 
μέλλον»» (COM(2020)741),

Or. en

Τροπολογία 7
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 
2020 σχετικά με έναν νέο στόχο της ΕΕ 
για το κλίμα για το 2030,

Or. en

Τροπολογία 8
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 
2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 
2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 
2012/27/ΕΕ σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση·

Or. en

Τροπολογία 9
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη 
διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης 
και της Δράσης για το Κλίμα, για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 
98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 
2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ 
και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Or. en

Τροπολογία 10
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία 
2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Οκτωβρίου 2014, για την ανάπτυξη 
υποδομών εναλλακτικών καυσίμων,

Or. en

Τροπολογία 11
Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Robert Roos, Rob Rooken

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση ΔΟΕ-
ΟΟΣΑ του Μαΐου 20191α σχετικά με την 
πυρηνική ενέργεια σε ένα σύστημα 
καθαρής ενέργειας,
_________________
1α Nuclear Power in a Clean Energy 
System (Πυρηνική ενέργεια σε ένα 
σύστημα καθαρής ενέργειας) 
https://webstore.iea.org/download/direct/2
779

Or. en

Τροπολογία 12
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 2ας Ιουλίου 2020, σχετικά με μια 
ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση 
της αποθήκευσης ενέργειας1a,
_________________
1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2020)0198.

Or. en

Τροπολογία 13
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 31 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 10ης Ιουλίου 2020, σχετικά με την 
αναθεώρηση των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις διευρωπαϊκές 
ενεργειακές υποδομές2α,
_________________
2α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2020)0199.

Or. en

Τροπολογία 14
Paolo Borchia
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 10ης Ιουλίου 2020, σχετικά με μια 
ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση 
της αποθήκευσης ενέργειας,
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Or. en

Τροπολογία 15
Sylvia Limmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή έχουν εγκρίνει τον στόχο 
μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας έως 
το 2050·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή έχουν εγκρίνει τον στόχο 
μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας έως 
το 2050, παρ’ όλο που αυτό είναι 
οικονομικά αντιπαραγωγικό, τεχνικά 
αδύνατο και μη συμφέρον από 
οικολογικής άποψης·

Or. de

Τροπολογία 16
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή έχουν εγκρίνει τον στόχο 
μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας έως 
το 2050·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
έχει δεσμευτεί να εντείνει τις προσπάθειες 
για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής και να εφαρμόσει 
αποτελεσματικά τη συμφωνία του 
Παρισιού του 2015 για την κλιματική 
αλλαγή μετά την 21η διάσκεψη των 
μερών της σύμβασης πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή (στο εξής: συμφωνία του 
Παρισιού)3α, με βάση την ισότητα και τα 
βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά 
στοιχεία, αναλαμβάνοντας το μερίδιο που 
της αναλογεί στις παγκόσμιες 
προσπάθειες περιορισμού της αύξησης 
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της θερμοκρασίας του πλανήτη σε 1,5°C 
πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

_________________
3α ΕΕ L282 της 19.10.2016, σ. 4.

Or. en

Τροπολογία 17
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή έχουν εγκρίνει τον στόχο 
μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας έως 
το 2050·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή έχουν εγκρίνει τον στόχο 
μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας και 
της κλιματικής ουδετερότητας το 
συντομότερο δυνατόν και το αργότερο 
έως το 2050· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ένωση πρέπει να λάβει πιο φιλόδοξα 
μέτρα για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής κρίσης, με σκοπό τον 
περιορισμό της αύξησης της 
θερμοκρασίας του πλανήτη σε 1,5oC 
πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 18
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή έχουν εγκρίνει τον στόχο 
μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας έως 
το 2050·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή έχουν δεσμευτεί για την 
εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού 
και έχουν εγκρίνει την Ευρωπαϊκή 
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Πράσινη Συμφωνία και τον στόχο 
επίτευξης δίκαιης μετάβασης που θα 
οδηγήσει στην κλιματική ουδετερότητα 
έως το 2050·

Or. en

Τροπολογία 19
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή έχουν εγκρίνει τον στόχο 
μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας έως 
το 2050·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή έχουν εγκρίνει τον στόχο 
μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας έως 
το 2050, σύμφωνα με τη συμφωνία του 
Παρισιού·

Or. en

Τροπολογία 20
Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι 
μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας έως 
το 2050 δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε 
κατάργηση θέσεων εργασίας, διακύμανση 
των τιμών ή μείωση της 
ανταγωνιστικότητας των βιομηχανιών 
στην Ευρώπη·

Or. en



PE661.966v01-00 12/185 AM\1220002EL.docx

EL

Τροπολογία 21
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Sven Schulze, Tomas Tobé, 
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει τον 
στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου κατά 60 % έως το 2030·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 22
Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει τον 
στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου κατά 60 % έως το 2030·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 23
Sylvia Limmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει τον 
στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου κατά 60 % έως το 2030·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει τον 
στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου κατά 60 % έως το 2030, 
παρ’ όλο που ένα σύστημα που βασίζεται 
σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα είναι 
οικονομικά, τεχνικά και οικολογικά 
αντιπαραγωγικό στο άμεσο μέλλον·

Or. de

Τροπολογία 24
Paolo Borchia
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει τον 
στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου κατά 60 % έως το 2030·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πλειοψηφία των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου έχει ψηφίσει τον στόχο της 
μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 60 % έως το 2030, ενώ 
οι συννομοθέτες αποφάσισαν 
χαμηλότερους στόχους και προβλέπονται 
περαιτέρω διαπραγματεύσεις·

Or. en

Τροπολογία 25
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει τον 
στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου κατά 60 % έως το 2030·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επιτροπή πρότεινε έναν κοινό στόχο 
μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου τουλάχιστον 55 % έως το 
2050, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
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εγκρίνει τον στόχο της μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 
60 % έως το 2030·

Or. en

Τροπολογία 26
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει τον 
στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου κατά 60 % έως το 2030·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει τον 
στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου κατά 60 % έως το 2030, 
γεγονός το οποίο απαιτεί πιο φιλόδοξους 
στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 27
Jessica Stegrud, Rob Rooken, Robert Roos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από 
κάθε νομοθετική πρωτοβουλία της 
Επιτροπής, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας, θα πρέπει να 
προηγείται δημοσιοποιημένη ανάλυση 
κόστους, καθώς και μακροπρόθεσμη 
εκτίμηση της επίδρασής της στις 
παγκόσμιες εκπομπές CO2·

Or. en
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Τροπολογία 28
Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Pietro Fiocchi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από 
κάθε νομοθετική δράση που αναλαμβάνει 
η Επιτροπή στον τομέα της ενοποίησης 
των ενεργειακών συστημάτων και που 
προβλέπεται στην ανακοίνωση θα πρέπει 
να προηγείται διεξοδική και 
δημοσιοποιημένη μελέτη ανάλυσης 
κόστους·

Or. en

Τροπολογία 29
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας 
απαιτεί την απομάκρυνση από ένα 
σύστημα που βασίζεται κατά κόρον στα 
ορυκτά καύσιμα και την επίτευξη ενός 
κλιματικά ουδέτερου συστήματος με 
υψηλή ενεργειακή απόδοση και 
βασιζόμενου σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 30
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
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Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με την έκθεση του 2020 σχετικά με την 
κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης, η 
ζήτηση ενέργειας μειώνεται συνολικά 
στην ΕΕ, αλλά αυξάνεται σε ορισμένους 
τομείς, όπως οι μεταφορές·

Or. en

Τροπολογία 31
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70 % 
της πρωτογενούς ενέργειας που 
χρησιμοποιήθηκε στην ΕΕ το 2017 
προερχόταν από ορυκτά καύσιμα 
(πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα)4β·
_________________
4β Eurostat

Or. en

Τροπολογία 32
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διεθνής 
Οργανισμός Ενέργειας εκτιμά ότι το ένα 
τρίτο περίπου των παγκόσμιων εκπομπών 
μεθανίου προέρχεται από τον ενεργειακό 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 33
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την ενοποίηση 
του ενεργειακού συστήματος ως τον 
συντονισμένο σχεδιασμό και λειτουργία 
όλων των φορέων και υποδομών 
ενέργειας, που συνδέονται με όλους τους 
τελικούς καταναλωτές·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την ενοποίηση 
του ενεργειακού συστήματος ως τον 
συντονισμένο σχεδιασμό και λειτουργία 
του ενεργειακού συστήματος «στο σύνολό 
του», σε πολλαπλούς συνδεδεμένους 
φορείς και υποδομές ενέργειας και ότι 
όλοι οι τελικοί καταναλωτές 
διαδραματίζουν ενεργό ρόλο με στόχο την 
παροχή μηδενικών ανθρακούχων 
εκπομπών, αξιόπιστων, αποδοτικών ως 
προς τη χρήση των πόρων και ασφαλών 
ενεργειακών υπηρεσιών, με το ελάχιστο 
δυνατό κόστος σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τη 
συμφωνία του Παρισιού και το 
θεματολόγιο του ΟΗΕ για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030·

Or. en

Τροπολογία 34
Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την ενοποίηση 
του ενεργειακού συστήματος ως τον 
συντονισμένο σχεδιασμό και λειτουργία 
όλων των φορέων και υποδομών ενέργειας, 
που συνδέονται με όλους τους τελικούς 
καταναλωτές·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την ενοποίηση 
του ενεργειακού συστήματος ως  τα εξής: 
συμπαραγωγή, συνδυασμένη χρήση, 
μετατροπή και αντικατάσταση 
διαφορετικών μορφών προσφοράς και 
ζήτησης ενέργειας (π.χ. ηλεκτρική 
ενέργεια, θερμότητα, καύσιμα), ενόψει 
της βελτιστοποίησης του συστήματος που 
απαιτεί τον συντονισμένο σχεδιασμό και 
λειτουργία όλων των φορέων και 
υποδομών ενέργειας, που συνδέονται με 
όλους τους τελικούς καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 35
Paolo Borchia
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την ενοποίηση 
του ενεργειακού συστήματος ως τον 
συντονισμένο σχεδιασμό και λειτουργία 
όλων των φορέων και υποδομών ενέργειας, 
που συνδέονται με όλους τους τελικούς 
καταναλωτές·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την ενοποίηση 
του ενεργειακού συστήματος ως τον 
συντονισμένο σχεδιασμό και λειτουργία 
όλων των τύπων ενέργειας, όλων των 
φορέων και υποδομών ενέργειας, που 
συνδέονται με όλους τους τελικούς 
καταναλωτές, λαμβάνοντας επίσης υπόψη 
τις υφιστάμενες δομές, τα όρια και τις 
δυνατότητές τους·

Or. en

Τροπολογία 36
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την ενοποίηση 
του ενεργειακού συστήματος ως τον 
συντονισμένο σχεδιασμό και λειτουργία 
όλων των φορέων και υποδομών 
ενέργειας, που συνδέονται με όλους τους 
τελικούς καταναλωτές·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την ενοποίηση 
του ενεργειακού συστήματος ως τον 
συντονισμένο σχεδιασμό και λειτουργία 
ενός ενεργειακού συστήματος που θα 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο σύνολό 
του και υποδομών σε πολλούς φορείς, 
υποδομές και τομείς κατανάλωσης 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 37
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων 
μπορεί να δώσει απάντηση σε πολλές από 
τις προκλήσεις που απορρέουν από την 
ενεργειακή μετάβαση, και ιδίως στην 
πρόκληση της απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, της 
βελτιστοποίησης και της εξισορρόπησης 
των ενεργειακών δικτύων, της ασφάλειας 
του εφοδιασμού και της διατήρησης της 
στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 38
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διττή 
πράσινη και ψηφιακή μετάβαση των 
ενεργειακών δικτύων θα απαιτήσει άνευ 
προηγουμένου δημόσιες και ιδιωτικές 
επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό των 
υποδομών και την ανάπτυξη νέων 
υποδομών όταν είναι απαραίτητο, καθώς 
και επενδύσεις στην ανακαίνιση κτιρίων 
και στην έρευνα και ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 39
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων 
μπορεί να διατηρήσει το κόστος για τις 
ευρωπαϊκές αρχές και τους ευρωπαίους 
πολίτες εντός ενός ρεαλιστικού και 
αποδεκτού ορίου·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων 
είναι καίριας σημασίας για την 
καθιέρωση μιας σειράς προτεραιότητας 
που θα προβλέπει πρώτα την εφαρμογή 
της ενεργειακής απόδοσης και της 
εξοικονόμησης ενέργειας, στη συνέχεια 
τον άμεσο εξηλεκτρισμό και, για εκείνες 
τις εφαρμογές που δεν μπορούν να 
μετριαστούν με άλλα μέσα, τη χρήση 
βιώσιμων καυσίμων βασιζόμενων σε 
ανανεώσιμες πηγές, καθώς και την 
ενίσχυση της χρήσης της θερμότητας και 
της αποθήκευσης για την προώθηση της 
περαιτέρω ενοποίησης σε διάφορους 
τομείς, υποστηρίζοντας έτσι την 
ενεργειακή μετάβαση και ενισχύοντας τη 
συμμετοχή των πολιτών διατηρώντας 
παράλληλα το κόστος για τις ευρωπαϊκές 
αρχές και τους ευρωπαίους πολίτες εντός 
ενός προσιτού ορίου·

Or. en
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Τροπολογία 40
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων 
μπορεί να διατηρήσει το κόστος για τις 
ευρωπαϊκές αρχές και τους ευρωπαίους 
πολίτες εντός ενός ρεαλιστικού και 
αποδεκτού ορίου·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων 
μπορεί να επιταχύνει τη μετάβαση προς 
μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
διατηρώντας παράλληλα το κόστος εντός 
ενός αποδεκτού ορίου, ενισχύοντας την 
ενεργειακή ασφάλεια, προστατεύοντας 
την υγεία και το περιβάλλον και 
προωθώντας την ανάπτυξη, την 
καινοτομία και την παγκόσμια 
βιομηχανική ηγεσία·

Or. en

Τροπολογία 41
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων 
μπορεί να διατηρήσει το κόστος για τις 
ευρωπαϊκές αρχές και τους ευρωπαίους 
πολίτες εντός ενός ρεαλιστικού και 
αποδεκτού ορίου·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων 
μπορεί να εξασφαλίσει την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων των 
ευρωπαϊκών αρχών και να συμβάλει στην 
επίτευξη κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών στόχων, όπως το υγιεινό 
κλίμα στους εσωτερικούς χώρους, η 
αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, 
η επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και 
η δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 42
Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων 
μπορεί να διατηρήσει το κόστος για τις 
ευρωπαϊκές αρχές και τους ευρωπαίους 
πολίτες εντός ενός ρεαλιστικού και 
αποδεκτού ορίου·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα σωστά 
σχεδιασμένο και εφαρμοσμένο ενεργειακό 
σύστημα θα πρέπει να στοχεύσει στη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών σε παγκόσμιο 
επίπεδο και να αυξήσει την 
προσβασιμότητα και την οικονομική 
προσιτότητα της ενέργειας για τους 
πολίτες, διατηρώντας παράλληλα το 
κόστος του μετασχηματισμού υπό έλεγχο·

Or. en

Τροπολογία 43
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων 
μπορεί να διατηρήσει το κόστος για τις 
ευρωπαϊκές αρχές και τους ευρωπαίους 
πολίτες εντός ενός ρεαλιστικού και 
αποδεκτού ορίου·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων 
μπορεί να μειώσει το κόστος για τις 
ευρωπαϊκές αρχές και τους ευρωπαίους 
πολίτες, διασφαλίζοντας παράλληλα την 
αποτελεσματική και σε βάθος απαλλαγή 
της ευρωπαϊκής οικονομίας από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, σύμφωνα με τη 
συμφωνία του Παρισιού και τους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών·

Or. en
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Τροπολογία 44
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Μαρία Σπυράκη, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Sven 
Schulze, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων 
μπορεί να διατηρήσει το κόστος για τις 
ευρωπαϊκές αρχές και τους ευρωπαίους 
πολίτες εντός ενός ρεαλιστικού και 
αποδεκτού ορίου·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων 
έχει ως στόχο να διατηρήσει το κόστος για 
τις ευρωπαϊκές αρχές, τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις και τους ευρωπαίους πολίτες 
εντός ενός ρεαλιστικού και αποδεκτού 
ορίου· πρέπει να ενισχυθεί η οικονομικά 
αποδοτική ενοποίηση του ενεργειακού 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 45
Paolo Borchia
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων 
μπορεί να διατηρήσει το κόστος για τις 
ευρωπαϊκές αρχές και τους ευρωπαίους 
πολίτες εντός ενός ρεαλιστικού και 
αποδεκτού ορίου·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων 
μπορεί να διατηρήσει το κόστος για τις 
ευρωπαϊκές αρχές και τους ευρωπαίους 
πολίτες εντός ενός ρεαλιστικού και 
οικονομικά προσιτού ορίου·

Or. en

Τροπολογία 46
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Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ως 
προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση 
νοείται η μέγιστη συνεκτίμηση, στο 
πλαίσιο των αποφάσεων σχεδιασμού και 
πολιτικής και επενδύσεων στον τομέα της 
ενέργειας, εναλλακτικών και οικονομικά 
αποδοτικών μέτρων ενεργειακής 
απόδοσης, για την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας στη ζήτηση και 
προσφορά ενέργειας, ιδίως μέσω 
οικονομικά αποδοτικών ενεργειακών 
εξοικονομήσεων στην τελική χρήση, 
μέσω πρωτοβουλιών απόκρισης ζήτησης 
και μέσω πιο αποτελεσματικής 
μετατροπής, μεταφοράς και διανομής 
ενέργειας, με παράλληλη όμως επίτευξη 
των στόχων των αποφάσεων αυτών4a· 
_________________
4α Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 47
Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η 
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αιολική και η ηλιακή ενέργεια, είναι από 
τη φύση τους αναξιόπιστη πηγή 
ενέργειας, καθώς αυτές οι μορφές 
ενέργειας δεν είναι πάντοτε διαθέσιμες· 
υπογραμμίζει τη σημασία να ληφθεί 
υπόψη το συνολικό κόστος αυτών των 
μορφών ενέργειας, καθώς υπάρχουν το 
κόστος αποθήκευσης ενέργειας, το 
κόστος των εφεδρικών παρόχων 
ενέργειας και το κόστος σύνδεσης στο 
δίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 48
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης όσον 
αφορά το κλίμα και η τρέχουσα 
υγειονομική κρίση αναγκάζουν την 
Ένωση να επανεξετάσει τον ρόλο των 
δημοσίων δαπανών στην επίτευξη των 
κοινωνικών, περιβαλλοντικών και 
οικονομικών στόχων που υποστηρίζουν 
την πράσινη ανάκαμψη·

Or. en

Τροπολογία 49
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
δικαιώματα και τα μέσα προστασίας των 
καταναλωτών στους τομείς του φυσικού 
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αερίου και της τηλεθέρμανσης δεν 
ευθυγραμμίζονται με αυτά στον τομέα 
της ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 50
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της COVID-19 κατέδειξε ότι είναι 
καίριας σημασίας να μπορούμε να 
βασιζόμαστε σε ένα ασφαλές και ευέλικτο 
ενεργειακό σύστημα·

Or. en

Τροπολογία 51
Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πυρηνική και η υδροηλεκτρική ενέργεια 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ενώ 
παρέχουν τα τρία τέταρτα της 
παγκόσμιας παραγωγής χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών, από την άλλη 
πλευρά, τα τελευταία 50 χρόνια, η χρήση 
πυρηνικής ενέργειας έχει μειώσει τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 
κατά περισσότερο από 60 γιγατόνους, το 
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οποίο ισοδυναμεί με δύο σχεδόν χρόνια 
παγκόσμιων σχετικών με την ενέργεια 
εκπομπών σύμφωνα με την έκθεση ΔΟΕ-
ΟΟΣΑ·

Or. en

Τροπολογία 52
Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Robert Roos, Rob Rooken

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση 
ΔΟΕ-ΟΟΣΑ προτείνει διάφορες 
κυβερνητικές δράσεις που αποσκοπούν 
στο να διασφαλιστεί ότι οι υφιστάμενοι 
πυρηνικοί σταθμοί μπορούν να 
λειτουργούν εφόσον είναι ασφαλείς, να 
υποστηριχτεί η κατασκευή νέων 
πυρηνικών σταθμών και να ενθαρρυνθεί 
η ανάπτυξη νέων πυρηνικών τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 53
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υποστηρίζει την κατεύθυνση που 
καθόρισε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή 
της σχετικά με μια στρατηγική για την 
ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ταχεία υλοποίησή της σε 
πνεύμα αλληλεγγύης· ενθαρρύνει τον 

1. υποστηρίζει την κατεύθυνση που 
καθόρισε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή 
της σχετικά με μια στρατηγική για την 
ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων, 
συγκεκριμένα μια σειρά προτεραιότητας 
για την ενεργειακή απόδοση και την 
εξοικονόμηση ενέργειας, τον άμεσο 
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ιδιωτικό τομέα να συμβάλει στην επιτυχία 
της·

εξηλεκτρισμό και τη χρήση καυσίμων 
βασιζόμενων σε ανανεώσιμες πηγές σε 
εφαρμογές που δεν έχουν άλλη 
εναλλακτική λύση· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία 
υλοποίησή της σε πνεύμα αλληλεγγύης· 
ενθαρρύνει τον ιδιωτικό τομέα να 
συμβάλει στην επιτυχία της·

Or. en

Τροπολογία 54
Sylvia Limmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υποστηρίζει την κατεύθυνση που 
καθόρισε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή 
της σχετικά με μια στρατηγική για την 
ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ταχεία υλοποίησή της 
σε πνεύμα αλληλεγγύης· ενθαρρύνει τον 
ιδιωτικό τομέα να συμβάλει στην επιτυχία 
της·

1. ενημερώνει για την κατεύθυνση 
που καθόρισε η Επιτροπή στην 
ανακοίνωσή της σχετικά με μια 
στρατηγική για την ενοποίηση των 
ενεργειακών συστημάτων·

Or. de

Τροπολογία 55
Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υποστηρίζει την κατεύθυνση που 
καθόρισε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή 
της σχετικά με μια στρατηγική για την 
ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων· 

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με μια στρατηγική για 
την ενοποίηση των ενεργειακών 
συστημάτων· σημειώνει ότι αυτή η γενική 
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καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ταχεία υλοποίησή της 
σε πνεύμα αλληλεγγύης· ενθαρρύνει τον 
ιδιωτικό τομέα να συμβάλει στην επιτυχία 
της·

κατεύθυνση που ορίζεται στο έγγραφο 
χρήζει διευκρινίσεων σχετικά με την απτή 
υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων, 
οι οποίες θα πρέπει να αναπτυχθούν 
περαιτέρω βάσει λεπτομερούς 
αξιολόγησης των επιπτώσεων και 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 
τεχνολογικής ουδετερότητας και σε στενή 
συνεργασία με τις οικείες βιομηχανίες·

Or. en

Τροπολογία 56
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υποστηρίζει την κατεύθυνση που 
καθόρισε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή 
της σχετικά με μια στρατηγική για την 
ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ταχεία υλοποίησή της σε 
πνεύμα αλληλεγγύης· ενθαρρύνει τον 
ιδιωτικό τομέα να συμβάλει στην επιτυχία 
της·

1. υποστηρίζει την κατεύθυνση που 
καθόρισε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή 
της σχετικά με μια στρατηγική για την 
ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων, 
ιδίως όσον αφορά την αρχή της 
προτεραιότητας στην ενεργειακή 
απόδοση και ένα ενεργειακό σύστημα που 
θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ταχεία υλοποίησή της σε 
πνεύμα αλληλεγγύης· πιστεύει ότι ο 
δημόσιος τομέας διαδραματίζει 
καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της·

Or. en

Τροπολογία 57
Paolo Borchia
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υποστηρίζει την κατεύθυνση που 
καθόρισε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή 
της σχετικά με μια στρατηγική για την 
ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ταχεία υλοποίησή της 
σε πνεύμα αλληλεγγύης· ενθαρρύνει τον 
ιδιωτικό τομέα να συμβάλει στην επιτυχία 
της·

1. υποστηρίζει την κατεύθυνση που 
καθόρισε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή 
της σχετικά με μια στρατηγική για την 
ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την έγκαιρη και 
αποτελεσματική υλοποίησή της σε πνεύμα 
συνεργασίας· θεωρεί ότι ο ιδιωτικός 
τομέας αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής 
εφαρμογής της·

Or. en

Τροπολογία 58
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, 
Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υποστηρίζει την κατεύθυνση που 
καθόρισε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή 
της σχετικά με μια στρατηγική για την 
ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ταχεία υλοποίησή της σε 
πνεύμα αλληλεγγύης· ενθαρρύνει τον 
ιδιωτικό τομέα να συμβάλει στην επιτυχία 
της·

1. υποστηρίζει την κατεύθυνση που 
καθόρισε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή 
της σχετικά με μια στρατηγική για την 
ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ταχεία υλοποίησή της σε 
πνεύμα αλληλεγγύης· υπογραμμίζει ότι ο 
δημόσιος τομέας θα διαδραματίσει 
καίριο ρόλο στην επιτυχία της·

Or. en

Τροπολογία 59
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υποστηρίζει την κατεύθυνση που 
καθόρισε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή 
της σχετικά με μια στρατηγική για την 
ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ταχεία υλοποίησή της σε 
πνεύμα αλληλεγγύης· ενθαρρύνει τον 
ιδιωτικό τομέα να συμβάλει στην επιτυχία 
της·

1. υποστηρίζει την κατεύθυνση που 
καθόρισε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή 
της σχετικά με μια στρατηγική για την 
ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ταχεία υλοποίησή της σε 
πνεύμα αλληλεγγύης· ενθαρρύνει τον 
ιδιωτικό τομέα να συμβάλει στην επιτυχία 
της και να στηρίξει την οικοδόμηση ενός 
ενεργειακού συστήματος που θα οδηγήσει 
την ΕΕ στην κλιματική ουδετερότητα το 
αργότερο έως το 2050·

Or. en

Τροπολογία 60
Sylvia Limmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει ότι η στρατηγική αυτή 
μπορεί να βοηθήσει την ΕΕ να επιτύχει 
τους στόχους της για το κλίμα, 
διαφυλάσσοντας παράλληλα την 
ενεργειακή προσβασιμότητα και την 
ασφάλεια του εφοδιασμού μέσω της 
ανάπτυξης ενός αποδοτικού, 
ολοκληρωμένου, ανθεκτικού, έξυπνου και 
απαλλαγμένου από ανθρακούχες 
εκπομπές συστήματος·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 61
Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει ότι η στρατηγική αυτή 
μπορεί να βοηθήσει την ΕΕ να επιτύχει 
τους στόχους της για το κλίμα, 
διαφυλάσσοντας παράλληλα την 
ενεργειακή προσβασιμότητα και την 
ασφάλεια του εφοδιασμού μέσω της 
ανάπτυξης ενός αποδοτικού, 
ολοκληρωμένου, ανθεκτικού, έξυπνου και 
απαλλαγμένου από ανθρακούχες εκπομπές 
συστήματος·

2. είναι της γνώμης ότι η στρατηγική 
αυτή, όταν μεταφράζεται σε δράσεις με 
ρεαλιστική προσέγγιση και με οικονομικά 
βιώσιμα μέτρα, μπορεί να βοηθήσει την 
Ένωση να επιτύχει τη μετάβαση σε μια 
οικονομία με μεγαλύτερο σεβασμό προς 
το περιβάλλον, διαφυλάσσοντας 
παράλληλα την ενεργειακή 
προσβασιμότητα, την οικονομική 
προσιτότητα και την ασφάλεια του 
εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης ενός 
αποδοτικού, ολοκληρωμένου, ανθεκτικού, 
έξυπνου και απαλλαγμένου από 
ανθρακούχες εκπομπές συστήματος, χωρίς 
να θέσει σε κίνδυνο, αλλά να ενισχύσει 
περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών·

Or. en

Τροπολογία 62
Paolo Borchia
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει ότι η στρατηγική αυτή 
μπορεί να βοηθήσει την ΕΕ να επιτύχει 
τους στόχους της για το κλίμα, 
διαφυλάσσοντας παράλληλα την 
ενεργειακή προσβασιμότητα και την 
ασφάλεια του εφοδιασμού μέσω της 
ανάπτυξης ενός αποδοτικού, 
ολοκληρωμένου, ανθεκτικού, έξυπνου και 
απαλλαγμένου από ανθρακούχες 
εκπομπές συστήματος·

2. πιστεύει ότι η στρατηγική αυτή 
μπορεί να βοηθήσει την ΕΕ να επιτύχει 
τους στόχους της για το κλίμα, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την 
ενεργειακή προσβασιμότητα και την 
ασφάλεια του εφοδιασμού μέσω 
αποτελεσματικής ανάπτυξης ενός 
αποδοτικού, ολοκληρωμένου, ανθεκτικού, 
ευέλικτου και έξυπνου συστήματος με 
στόχο την σταδιακή επίτευξη των στόχων 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες 
εκπομπές·

Or. en
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Τροπολογία 63
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει ότι η στρατηγική αυτή 
μπορεί να βοηθήσει την ΕΕ να επιτύχει 
τους στόχους της για το κλίμα, 
διαφυλάσσοντας παράλληλα την 
ενεργειακή προσβασιμότητα και την 
ασφάλεια του εφοδιασμού μέσω της 
ανάπτυξης ενός αποδοτικού, 
ολοκληρωμένου, ανθεκτικού, έξυπνου και 
απαλλαγμένου από ανθρακούχες 
εκπομπές συστήματος·

2. πιστεύει ότι η στρατηγική αυτή 
μπορεί να βοηθήσει την ΕΕ να χαράξει μια 
πορεία για να επιτύχει τους στόχους της 
για το κλίμα, διαφυλάσσοντας παράλληλα 
την ενεργειακή προσβασιμότητα, την 
οικονομική προσιτότητα και την 
ασφάλεια του εφοδιασμού μέσω της 
ανάπτυξης ενός υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης, πλήρως βασιζόμενου σε 
ανανεώσιμες πηγές, ολοκληρωμένου, 
ανθεκτικού και έξυπνου συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 64
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει ότι η στρατηγική αυτή 
μπορεί να βοηθήσει την ΕΕ να επιτύχει 
τους στόχους της για το κλίμα, 
διαφυλάσσοντας παράλληλα την 
ενεργειακή προσβασιμότητα και την 
ασφάλεια του εφοδιασμού μέσω της 
ανάπτυξης ενός αποδοτικού, 
ολοκληρωμένου, ανθεκτικού, έξυπνου και 
απαλλαγμένου από ανθρακούχες 
εκπομπές συστήματος·

2. πιστεύει ότι η στρατηγική αυτή 
μπορεί να βοηθήσει την ΕΕ να επιτύχει 
τους στόχους της για το κλίμα, 
διαφυλάσσοντας παράλληλα την 
ενεργειακή προσβασιμότητα και την 
ασφάλεια του εφοδιασμού μέσω της 
ανάπτυξης ενός κυκλικού, υψηλής 
απόδοσης από άποψη χρήσης πόρων και 
ενέργειας, ολοκληρωμένου, ανθεκτικού, 
έξυπνου, βασιζόμενου σε ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές και πολυτροπικού 
συστήματος·

Or. en
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Τροπολογία 65
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Μαρία Σπυράκη, Henna Virkkunen, Pascal Arimont, Markus 
Pieper, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει ότι η στρατηγική αυτή 
μπορεί να βοηθήσει την ΕΕ να επιτύχει 
τους στόχους της για το κλίμα, 
διαφυλάσσοντας παράλληλα την 
ενεργειακή προσβασιμότητα και την 
ασφάλεια του εφοδιασμού μέσω της 
ανάπτυξης ενός αποδοτικού, 
ολοκληρωμένου, ανθεκτικού, έξυπνου και 
απαλλαγμένου από ανθρακούχες εκπομπές 
συστήματος·

2. πιστεύει ότι η στρατηγική αυτή 
μπορεί να βοηθήσει την ΕΕ να επιτύχει 
τους στόχους της για το κλίμα, 
διαφυλάσσοντας παράλληλα την 
ενεργειακή προσβασιμότητα, την 
οικονομική προσιτότητα και την 
ασφάλεια του εφοδιασμού μέσω της 
ανάπτυξης ενός αποδοτικού, 
ολοκληρωμένου, διασυνδεδεμένου, 
ανθεκτικού, έξυπνου και απαλλαγμένου 
από ανθρακούχες εκπομπές συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 66
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει ότι η στρατηγική αυτή 
μπορεί να βοηθήσει την ΕΕ να επιτύχει 
τους στόχους της για το κλίμα, 
διαφυλάσσοντας παράλληλα την 
ενεργειακή προσβασιμότητα και την 
ασφάλεια του εφοδιασμού μέσω της 
ανάπτυξης ενός αποδοτικού, 
ολοκληρωμένου, ανθεκτικού, έξυπνου και 
απαλλαγμένου από ανθρακούχες εκπομπές 

2. πιστεύει ότι η στρατηγική αυτή 
μπορεί να βοηθήσει την ΕΕ να επιτύχει 
τους στόχους της για το κλίμα, 
διαφυλάσσοντας παράλληλα την 
ενεργειακή προσβασιμότητα και την 
ασφάλεια του εφοδιασμού μέσω της 
ανάπτυξης ενός δίκαιου, αποδοτικού, 
ολοκληρωμένου, ανθεκτικού, 
ανταγωνιστικού από πλευράς κόστους, 
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συστήματος· έξυπνου και απαλλαγμένου από 
ανθρακούχες εκπομπές συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 67
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει ότι η στρατηγική αυτή 
μπορεί να βοηθήσει την ΕΕ να επιτύχει 
τους στόχους της για το κλίμα, 
διαφυλάσσοντας παράλληλα την 
ενεργειακή προσβασιμότητα και την 
ασφάλεια του εφοδιασμού μέσω της 
ανάπτυξης ενός αποδοτικού, 
ολοκληρωμένου, ανθεκτικού, έξυπνου και 
απαλλαγμένου από ανθρακούχες εκπομπές 
συστήματος·

2. πιστεύει ότι η στρατηγική αυτή 
μπορεί να βοηθήσει την ΕΕ να επιτύχει 
τους στόχους της για το κλίμα, 
διαφυλάσσοντας παράλληλα την 
ενεργειακή προσβασιμότητα, την 
οικονομική προσιτότητα και την 
ασφάλεια του εφοδιασμού μέσω της 
ανάπτυξης ενός αποδοτικού, 
ολοκληρωμένου, ανθεκτικού, έξυπνου και 
απαλλαγμένου από ανθρακούχες εκπομπές 
συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 68
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión, Grzegorz 
Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. σημειώνει την πρόθεση της 
Επιτροπής να προτείνει την αναθεώρηση 
ενός αριθμού πράξεων που σχετίζονται με 
τη στρατηγική· επισημαίνει, εν 
προκειμένω, ότι η εν λόγω αναθεώρηση 
θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με τη 
μέγιστη προσοχή σε μια συνεκτική 
μακροπρόθεσμη προσέγγιση και σε ένα 
σταθερό κανονιστικό πλαίσιο για τις 
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οικείες βιομηχανίες και επιμένει ότι θα 
πρέπει να πραγματοποιηθεί λεπτομερής 
ανάλυση κόστους-οφέλους σε κάθε 
περίπτωση, προκειμένου να χαραχτεί η 
κατάλληλη πορεία ανάπτυξης· ζητεί η 
αναθεώρηση να λάβει δεόντως υπόψη τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
τρέχουσες νομοθετικές πράξεις που 
απαιτούν χρηματοοικονομικές δαπάνες 
από τα κράτη μέλη και τις βιομηχανίες 
και η απόδοση των εν λόγω επενδύσεων 
να μην διακυβευθεί από νομοθετικές 
αλλαγές που δημιουργούν λανθάνον 
κόστος· υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι η 
οδηγία 2014/94/ΕΕ καθόρισε τις 
απαιτήσεις των κρατών μελών σχετικά με 
τον εφοδιασμό με υγροποιημένο φυσικό 
αέριο στις θαλάσσιες και εσωτερικές 
πλωτές μεταφορές έως το 2025 και το 
2030 αντίστοιχα, καθώς και να 
εξασφαλίσει επαρκή αριθμό σημείων 
εφοδιασμού με πεπιεσμένο/υγροποιημένο 
φυσικό αέριο για τα μηχανοκίνητα 
οχήματα·

Or. en

Τροπολογία 69
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει τη σημασία της 
συνεκτίμησης της ποικιλομορφίας των 
εθνικών ενεργειακών συστημάτων και 
προκλήσεων· ενθαρρύνει την Επιτροπή 
να διατηρήσει μια προσέγγιση όσο το 
δυνατόν πιο ουδέτερη, ώστε κάθε κράτος 
μέλος να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί 
τις πλέον αποτελεσματικές λύσεις 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες 
εκπομπές ανάλογα με τις ανάγκες και 
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τους πόρους του·

Or. en

Τροπολογία 70
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Margarita de la Pisa Carrión, Grzegorz 
Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. σημειώνει ότι η υλοποίηση της 
ενοποίησης των ενεργειακών 
συστημάτων, ενώ αποσκοπεί να μειώσει 
μακροπρόθεσμα το κόστος του 
ενεργειακού μετασχηματισμού στην 
Ευρώπη, θα επιφέρει άμεσο σημαντικό 
κόστος που θα μετακυλιστεί στους 
τελικούς χρήστες· ζητεί από την 
Επιτροπή να παρουσιάσει ανάλυση 
κόστους των προτεινόμενων αλλαγών ανά 
τομέα και ανά κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 71
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Διασφάλιση της βελτιστοποίησης των 
ενεργειακών συστημάτων και απαλλαγή 
τους από τις ανθρακούχες εκπομπές

Υψηλής ενεργειακής απόδοσης 
ενεργειακά συστήματα βασιζόμενα σε 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές

Or. en

Τροπολογία 72
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Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Μαρία Σπυράκη, Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pilar del 
Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει την υποστήριξή 
του στην αρχή της προτεραιότητας στην 
ενεργειακή απόδοση και υπενθυμίζει ότι η 
πλέον βιώσιμη ενέργεια είναι εκείνη που 
δεν καταναλώνεται·

3. αναγνωρίζει τη σημασία της 
προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση 
και υπενθυμίζει ότι ο άμεσος 
εξηλεκτρισμός, όπου είναι εφικτός, 
συνιστά μια σημαντική πορεία προς την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. 
Επισημαίνει την ανάγκη ανάπτυξης ενός 
ανθεκτικού και κλιματικού ουδέτερου 
ενεργειακού συστήματος που να 
βασίζεται στην αρχή της «σχέσης 
κόστους-αποδοτικότητας»·

Or. en

Τροπολογία 73
Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Pietro Fiocchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του 
στην αρχή της προτεραιότητας στην 
ενεργειακή απόδοση και υπενθυμίζει ότι η 
πλέον βιώσιμη ενέργεια είναι εκείνη που 
δεν καταναλώνεται·

3. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του 
σε ένα αποτελεσματικό ενεργειακό 
σύστημα στο οποίο όλοι οι τομείς θα 
αναζητήσουν καλύτερη σχέση κόστους-
αποδοτικότητας των προϊόντων και τη 
χρήση ενέργειας από πηγές που θα 
βοηθήσουν στη μείωση του 
αποτυπώματος άνθρακα και θα 
συμβάλουν στην ενεργειακή ανεξαρτησία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 74
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του 
στην αρχή της προτεραιότητας στην 
ενεργειακή απόδοση και υπενθυμίζει ότι η 
πλέον βιώσιμη ενέργεια είναι εκείνη που 
δεν καταναλώνεται·

3. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του 
στην αρχή της προτεραιότητας στην 
ενεργειακή απόδοση και υπενθυμίζει ότι η 
πλέον βιώσιμη ενέργεια είναι εκείνη που 
δεν καταναλώνεται, το οποίο σημαίνει ότι 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην 
εξοικονόμηση ενέργειας και στα κέρδη 
αποδοτικότητας·

Or. en

Τροπολογία 75
Paolo Borchia
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του 
στην αρχή της προτεραιότητας στην 
ενεργειακή απόδοση και υπενθυμίζει ότι η 
πλέον βιώσιμη ενέργεια είναι εκείνη που 
δεν καταναλώνεται·

3. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του 
στην αρχή της προτεραιότητας στην 
ενεργειακή απόδοση και υπενθυμίζει ότι η 
πλέον βιώσιμη ενέργεια είναι εκείνη που 
παράγεται, όσο το δυνατόν περισσότερο, 
από βιώσιμες πηγές·

Or. en

Τροπολογία 76
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του 
στην αρχή της προτεραιότητας στην 
ενεργειακή απόδοση και υπενθυμίζει ότι η 
πλέον βιώσιμη ενέργεια είναι εκείνη που 
δεν καταναλώνεται·

3. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του 
στην αρχή της προτεραιότητας στην 
ενεργειακή απόδοση, ένα πιο κυκλικό 
ενεργειακό σύστημα και υπενθυμίζει ότι η 
πλέον βιώσιμη ενέργεια είναι εκείνη που 
δεν καταναλώνεται·

Or. en

Τροπολογία 77
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του 
στην αρχή της προτεραιότητας στην 
ενεργειακή απόδοση και υπενθυμίζει ότι η 
πλέον βιώσιμη ενέργεια είναι εκείνη που 
δεν καταναλώνεται·

3. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του 
στην αρχή της προτεραιότητας στην 
ενεργειακή απόδοση και υπενθυμίζει ότι η 
πλέον βιώσιμη ενέργεια είναι η ενέργεια 
που δεν καταναλώνεται·

Or. en

Τροπολογία 78
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του 
στην αρχή της προτεραιότητας στην 
ενεργειακή απόδοση και υπενθυμίζει ότι η 
πλέον βιώσιμη ενέργεια είναι εκείνη που 
δεν καταναλώνεται·

3. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του 
στην αρχή της προτεραιότητας στην 
ενεργειακή απόδοση και υπενθυμίζει ότι η 
πλέον βιώσιμη ενέργεια είναι εκείνη που 
δεν καταναλώνεται· ζητεί να εφαρμοστεί 
η αρχή της προτεραιότητας στην 
ενεργειακή απόδοση σε όλες τις 
επερχόμενες αναθεωρήσεις των 
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ενωσιακών και εθνικών νομοθετικών 
διατάξεων και μεθοδολογιών, ιδίως για 
τον σχεδιασμό σεναρίων και υποδομών 
και την ανάλυση κόστους-οφέλους·

Or. en

Τροπολογία 79
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του 
στην αρχή της προτεραιότητας στην 
ενεργειακή απόδοση και υπενθυμίζει ότι η 
πλέον βιώσιμη ενέργεια είναι εκείνη που 
δεν καταναλώνεται·

3. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του 
στην αρχή της προτεραιότητας στην 
ενεργειακή απόδοση και υπενθυμίζει ότι η 
πλέον βιώσιμη ενέργεια είναι εκείνη που 
δεν καταναλώνεται· τονίζει την ανάγκη 
για ένα χαρτοφυλάκιο φιλικών προς το 
κλίμα λύσεων που θα επιτρέψουν την 
ανάπτυξη των πλέον ενεργειακά και 
οικονομικά αποδοτικών τεχνολογιών 
στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 80
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. σημειώνει τους περιορισμούς των 
βιοκαυσίμων που παράγονται με βιώσιμο 
τρόπο και του υδρογόνου από 
ανανεώσιμες πηγές και, ως εκ τούτου, 
τονίζει την ανάγκη εφαρμογής άλλων 
πρώτα εναλλακτικών λύσεων, όπως η 
αρχή της προτεραιότητας στην 
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ενεργειακή απόδοση και ο άμεσος 
εξηλεκτρισμός· έχει, ωστόσο, επίγνωση 
του ρόλου που μπορούν να 
διαδραματίσουν τα βιοκαύσιμα που 
παράγονται με βιώσιμο τρόπο και το 
υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές σε 
τομείς που είναι δύσκολο να απαλλαγούν 
από τις ανθρακούχες εκπομπές, όπως ο 
χάλυβας και το τσιμέντο και πιστεύει, 
επομένως, ότι πρέπει να τεθούν ορισμένοι 
κοινοί κανόνες και διατάξεις·

Or. en

Τροπολογία 81
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Μαρία Σπυράκη, Henna Virkkunen, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. σημειώνει την υψηλή κατανάλωση 
ενέργειας στον τομέα της ύδρευσης· καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης στον τομέα της 
ύδρευσης της ΕΕ και το ενδεχόμενο 
χρήσης επεξεργασμένων λυμάτων ως 
«επιτόπιας» πηγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην ενοποίηση των 
ενεργειακών συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 82
Paolo Borchia
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει τη σημασία μιας 
τεχνολογικά ουδέτερης προσέγγισης που 
διασφαλίζει ότι διατίθενται όλες οι 
οικονομικά και ενεργειακά αποδοτικές 
επιλογές για την επίτευξη της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050 και της 
δίκαιης μετάβασης στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 83
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει τα σημαντικά οφέλη 
από την αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης, όπως η μειωμένη εξάρτηση 
από την εισαγωγή ενέργειας, οι 
φθηνότεροι λογαριασμοί κατανάλωσης, η 
αυξημένη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα, καθώς και τα οφέλη 
για το κλίμα και το περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 84
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, 
Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. τονίζει την ανάγκη επίσπευσης της 
μετάβασης σε ένα ενεργειακό σύστημα 
που βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές 
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ενέργειας και στον ταχύτερο 
εξηλεκτρισμό των τομέων τελικής 
χρήσης, όπου είναι δυνατόν, λαμβάνοντας 
υπόψη το κόστος και την ενεργειακή 
απόδοση·

Or. en

Τροπολογία 85
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. ζητεί να εφαρμοστεί η αρχή της 
προτεραιότητας στην ενεργειακή 
απόδοση σε όλες τις επερχόμενες 
αναθεωρήσεις των ενωσιακών και 
εθνικών νομοθετικών διατάξεων και 
μεθοδολογιών, ιδίως για τον σχεδιασμό 
σεναρίων και υποδομών και την ανάλυση 
κόστους-οφέλους·

Or. en

Τροπολογία 86
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. τονίζει την ανάγκη σταδιακής 
κατάργησης όλων των ορυκτών 
καυσίμων και διασφάλισης μιας δίκαιης 
μετάβασης προς την κλιματική 
ουδετερότητα και ενός ενεργειακού 
συστήματος που βασίζεται πλήρως σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 87
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3γ. εκφράζει τη λύπη του για τον 
κίνδυνο ατυχημάτων κατά τη λειτουργία 
των πυρηνικών σταθμών παραγωγής 
ενέργειας και το οικονομικό και 
περιβαλλοντικό κόστος διαχείρισης των 
πυρηνικών αποβλήτων· ζητεί τη 
σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 88
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3δ. εκφράζει τη λύπη του για τον ρόλο 
της προστασίας των επενδυτών ως 
εμποδίου στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη 
συμφωνία του Παρισιού και την επίτευξη 
της κλιματικής ουδετερότητας· καλεί την 
Επιτροπή να διακόψει την προστασία 
των επενδύσεων σε ορυκτά καύσιμα στο 
πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της 
Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία 
μετάβαση προς ένα βιώσιμο ενεργειακό 
σύστημα που βασίζεται σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 89
Paolo Borchia
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει τη λύπη του για την 
ανεπαρκή πρόοδο που σημειώθηκε από 
τα κράτη μέλη, όπως παρουσιάζεται στην 
έκθεση προόδου για την ενεργειακή 
απόδοση· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
προτείνει πιο φιλόδοξους στόχους 
λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της στο 
πλαίσιο της διαδικασίας διακυβέρνησης 
της Ενεργειακής Ένωσης· χαιρετίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τη στρατηγική για ένα κύμα 
ανακαινίσεων·

4. σημειώνει ότι δεν έχουν επιτύχει 
όλα τα κράτη μέλη τους στόχους 
ενεργειακής απόδοσης για το 2020, όπως 
παρουσιάζεται στην έκθεση προόδου για 
την ενεργειακή απόδοση· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να σχεδιάσει ένα πιο 
αποτελεσματικό σύνολο στόχων 
λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της στο 
πλαίσιο της διαδικασίας διακυβέρνησης 
της Ενεργειακής Ένωσης· ενθαρρύνει, στο 
πλαίσιο αυτό, την αποτελεσματική και 
ευέλικτη εφαρμογή της στρατηγικής για 
ένα κύμα ανακαινίσεων σε κάθε κράτος 
μέλος·

Or. en

Τροπολογία 90
Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει τη λύπη του για την 
ανεπαρκή πρόοδο που σημειώθηκε από τα 
κράτη μέλη, όπως παρουσιάζεται στην 
έκθεση προόδου για την ενεργειακή 
απόδοση· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
προτείνει πιο φιλόδοξους στόχους 
λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της 
στο πλαίσιο της διαδικασίας 
διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης· 
χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη 
στρατηγική για ένα κύμα ανακαινίσεων·

4. σημειώνει την ανεπαρκή πρόοδο 
που σημειώθηκε από τα κράτη μέλη, όπως 
παρουσιάζεται στην έκθεση προόδου για 
την ενεργειακή απόδοση· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να αναλύσει, σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους 
εκπροσώπους των οικείων βιομηχανιών, 
τους λόγους για τους οποίους δεν 
επιτυγχάνονται οι καθορισμένοι αριθμοί 
και τονίζει ότι δεν θα πρέπει να τεθούν 
νέοι στόχοι χωρίς να αρθούν οι 
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υφιστάμενοι φραγμοί και πριν 
επιτευχθούν οι τρέχοντες στόχοι·

Or. en

Τροπολογία 91
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει τη λύπη του για την 
ανεπαρκή πρόοδο που σημειώθηκε από τα 
κράτη μέλη, όπως παρουσιάζεται στην 
έκθεση προόδου για την ενεργειακή 
απόδοση· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
προτείνει πιο φιλόδοξους στόχους 
λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της στο 
πλαίσιο της διαδικασίας διακυβέρνησης 
της Ενεργειακής Ένωσης· χαιρετίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τη στρατηγική για ένα κύμα 
ανακαινίσεων·

4. εκφράζει τη λύπη του για την 
ανεπαρκή πρόοδο που σημειώθηκε από τα 
κράτη μέλη και την Ένωση στο σύνολό 
της, όπως παρουσιάζεται στην έκθεση 
προόδου για την ενεργειακή απόδοση· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να προτείνει πιο 
φιλόδοξους στόχους λαμβάνοντας υπόψη 
τις συστάσεις της στο πλαίσιο της 
διαδικασίας διακυβέρνησης της 
Ενεργειακής Ένωσης· καλεί την Επιτροπή 
να επανεξετάσει τα υφιστάμενα μέτρα και 
να υιοθετήσει πιο στοχοθετημένες 
πολιτικές, ιδίως σε τομείς όπως οι 
μεταφορές, όπου η πρόοδος ήταν 
ανεπαρκής· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, 
τη στρατηγική για ένα κύμα ανακαινίσεων·

Or. en

Τροπολογία 92
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Μαρία Σπυράκη, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Sara 
Skyttedal, Sven Schulze, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει τη λύπη του για την 4. αναγνωρίζει την ανεπαρκή πρόοδο 
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ανεπαρκή πρόοδο που σημειώθηκε από τα 
κράτη μέλη, όπως παρουσιάζεται στην 
έκθεση προόδου για την ενεργειακή 
απόδοση· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
προτείνει πιο φιλόδοξους στόχους 
λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της στο 
πλαίσιο της διαδικασίας διακυβέρνησης 
της Ενεργειακής Ένωσης· χαιρετίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τη στρατηγική για ένα κύμα 
ανακαινίσεων·

που σημειώθηκε από τα κράτη μέλη, όπως 
παρουσιάζεται στην έκθεση προόδου για 
την ενεργειακή απόδοση· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να διερευνήσει τις επιπτώσεις 
των αναθεωρημένων στόχων στις 
επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, 
λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της στο 
πλαίσιο της διαδικασίας διακυβέρνησης 
της Ενεργειακής Ένωσης· χαιρετίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τη στρατηγική για ένα κύμα 
ανακαινίσεων· τονίζει ότι η ανακαίνιση 
του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού 
δεν αντισταθμίζει πλήρως την ανάγκη 
παραγωγής περισσότερης ενέργειας με 
χαμηλή χρήση άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 93
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει τη λύπη του για την 
ανεπαρκή πρόοδο που σημειώθηκε από τα 
κράτη μέλη, όπως παρουσιάζεται στην 
έκθεση προόδου για την ενεργειακή 
απόδοση· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
προτείνει πιο φιλόδοξους στόχους 
λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της στο 
πλαίσιο της διαδικασίας διακυβέρνησης 
της Ενεργειακής Ένωσης· χαιρετίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τη στρατηγική για ένα κύμα 
ανακαινίσεων·

4. εκφράζει τη λύπη του για την 
ανεπαρκή πρόοδο που σημειώθηκε από τα 
κράτη μέλη όσον αφορά την ενεργειακή 
απόδοση και τις ανακαινίσεις, όπως 
παρουσιάζεται στην έκθεση προόδου για 
την ενεργειακή απόδοση του 2020· 
σημειώνει την απόφαση της Επιτροπής 
να αναθεωρήσει την οδηγία (ΕΕ) 
2018/2002 για την ενεργειακή απόδοση 
λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της στο 
πλαίσιο της διαδικασίας διακυβέρνησης 
της Ενεργειακής Ένωσης· χαιρετίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τη στρατηγική για ένα κύμα 
ανακαινίσεων και την επικείμενη 
αναθεώρηση της οδηγίας (ΕΕ) 2018/844 
για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων·

Or. en
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Τροπολογία 94
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει τη λύπη του για την 
ανεπαρκή πρόοδο που σημειώθηκε από τα 
κράτη μέλη, όπως παρουσιάζεται στην 
έκθεση προόδου για την ενεργειακή 
απόδοση· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
προτείνει πιο φιλόδοξους στόχους 
λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της στο 
πλαίσιο της διαδικασίας διακυβέρνησης 
της Ενεργειακής Ένωσης· χαιρετίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τη στρατηγική για ένα κύμα 
ανακαινίσεων·

4. εκφράζει τη λύπη του για την 
ανεπαρκή πρόοδο που σημειώθηκε από τα 
κράτη μέλη, όπως παρουσιάζεται στην 
έκθεση προόδου για την ενεργειακή 
απόδοση· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
προτείνει πιο φιλόδοξους στόχους και 
μέσα για την επίτευξή τους στις 
προσεχείς νομοθετικές αναθεωρήσεις του 
κανονισμού για την ενέργεια και το κλίμα 
λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της στο 
πλαίσιο της διαδικασίας διακυβέρνησης 
της Ενεργειακής Ένωσης· χαιρετίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τη στρατηγική για ένα κύμα 
ανακαινίσεων και την ανακοίνωση για την 
ενίσχυση της κλιματικής φιλοδοξίας της 
Ευρώπης για το 2030·

Or. en

Τροπολογία 95
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει τη λύπη του για την 
ανεπαρκή πρόοδο που σημειώθηκε από τα 
κράτη μέλη, όπως παρουσιάζεται στην 
έκθεση προόδου για την ενεργειακή 
απόδοση· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
προτείνει πιο φιλόδοξους στόχους 
λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της στο 
πλαίσιο της διαδικασίας διακυβέρνησης 
της Ενεργειακής Ένωσης· χαιρετίζει, στο 

4. εκφράζει τη λύπη του για την 
ανεπαρκή πρόοδο που σημειώθηκε από τα 
κράτη μέλη, όπως παρουσιάζεται στην 
έκθεση προόδου για την ενεργειακή 
απόδοση· καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
πιο φιλόδοξους στόχους λαμβάνοντας 
υπόψη τις συστάσεις της στο πλαίσιο της 
διαδικασίας διακυβέρνησης της 
Ενεργειακής Ένωσης και του σχεδίου 
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πλαίσιο αυτό, τη στρατηγική για ένα κύμα 
ανακαινίσεων·

κλιματικών στόχων· καθώς και μια 
φιλόδοξη αναθεώρηση της οδηγίας για 
την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων· 
χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη 
στρατηγική για ένα κύμα ανακαινίσεων·

Or. en

Τροπολογία 96
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει 
την αρχή της ενεργειακής απόδοσης σε 
ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και σε όλες 
τις τελικές χρήσεις· επισημαίνει τις 
δυνατότητες κυκλικότητας και των 
αποβλήτων, της ενέργειας και 
επαναχρησιμοποίησης της 
απορριπτόμενης θερμότητας από 
βιομηχανικές διεργασίες, κτίρια και κέντρα 
δεδομένων· εφιστά την προσοχή στον 
εκσυγχρονισμό των δικτύων θέρμανσης, τα 
οποία μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην απαλλαγή της 
θέρμανσης από τις ανθρακούχες εκπομπές· 
επισημαίνει το δυναμικό των ψηφιακών 
εργαλείων για έξυπνη διαχείριση της 
ενέργειας·

5. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει 
την αρχή της προτεραιότητας στην 
ενεργειακή απόδοση σε ολόκληρη την 
αλυσίδα αξίας και σε όλες τις τελικές 
χρήσεις· επισημαίνει τις απαραίτητες 
απαιτήσεις σχετικά με την κυκλικότητα 
και την ανακύκλωση των αποβλήτων και 
προβλέπει ένα παρόμοιο νομοθετικό 
πλαίσιο για την πλεονάζουσα ενέργεια και 
την αναπόφευκτη απορριπτόμενη 
θερμότητα από υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης βιομηχανικές διεργασίες, κτίρια, 
κέντρα δεδομένων ή άλλες διεργασίες· 
ζητεί τον απαραίτητο εκσυγχρονισμό των 
δικτύων θέρμανσης σε υψηλής απόδοσης 
και χαμηλής θερμοκρασίας δίκτυα 4ης 
και 5ης γενιάς που βασίζονται σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα οποία 
πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο 
στην απαλλαγή της θέρμανσης από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· ζητεί, εν 
προκειμένω, την περαιτέρω εφαρμογή 
της στρατηγικής για τη θέρμανση και την 
ψύξη, συμπεριλαμβανομένης της 
αναθεώρησης της οδηγίας για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, της 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση5α, 
καθώς και τη δημιουργία ενός ευνοϊκού 
πλαισίου κατά την αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις 
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κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον και 
την ενέργεια6α· εφιστά την προσοχή στο 
δυναμικό των ψηφιακών εργαλείων για 
έξυπνη διαχείριση της ενέργειας·

_________________
5α Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για την προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές· Οδηγία (EE) 
2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 
2018, σχετικά με την τροποποίηση της 
οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή 
απόδοση 
6α Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 
κρατικές ενισχύσεις για την προστασία 
του περιβάλλοντος και την ενέργεια

Or. en

Τροπολογία 97
Paolo Borchia
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει 
την αρχή της ενεργειακής απόδοσης σε 
ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και σε όλες 
τις τελικές χρήσεις· επισημαίνει τις 
δυνατότητες κυκλικότητας και 
επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων, της 
ενέργειας και της απορριπτόμενης 
θερμότητας από βιομηχανικές διεργασίες, 
κτίρια και κέντρα δεδομένων· εφιστά την 
προσοχή στον εκσυγχρονισμό των δικτύων 
θέρμανσης, τα οποία μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
απαλλαγή της θέρμανσης από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· επισημαίνει το 
δυναμικό των ψηφιακών εργαλείων για 

5. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
ένα ολοκληρωμένο σύστημα ορολογίας 
και πιστοποίησης σε ένα ενιαίο 
νομοθετικό μέσο που θα καλύπτει τόσο τα 
καύσιμα από ανανεώσιμες πηγές όσο και 
τα καύσιμα χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών, με βάση την εξοικονόμηση 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο 
σύνολο του κύκλου ζωής σε ολόκληρη την 
αλυσίδα αξίας· επισημαίνει τις 
δυνατότητες κυκλικότητας και 
επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων, της 
ενέργειας και της απορριπτόμενης 
θερμότητας από βιομηχανικές διεργασίες, 
κτίρια και κέντρα δεδομένων· αναγνωρίζει 
τον ενδεχόμενο βασικό ρόλο των 
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έξυπνη διαχείριση της ενέργειας· διυλιστηρίων σε ένα κυκλικό ενεργειακό 
σύστημα, λόγω της ικανότητάς τους να 
ανακυκλώνουν βιολογικά απόβλητα και 
υπολείμματα από τη γεωργία, τα τρόφιμα 
και τη δασοκομία σε καύσιμα και άλλα 
προϊόντα· αναγνωρίζει τα υγρά καύσιμα 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (με 
βάση π.χ. υδρογόνο και δεσμευμένο CO2 
ή βιομάζα και απόβλητα) ως καίριας 
σημασίας στη λύση για την επίτευξη της 
κλιματικής ουδετερότητας· εφιστά την 
προσοχή στον εκσυγχρονισμό των δικτύων 
θέρμανσης, τα οποία μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
απαλλαγή της θέρμανσης από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· επισημαίνει το 
δυναμικό των ψηφιακών εργαλείων για 
έξυπνη διαχείριση της ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 98
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Μαρία Σπυράκη, Henna Virkkunen, Pascal Arimont, Sven 
Schulze, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει 
την αρχή της ενεργειακής απόδοσης σε 
ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και σε όλες 
τις τελικές χρήσεις· επισημαίνει τις 
δυνατότητες κυκλικότητας και 
επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων, της 
ενέργειας και της απορριπτόμενης 
θερμότητας από βιομηχανικές διεργασίες, 
κτίρια και κέντρα δεδομένων· εφιστά την 
προσοχή στον εκσυγχρονισμό των δικτύων 
θέρμανσης, τα οποία μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
απαλλαγή της θέρμανσης από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· επισημαίνει το 

5. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει 
την αρχή της ενεργειακής απόδοσης σε 
ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και σε όλες 
τις τελικές χρήσεις· επισημαίνει τις 
δυνατότητες κυκλικότητας και 
επαναχρησιμοποίησης των οργανικών 
αποβλήτων από τις πόλεις και τον 
γεωργικό τομέα, της ενέργειας και της 
απορριπτόμενης θερμότητας από 
βιομηχανικές διεργασίες, κτίρια και κέντρα 
δεδομένων· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αναπτύξουν 
αποτελεσματικά κίνητρα και 
επιχειρηματικά μοντέλα για την 
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δυναμικό των ψηφιακών εργαλείων για 
έξυπνη διαχείριση της ενέργειας·

αποσύνδεση και τη χρήση της 
βιομηχανικής απορριπτόμενης 
θερμότητας· εφιστά την προσοχή στην 
αντικατάσταση των παλαιών και 
αναποτελεσματικών συστημάτων 
θέρμανσης και στον εκσυγχρονισμό των 
δικτύων θέρμανσης, τα οποία μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
απαλλαγή της θέρμανσης από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· επισημαίνει το 
δυναμικό των ψηφιακών εργαλείων για 
έξυπνη διαχείριση της ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 99
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει 
την αρχή της ενεργειακής απόδοσης σε 
ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και σε όλες 
τις τελικές χρήσεις· επισημαίνει τις 
δυνατότητες κυκλικότητας και 
επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων, της 
ενέργειας και της απορριπτόμενης 
θερμότητας από βιομηχανικές διεργασίες, 
κτίρια και κέντρα δεδομένων· εφιστά την 
προσοχή στον εκσυγχρονισμό των δικτύων 
θέρμανσης, τα οποία μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
απαλλαγή της θέρμανσης από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· επισημαίνει το 
δυναμικό των ψηφιακών εργαλείων για 
έξυπνη διαχείριση της ενέργειας·

5. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει 
την αρχή της ενεργειακής απόδοσης σε 
ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και σε όλες 
τις τελικές χρήσεις· επισημαίνει τις 
δυνατότητες κυκλικότητας και 
επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων, της 
ενέργειας και της απορριπτόμενης 
θερμότητας από βιομηχανικές διεργασίες, 
κτίρια και κέντρα δεδομένων, καθώς και 
τις δυνατότητες του 
βιοαερίου/βιομεθανίου όσον αφορά την 
αποδοτικότητα των πόρων, τη σχέση 
κόστους-αποδοτικότητας και την 
υποστήριξη της ανάπτυξης νέων τοπικών 
ροών εσόδων, όπως σε αγροτικές 
περιοχές· εφιστά την προσοχή στον 
εκσυγχρονισμό των δικτύων θέρμανσης, τα 
οποία μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην απαλλαγή της 
θέρμανσης από τις ανθρακούχες εκπομπές· 
επισημαίνει το δυναμικό των ψηφιακών 
εργαλείων για έξυπνη διαχείριση της 
ενέργειας·
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Or. en

Τροπολογία 100
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει 
την αρχή της ενεργειακής απόδοσης σε 
ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και σε όλες 
τις τελικές χρήσεις· επισημαίνει τις 
δυνατότητες κυκλικότητας και 
επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων, 
της ενέργειας και της απορριπτόμενης 
θερμότητας από βιομηχανικές διεργασίες, 
κτίρια και κέντρα δεδομένων· εφιστά την 
προσοχή στον εκσυγχρονισμό των 
δικτύων θέρμανσης, τα οποία μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
απαλλαγή της θέρμανσης από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· επισημαίνει το 
δυναμικό των ψηφιακών εργαλείων για 
έξυπνη διαχείριση της ενέργειας·

5. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει 
την αρχή της ενεργειακής απόδοσης σε 
ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και σε όλες 
τις τελικές χρήσεις· καλεί την Επιτροπή 
να προτείνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
για τη μείωση των απωλειών ενέργειας 
στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής, 
μέσω της αναθεώρησης του κανονισμού 
(ΕΕ) 347/2013 για τις διευρωπαϊκές 
ενεργειακές υποδομές και του κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/1938 για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού με φυσικό αέριο·

Or. en

Τροπολογία 101
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει 
την αρχή της ενεργειακής απόδοσης σε 
ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και σε όλες 
τις τελικές χρήσεις· επισημαίνει τις 
δυνατότητες κυκλικότητας και 
επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων, 
της ενέργειας και της απορριπτόμενης 

5. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει 
την αρχή της ενεργειακής απόδοσης σε 
ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και σε όλες 
τις τελικές χρήσεις· επισημαίνει τις 
δυνατότητες κυκλικότητας και 
επαναχρησιμοποίησης της ενέργειας και 
της απορριπτόμενης θερμότητας από 
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θερμότητας από βιομηχανικές διεργασίες, 
κτίρια και κέντρα δεδομένων· εφιστά την 
προσοχή στον εκσυγχρονισμό των δικτύων 
θέρμανσης, τα οποία μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
απαλλαγή της θέρμανσης από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· επισημαίνει το 
δυναμικό των ψηφιακών εργαλείων για 
έξυπνη διαχείριση της ενέργειας·

βιομηχανικές διεργασίες, κτίρια και κέντρα 
δεδομένων· υπογραμμίζει ότι η 
απορριπτόμενη θερμότητα είναι μια 
αναποτελεσματική χρήση των πόρων που 
δεν είναι συμβατή με την κυκλικότητα, 
εφιστά την προσοχή στον εκσυγχρονισμό 
των δικτύων θέρμανσης, τα οποία μπορούν 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
απαλλαγή της θέρμανσης από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· επισημαίνει το 
δυναμικό των ψηφιακών εργαλείων για 
έξυπνη διαχείριση της ενέργειας, δίνοντας 
προτεραιότητα στην ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και στην προστασία των 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 102
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει 
την αρχή της ενεργειακής απόδοσης σε 
ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και σε όλες 
τις τελικές χρήσεις· επισημαίνει τις 
δυνατότητες κυκλικότητας και 
επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων, της 
ενέργειας και της απορριπτόμενης 
θερμότητας από βιομηχανικές διεργασίες, 
κτίρια και κέντρα δεδομένων· εφιστά την 
προσοχή στον εκσυγχρονισμό των δικτύων 
θέρμανσης, τα οποία μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
απαλλαγή της θέρμανσης από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· επισημαίνει το 
δυναμικό των ψηφιακών εργαλείων για 
έξυπνη διαχείριση της ενέργειας·

5. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει 
την αρχή της ενεργειακής απόδοσης σε 
ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και σε όλες 
τις τελικές χρήσεις· επισημαίνει τις 
δυνατότητες κυκλικότητας και 
επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων, της 
ενέργειας και της απορριπτόμενης 
θερμότητας από βιομηχανικές διεργασίες, 
κτίρια και κέντρα δεδομένων, της 
ενέργειας που παράγεται από βιολογικά 
απόβλητα ή σε εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυμάτων· εφιστά την 
προσοχή στον εκσυγχρονισμό των δικτύων 
θέρμανσης, τα οποία μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
απαλλαγή της θέρμανσης από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· επισημαίνει το 
δυναμικό των ψηφιακών εργαλείων για 



PE661.966v01-00 56/185 AM\1220002EL.docx

EL

έξυπνη διαχείριση της ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 103
Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει 
την αρχή της ενεργειακής απόδοσης σε 
ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και σε όλες 
τις τελικές χρήσεις· επισημαίνει τις 
δυνατότητες κυκλικότητας και 
επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων, της 
ενέργειας και της απορριπτόμενης 
θερμότητας από βιομηχανικές διεργασίες, 
κτίρια και κέντρα δεδομένων· εφιστά την 
προσοχή στον εκσυγχρονισμό των δικτύων 
θέρμανσης, τα οποία μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
απαλλαγή της θέρμανσης από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· επισημαίνει το 
δυναμικό των ψηφιακών εργαλείων για 
έξυπνη διαχείριση της ενέργειας·

5. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
τη δυνατότητα επέκτασης της αρχής της 
ενεργειακής απόδοσης σε ολόκληρη την 
αλυσίδα αξίας και σε όλες τις τελικές 
χρήσεις· επισημαίνει τις δυνατότητες 
κυκλικότητας και επαναχρησιμοποίησης 
των αποβλήτων, της ενέργειας και της 
απορριπτόμενης θερμότητας από 
βιομηχανικές διεργασίες, κτίρια και κέντρα 
δεδομένων· εφιστά την προσοχή στον 
εκσυγχρονισμό των δικτύων θέρμανσης, τα 
οποία μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην απαλλαγή της 
θέρμανσης από τις ανθρακούχες εκπομπές· 
επισημαίνει το δυναμικό των ψηφιακών 
εργαλείων για έξυπνη διαχείριση της 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 104
Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει 
την αρχή της ενεργειακής απόδοσης σε 
ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και σε όλες 

5. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει 
την αρχή της ενεργειακής απόδοσης σε 
ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και σε όλες 
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τις τελικές χρήσεις· επισημαίνει τις 
δυνατότητες κυκλικότητας και 
επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων, της 
ενέργειας και της απορριπτόμενης 
θερμότητας από βιομηχανικές διεργασίες, 
κτίρια και κέντρα δεδομένων· εφιστά την 
προσοχή στον εκσυγχρονισμό των δικτύων 
θέρμανσης, τα οποία μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
απαλλαγή της θέρμανσης από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· επισημαίνει το 
δυναμικό των ψηφιακών εργαλείων για 
έξυπνη διαχείριση της ενέργειας·

τις τελικές χρήσεις· επισημαίνει τις 
δυνατότητες κυκλικότητας και 
επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων, της 
ενέργειας και της απορριπτόμενης 
θερμότητας από βιομηχανικές διεργασίες, 
κτίρια και κέντρα δεδομένων και τη 
γεωργία· εφιστά την προσοχή στον 
εκσυγχρονισμό των δικτύων θέρμανσης, τα 
οποία μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην απαλλαγή της 
θέρμανσης από τις ανθρακούχες εκπομπές· 
επισημαίνει το δυναμικό των ψηφιακών 
εργαλείων για έξυπνη διαχείριση της 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 105
Claudia Gamon, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. θεωρεί ότι η τηλεθέρμανση σε 
πυκνοκατοικημένες περιοχές είναι ένα 
πολύ αποδοτικό εργαλείο για την 
αποθήκευση ενέργειας, καθώς παρέχει 
την αναγκαία ευελιξία για την ενοποίηση 
μεγαλύτερου ποσοστού ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας διαλείπουσας φύσης 
και της απορριπτόμενης θερμότητας που 
παράγεται από βιομηχανικές διεργασίες· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν και να αναπτύξουν υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης δίκτυα 
τηλεθέρμανσης· επιπλέον, καλεί την 
Επιτροπή να λάβει υπόψη τις υποδομές 
θέρμανσης και την αποθήκευση θερμικής 
ενέργειας κατά την κατάρτιση των 
δεκαετών σχεδίων ανάπτυξης δικτύων, 
τόσο για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E) όσο 
και για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
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Αερίου (ENTSO-G)·

Or. en

Τροπολογία 106
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. χαιρετίζει τη νέα στρατηγική της 
ΕΕ για το μεθάνιο· υπενθυμίζει ότι είναι 
απαραίτητο να αναπτυχθούν ταχέως 
συστήματα παρακολούθησης των 
εκπομπών μεθανίου, βασιζόμενα σε 
τεχνολογίες δορυφορικής παρατήρησης, 
όπως αυτές που αναπτύχθηκαν μέσω του 
προγράμματος Copernicus· χαιρετίζει τις 
ιδιωτικές πρωτοβουλίες που 
αναλαμβάνονται για τη μείωση των 
εκπομπών μεθανίου, όπως η σύμπραξη 
των τομέων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου για το μεθάνιο και οι 
κατευθυντήριες αρχές για το μεθάνιο·

Or. en

Τροπολογία 107
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
πρωτοβουλίες για να καταστήσει 
υποχρεωτική την αξιοποίηση της 
αναπόφευκτης απορριπτόμενης 
θερμότητας, ως πόρου προς διοχέτευση 
σε δίκτυα θέρμανσης ή αποθήκευση·
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Or. en

Τροπολογία 108
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μέτρα για την περαιτέρω μείωση των 
εκπομπών μεθανίου στον ενεργειακό 
τομέα, αρχίζοντας από την καθιέρωση 
ενός δεσμευτικού στόχου μείωσης της 
έντασης μεθανίου κατά 0,2% έως το 2025 
για όλα τα αέρια που πωλούνται εντός της 
ΕΕ στην οδηγία (ΕΕ) 2019/692 για την 
εσωτερική αγορά φυσικού αερίου· 
χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να 
καταστήσει υποχρεωτική τη μέτρηση, 
την αναφορά και την επαλήθευση, καθώς 
και τον εντοπισμό και την επισκευή 
διαρροών·

Or. en

Τροπολογία 109
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5γ. επισημαίνει τις δυνατότητες των 
λύσεων κυκλικής οικονομίας να μειώσουν 
την τελική ζήτηση ενέργειας, όπως η 
επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, 
της ενέργειας και της απορριπτόμενης 
θερμότητας από βιομηχανικές διεργασίες, 
κτίρια και κέντρα δεδομένων· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει μέτρα για την 
ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης 
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της απορριπτόμενης ενέργειας και 
θερμότητας κατά την αναθεώρηση της 
οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τη μείωση των 
αποβλήτων· υπογραμμίζει ότι το βιοαέριο 
που παράγεται με βιώσιμο τρόπο, 
συμπεριλαμβανομένου του βιομεθανίου, 
μπορεί να βοηθήσει στην 
επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων που 
προέρχονται από τη γεωργία, την 
κατανάλωση τροφίμων και τη 
δασοκομία·

Or. en

Τροπολογία 110
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5δ. εφιστά την προσοχή στην 
απαλλαγή της θέρμανσης και της ψύξης 
από τις ανθρακούχες εκπομπές· 
επισημαίνει τις δυνατότητες των 
σύγχρονων δικτύων τηλεθέρμανσης 
χαμηλής θερμοκρασίας που 
τροφοδοτούνται με ανανεώσιμες, 
μηδενικών και χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών πηγές ενέργειας· σημειώνει ότι 
μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο στην οικονομικά αποδοτική 
απαλλαγή της θερμότητας από τις 
ανθρακούχες εκπομπές σε αστικές και 
βιομηχανικές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 111
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 5 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5ε. επισημαίνει το δυναμικό των 
ψηφιακών εργαλείων για έξυπνη 
διαχείριση της ενέργειας, τα οποία 
μπορούν επίσης να μειώσουν τη ζήτηση 
ενέργειας με οικονομικά αποδοτικό 
τρόπο· χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη 
αναθεώρηση της παράγωγης νομοθεσίας 
για την ενεργειακή επισήμανση και τον 
οικολογικό σχεδιασμό των συσκευών 
θέρμανσης και ψύξης του αέρα και του 
νερού·

Or. en

Τροπολογία 112
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Μαρία Σπυράκη, Henna Virkkunen, Pascal Arimont, Markus 
Pieper, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή 
μετάβαση θα απαιτήσει από 520 έως 575 
δισεκατομμύρια ευρώ ετήσιων επενδύσεων 
σε υποδομές· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει κριτήρια βιώσιμων επενδύσεων 
σε πλήρη συμμόρφωση με τους στόχους 
για το κλίμα και την ενοποίηση·

6. υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή 
μετάβαση θα απαιτήσει από 520 έως 575 
δισεκατομμύρια ευρώ ετήσιων επενδύσεων 
σε υποδομές· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει χρηματοδοτικά εργαλεία σε 
πλήρη συμμόρφωση με τους στόχους για 
το κλίμα και την ενοποίηση· υπογραμμίζει 
ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα και 
χρηματοδοτικά μέσα, όπως το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και η 
Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Καθαρό 
Υδρογόνο, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» βάσει των κανονισμών ΔΕΔ-Ε 
και ΔΕΔ-Μ, η πολιτική συνοχής, το 
InvestEU, ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης και το Ταμείο Καινοτομίας 
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του ΣΕΔΕ, διαδραματίζουν βασικό ρόλο 
στην προώθηση μιας ανανεώσιμης και 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών 
οικονομίας υδρογόνου, της ανάπτυξης 
του βιοαερίου/βιομεθανίου και των 
υποδομών δέσμευσης και αποθήκευσης 
άνθρακα και συμβατών με το υδρογόνο 
υποδομών, παρέχοντας παράλληλα 
κατάλληλες επενδύσεις στη χρήση του 
φυσικού αερίου εκεί όπου παρέχει μείωση 
των εκπομπών και διευκολύνει τη 
μετάβαση· καλεί την Επιτροπή να θέσει 
στόχους για την ανάπτυξη ενεργειακών 
υποδομών και ώστε η ενοποίηση του 
συστήματος να πρέπει να αξιοποιήσει στο 
μέγιστο τις υφιστάμενες υποδομές 
φυσικού αερίου, οι οποίες μπορούν να 
συμβάλουν στην οικονομικά αποδοτική 
μετάβαση σε πολλούς τομείς, 
συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας 
και της κινητικότητας·

Or. en

Τροπολογία 113
Paolo Borchia
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή 
μετάβαση θα απαιτήσει από 520 έως 575 
δισεκατομμύρια ευρώ ετήσιων επενδύσεων 
σε υποδομές· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει κριτήρια βιώσιμων επενδύσεων 
σε πλήρη συμμόρφωση με τους στόχους 
για το κλίμα και την ενοποίηση·

6. υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή 
μετάβαση θα απαιτήσει από 520 έως 575 
δισεκατομμύρια ευρώ ετήσιων επενδύσεων 
σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου· υπενθυμίζει ότι η χρήση 
των υφιστάμενων υποδομών φυσικού 
αερίου σε συνδυασμό με αέρια από 
ανανεώσιμες πηγές και χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών θα αποφύγει 
περιττές επενδύσεις από την πλευρά της 
ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα θα 
υλοποιήσει τους στόχους της ΕΕ για τον 
άνθρακα· καλεί την Επιτροπή να 
διενεργήσει συγκριτική ανάλυση του 
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κόστους και των οφελών και να αναπτύξει 
κριτήρια βιώσιμων επενδύσεων σε πλήρη 
συμμόρφωση με τους στόχους για το κλίμα 
και την ενοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 114
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή 
μετάβαση θα απαιτήσει από 520 έως 575 
δισεκατομμύρια ευρώ ετήσιων επενδύσεων 
σε υποδομές· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει κριτήρια βιώσιμων επενδύσεων 
σε πλήρη συμμόρφωση με τους στόχους 
για το κλίμα και την ενοποίηση·

6. υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή 
μετάβαση θα απαιτήσει επίσης μαζική 
επέκταση των πρόσθετων δυνατοτήτων 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για 
τον άμεσο εξηλεκτρισμό εφαρμογών που 
βασίζονται επί του παρόντος στα ορυκτά 
καύσιμα και ενδέχεται να απαιτήσει από 
520 έως 575 δισεκατομμύρια ευρώ 
ετήσιων επενδύσεων σε υποδομές· καλεί 
την Επιτροπή να αναπτύξει έναν συνολικό, 
ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό σχεδιασμό 
σεναρίων, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την 
ενεργειακή απόδοση και την ενοποίηση 
των ενεργειακών συστημάτων, καθώς και 
κριτήρια βιώσιμων επενδύσεων7α, σε 
πλήρη συμμόρφωση με τους στόχους για 
το κλίμα·

_________________
7α Κανονισμός 2018/0178 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 
πλαισίου για τη διευκόλυνση των 
βιώσιμων επενδύσεων (COD)

Or. en

Τροπολογία 115
Margarita de la Pisa Carrión
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εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή 
μετάβαση θα απαιτήσει από 520 έως 575 
δισεκατομμύρια ευρώ ετήσιων επενδύσεων 
σε υποδομές· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει κριτήρια βιώσιμων επενδύσεων 
σε πλήρη συμμόρφωση με τους στόχους 
για το κλίμα και την ενοποίηση·

6. υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή 
μετάβαση θα απαιτήσει από 520 έως 575 
δισεκατομμύρια ευρώ ετήσιων επενδύσεων 
σε υποδομές· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει κριτήρια βιώσιμων επενδύσεων 
σε πλήρη συμμόρφωση με τις ανάγκες της 
ενοποίησης των ενεργειακών 
συστημάτων και να λάβει υπόψη τις 
δυνατότητες της επένδυσης να μειώσει 
τις εκπομπές στην τελική χρήση και τη 
συμβολή της στην ενεργειακή μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 116
Sylvia Limmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή 
μετάβαση θα απαιτήσει από 520 έως 575 
δισεκατομμύρια ευρώ ετήσιων επενδύσεων 
σε υποδομές· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει κριτήρια βιώσιμων 
επενδύσεων σε πλήρη συμμόρφωση με 
τους στόχους για το κλίμα και την 
ενοποίηση·

6. υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή 
μετάβαση θα απαιτήσει από 520 έως 575 
δισεκατομμύρια ευρώ ετήσιων επενδύσεων 
σε υποδομές και ότι οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, όπως ο άνεμος και ο ήλιος, 
είναι διαλείπουσες και μεταβλητές και 
επομένως δεν είναι κατάλληλες για ένα 
κεντρικό δίκτυο εναλλασσόμενου 
ρεύματος, καθώς δεν είναι ούτε 
ελεγχόμενες ούτε φορείς ικανού φορτίου 
και έτσι δεν εξυπηρετούν ούτε την 
ασφάλεια του εφοδιασμού ούτε τη 
σταθερότητα του δικτύου·

Or. de
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Τροπολογία 117
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή 
μετάβαση θα απαιτήσει από 520 έως 575 
δισεκατομμύρια ευρώ ετήσιων επενδύσεων 
σε υποδομές· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει κριτήρια βιώσιμων επενδύσεων 
σε πλήρη συμμόρφωση με τους στόχους 
για το κλίμα και την ενοποίηση·

6. υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή 
μετάβαση θα απαιτήσει από 520 έως 575 
δισεκατομμύρια ευρώ ετήσιων επενδύσεων 
σε υποδομές· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει κριτήρια βιώσιμων επενδύσεων 
σε πλήρη συμμόρφωση με τους στόχους 
για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 
και την κλιματική ουδετερότητα το 
αργότερο έως το 2050, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι δεν οδηγούν σε 
εγκλωβισμό περιουσιακών στοιχείων·

Or. en

Τροπολογία 118
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή 
μετάβαση θα απαιτήσει από 520 έως 575 
δισεκατομμύρια ευρώ ετήσιων επενδύσεων 
σε υποδομές· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει κριτήρια βιώσιμων επενδύσεων 
σε πλήρη συμμόρφωση με τους στόχους 
για το κλίμα και την ενοποίηση·

6. υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή 
μετάβαση θα απαιτήσει μαζική επέκταση 
της ικανότητας παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, η οποία ενδεχομένως 
αντιπροσωπεύει από 520 έως 575 
δισεκατομμύρια ευρώ ετήσιων επενδύσεων 
σε υποδομές· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει κριτήρια βιώσιμων επενδύσεων 
και έναν συνολικό, ολοκληρωμένο και 
ρεαλιστικό σχεδιασμό σε πλήρη 
συμμόρφωση με τους στόχους για το 
κλίμα·

Or. en
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Τροπολογία 119
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή 
μετάβαση θα απαιτήσει από 520 έως 575 
δισεκατομμύρια ευρώ ετήσιων επενδύσεων 
σε υποδομές· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει κριτήρια βιώσιμων επενδύσεων 
σε πλήρη συμμόρφωση με τους στόχους 
για το κλίμα και την ενοποίηση·

6. υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή 
μετάβαση θα απαιτήσει από 520 έως 575 
δισεκατομμύρια ευρώ ετήσιων επενδύσεων 
σε υποδομές· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει κριτήρια βιώσιμων επενδύσεων 
σε πλήρη συμμόρφωση με τους στόχους 
για το κλίμα αποκλείοντας έτσι τις 
υποδομές ορυκτών καυσίμων για την 
προστασία από τον εγκλωβισμό στη 
χρήση ορυκτών καυσίμων·

Or. en

Τροπολογία 120
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, András Gyürk, Edina Tóth, Jerzy Buzek, Henna Virkkunen, 
Sara Skyttedal, Sven Schulze, Tomas Tobé

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης της Επιτροπής για την ταξινομία 
υπονομεύει τους κλιματικούς στόχους 
όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια τεχνολογικά ουδέτερη 
προσέγγιση που να βασίζεται στις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου του 
κύκλου ζωής και να μην απαιτεί 
αυστηρότερους κανόνες για την 
υδροηλεκτρική ενέργεια, το βιοκαύσιμο 
και το βιοαέριο σε σχέση με άλλες 
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ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· εκφράζει 
επιπλέον τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
πυρηνική ενέργεια διαφοροποιείται και 
αντιμετωπίζεται σε χωριστή κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, καθώς αυτό 
υπονομεύει την ολιστική προοπτική του 
ενεργειακού συστήματος και περιορίζει 
τις δυνατότητες αυτοδιάθεσης των 
κρατών μελών όσον αφορά το ενεργειακό 
μείγμα·

Or. en

Τροπολογία 121
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επιβεβαιώνει τη σημασία της εκ 
των προτέρων αξιολόγησης και της 
πρόβλεψης της ανάγκης για νέες υποδομές 
παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και 
μετατροπής ενέργειας, προκειμένου να 
βελτιστοποιηθεί η χρήση τους σε μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία και να 
διασφαλιστεί η οικονομική τους 
βιωσιμότητα·

7. επιβεβαιώνει τη σημασία της εκ 
των προτέρων αξιολόγησης και της 
πρόβλεψης της ανάγκης για μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης, ενοποίηση του 
συστήματος ή νέες υποδομές παραγωγής, 
μεταφοράς, διανομής και μετατροπής 
ενέργειας, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί 
η χρήση τους σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία και να διασφαλιστεί η 
μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
οικονομική τους βιωσιμότητα· απαιτεί 
κάθε έργο υποδομής να περιλαμβάνει ένα 
εναλλακτικό σενάριο που να βασίζεται 
στη μείωση της ζήτησης και/ή στην 
ενοποίηση του τομέα πριν 
κατασκευαστεί·

Or. en

Τροπολογία 122
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επιβεβαιώνει τη σημασία της εκ 
των προτέρων αξιολόγησης και της 
πρόβλεψης της ανάγκης για νέες υποδομές 
παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και 
μετατροπής ενέργειας, προκειμένου να 
βελτιστοποιηθεί η χρήση τους σε μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία και να 
διασφαλιστεί η οικονομική τους 
βιωσιμότητα·

7. επιβεβαιώνει τη σημασία της εκ 
των προτέρων αξιολόγησης και της 
πρόβλεψης της ανάγκης για νέες υποδομές 
παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και 
μετατροπής ενέργειας, προκειμένου να 
βελτιστοποιηθεί το ενεργειακό σύστημα 
σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και 
να διασφαλιστεί παράλληλα η οικονομική 
τους βιωσιμότητα· υπογραμμίζει τη 
σημασία της τήρησης της αρχής της 
τεχνολογικής ουδετερότητας, καθώς οι 
περισσότερες από τις τεχνολογίες που θα 
χρειαστούν στο προσεχές μέλλον 
εξακολουθούν να απαιτούν επενδύσεις 
στην έρευνα και την ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 123
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επιβεβαιώνει τη σημασία της εκ 
των προτέρων αξιολόγησης και της 
πρόβλεψης της ανάγκης για νέες υποδομές 
παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και 
μετατροπής ενέργειας, προκειμένου να 
βελτιστοποιηθεί η χρήση τους σε μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία και να 
διασφαλιστεί η οικονομική τους 
βιωσιμότητα·

7. επιβεβαιώνει τη σημασία της εκ 
των προτέρων αξιολόγησης και της 
πρόβλεψης της ανάγκης για νέες υποδομές 
παραγωγής, διασυνδεσιμότητας, 
μεταφοράς, διανομής, αποθήκευσης και 
μετατροπής ενέργειας, προκειμένου να 
βελτιστοποιηθεί η χρήση τους σε μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία και να 
διασφαλιστεί η οικονομική τους 
αποδοτικότητα, αποφεύγοντας 
παράλληλα τόσο φαινόμενα εγκλωβισμού 
όσο και τη μη αξιοποίηση στοιχείων 
ενεργητικού·
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Or. en

Τροπολογία 124
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επιβεβαιώνει τη σημασία της εκ 
των προτέρων αξιολόγησης και της 
πρόβλεψης της ανάγκης για νέες υποδομές 
παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και 
μετατροπής ενέργειας, προκειμένου να 
βελτιστοποιηθεί η χρήση τους σε μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία και να 
διασφαλιστεί η οικονομική τους 
βιωσιμότητα·

7. επιβεβαιώνει τη σημασία της εκ 
των προτέρων αξιολόγησης της ανάγκης 
για ενεργειακή απόδοση, ενοποίηση του 
συστήματος ή νέες υποδομές παραγωγής, 
μεταφοράς, διανομής και μετατροπής 
ενέργειας, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί 
η χρήση τους σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία και να διασφαλιστεί η 
μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
οικονομική τους βιωσιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 125
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Μαρία Σπυράκη, Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pilar del 
Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επιβεβαιώνει τη σημασία της εκ 
των προτέρων αξιολόγησης και της 
πρόβλεψης της ανάγκης για νέες υποδομές 
παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και 
μετατροπής ενέργειας, προκειμένου να 
βελτιστοποιηθεί η χρήση τους σε μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία και να 
διασφαλιστεί η οικονομική τους 
βιωσιμότητα·

7. επιβεβαιώνει τη σημασία της εκ 
των προτέρων αξιολόγησης και της 
πρόβλεψης της ανάγκης για νέες υποδομές 
παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και 
μετατροπής ενέργειας, προκειμένου να 
βελτιστοποιηθεί η χρήση των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών σε 
μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και να 
διασφαλιστεί η οικονομική τους 
βιωσιμότητα·
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Or. en

Τροπολογία 126
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επιβεβαιώνει τη σημασία της εκ 
των προτέρων αξιολόγησης και της 
πρόβλεψης της ανάγκης για νέες υποδομές 
παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και 
μετατροπής ενέργειας, προκειμένου να 
βελτιστοποιηθεί η χρήση τους σε μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία και να 
διασφαλιστεί η οικονομική τους 
βιωσιμότητα·

7. επιβεβαιώνει τη σημασία της εκ 
των προτέρων αξιολόγησης και της 
πρόβλεψης της ανάγκης για νέες υποδομές 
παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και 
μετατροπής ενέργειας, προκειμένου να 
βελτιστοποιηθεί η χρήση τους σε μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία και να 
διασφαλιστεί η κοινωνική, 
περιβαλλοντική και οικονομική τους 
βιωσιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 127
Paolo Borchia
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επιβεβαιώνει τη σημασία της εκ 
των προτέρων αξιολόγησης και της 
πρόβλεψης της ανάγκης για νέες υποδομές 
παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και 
μετατροπής ενέργειας, προκειμένου να 
βελτιστοποιηθεί η χρήση τους σε μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία και να 
διασφαλιστεί η οικονομική τους 
βιωσιμότητα·

7. επιβεβαιώνει τη σημασία της εκ 
των προτέρων αξιολόγησης και της 
πρόβλεψης της ανάγκης για νέες υποδομές 
παραγωγής, μεταφοράς, διανομής, 
αποθήκευσης και μετατροπής ενέργειας, 
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η χρήση 
τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία 
και να διασφαλιστεί η οικονομική τους 
βιωσιμότητα·

Or. en
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Τροπολογία 128
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Μαρία Σπυράκη, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Sven 
Schulze, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. πιστεύει ότι μια κοινή νομική 
ταξινόμηση των διαφόρων τύπων αερίων 
χωρίς ανθρακούχες εκπομπές και 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών από 
ανανεώσιμες πηγές, 
συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου, με 
βάση τα κριτήρια εξοικονόμησης 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον 
κύκλο ζωής και βιωσιμότητας, είναι 
εξαιρετικά σημαντική για τους 
παράγοντες της αγοράς, τις αρχές και 
τους καταναλωτές· καλεί την Επιτροπή 
να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 
ταξινόμησης και πιστοποίησης των 
αέριων φορέων·

Or. en

Τροπολογία 129
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, 
Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. χαιρετίζει τη δημοσίευση της νέας 
στρατηγικής της ΕΕ σχετικά με τις 
υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 
τονίζει ότι η ταχεία ανάπτυξη των 
υπεράκτιων ενεργειακών νησίδων είναι 
καίριας σημασίας για την επίτευξη του 
στόχου μας για την ικανότητα παραγωγής 
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ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 
2030· για το σκοπό αυτό, ζητεί συνολική 
αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για 
τις ενεργειακές υποδομές και 
στοχοθετημένη αναθεώρηση των 
σχετικών κατευθυντήριων γραμμών για 
τις κρατικές ενισχύσεις·

Or. en

Τροπολογία 130
Claudia Gamon, Christophe Grudler, Morten Petersen, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. επικροτεί το γεγονός ότι τα δίκτυα 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης θα είναι 
επιλέξιμα για χρηματοδότηση στο πλαίσιο 
του αναθεωρημένου κανονισμού για τον 
μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(CEF), και ζητεί να συμπεριληφθούν ως 
δυνητικά ΕΚΕ στο πλαίσιο του 
κανονισμού ΔΕΔ-Ε·

Or. en

Τροπολογία 131
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει την αναθεώρηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 σχετικά 
με τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, 
για να συμπεριλάβει την ενοποίηση των 
ενεργειακών συστημάτων στους στόχους 
του κανονισμού και στον δεκαετή 

8. καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει την αναθεώρηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 σχετικά 
με τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, 
για να συμπεριλάβει την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, την ψηφιοποίηση 
και την ενοποίηση των ενεργειακών 
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προγραμματισμό ανάπτυξης δικτύων· συστημάτων στους στόχους του 
κανονισμού και στον δεκαετή 
προγραμματισμό ανάπτυξης δικτύων· 
τονίζει ότι οι επενδύσεις για την 
ψηφιοποίηση των υφιστάμενων υποδομής 
μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τη 
διαχείρισή τους μέσω της χρήσης 
ψηφιακών διδύμων, αλγορίθμων ή 
τεχνητής νοημοσύνης· υποστηρίζει τη 
διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του 
κανονισμού σε ενεργειακές υποδομές 
όπως υποδομές αποθήκευσης, υδρογόνου 
και CO2· ζητεί ένα ολοκληρωμένο, 
συντονισμένο σχέδιο δικτύου που να 
συμπεριλάβει σταδιακά όλους τους 
ενεργειακούς φορείς και υποδομές·

Or. en

Τροπολογία 132
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει την αναθεώρηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 σχετικά 
με τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, 
για να συμπεριλάβει την ενοποίηση των 
ενεργειακών συστημάτων στους στόχους 
του κανονισμού και στον δεκαετή 
προγραμματισμό ανάπτυξης δικτύων·

8. καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει την αναθεώρηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 σχετικά 
με τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, 
για να εξασφαλίσει ότι συνάδουν πλήρως 
με τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας και να καταστήσει δυνατή 
την οικονομικά αποδοτική ενοποίηση των 
ενεργειακών συστημάτων στους στόχους 
του κανονισμού και στον δεκαετή 
προγραμματισμό ανάπτυξης δικτύων· 
τονίζει ότι οι υποδομές των ενεργειακών 
συστημάτων θα πρέπει να ενοποιηθούν με 
τα ψηφιακά συστήματα και τα 
συστήματα μεταφορών· λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη την ανάγκη για μια 
μεθοδολογική προσέγγιση και ένα 
μοντέλο διακυβέρνησης που 



PE661.966v01-00 74/185 AM\1220002EL.docx

EL

ελαχιστοποιεί το λανθάνον κόστος·

Or. en

Τροπολογία 133
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει την αναθεώρηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 σχετικά 
με τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, 
για να συμπεριλάβει την ενοποίηση των 
ενεργειακών συστημάτων στους στόχους 
του κανονισμού και στον δεκαετή 
προγραμματισμό ανάπτυξης δικτύων·

8. καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει την αναθεώρηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 σχετικά 
με τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, 
για να ευθυγραμμίσει τον δεκαετή 
προγραμματισμό ανάπτυξης δικτύων με 
τη συμφωνία του Παρισιού και την 
ανάγκη επίτευξης κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050, καθώς και 
συμπεριλάβει την ενοποίηση των 
ενεργειακών συστημάτων στους στόχους 
του κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 134
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Μαρία Σπυράκη, Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pilar del 
Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει την αναθεώρηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 σχετικά 
με τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, 
για να συμπεριλάβει την ενοποίηση των 
ενεργειακών συστημάτων στους στόχους 

8. καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει την αναθεώρηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 σχετικά 
με τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, 
για να συμπεριλάβει την ενοποίηση των 
ενεργειακών συστημάτων στους στόχους 
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του κανονισμού και στον δεκαετή 
προγραμματισμό ανάπτυξης δικτύων·

του κανονισμού και στον δεκαετή 
προγραμματισμό ανάπτυξης δικτύων· 
ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες 
προσπάθειες για την άρση των φραγμών 
που εμποδίζουν την πλήρη ενοποίηση των 
ενεργειακών συστημάτων, τα οποία 
διαφορετικά θα ενθάρρυναν τους πολίτες 
και τη βιομηχανία να υιοθετήσουν 
πλήρως καθαρότερες ενεργειακές 
εναλλακτικές λύσεις, επειδή δεν θα 
υπάρξει Πράσινη Συμφωνία χωρίς την 
καλύτερη ενοποίηση των ενεργειακών 
συστημάτων· επισημαίνει ότι είναι 
απαραίτητο να επιτευχθεί οικονομικά 
αποδοτική απαλλαγή των οικονομιών της 
ΕΕ από τις ανθρακούχες εκπομπές που 
θα οικοδομήσει ένα πιο ευέλικτο, πιο 
αποκεντρωμένο και ψηφιακό ενεργειακό 
σύστημα, στο οποίο οι καταναλωτές θα 
έχουν την εξουσία να κάνουν τις δικές 
τους ενεργειακές επιλογές·

Or. en

Τροπολογία 135
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει την αναθεώρηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 σχετικά 
με τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, 
για να συμπεριλάβει την ενοποίηση των 
ενεργειακών συστημάτων στους στόχους 
του κανονισμού και στον δεκαετή 
προγραμματισμό ανάπτυξης δικτύων·

8. καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει την αναθεώρηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 σχετικά 
με τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, 
για να συμπεριλάβει την ενοποίηση των 
ενεργειακών συστημάτων στους στόχους 
του κανονισμού και στον δεκαετή 
προγραμματισμό ανάπτυξης δικτύων, 
καθώς και ένα μεγαλύτερο 
χρονοδιάγραμμα προγραμματισμού που 
ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της 
κλιματικής ουδετερότητας·

Or. en
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Τροπολογία 136
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. επισημαίνει τη σημασία του ρόλου 
των τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας 
στην ενοποίηση των ενεργειακών 
συστημάτων· αυτές οι τεχνολογίες 
συνδέουν διαφορετικούς ενεργειακούς και 
οικονομικούς τομείς, αυξάνουν τη 
συνολική απόδοση, βελτιστοποιούν το 
ενεργειακό σύστημα και συμβάλλουν 
θετικά στην ενεργειακή ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 137
Sylvia Limmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί τη μαζική ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
ενέργειας απαλλαγμένης από 
ανθρακούχες εκπομπές· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να προτείνει πιο φιλόδοξους 
στόχους, προκειμένου να αυξηθεί το 
μερίδιο της εν λόγω ενέργειας στην 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στη 
βαριά βιομηχανία, στις μεταφορές, στις 
κατασκευές, στη θέρμανση και στην 
ψύξη·

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 138
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί τη μαζική ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
ενέργειας απαλλαγμένης από 
ανθρακούχες εκπομπές· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να προτείνει πιο φιλόδοξους 
στόχους, προκειμένου να αυξηθεί το 
μερίδιο της εν λόγω ενέργειας στην 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στη 
βαριά βιομηχανία, στις μεταφορές, στις 
κατασκευές, στη θέρμανση και στην ψύξη·

9. ζητεί να δοθεί προτεραιότητα στη 
μαζική ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
προτείνει πιο φιλόδοξους στόχους, 
προκειμένου να αυξηθεί το μερίδιο των εν 
λόγω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στη 
βαριά βιομηχανία, στις μεταφορές 
(συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών 
και θαλάσσιων μεταφορών), στις 
κατασκευές, στη θέρμανση και στην ψύξη· 
χαιρετίζει τη στρατηγική της ΕΕ σχετικά 
με τις υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ως ευκαιρία να εντείνει την 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, να αυξήσει την άμεση χρήση της 
ηλεκτρικής ενέργειας και να υποστηρίξει 
τον έμμεσο εξηλεκτρισμό, για παράδειγμα 
μέσω του υδρογόνου και των συνθετικών 
καυσίμων· καλεί τα κράτη μέλη να 
απλοποιήσουν τις διαδικασίες 
αδειοδότησης και να άρουν τους 
διοικητικούς φραγμούς για την ανάπτυξη 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

Or. en

Τροπολογία 139
Paolo Borchia
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί τη μαζική ανάπτυξη 9. ζητεί τη μαζική ανάπτυξη 
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ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
ενέργειας απαλλαγμένης από 
ανθρακούχες εκπομπές· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να προτείνει πιο φιλόδοξους 
στόχους, προκειμένου να αυξηθεί το 
μερίδιο της εν λόγω ενέργειας στην 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στη 
βαριά βιομηχανία, στις μεταφορές, στις 
κατασκευές, στη θέρμανση και στην ψύξη·

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
ενέργειας χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών με τεχνολογικά ουδέτερη και 
οικονομικά αποδοτική προσέγγιση· 
πιστεύει ότι μια κοινή ευρωπαϊκή 
ορολογία για τα αέρια από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών είναι υψίστης 
σημασίας· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
εφαρμόσει ένα σύνολο τεχνολογικά 
ουδέτερων στόχων για τα αέρια από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, 
προκειμένου να αυξηθεί το μερίδιο της εν 
λόγω ενέργειας στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, στη βαριά 
βιομηχανία, στις μεταφορές, στις 
κατασκευές, στη θέρμανση και στην ψύξη· 
ζητεί να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω 
στόχοι βασίζονται σε διεξοδικές 
εκτιμήσεις επιπτώσεων για να 
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 140
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί τη μαζική ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
ενέργειας απαλλαγμένης από 
ανθρακούχες εκπομπές· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να προτείνει πιο φιλόδοξους 
στόχους, προκειμένου να αυξηθεί το 
μερίδιο της εν λόγω ενέργειας στην 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στη 
βαριά βιομηχανία, στις μεταφορές, στις 
κατασκευές, στη θέρμανση και στην ψύξη·

9. λαμβάνοντας υπόψη τις 
απαιτούμενες μειώσεις των αερίων του 
θερμοκηπίου, τις ανάγκες εξοικονόμησης 
ενέργειας, τον άμεσο εξηλεκτρισμό και 
την προώθηση των βιώσιμων καυσίμων 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ζητεί 
τη μαζική ανάπτυξη ικανότητας 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, σε συνδυασμό με σχετικές 
επενδύσεις σε υποδομές· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να προτείνει πιο φιλόδοξους 
στόχους, προκειμένου να επιτευχθεί 
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παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας πλήρως 
βασιζόμενη σε ανανεώσιμες πηγές και να 
αυξηθεί το μερίδιο των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στη βαριά βιομηχανία, 
στις μεταφορές, στις κατασκευές, στη 
θέρμανση και στην ψύξη·

Or. en

Τροπολογία 141
Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί τη μαζική ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
ενέργειας απαλλαγμένης από ανθρακούχες 
εκπομπές· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
προτείνει πιο φιλόδοξους στόχους, 
προκειμένου να αυξηθεί το μερίδιο της εν 
λόγω ενέργειας στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, στη βαριά 
βιομηχανία, στις μεταφορές, στις 
κατασκευές, στη θέρμανση και στην ψύξη·

9. ζητεί τη σταδιακή ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
ενέργειας απαλλαγμένης από ανθρακούχες 
εκπομπές· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
προτείνει ρεαλιστικούς στόχους βάσει 
εμπεριστατωμένης εκτίμησης 
επιπτώσεων, προκειμένου να αυξηθεί 
κατά συνέπεια το μερίδιο της εν λόγω 
ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, στη βαριά βιομηχανία, στις 
μεταφορές, στις κατασκευές, στη 
θέρμανση και στην ψύξη, διατηρώντας 
παράλληλα τη μέγιστη προσοχή στις 
ανάγκες των οικονομιών που βρίσκονται 
σε φάση ανάκαμψης·

Or. en

Τροπολογία 142
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί τη μαζική ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
ενέργειας απαλλαγμένης από ανθρακούχες 
εκπομπές· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
προτείνει πιο φιλόδοξους στόχους, 
προκειμένου να αυξηθεί το μερίδιο της εν 
λόγω ενέργειας στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, στη βαριά 
βιομηχανία, στις μεταφορές, στις 
κατασκευές, στη θέρμανση και στην ψύξη·

9. ζητεί τη μαζική ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
ενέργειας απαλλαγμένης από ανθρακούχες 
εκπομπές· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τη σκοπιμότητα προώθησης 
πιο φιλόδοξων στόχων, προκειμένου να 
αυξηθεί το μερίδιο της εν λόγω ενέργειας 
στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στη 
βαριά βιομηχανία, στις μεταφορές, στις 
κατασκευές, στη θέρμανση και στην ψύξη 
στην αναθεώρηση της οδηγίας (ΕΕ) 
2018/2001 για την προώθηση της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

Or. en

Τροπολογία 143
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί τη μαζική ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
ενέργειας απαλλαγμένης από 
ανθρακούχες εκπομπές· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να προτείνει πιο φιλόδοξους 
στόχους, προκειμένου να αυξηθεί το 
μερίδιο της εν λόγω ενέργειας στην 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στη 
βαριά βιομηχανία, στις μεταφορές, στις 
κατασκευές, στη θέρμανση και στην 
ψύξη·

9. ζητεί τη μαζική ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να προτείνει πιο 
φιλόδοξους στόχους για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, προκειμένου να αυξηθεί 
το μερίδιό τους σε όλους τους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 144
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Μαρία Σπυράκη, Pascal Arimont, Markus Pieper, Sara 
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Skyttedal, Sven Schulze, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί τη μαζική ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
ενέργειας απαλλαγμένης από ανθρακούχες 
εκπομπές· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
προτείνει πιο φιλόδοξους στόχους, 
προκειμένου να αυξηθεί το μερίδιο της εν 
λόγω ενέργειας στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, στη βαριά 
βιομηχανία, στις μεταφορές, στις 
κατασκευές, στη θέρμανση και στην ψύξη·

9. ζητεί τη μαζική ανάπτυξη ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και 
απαλλαγμένης από ανθρακούχες εκπομπές 
σε ανταγωνιστικό κόστος· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να προτείνει πιο φιλόδοξα 
μέτρα, προκειμένου να αυξηθεί το μερίδιο 
της εν λόγω ενέργειας στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, στη βιομηχανία, 
στις μεταφορές, στη θέρμανση και στην 
ψύξη·

Or. en

Τροπολογία 145
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί τη μαζική ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
ενέργειας απαλλαγμένης από 
ανθρακούχες εκπομπές· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να προτείνει πιο φιλόδοξους 
στόχους, προκειμένου να αυξηθεί το 
μερίδιο της εν λόγω ενέργειας στην 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στη 
βαριά βιομηχανία, στις μεταφορές, στις 
κατασκευές, στη θέρμανση και στην ψύξη·

9. ζητεί τη μαζική ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να προτείνει πιο 
φιλόδοξους στόχους, προκειμένου να 
αυξηθεί το μερίδιο της εν λόγω ενέργειας 
στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στη 
βαριά βιομηχανία, στις μεταφορές, στις 
κατασκευές, στη θέρμανση και στην ψύξη·

Or. en

Τροπολογία 146
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
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Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. τονίζει ότι τα κτίρια ευθύνονται 
για περίπου το 40 % της συνολικής 
κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ και για 
το 36 % των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου από την ενέργεια· χαιρετίζει 
την υιοθέτηση της στρατηγικής για το 
κύμα ανακαινίσεων για την Ευρώπη που 
θα επιταχύνει την υιοθέτηση μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης και αποδοτικής 
χρήσης των πόρων και την υψηλότερη 
διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας σε κτίρια σε ολόκληρη την ΕΕ· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
λάβουν υπόψη τις συνέργειες μεταξύ του 
ενεργειακού και του κτιριακού τομέα για 
την επίτευξη της κλιματικής 
ουδετερότητας·

Or. en

Τροπολογία 147
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Nicola Danti, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί μέχρι τώρα στην ενοποίηση 
των αγορών ενέργειας της ΕΕ με εκείνες 
των συμβαλλομένων μερών της 
Ενεργειακής Κοινότητας· επισημαίνει τη 
σημασία της προώθησης της 
συνεργασίας στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· τονίζει 
την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών 
διασυνοριακής συνεργασίας στην 
προσεχή αναθεώρηση της οδηγίας 
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(ΕΕ) 2018/2001 για την προώθηση της 
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
και την ανάγκη περαιτέρω άρσης των 
φραγμών στην αναγνώριση και την 
εμπορία εγγυήσεων προέλευσης·

Or. en

Τροπολογία 148
Sven Schulze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. σημειώνει ότι η ηλεκτροδότηση 
των καταναλωτικών τομέων 
αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια που 
σχετίζονται με την αποδοτικότητα του 
κόστους, την κοινωνική αποδοχή, την 
περιβαλλοντική συμβατότητα, την 
ασφάλεια του εφοδιασμού, την τεχνική 
σκοπιμότητα και τη σταθερότητα του 
ενεργειακού συστήματος·

Or. de

Τροπολογία 149
Sven Schulze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. σημειώνει ότι μια επιτυχημένη και 
οικονομικά αποδοτική σύζευξη των 
τομέων απαιτεί μια τεχνολογικά ανοικτή 
προσέγγιση που να λαμβάνει πλήρως 
υπόψη τη δυναμική των διαφόρων πηγών 
ενέργειας·

Or. de
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Τροπολογία 150
Sylvia Limmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. χαιρετίζει την έγκριση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 
υδρογόνο· είναι της άποψης ότι το 
υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές και 
απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές 
μπορεί να συμβάλει στη μείωση των 
υπολειμματικών εκπομπών από τις 
βιομηχανικές διεργασίες και τις βαριές 
μεταφορές που δεν μπορούν να 
απαλλαγούν από τις ανθρακούχες 
εκπομπές μέσω της χρήσης ηλεκτρικής 
ενέργειας μηδενικών ανθρακούχων 
εκπομπών· υπενθυμίζει επίσης την 
ανάγκη απαλλαγής της υφιστάμενης 
παραγωγής υδρογόνου από τις 
ανθρακούχες εκπομπές·

10. υπογραμμίζει ότι η παραγωγή 
υδρογόνου είναι υψηλής ενεργειακής 
έντασης και συνεπάγεται επιπλέον 
σημαντικές ενεργειακές απώλειες που 
προκύπτουν κατά τις διαδικασίες 
μετασχηματισμού, καθώς και ότι 
υπάρχουν υψηλές τεχνικές απαιτήσεις για 
ένα επί του παρόντος ανύπαρκτο δίκτυο 
υδρογόνου, οπότε και δεν πρέπει να 
αναμένεται ότι στο άμεσο μέλλον θα είναι 
διαθέσιμο ένα δίκτυο υδρογόνου· τονίζει 
δε ότι, δεδομένης της τρέχουσας 
τεχνολογίας, το υδρογόνο δεν είναι 
επικερδές από ενεργειακή άποψη και ότι 
η παραγωγή του δεν μπορεί να 
διασφαλιστεί σε επαρκή ποσότητα·

Or. de

Τροπολογία 151
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Μαρία Σπυράκη, Henna Virkkunen, Hildegard Bentele, Sven 
Schulze, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. χαιρετίζει την έγκριση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για το υδρογόνο· 
είναι της άποψης ότι το υδρογόνο από 
ανανεώσιμες πηγές και απαλλαγμένο από 
ανθρακούχες εκπομπές μπορεί να 
συμβάλει στη μείωση των υπολειμματικών 

10. χαιρετίζει την έγκριση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για το υδρογόνο· 
είναι της άποψης ότι το υδρογόνο από 
ανανεώσιμες πηγές και χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών, μαζί με άλλα 
αέρια από ανανεώσιμες πηγές, μπορεί να 
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εκπομπών από τις βιομηχανικές διεργασίες 
και τις βαριές μεταφορές που δεν μπορούν 
να απαλλαγούν από τις ανθρακούχες 
εκπομπές μέσω της χρήσης ηλεκτρικής 
ενέργειας μηδενικών ανθρακούχων 
εκπομπών· υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη 
απαλλαγής της υφιστάμενης παραγωγής 
υδρογόνου από τις ανθρακούχες εκπομπές·

συμβάλει στη μείωση των υπολειμματικών 
εκπομπών από τομείς όπου είναι δύσκολο 
να μειωθούν, όπως οι βιομηχανικές 
διεργασίες, οι βαριές μεταφορές και τα 
κτίρια και όπου ο άμεσος εξηλεκτρισμός 
ενδέχεται να είναι περιορισμένης λόγω 
χαμηλής οικονομικής αποδοτικότητας ή 
για τεχνικούς, κοινωνικούς και 
περιβαλλοντικούς λόγους· υπενθυμίζει 
επίσης την ανάγκη απαλλαγής της 
υφιστάμενης παραγωγής υδρογόνου από 
τις ανθρακούχες εκπομπές και τον ρόλο 
των τεχνολογιών δέσμευσης και 
αποθήκευσης άνθρακα· υπενθυμίζει τις 
δυνατότητες ανάμειξης του υδρογόνου με 
το φυσικό αέριο, οι οποίες θα συμβάλουν 
στην απαλλαγή του τομέα του φυσικού 
αερίου από τις ανθρακούχες εκπομπές· 
υπογραμμίζει τις δυνατότητες του 
υδρογόνου για την αποθήκευση και 
μεταφορά ενέργειας και τη συμβολή του 
στην ευελιξία του ενεργειακού 
συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 152
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, 
Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. χαιρετίζει την έγκριση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για το υδρογόνο· 
είναι της άποψης ότι το υδρογόνο από 
ανανεώσιμες πηγές και απαλλαγμένο από 
ανθρακούχες εκπομπές μπορεί να 
συμβάλει στη μείωση των υπολειμματικών 
εκπομπών από τις βιομηχανικές 
διεργασίες και τις βαριές μεταφορές που 
δεν μπορούν να απαλλαγούν από τις 
ανθρακούχες εκπομπές μέσω της χρήσης 
ηλεκτρικής ενέργειας μηδενικών 

10. χαιρετίζει την έγκριση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για το υδρογόνο· 
είναι της άποψης ότι το υδρογόνο από 
ανανεώσιμες πηγές μπορεί να συμβάλει 
στη μείωση των υπολειμματικών 
εκπομπών από τομείς όπου είναι δύσκολο 
να μειωθούν, όπως η βιομηχανία υψηλής 
τεχνολογίας, οι βαριές μεταφορές, η 
ναυτιλία και η αεροπορία που δεν 
μπορούν να απαλλαγούν από τις 
ανθρακούχες εκπομπές μέσω της χρήσης 
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ανθρακούχων εκπομπών· υπενθυμίζει 
επίσης την ανάγκη απαλλαγής της 
υφιστάμενης παραγωγής υδρογόνου από 
τις ανθρακούχες εκπομπές·

ηλεκτρικής ενέργειας μηδενικών 
ανθρακούχων εκπομπών· υπενθυμίζει 
επίσης την ανάγκη επιτάχυνσης της 
απαλλαγής της υφιστάμενης παραγωγής 
υδρογόνου από τις ανθρακούχες εκπομπές· 
τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στο υδρογόνο που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· τονίζει ότι το υδρογόνο από 
ανανεώσιμες πηγές είναι η καλύτερη 
επιλογή που είναι βιώσιμη 
μακροπρόθεσμα και ευθυγραμμίζεται με 
τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050, καθώς συνεπάγεται την 
ανάγκη σταδιακής κατάργησης των 
ορυκτών καυσίμων από την οικονομία 
μας·

Or. en

Τροπολογία 153
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. χαιρετίζει την έγκριση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για το υδρογόνο· 
είναι της άποψης ότι το υδρογόνο από 
ανανεώσιμες πηγές και απαλλαγμένο από 
ανθρακούχες εκπομπές μπορεί να 
συμβάλει στη μείωση των υπολειμματικών 
εκπομπών από τις βιομηχανικές διεργασίες 
και τις βαριές μεταφορές που δεν μπορούν 
να απαλλαγούν από τις ανθρακούχες 
εκπομπές μέσω της χρήσης ηλεκτρικής 
ενέργειας μηδενικών ανθρακούχων 
εκπομπών· υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη 
απαλλαγής της υφιστάμενης παραγωγής 
υδρογόνου από τις ανθρακούχες εκπομπές·

10. χαιρετίζει την έγκριση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για το υδρογόνο· 
είναι της άποψης ότι το υδρογόνο που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και η 
ηλεκτρική ενέργεια απαλλαγμένη από 
ανθρακούχες εκπομπές μπορεί να 
συμβάλει στη μείωση των υπολειμματικών 
εκπομπών από τις βιομηχανικές διεργασίες 
και τις βαριές μεταφορές που δεν μπορούν 
να απαλλαγούν από τις ανθρακούχες 
εκπομπές μέσω της άμεσης χρήσης 
ηλεκτρικής ενέργειας· σημειώνει ότι το 
υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές πρέπει 
να αναπτυχθεί παράλληλα με την 
αυξημένη ικανότητα παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στην ΕΕ· τονίζει ότι το υδρογόνο 
ορυκτών καυσίμων χαμηλών 
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ανθρακούχων εκπομπών μπορεί να 
διαδραματίσει μεταβατικό ρόλο στην 
υποστήριξη της επέκτασης των 
εφαρμογών και της ζήτησης υδρογόνου· 
υπενθυμίζει την ανάγκη απαλλαγής της 
υφιστάμενης παραγωγής υδρογόνου από 
τις ανθρακούχες εκπομπές· υποστηρίζει 
την έναρξη σημαντικών έργων κοινού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για το 
υδρογόνο·

Or. en

Τροπολογία 154
Paolo Borchia
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. χαιρετίζει την έγκριση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για το υδρογόνο· 
είναι της άποψης ότι το υδρογόνο από 
ανανεώσιμες πηγές και απαλλαγμένο από 
ανθρακούχες εκπομπές μπορεί να 
συμβάλει στη μείωση των υπολειμματικών 
εκπομπών από τις βιομηχανικές διεργασίες 
και τις βαριές μεταφορές που δεν μπορούν 
να απαλλαγούν από τις ανθρακούχες 
εκπομπές μέσω της χρήσης ηλεκτρικής 
ενέργειας μηδενικών ανθρακούχων 
εκπομπών· υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη 
απαλλαγής της υφιστάμενης παραγωγής 
υδρογόνου από τις ανθρακούχες εκπομπές·

10. χαιρετίζει την έγκριση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για το υδρογόνο· 
είναι της άποψης ότι το υδρογόνο από 
ανανεώσιμες πηγές και χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών μπορεί να 
συμβάλει στη μείωση των υπολειμματικών 
εκπομπών από τις βιομηχανικές διεργασίες 
και τις βαριές μεταφορές που δεν μπορούν 
να απαλλαγούν από τις ανθρακούχες 
εκπομπές μέσω της χρήσης ηλεκτρικής 
ενέργειας μηδενικών ανθρακούχων 
εκπομπών· υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη 
απαλλαγής της υφιστάμενης παραγωγής 
υδρογόνου από τις ανθρακούχες εκπομπές· 
υπενθυμίζει ότι η ανάμειξη υδρογόνου 
στις υποδομές φυσικού αερίου θα 
επιτρέψει, σε μια μεταβατική φάση, την 
αποκεντρωμένη παραγωγή υδρογόνου 
από ανανεώσιμες πηγές σε τοπικά δίκτυα· 
ενθαρρύνει την ενσωμάτωση του 
σχεδιασμού υποδομών υδρογόνου στα 
πλαίσια του ΔΕΔ-Ε και του δεκαετούς 
προγράμματος ανάπτυξης δικτύων·

Or. en
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Τροπολογία 155
Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. χαιρετίζει την έγκριση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για το υδρογόνο· 
είναι της άποψης ότι το υδρογόνο από 
ανανεώσιμες πηγές και απαλλαγμένο από 
ανθρακούχες εκπομπές μπορεί να 
συμβάλει στη μείωση των υπολειμματικών 
εκπομπών από τις βιομηχανικές διεργασίες 
και τις βαριές μεταφορές που δεν μπορούν 
να απαλλαγούν από τις ανθρακούχες 
εκπομπές μέσω της χρήσης ηλεκτρικής 
ενέργειας μηδενικών ανθρακούχων 
εκπομπών· υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη 
απαλλαγής της υφιστάμενης παραγωγής 
υδρογόνου από τις ανθρακούχες 
εκπομπές·

10. χαιρετίζει την έγκριση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για το υδρογόνο· 
είναι της άποψης ότι το καθαρό υδρογόνο 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών μπορεί 
να συμβάλει στη μείωση των 
υπολειμματικών εκπομπών από τις 
βιομηχανικές διεργασίες και τις μεταφορές 
που δεν μπορούν να απαλλαγούν από τις 
ανθρακούχες εκπομπές μέσω της χρήσης 
ηλεκτρικής ενέργειας μηδενικών 
ανθρακούχων εκπομπών· υπενθυμίζει 
επίσης την ανάγκη στήριξης επενδύσεων 
για την αύξηση της παραγωγής και της 
ζήτησης για όλους τους τύπους 
υδρογόνου, προκειμένου να δημιουργηθεί 
μια ανοικτή και ανταγωνιστική αγορά της 
ΕΕ στην Ευρώπη, προτού προωθηθεί το 
καθαρό υδρογόνο ως μια πραγματικά 
εμπορικά βιώσιμη και ανταγωνιστική 
επιλογή·

Or. en

Τροπολογία 156
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. χαιρετίζει την έγκριση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για το υδρογόνο· 
είναι της άποψης ότι το υδρογόνο από 
ανανεώσιμες πηγές και απαλλαγμένο από 

10. σημειώνει την έγκριση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για το υδρογόνο 
και ότι το υδρογόνο από ανανεώσιμες 
πηγές μπορεί να συμβάλει στη μείωση των 
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ανθρακούχες εκπομπές μπορεί να 
συμβάλει στη μείωση των υπολειμματικών 
εκπομπών από τις βιομηχανικές διεργασίες 
και τις βαριές μεταφορές που δεν μπορούν 
να απαλλαγούν από τις ανθρακούχες 
εκπομπές μέσω της χρήσης ηλεκτρικής 
ενέργειας μηδενικών ανθρακούχων 
εκπομπών· υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη 
απαλλαγής της υφιστάμενης παραγωγής 
υδρογόνου από τις ανθρακούχες εκπομπές·

υπολειμματικών εκπομπών από τις 
βιομηχανικές διεργασίες και τις βαριές 
μεταφορές που δεν μπορούν να 
απαλλαγούν από τις ανθρακούχες 
εκπομπές μέσω της χρήσης ηλεκτρικής 
ενέργειας μηδενικών ανθρακούχων 
εκπομπών· αναγνωρίζει ότι η επέκταση 
των εφαρμογών υδρογόνου σε 
διαφορετικούς τομείς τελικής χρήσης 
πρέπει να σχετίζεται με τη διαθεσιμότητα 
υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές· 
υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη απαλλαγής 
της υφιστάμενης παραγωγής υδρογόνου 
από τις ανθρακούχες εκπομπές 
αντικαθιστώντας την με υδρογόνο από 
ανανεώσιμες πηγές·

Or. en

Τροπολογία 157
Sven Schulze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. χαιρετίζει την έγκριση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για το υδρογόνο· 
είναι της άποψης ότι το υδρογόνο από 
ανανεώσιμες πηγές και απαλλαγμένο από 
ανθρακούχες εκπομπές μπορεί να 
συμβάλει στη μείωση των 
υπολειμματικών εκπομπών από τις 
βιομηχανικές διεργασίες και τις βαριές 
μεταφορές που δεν μπορούν να 
απαλλαγούν από τις ανθρακούχες 
εκπομπές μέσω της χρήσης ηλεκτρικής 
ενέργειας μηδενικών ανθρακούχων 
εκπομπών· υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη 
απαλλαγής της υφιστάμενης παραγωγής 
υδρογόνου από τις ανθρακούχες εκπομπές·

10. χαιρετίζει την έγκριση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για το υδρογόνο· 
είναι της άποψης ότι το υδρογόνο από 
ανανεώσιμες πηγές και απαλλαγμένο από 
ανθρακούχες εκπομπές αποτελεί δομικό 
στοιχείο ζωτικής σημασίας για τη μείωση 
των εν λόγω εκπομπών σε όλους τους 
τομείς· υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη 
απαλλαγής της υφιστάμενης παραγωγής 
υδρογόνου από τις ανθρακούχες εκπομπές·

Or. de
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Τροπολογία 158
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. χαιρετίζει την έγκριση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για το υδρογόνο· 
είναι της άποψης ότι το υδρογόνο από 
ανανεώσιμες πηγές και απαλλαγμένο από 
ανθρακούχες εκπομπές μπορεί να 
συμβάλει στη μείωση των υπολειμματικών 
εκπομπών από τις βιομηχανικές διεργασίες 
και τις βαριές μεταφορές που δεν μπορούν 
να απαλλαγούν από τις ανθρακούχες 
εκπομπές μέσω της χρήσης ηλεκτρικής 
ενέργειας μηδενικών ανθρακούχων 
εκπομπών· υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη 
απαλλαγής της υφιστάμενης παραγωγής 
υδρογόνου από τις ανθρακούχες εκπομπές·

10. χαιρετίζει την έγκριση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για το υδρογόνο· 
είναι της άποψης ότι το υδρογόνο από 
ανανεώσιμες πηγές μπορεί να συμβάλει 
στη μείωση των υπολειμματικών 
εκπομπών από τις βιομηχανικές διεργασίες 
και τις βαριές μεταφορές κατά την 
αντικατάσταση της ενέργειας από 
ορυκτές πηγές ως πρώτης ύλης ή φορέα 
ενέργειας στις διεργασίες, οι οποίες δεν 
μπορούν να καταστούν πιο αποδοτικές, 
να εξηλεκτριστούν ή να 
αντικατασταθούν· υπενθυμίζει επίσης την 
ανάγκη απαλλαγής της υφιστάμενης 
παραγωγής υδρογόνου από τις 
ανθρακούχες εκπομπές·

Or. en

Τροπολογία 159
Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. χαιρετίζει την έγκριση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για το υδρογόνο· 
είναι της άποψης ότι το υδρογόνο από 
ανανεώσιμες πηγές και απαλλαγμένο από 
ανθρακούχες εκπομπές μπορεί να 
συμβάλει στη μείωση των υπολειμματικών 
εκπομπών από τις βιομηχανικές διεργασίες 
και τις βαριές μεταφορές που δεν μπορούν 
να απαλλαγούν από τις ανθρακούχες 
εκπομπές μέσω της χρήσης ηλεκτρικής 
ενέργειας μηδενικών ανθρακούχων 

10. χαιρετίζει την έγκριση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για το υδρογόνο· 
είναι της άποψης ότι, μαζί με άλλα αέρια 
από ανανεώσιμες πηγές, το υδρογόνο από 
ανανεώσιμες πηγές και απαλλαγμένο από 
ανθρακούχες εκπομπές μπορεί να 
συμβάλει στη μείωση των υπολειμματικών 
εκπομπών από τις βιομηχανικές διεργασίες 
και τις βαριές μεταφορές που δεν μπορούν 
να απαλλαγούν από τις ανθρακούχες 
εκπομπές μέσω της χρήσης ηλεκτρικής 
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εκπομπών· υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη 
απαλλαγής της υφιστάμενης παραγωγής 
υδρογόνου από τις ανθρακούχες εκπομπές·

ενέργειας μηδενικών ανθρακούχων 
εκπομπών· υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη 
απαλλαγής της υφιστάμενης παραγωγής 
υδρογόνου από τις ανθρακούχες εκπομπές·

Or. en

Τροπολογία 160
Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. χαιρετίζει την έγκριση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για το υδρογόνο· 
είναι της άποψης ότι το υδρογόνο από 
ανανεώσιμες πηγές και απαλλαγμένο από 
ανθρακούχες εκπομπές μπορεί να 
συμβάλει στη μείωση των υπολειμματικών 
εκπομπών από τις βιομηχανικές διεργασίες 
και τις βαριές μεταφορές που δεν μπορούν 
να απαλλαγούν από τις ανθρακούχες 
εκπομπές μέσω της χρήσης ηλεκτρικής 
ενέργειας μηδενικών ανθρακούχων 
εκπομπών· υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη 
απαλλαγής της υφιστάμενης παραγωγής 
υδρογόνου από τις ανθρακούχες εκπομπές·

10. χαιρετίζει την έγκριση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για το υδρογόνο· 
είναι της άποψης ότι το υδρογόνο από 
ανανεώσιμες πηγές και απαλλαγμένο από 
ανθρακούχες εκπομπές μπορεί να 
συμβάλει στη μείωση των υπολειμματικών 
εκπομπών από τις βιομηχανικές διεργασίες 
και τις βαριές μεταφορές που δεν μπορούν 
να απαλλαγούν εύκολα από τις 
ανθρακούχες εκπομπές μέσω της άμεσης 
χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας μηδενικών 
ανθρακούχων εκπομπών· υπενθυμίζει 
επίσης την ανάγκη απαλλαγής της 
υφιστάμενης παραγωγής υδρογόνου από 
τις ανθρακούχες εκπομπές·

Or. en

Τροπολογία 161
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. χαιρετίζει την έγκριση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για το υδρογόνο· 
είναι της άποψης ότι το υδρογόνο από 
ανανεώσιμες πηγές και απαλλαγμένο από 

10. χαιρετίζει την έγκριση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για το υδρογόνο· 
είναι της άποψης ότι το υδρογόνο από 
ανανεώσιμες πηγές μπορεί να συμβάλει 
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ανθρακούχες εκπομπές μπορεί να 
συμβάλει στη μείωση των υπολειμματικών 
εκπομπών από τις βιομηχανικές διεργασίες 
και τις βαριές μεταφορές που δεν μπορούν 
να απαλλαγούν από τις ανθρακούχες 
εκπομπές μέσω της χρήσης ηλεκτρικής 
ενέργειας μηδενικών ανθρακούχων 
εκπομπών· υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη 
απαλλαγής της υφιστάμενης παραγωγής 
υδρογόνου από τις ανθρακούχες εκπομπές·

στη μείωση των υπολειμματικών 
εκπομπών από τις βιομηχανικές διεργασίες 
και τις βαριές μεταφορές που είναι πιο 
δύσκολο να εξηλεκτριστούν μέσω της 
άμεσης χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές· υπενθυμίζει επίσης 
την ανάγκη απαλλαγής της υφιστάμενης 
παραγωγής υδρογόνου από τις 
ανθρακούχες εκπομπές·

Or. en

Τροπολογία 162
Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta 
Kruk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. τονίζει ότι το βιοαέριο, ως ένας 
ευέλικτος και ανανεώσιμος παράγοντας 
διευκόλυνσης της απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές με πολλά 
περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά 
οφέλη, δεν θα πρέπει να επισκιάζεται από 
την απόδοση υψηλότερης 
προτεραιότητας σε άλλες τεχνολογίες 
ΑΠΕ· επισημαίνει τις δυνατότητες 
παραγωγής βιοαερίου από απόβλητα από 
διάφορες πηγές (γεωργικά, δασικά, 
βιομηχανικά και δημοτικά) και τη 
συμβολή του στην κυκλική οικονομία και 
στην κατανεμημένη παραγωγή ενέργειας 
και θερμότητας· επισημαίνει τα 
πλεονεκτήματα του υδρογόνου που 
προέρχεται από βιοαέριο, η ανάπτυξη του 
οποίου θα πρέπει να υποστηριχθεί 
περαιτέρω· επισημαίνει τις εκτιμήσεις 
της βιομηχανίας ότι έως το 2030 η 
ευρωπαϊκή παραγωγή βιοαερίου θα 
μπορούσε να φτάσει τα 50Bcm/έτος, ή 
περίπου το 10 % της τρέχουσας 
κατανάλωσης φυσικού αερίου της ΕΕ, 
και εφιστά την προσοχή στην ανάγκη 
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νομοθετικών αλλαγών, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση του βιοαερίου 
στα δίκτυα·

Or. en

Τροπολογία 163
Sven Schulze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α.  υπενθυμίζει ότι το υδρογόνο και 
άλλα αέρια χαμηλών και μηδενικών 
εκπομπών άνθρακα είναι απαραίτητα για 
την απαλλαγή του τομέα των 
κατασκευών, και ιδίως του κτιριακού 
αποθέματος από τις ανθρακούχες 
εκπομπές· σημειώνει ότι ο εξηλεκτρισμός 
των κτιρίων βρίσκεται στο επίκεντρο, 
ωστόσο δεν μπορεί να γίνει κοινωνικά 
αποδεκτό σε πολλές περιπτώσεις λόγω 
του πολύ υψηλού κόστους ανακαίνισης 
που σχετίζεται με αυτόν· υπενθυμίζει ότι 
ο ρυθμός ανακαίνισης που απαιτείται για 
τον εξηλεκτρισμό δεν επιτυγχάνεται στην 
Ευρώπη· 

Or. de

Τροπολογία 164
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. καλεί τα κράτη μέλη να 
καταργήσουν τους φόρους και τις 
εισφορές που επιβάλλονται στους 
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λογαριασμούς ενέργειας που τιμωρούν 
δυσανάλογα τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας έναντι άλλων μορφών ενέργειας 
και παρέχουν λανθασμένες ενδείξεις 
τιμών στους τελικούς καταναλωτές 
ενέργειας, ιδίως σε σχέση με τις ανάγκες 
μεταφοράς και θέρμανσης·

Or. en

Τροπολογία 165
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. σημειώνει ότι το μηδενικών και 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών 
υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές μπορεί 
να μετατραπεί σε άλλους τύπους αερίων, 
όπως μεθανόλη ή αμμωνία, τα οποία 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο 
στις μεταφορές βαρέων φορτίων·

Or. en

Τροπολογία 166
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
σαφή κοινή ορολογία για το υδρογόνο, 
βάσει της μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής σε 
σύγκριση με αυτή που αντιστοιχεί στα 
ορυκτά καύσιμα, σύμφωνα με την 
προσέγγιση που ορίζεται στο άρθρο 25 
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παράγραφος 2 της οδηγίας 
(ΕΕ) 2018/2001 για την προώθηση της 
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές·

Or. en

Τροπολογία 167
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει 
την υποχρέωση που προβλέπεται στην 
οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 για τα κράτη μέλη 
να εκδίδουν εγγυήσεις προέλευσης για τα 
αέρια χαμηλών και μηδενικών 
ανθρακούχων εκπομπών και τα 
ανανεώσιμα αέρια·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 168
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Μαρία Σπυράκη, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Sven 
Schulze, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει 
την υποχρέωση που προβλέπεται στην 
οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 για τα κράτη μέλη 
να εκδίδουν εγγυήσεις προέλευσης για τα 
αέρια χαμηλών και μηδενικών 
ανθρακούχων εκπομπών και τα 
ανανεώσιμα αέρια·

11. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει 
την υποχρέωση που προβλέπεται στην 
οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 για τα κράτη μέλη 
να εκδίδουν εγγυήσεις προέλευσης που 
διασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα των 
αερίων χαμηλών και μηδενικών 
ανθρακούχων εκπομπών και των 
ανανεώσιμων αερίων βάσει επιστημονικά 
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τεκμηριωμένης ανάλυσης κύκλου ζωής· 
θεωρεί ότι όλα τα βιώσιμα και 
οικονομικά αποδοτικά βιοκαύσιμα θα 
είναι αναγκαία και πιστεύει ότι θα ήταν 
αντιπαραγωγικό από περιβαλλοντική και 
οικονομική άποψη να αναθεωρηθούν τα 
κριτήρια βιωσιμότητας της οδηγίας 
σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές για τα δασικά βιοκαύσιμα με τον 
τρόπο που αναφέρεται στη στρατηγική 
της Επιτροπής για την ενοποίηση των 
ενεργειακών συστημάτων· πιστεύει ότι η 
βιώσιμη διαχείριση των δασών μπορεί να 
συμβάλει στην προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή με την αντικατάσταση 
των ορυκτών πρώτων υλών και μέσω 
μιας μακροπρόθεσμης αυξημένης 
δέσμευσης του άνθρακα στα δάση·

Or. en

Τροπολογία 169
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει 
την υποχρέωση που προβλέπεται στην 
οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 για τα κράτη μέλη 
να εκδίδουν εγγυήσεις προέλευσης για τα 
αέρια χαμηλών και μηδενικών 
ανθρακούχων εκπομπών και τα 
ανανεώσιμα αέρια·

11. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
ένα καθεστώς πιστοποίησης του 
υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές βάσει 
του υφιστάμενου πλαισίου της οδηγίας 
(ΕΕ) 2018/2001· υπογραμμίζει την ανάγκη 
ανάπτυξης μιας ισχυρής μεθοδολογίας 
και καθορισμού κριτηρίων για τη 
διασφάλιση της προσθετικότητας της 
παραγωγικής ικανότητας της ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές για την 
παραγωγή υδρογόνου από ανανεώσιμες 
πηγές, αξιολογώντας δεόντως τον 
αντίκτυπο του τελευταίου στο ενεργειακό 
σύστημα της ΕΕ και τη συμβολή τους 
στον στόχο της ΕΕ για την αύξηση της 
χρήσης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, διευκόλυνσης της ενοποίησης 
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της αγοράς τους και βελτιστοποίησης του 
συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 170
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει 
την υποχρέωση που προβλέπεται στην 
οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 για τα κράτη μέλη 
να εκδίδουν εγγυήσεις προέλευσης για τα 
αέρια χαμηλών και μηδενικών 
ανθρακούχων εκπομπών και τα 
ανανεώσιμα αέρια·

11. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
ένα κοινό σύστημα πιστοποίησης για τα 
αέρια στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 
σχετικά με την προώθηση της ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, ξεκινώντας από 
την υποχρέωση των κρατών μελών να 
εκδίδουν εγγυήσεις προέλευσης για τα 
ανανεώσιμα αέρια μηδενικών και 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να μειώσουν 
τη διοικητική επιβάρυνση που σχετίζεται 
με την πιστοποίηση της ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 171
Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει 
την υποχρέωση που προβλέπεται στην 
οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 για τα κράτη μέλη 
να εκδίδουν εγγυήσεις προέλευσης για τα 
αέρια χαμηλών και μηδενικών 
ανθρακούχων εκπομπών και τα 

11. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
τις επιλογές επέκτασης της υποχρέωσης 
που προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 
2018/2001 για τα κράτη μέλη να εκδίδουν 
εγγυήσεις προέλευσης για τα αέρια 
χαμηλών και μηδενικών ανθρακούχων 
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ανανεώσιμα αέρια· εκπομπών και τα ανανεώσιμα αέρια· 
τονίζει ότι το δυνητικό σύστημα θα 
πρέπει να είναι συνεκτικό και να 
εφαρμόζεται εξίσου στα εισαγόμενα 
αέρια·

Or. en

Τροπολογία 172
Paolo Borchia
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει 
την υποχρέωση που προβλέπεται στην 
οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 για τα κράτη μέλη 
να εκδίδουν εγγυήσεις προέλευσης για τα 
αέρια χαμηλών και μηδενικών 
ανθρακούχων εκπομπών και τα 
ανανεώσιμα αέρια·

11. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο αναθεώρησης της 
υποχρέωσης που προβλέπεται στην οδηγία 
(ΕΕ) 2018/2001 για τα κράτη μέλη να 
εκδίδουν εγγυήσεις προέλευσης για τα 
αέρια χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών 
και τα βιοαέρια, συμπεριλαμβανομένων 
των σχετικών κριτηρίων για τα αέρια του 
θερμοκηπίου και τη βιωσιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 173
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει 
την υποχρέωση που προβλέπεται στην 
οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 για τα κράτη μέλη 
να εκδίδουν εγγυήσεις προέλευσης για τα 
αέρια χαμηλών και μηδενικών 
ανθρακούχων εκπομπών και τα 

11. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
σύστημα πιστοποίησης και να επεκτείνει 
την υποχρέωση που προβλέπεται στην 
οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 για τα κράτη μέλη 
να εκδίδουν εγγυήσεις προέλευσης για τα 
ανανεώσιμα αέρια και τις ανανεώσιμες 
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ανανεώσιμα αέρια· πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 174
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει 
την υποχρέωση που προβλέπεται στην 
οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 για τα κράτη μέλη 
να εκδίδουν εγγυήσεις προέλευσης για τα 
αέρια χαμηλών και μηδενικών 
ανθρακούχων εκπομπών και τα 
ανανεώσιμα αέρια·

11. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει 
την υποχρέωση που προβλέπεται στην 
οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 για τα κράτη μέλη 
να εκδίδουν εγγυήσεις προέλευσης για τα 
αέρια χαμηλών και μηδενικών 
ανθρακούχων εκπομπών, το υδρογόνο από 
ανανεώσιμες πηγές και τα ανανεώσιμα 
αέρια·

Or. en

Τροπολογία 175
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί 
η έρευνα και η ανάπτυξη τεχνολογιών για 
τη δέσμευση, την αποθήκευση και την 
επαναχρησιμοποίηση του CO2·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 176
Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Pietro Fiocchi



PE661.966v01-00 100/185 AM\1220002EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί 
η έρευνα και η ανάπτυξη τεχνολογιών για 
τη δέσμευση, την αποθήκευση και την 
επαναχρησιμοποίηση του CO2·

12. τονίζει ότι οι τεχνολογίες για τη 
δέσμευση, την αποθήκευση και την 
επαναχρησιμοποίηση του CO2 
βρίσκονται ακόμη σε πειραματικό στάδιο· 
σημειώνει ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες 
προσανατολίζονται στη χρήση 
υπεράκτιων αποθηκευτικών σημείων, 
όπως κενοί χώροι αποθήκευσης αερίου, 
πράγμα που σημαίνει ότι οι περίκλειστες 
χώρες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση 
δεδομένου ότι δεν υπάρχει ακόμη 
υποδομή μεταφοράς του CO2· 
επισημαίνει ότι ενώ η ΕΕ έχει διαθέσει 
χρηματοδότηση τα τελευταία χρόνια σε 
επιδείξεις και πρωτότυπα δέσμευσης και 
αποθήκευσης του άνθρακα, μια έκθεση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα τέλη του 
2018 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
ορισμένα έργα δεν κατάφεραν να 
επιτύχουν τους στόχους που έθεσε η 
Επιτροπή· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή δεν αντιμετώπισε 
επαρκώς αυτό το πρόβλημα με τα 
πρωτότυπα δέσμευσης και αποθήκευσης 
του άνθρακα στην ανακοίνωσή της και 
καλεί την Επιτροπή να καταδείξει πώς 
σκοπεύει να επιτύχει καλύτερα 
αποτελέσματα τα οποία μπορούν να 
εγκριθούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο· 
τονίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η 
έρευνα και η ανάπτυξη των εν λόγω 
τεχνολογιών· επισημαίνει την ανάγκη να 
διατηρηθεί η σύνεση όσον αφορά την 
αξιολόγηση της ταχύτητας ωρίμανσης 
των εν λόγω τεχνολογιών και τη θέσπιση 
νομοθετικών πρωτοβουλιών με βάση τις 
εν λόγω προβλέψεις·

Or. en

Τροπολογία 177
Paolo Borchia
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εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί 
η έρευνα και η ανάπτυξη τεχνολογιών για 
τη δέσμευση, την αποθήκευση και την 
επαναχρησιμοποίηση του CO2·

12. τονίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί 
η έρευνα και η ανάπτυξη τεχνολογιών για 
τη δέσμευση, την αποθήκευση και την 
επαναχρησιμοποίηση του CO2, 
προκειμένου να εφαρμοστεί μια 
οικονομικά αποδοτική ενεργειακή 
μετάβαση· καλεί την Επιτροπή να 
ξεπεράσει τους κανονιστικούς φραγμούς 
για την υιοθέτηση των εν λόγω 
τεχνολογιών· σημειώνει ότι οι υποδομές 
αερίου μπορούν να λειτουργήσουν ως 
αγωγός για εφαρμογές δέσμευσης και 
αποθήκευσης άνθρακα και δέσμευσης και 
χρήσης άνθρακα· καλεί την Επιτροπή να 
θεσπίσει ένα ετήσιο ευρωπαϊκό φόρουμ 
για τη δέσμευση, τη χρήση και την 
αποθήκευση άνθρακα το αργότερο έως το 
2021 για την περαιτέρω εξέταση επιλογών 
με σκοπό την προώθηση έργων 
δέσμευσης και αποθήκευσης 
άνθρακα/δέσμευσης και χρήσης άνθρακα 
στην Ευρώπη· αναγνωρίζει ότι τα 
διυλιστήρια αποτελούν δυνητικούς 
ενεργειακούς κόμβους σε βιομηχανικούς 
συνεργατικούς σχηματισμούς, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διυλιστήρια 
συχνά εντάσσονται σε εργοστάσια 
(πετρο)χημικών ουσιών και ότι είναι ήδη 
ενεργειακοί κόμβοι και κόμβοι υλικών, 
και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι 
παράγουν και αποθηκεύουν ενέργεια με 
τη δυνατότητα να επεκτείνουν 
ουσιαστικά αυτόν τον ρόλο·

Or. en

Τροπολογία 178
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί 
η έρευνα και η ανάπτυξη τεχνολογιών για 
τη δέσμευση, την αποθήκευση και την 
επαναχρησιμοποίηση του CO2·

12. τονίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί 
η έρευνα και η ανάπτυξη τεχνολογιών για 
τη δέσμευση, την αποθήκευση και την 
επαναχρησιμοποίηση του CO2· 
υπογραμμίζει τη σημασία της 
διασφάλισης της ασφαλούς αποθήκευσης 
για το CO2 και παροχής κινήτρων για την 
επαναχρησιμοποίηση του CO2, σύμφωνα 
με την ιδέα της κυκλικότητας· σημειώνει 
ότι η οικονομική βιωσιμότητα αυτών των 
τεχνολογιών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο 
βαθμό από την τιμή των ποσοστώσεων 
CO2 στο πλαίσιο του συστήματος 
εμπορίας εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 179
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Μαρία Σπυράκη, Henna Virkkunen, Pascal Arimont, Sara 
Skyttedal, Sven Schulze, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί 
η έρευνα και η ανάπτυξη τεχνολογιών για 
τη δέσμευση, την αποθήκευση και την 
επαναχρησιμοποίηση του CO2·

12. τονίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί 
η έρευνα, η ανάπτυξη και η πλήρης 
αξιοποίηση τεχνολογιών για τη δέσμευση, 
την αποθήκευση και την 
επαναχρησιμοποίηση του CO2· 
υπογραμμίζει ότι η ΕΕ χρειάζεται μια 
τεχνολογική επανάσταση που θα 
καταστήσει επικερδείς τις λύσεις 
αποθήκευσης άνθρακα μεγάλης 
κλίμακας, προκειμένου να συνδυάσει την 
οικονομική ανάπτυξη με τις μειωμένες 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου·
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Or. en

Τροπολογία 180
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί 
η έρευνα και η ανάπτυξη τεχνολογιών για 
τη δέσμευση, την αποθήκευση και την 
επαναχρησιμοποίηση του CO2·

12. τονίζει την ανάγκη να αξιολογηθεί 
η υποστήριξη και η ανάπτυξη τεχνολογιών 
για τη δέσμευση, την αποθήκευση και την 
επαναχρησιμοποίηση του CO2, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές και 
περιβαλλοντικές αβεβαιότητες που θα 
πρέπει να επιλυθούν·

Or. en

Τροπολογία 181
Sylvia Limmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί 
η έρευνα και η ανάπτυξη τεχνολογιών για 
τη δέσμευση, την αποθήκευση και την 
επαναχρησιμοποίηση του CO2·

12. τονίζει ότι η έρευνα και η ανάπτυξη 
τεχνολογιών για τη δέσμευση, την 
αποθήκευση και την επαναχρησιμοποίηση 
του CO2·δεν κρίνονται σκόπιμες από 
οικολογικής και οικονομικής άποψης·

Or. de

Τροπολογία 182
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί 
η έρευνα και η ανάπτυξη τεχνολογιών για 
τη δέσμευση, την αποθήκευση και την 
επαναχρησιμοποίηση του CO2·

12. τονίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί 
η έρευνα και η ανάπτυξη τεχνολογιών 
εξοικονόμησης ενέργειας, παραγωγής 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
αποθήκευσης και εξισορρόπησης 
δικτύου·

Or. en

Τροπολογία 183
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί 
η έρευνα και η ανάπτυξη τεχνολογιών για 
τη δέσμευση, την αποθήκευση και την 
επαναχρησιμοποίηση του CO2·

12. τονίζει την ανάγκη να αξιολογηθεί 
η συμβολή των τεχνολογιών για τη 
δέσμευση και την επαναχρησιμοποίηση 
του CO2 σε βιομηχανικές διεργασίες 
κλειστού κύκλου·

Or. en

Τροπολογία 184
Sven Schulze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
φιλόδοξους στόχους για την απαλλαγή των 
οδικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και 
αεροπορικών μεταφορών από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της 
Επιτροπής να αναπτύξει ένα εκατομμύριο 
στήλες επαναφόρτισης για ηλεκτρικά 
οχήματα· τονίζει την ανάγκη προσαρμογής 

13. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
φιλόδοξους στόχους για την απαλλαγή των 
οδικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και 
αεροπορικών μεταφορών από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· καλεί την 
Επιτροπή, όσον αφορά την απαλλαγή του 
τομέα των μεταφορών από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, να βασιστεί σε 
μια προσέγγιση προσανατολισμένη στην 
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των δικτύων εξηλεκτρισμού του 
ευρωπαϊκού στόλου οχημάτων·

τεχνολογία, η οποία να λαμβάνει υπόψη 
όχι μόνο τις δυνατότητες 
ηλεκτροδότησης αλλά και τις 
δυνατότητες κινητικότητας με τη χρήση 
αερίου, καθώς και τις δυνατότητες 
καυσίμων βασισμένων στην ηλεκτρική 
ενέργεια, και ειδικότερα του υδρογόνου· 
στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι για την 
ενεργοποίηση εναλλακτικών συστημάτων 
κίνησης και καυσίμων απαιτούνται η 
κατάλληλη υποδομή ανεφοδιασμού και 
φόρτισης, καθώς και το αντίστοιχο 
κανονιστικό πλαίσιο· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της 
Επιτροπής να αναπτύξει ένα εκατομμύριο 
στήλες επαναφόρτισης για ηλεκτρικά 
οχήματα· τονίζει την ανάγκη προσαρμογής 
των δικτύων εξηλεκτρισμού του 
ευρωπαϊκού στόλου οχημάτων·

Or. de

Τροπολογία 185
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
φιλόδοξους στόχους για την απαλλαγή των 
οδικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και 
αεροπορικών μεταφορών από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της 
Επιτροπής να αναπτύξει ένα εκατομμύριο 
στήλες επαναφόρτισης για ηλεκτρικά 
οχήματα· τονίζει την ανάγκη προσαρμογής 
των δικτύων εξηλεκτρισμού του 
ευρωπαϊκού στόλου οχημάτων·

13. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
φιλόδοξους στόχους για την απαλλαγή των 
οδικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και 
αεροπορικών μεταφορών από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της 
Επιτροπής να αναπτύξει ένα εκατομμύριο 
στήλες επαναφόρτισης για ηλεκτρικά 
οχήματα στην αναθεώρηση της οδηγίας 
2014/94/ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών 
εναλλακτικών καυσίμων· τονίζει την 
ανάγκη προσαρμογής των δικτύων 
εξηλεκτρισμού του ευρωπαϊκού στόλου 
οχημάτων· υπογραμμίζει τις δυνατότητες 
εσωτερικής συνεργασίας στον τομέα της 
απαλλαγής των διασυνοριακών 
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μεταφορών από τις ανθρακούχες 
εκπομπές· επισημαίνει, εν προκειμένω, 
τον κρίσιμο ρόλο της Κοινότητας 
Μεταφορών για τη δημιουργία 
συνεργειών με γειτονικές χώρες και την 
επίσπευση της μεταφοράς των προτύπων 
της ΕΕ στις εκπομπές του τομέα των 
μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 186
Paolo Borchia
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
φιλόδοξους στόχους για την απαλλαγή των 
οδικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και 
αεροπορικών μεταφορών από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της 
Επιτροπής να αναπτύξει ένα εκατομμύριο 
στήλες επαναφόρτισης για ηλεκτρικά 
οχήματα· τονίζει την ανάγκη προσαρμογής 
των δικτύων εξηλεκτρισμού του 
ευρωπαϊκού στόλου οχημάτων·

13. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
ρεαλιστικούς στόχους για την απαλλαγή 
των οδικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών 
και αεροπορικών μεταφορών από τις 
ανθρακούχες εκπομπές παρέχοντας 
συγκεκριμένα και διαφοροποιημένα 
σχέδια ανάπτυξης βραχυπρόθεσμα, 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ανακοίνωση της Επιτροπής να αναπτύξει 
ένα εκατομμύριο στήλες επαναφόρτισης 
για ηλεκτρικά οχήματα· τονίζει την ανάγκη 
προσαρμογής των δικτύων εξηλεκτρισμού 
του ευρωπαϊκού στόλου οχημάτων· 
υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο στην 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές 
των ανανεώσιμων και χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών αερίων, όπως το 
υδρογόνο, το ΥΦΑ, το βιο-ΥΦΑ, το 
συνθετικό ΥΦΑ και το CNG, στις οδικές 
μεταφορές βαρέων φορτίων, καθώς και 
στις θαλάσσιες και αεροπορικές 
μεταφορές·

Or. en
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Τροπολογία 187
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
φιλόδοξους στόχους για την απαλλαγή των 
οδικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και 
αεροπορικών μεταφορών από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της 
Επιτροπής να αναπτύξει ένα εκατομμύριο 
στήλες επαναφόρτισης για ηλεκτρικά 
οχήματα· τονίζει την ανάγκη προσαρμογής 
των δικτύων εξηλεκτρισμού του 
ευρωπαϊκού στόλου οχημάτων·

13. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
φιλόδοξους στόχους για την απαλλαγή των 
οδικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και 
αεροπορικών μεταφορών από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, κυρίως μέσω του 
εξηλεκτρισμού και, όπου αυτό δεν είναι 
εφικτό, μέσω ανανεώσιμων καυσίμων 
που παράγονται με βιώσιμο τρόπο· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ανακοίνωση της Επιτροπής να αναπτύξει 
ένα εκατομμύριο στήλες επαναφόρτισης 
για ηλεκτρικά οχήματα· τονίζει την ανάγκη 
προσαρμογής των δικτύων εξηλεκτρισμού 
του ευρωπαϊκού στόλου οχημάτων· τονίζει 
τη σημασία των δημόσιων μεταφορών 
για τη μείωση της ζήτησης ενέργειας και 
την ανάγκη ανάπτυξης και επέκτασης 
των απαλλαγμένων από τις ανθρακούχες 
εκπομπές δημόσιων μεταφορών τόσο στις 
αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 188
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Μαρία Σπυράκη, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Sven 
Schulze, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
φιλόδοξους στόχους για την απαλλαγή των 
οδικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και 
αεροπορικών μεταφορών από τις 

13. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
φιλόδοξους στόχους για την απαλλαγή των 
οδικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και 
αεροπορικών μεταφορών από τις 
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ανθρακούχες εκπομπές· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της 
Επιτροπής να αναπτύξει ένα εκατομμύριο 
στήλες επαναφόρτισης για ηλεκτρικά 
οχήματα· τονίζει την ανάγκη προσαρμογής 
των δικτύων εξηλεκτρισμού του 
ευρωπαϊκού στόλου οχημάτων·

ανθρακούχες εκπομπές με τεχνολογικά 
ουδέτερο τρόπο· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της 
Επιτροπής να αναπτύξει ένα εκατομμύριο 
στήλες επαναφόρτισης για ηλεκτρικά 
οχήματα· τονίζει την ανάγκη προσαρμογής 
των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων 
του ευρωπαϊκού στόλου οχημάτων, καθώς 
και υποστήριξης άλλων λύσεων που 
μπορούν να αναπτυχθούν εύκολα· 
επισημαίνει ότι ο άμεσος εξηλεκτρισμός 
είναι πολύ σημαντικός, αλλά δεν αρκεί 
από μόνος τους προκειμένου να 
επιτευχθεί γρήγορη, οικονομικά προσιτή 
και δίκαιη ενεργειακή μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 189
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
φιλόδοξους στόχους για την απαλλαγή 
των οδικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών 
και αεροπορικών μεταφορών από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της 
Επιτροπής να αναπτύξει ένα εκατομμύριο 
στήλες επαναφόρτισης για ηλεκτρικά 
οχήματα· τονίζει την ανάγκη προσαρμογής 
των δικτύων εξηλεκτρισμού του 
ευρωπαϊκού στόλου οχημάτων·

13. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
φιλόδοξες στρατηγικές για την 
κινητικότητα μηδενικών εκπομπών στις 
οδικές, θαλάσσιες, σιδηροδρομικές και 
αεροπορικές μεταφορές· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τα σχέδια της 
Επιτροπής να αναπτύξει εκατομμύρια 
στήλες επαναφόρτισης για ηλεκτρικά 
οχήματα· τονίζει την ανάγκη προσαρμογής 
των δικτύων εξηλεκτρισμού του 
ευρωπαϊκού στόλου οχημάτων, ώστε να 
υποστηρίζουν έξυπνη φόρτιση, υπηρεσίες 
οχήματος προς δίκτυο και μέτρα από την 
πλευρά της ζήτησης από τον 
πολίτη· καλεί την Επιτροπή να απαιτήσει 
από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να 
υποστηρίζουν τη φόρτιση «όχημα προς 
δίκτυο» (vehicle to grid)·

Or. en
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Τροπολογία 190
Sylvia Limmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
φιλόδοξους στόχους για την απαλλαγή 
των οδικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών 
και αεροπορικών μεταφορών από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της 
Επιτροπής να αναπτύξει ένα εκατομμύριο 
στήλες επαναφόρτισης για ηλεκτρικά 
οχήματα· τονίζει την ανάγκη 
προσαρμογής των δικτύων 
εξηλεκτρισμού του ευρωπαϊκού στόλου 
οχημάτων·

13. είναι πεπεισμένο ότι η ηλεκτρική 
κινητικότητα με τη χρήση μπαταριών 
είναι εξαιρετικά επιβλαβής για το 
περιβάλλον, μόνο και μόνο λόγω της 
παραγωγής μπαταριών, καθώς αφενός η 
τροφοδοσία καθίσταται πιο ακριβή και 
αφετέρου καταναλώνονται τεράστιες 
ποσότητες φυσικών πόρων· τονίζει ότι 
στο τέλος του κύκλου ζωής τους, οι 
μπαταρίες αποτελούν τοξικά απόβλητα· 
ως εκ τούτου δηλώνει ότι η ηλεκτρική 
κινητικότητα δεν συμβάλλει στις φιλικές 
προς το περιβάλλον οδικές, θαλάσσιες, 
σιδηροδρομικές και αεροπορικές 
μεταφορές·

Or. de

Τροπολογία 191
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
φιλόδοξους στόχους για την απαλλαγή των 
οδικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και 
αεροπορικών μεταφορών από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της 
Επιτροπής να αναπτύξει ένα εκατομμύριο 
στήλες επαναφόρτισης για ηλεκτρικά 
οχήματα· τονίζει την ανάγκη προσαρμογής 
των δικτύων εξηλεκτρισμού του 
ευρωπαϊκού στόλου οχημάτων·

13. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
φιλόδοξους στόχους για την κινητικότητα 
μηδενικών εκπομπών στις οδικές, 
θαλάσσιες, σιδηροδρομικές και 
αεροπορικές μεταφορές· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της 
Επιτροπής να αναπτύξει ένα εκατομμύριο 
στήλες επαναφόρτισης για ηλεκτρικά 
οχήματα· τονίζει την ανάγκη προσαρμογής 
των δικτύων για τον πλήρη εξηλεκτρισμό 
του στόλου οχημάτων στην Ευρώπη·
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Or. en

Τροπολογία 192
Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
φιλόδοξους στόχους για την απαλλαγή των 
οδικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και 
αεροπορικών μεταφορών από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της 
Επιτροπής να αναπτύξει ένα εκατομμύριο 
στήλες επαναφόρτισης για ηλεκτρικά 
οχήματα· τονίζει την ανάγκη προσαρμογής 
των δικτύων εξηλεκτρισμού του 
ευρωπαϊκού στόλου οχημάτων·

13. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
έναν ρεαλιστικό στόχο για την απαλλαγή 
των οδικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών 
και αεροπορικών μεταφορών από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· σημειώνει την 
ανακοίνωση της Επιτροπής να αναπτύξει 
ένα εκατομμύριο στήλες επαναφόρτισης 
για ηλεκτρικά οχήματα· τονίζει την ανάγκη 
προσαρμογής των δικτύων εξηλεκτρισμού 
του ευρωπαϊκού στόλου οχημάτων·

Or. en

Τροπολογία 193
Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. επαναλαμβάνει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση είναι μια Ένωση ενωμένη στην 
πολυμορφία· υπογραμμίζει ότι τα διάφορα 
κράτη μέλη έχουν πολύ διαφορετικούς 
οικονομικούς τομείς· τονίζει ότι σε όλες 
τις επικείμενες νομοθετικές πράξεις δεν 
είναι δυνατόν ένα ή περισσότερα κράτη 
μέλη να πλήττονται δυσανάλογα, επειδή η 
αντίστοιχη οικονομία τους βασίζεται σε 
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μεγάλο βαθμό σε έναν συγκεκριμένο 
τομέα· υπογραμμίζει ότι η δέσμευση με 
τους στόχους για το 2030 και το 2050 
αποτελεί τελικά ευθύνη των κρατών 
μελών με τη δική τους οικονομική 
κυριαρχία και όχι τομεακή ευθύνη·

Or. en

Τροπολογία 194
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. τονίζει ότι υπάρχουν νέοι τομείς 
που αυξάνουν την κατανάλωσή τους σε 
ενέργεια, όπως ο τομέας των τεχνολογιών 
των πληροφοριών και των επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), ο οποίος αντιπροσωπεύει μεταξύ 
5 και 9 % της παγκόσμιας κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας· υποστηρίζει την 
Επιτροπή στην εξέταση των συνεργειών 
μεταξύ των τομέων τηλεθέρμανσης και 
τηλεψύξης και των κέντρων δεδομένων· 
χαιρετίζει τη δέσμευση που 
περιλαμβάνεται στην ψηφιακή 
στρατηγική της ΕΕ να καταστήσει τα 
κέντρα δεδομένων κλιματικά ουδέτερα 
έως το 2030·

Or. en

Τροπολογία 195
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η διατήρηση της 
ισορροπίας των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και η διαχείριση της κορύφωσης 
της ζήτησης και της παραγωγής θα είναι 
πιο περίπλοκες με ένα όλο και πιο 
αποκεντρωμένο μείγμα παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· 
υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη παραμένουν 
ελεύθερα να καθορίζουν το ενεργειακό 
τους μείγμα, η ποικιλομορφία του οποίου 
είναι θεμελιώδης για την εξασφάλιση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού·

14. υπογραμμίζει τον ρόλο της 
διαχείρισης της ζήτησης, της 
αποθήκευσης και της έξυπνης φόρτισης 
στη διατήρηση της ισορροπίας των 
δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και η 
διαχείριση της κορύφωσης της ζήτησης και 
της παραγωγής σε ένα όλο και πιο 
αποκεντρωμένο και βασισμένο στην 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές σύστημα· 
υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη παραμένουν 
ελεύθερα να καθορίζουν το ενεργειακό 
τους μείγμα, ενώ όλοι οι πολίτες 
απολαμβάνουν τα δικαιώματα να 
παράγουν, να καταναλώνουν και να 
αποθηκεύουν τη δική τους ενέργεια, η 
ποικιλομορφία του οποίου είναι 
θεμελιώδης για την εξασφάλιση της 
συμμετοχής και της ασφάλειας του 
εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 196
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η διατήρηση της 
ισορροπίας των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και η διαχείριση της κορύφωσης 
της ζήτησης και της παραγωγής θα είναι 
πιο περίπλοκες με ένα όλο και πιο 
αποκεντρωμένο μείγμα παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· 
υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη 
παραμένουν ελεύθερα να καθορίζουν το 
ενεργειακό τους μείγμα, η ποικιλομορφία 
του οποίου είναι θεμελιώδης για την 
εξασφάλιση της ασφάλειας του 
εφοδιασμού·

14. επισημαίνει ότι η διατήρηση της 
ισορροπίας των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και η διαχείριση της κορύφωσης 
της ζήτησης και της παραγωγής θα είναι 
πιο περίπλοκες με ένα όλο και πιο 
αποκεντρωμένο μείγμα παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· 
σημειώνει επίσης ότι η δραστηριοποίηση 
των πολιτών στο ενεργειακό σύστημα 
μπορεί να είναι κρίσιμη για αυτόν τον 
σκοπό· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι όλοι οι πολίτες έχουν το 
δικαίωμα να παράγουν, να καταναλώνουν 
και να αποθηκεύουν τη δική τους 
ενέργεια μεμονωμένα ή ως κοινότητα·
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Or. en

Τροπολογία 197
Sylvia Limmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η διατήρηση της 
ισορροπίας των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και η διαχείριση της κορύφωσης 
της ζήτησης και της παραγωγής θα είναι 
πιο περίπλοκες με ένα όλο και πιο 
αποκεντρωμένο μείγμα παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· 
υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη παραμένουν 
ελεύθερα να καθορίζουν το ενεργειακό 
τους μείγμα, η ποικιλομορφία του οποίου 
είναι θεμελιώδης για την εξασφάλιση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού·

14. επισημαίνει ότι η διατήρηση της 
ισορροπίας των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και η διαχείριση της κορύφωσης 
της ζήτησης και της παραγωγής θα είναι 
πιο περίπλοκες με ένα όλο και πιο 
αποκεντρωμένο μείγμα παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς 
διακυβεύεται όλο και περισσότερο η 
ασφάλεια και η υγεία των ανθρώπων, 
όπως επίσης και η οικονομική 
ευημερία· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη 
παραμένουν ελεύθερα να καθορίζουν το 
ενεργειακό τους μείγμα, η ποικιλομορφία 
του οποίου είναι θεμελιώδης για την 
εξασφάλιση της ασφάλειας του 
εφοδιασμού·

Or. de

Τροπολογία 198
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η διατήρηση της 
ισορροπίας των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και η διαχείριση της κορύφωσης 
της ζήτησης και της παραγωγής θα είναι 
πιο περίπλοκες με ένα όλο και πιο 
αποκεντρωμένο μείγμα παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· 
υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη 

14. επισημαίνει ότι η διατήρηση της 
ισορροπίας των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και η διαχείριση της κορύφωσης 
της ζήτησης και της παραγωγής θα είναι 
πιο περίπλοκες, αλλά προσφέρουν επίσης 
νέες κοινωνικές και οικονομικές 
ευκαιρίες με ένα όλο και πιο 
αποκεντρωμένο μείγμα παραγωγής 
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παραμένουν ελεύθερα να καθορίζουν το 
ενεργειακό τους μείγμα, η ποικιλομορφία 
του οποίου είναι θεμελιώδης για την 
εξασφάλιση της ασφάλειας του 
εφοδιασμού·

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που θα 
ενδυναμώσει τους συνεταιρισμούς, τους 
δήμους και τις ενεργειακές κοινότητες 
και θα δημιουργήσει τοπική απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 199
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η διατήρηση της 
ισορροπίας των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και η διαχείριση της κορύφωσης 
της ζήτησης και της παραγωγής θα είναι 
πιο περίπλοκες με ένα όλο και πιο 
αποκεντρωμένο μείγμα παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· 
υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη παραμένουν 
ελεύθερα να καθορίζουν το ενεργειακό 
τους μείγμα, η ποικιλομορφία του οποίου 
είναι θεμελιώδης για την εξασφάλιση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού·

14. επισημαίνει ότι η διατήρηση της 
ισορροπίας των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και η διαχείριση της κορύφωσης 
της ζήτησης και της παραγωγής θα είναι 
πιο περίπλοκες με ένα όλο και πιο 
αποκεντρωμένο μείγμα παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· 
υπογραμμίζει ότι η μετάβαση προς την 
αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές έχει πολλά οφέλη, 
όπως η χρήση τοπικών πηγών ενέργειας, 
η αύξηση της τοπικής ασφάλειας του 
ενεργειακού εφοδιασμού, η προώθηση 
της κοινοτικής ανάπτυξης και της 
συνοχής μέσω της παροχής πηγών 
εισοδήματος και της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας σε τοπικό επίπεδο· υπενθυμίζει 
ότι τα κράτη μέλη παραμένουν ελεύθερα 
να καθορίζουν το ενεργειακό τους μείγμα, 
η ποικιλομορφία του οποίου είναι 
θεμελιώδης για την εξασφάλιση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 200
Margarita de la Pisa Carrión
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εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Robert Roos, Rob Rooken

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η διατήρηση της 
ισορροπίας των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και η διαχείριση της κορύφωσης 
της ζήτησης και της παραγωγής θα είναι 
πιο περίπλοκες με ένα όλο και πιο 
αποκεντρωμένο μείγμα παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· 
υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη παραμένουν 
ελεύθερα να καθορίζουν το ενεργειακό 
τους μείγμα, η ποικιλομορφία του οποίου 
είναι θεμελιώδης για την εξασφάλιση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού·

14. επισημαίνει ότι η διατήρηση της 
ισορροπίας των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και η διαχείριση της κορύφωσης 
της ζήτησης και της παραγωγής θα είναι 
πιο περίπλοκες με ένα όλο και πιο 
αποκεντρωμένο μείγμα παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· 
υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη παραμένουν 
ελεύθερα να καθορίζουν το ενεργειακό 
τους μείγμα, η ποικιλομορφία του οποίου 
είναι θεμελιώδης για την εξασφάλιση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού· υπογραμμίζει 
ότι η πυρηνική ενέργεια θα μπορούσε να 
αποτελεί μέρος αυτού του μείγματος· 
τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
διατηρηθούν οι γνώσεις σχετικά με τον 
τρόπο κατασκευής, διατήρησης και 
λειτουργίας των πυρηνικών σταθμών 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 201
Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η διατήρηση της 
ισορροπίας των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και η διαχείριση της κορύφωσης 
της ζήτησης και της παραγωγής θα είναι 
πιο περίπλοκες με ένα όλο και πιο 
αποκεντρωμένο μείγμα παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· 
υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη παραμένουν 
ελεύθερα να καθορίζουν το ενεργειακό 

14. επισημαίνει ότι η διατήρηση της 
ισορροπίας των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και η διαχείριση της κορύφωσης 
της ζήτησης και της παραγωγής θα είναι 
πιο περίπλοκες με ένα όλο και πιο 
αποκεντρωμένο μείγμα παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· 
υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη παραμένουν 
ελεύθερα να καθορίζουν το ενεργειακό 
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τους μείγμα, η ποικιλομορφία του οποίου 
είναι θεμελιώδης για την εξασφάλιση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού·

τους μείγμα και υπογραμμίζει τη σημασία 
της ανάπτυξης έξυπνων δικτύων για την 
αντιμετώπιση αυτού του 
μετασχηματισμού· η ποικιλομορφία του 
οποίου είναι θεμελιώδης για την 
εξασφάλιση της ασφάλειας του 
εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 202
Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η διατήρηση της 
ισορροπίας των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και η διαχείριση της κορύφωσης 
της ζήτησης και της παραγωγής θα είναι 
πιο περίπλοκες με ένα όλο και πιο 
αποκεντρωμένο μείγμα παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· 
υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη παραμένουν 
ελεύθερα να καθορίζουν το ενεργειακό 
τους μείγμα, η ποικιλομορφία του οποίου 
είναι θεμελιώδης για την εξασφάλιση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού·

14. επισημαίνει ότι η διατήρηση της 
ισορροπίας των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και η διαχείριση της κορύφωσης 
της ζήτησης και της παραγωγής θα είναι 
πιο περίπλοκες με ένα όλο και πιο 
αποκεντρωμένο μείγμα παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 
υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης 
έξυπνων δικτύων για την αντιμετώπιση 
αυτού του μετασχηματισμού· υπενθυμίζει 
ότι τα κράτη μέλη παραμένουν ελεύθερα 
να καθορίζουν το ενεργειακό τους μείγμα, 
η ποικιλομορφία του οποίου είναι 
θεμελιώδης για την εξασφάλιση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 203
Patrizia Toia, Nicolás González Casares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η διατήρηση της 14. επισημαίνει ότι η διατήρηση της 
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ισορροπίας των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και η διαχείριση της κορύφωσης 
της ζήτησης και της παραγωγής θα είναι 
πιο περίπλοκες με ένα όλο και πιο 
αποκεντρωμένο μείγμα παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· 
υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη παραμένουν 
ελεύθερα να καθορίζουν το ενεργειακό 
τους μείγμα, η ποικιλομορφία του οποίου 
είναι θεμελιώδης για την εξασφάλιση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού·

ισορροπίας των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και η διαχείριση της κορύφωσης 
της ζήτησης και της παραγωγής θα είναι 
πιο περίπλοκες με ένα όλο και πιο 
αποκεντρωμένο μείγμα παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 
υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης 
έξυπνων δικτύων για την αντιμετώπιση 
αυτού του μετασχηματισμού· υπενθυμίζει 
ότι τα κράτη μέλη παραμένουν ελεύθερα 
να καθορίζουν το ενεργειακό τους μείγμα, 
η ποικιλομορφία του οποίου είναι 
θεμελιώδης για την εξασφάλιση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 204
Paolo Borchia
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η διατήρηση της 
ισορροπίας των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και η διαχείριση της κορύφωσης 
της ζήτησης και της παραγωγής θα είναι 
πιο περίπλοκες με ένα όλο και πιο 
αποκεντρωμένο μείγμα παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· 
υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη παραμένουν 
ελεύθερα να καθορίζουν το ενεργειακό 
τους μείγμα, η ποικιλομορφία του οποίου 
είναι θεμελιώδης για την εξασφάλιση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού·

14. επισημαίνει ότι η διατήρηση της 
ισορροπίας των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και η διαχείριση της κορύφωσης 
της ζήτησης και της παραγωγής θα είναι 
πιο περίπλοκες με ένα όλο και πιο 
αποκεντρωμένο μείγμα παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 
υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης 
έξυπνων δικτύων για την αντιμετώπιση 
αυτού του μετασχηματισμού· υπενθυμίζει 
ότι τα κράτη μέλη παραμένουν ελεύθερα 
να καθορίζουν το ενεργειακό τους μείγμα, 
η ποικιλομορφία του οποίου είναι 
θεμελιώδης για την εξασφάλιση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 205
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Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. τονίζει ότι οι διασυνδέσεις είναι 
πιο σημαντικές από ποτέ για να 
διασφαλιστεί η μεταφορά ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στις περιοχές όπου η 
ζήτηση θα είναι η μεγαλύτερη και να 
εξισορροπηθεί το ενεργειακό σύστημα 
στο σύνολό του· τονίζει την ανάγκη 
εφαρμογής της υποχρέωσης χρήσης 
τουλάχιστον του 70 % της υφιστάμενης 
ικανότητας διασύνδεσης που ορίζεται στο 
άρθρο 16 παράγραφος 8 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/943 στην εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 206
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. σημειώνει ότι οι υποδομές του 
δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει 
να ενισχυθούν περαιτέρω μέσω της 
ψηφιοποίησης και του αυτοματισμού, 
ώστε να εξασφαλιστεί ευελιξία στο 
σύστημα και να αξιοποιηθούν οι 
συνέργειες με άλλους ενεργειακούς 
φορείς· επισημαίνει ότι ένα έξυπνο, πιο 
ολοκληρωμένο σύστημα θα επιτρέψει την 
αύξηση της διείσδυσης της 
αποκεντρωμένης και ευέλικτης 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, καθώς και ένα εξαιρετικά 
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διασυνδεδεμένο σύστημα ηλεκτρικής 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 207
Claudia Gamon, Morten Petersen, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. αναγνωρίζει ότι η ευέλικτη 
συμπαραγωγή παρέχει μια 
μακροπρόθεσμη ενοποιημένη λύση 
αποθήκευσης ενέργειας για την ευελιξία 
των δικτύων ηλεκτροδότησης και την 
αποδοτικότητα της θέρμανσης, χάρη 
στην αποθήκευση θερμότητας που 
αποσυνδέει την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από την κατανάλωση 
θερμότητας· καλεί τα κράτη μέλη να 
διερευνήσουν περαιτέρω την ενοποίηση 
των τομέων, τα συστήματα έξυπνης 
ενέργειας και τη χρήση της πλεονάζουσας 
θερμότητας·

Or. en

Τροπολογία 208
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. τονίζει τη σημασία της 
ψηφιοποίησης ως βασικού στοιχείου για 
την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
ενός πιο αποδοτικού και ενοποιημένου 
ενεργειακού συστήματος· θα πρέπει να 
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δοθεί περισσότερη ισχύς στους πελάτες 
και η ζήτηση ενέργειας θα πρέπει να γίνει 
πιο ευέλικτη· επισημαίνει ότι η 
ψηφιοποίηση συνεπάγεται προκλήσεις, 
ιδίως όσον αφορά την ιδιωτική ζωή και 
την κυβερνοασφάλεια του ενεργειακού 
τομέα· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
εργαλεία κυβερνοασφάλειας για την 
αποφυγή επιθέσεων σε ενεργειακά δίκτυα· 
υπενθυμίζει ότι η χρήση συγκεκριμένων 
τεχνολογιών όπως οι ΤΠΕ, οι σύγχρονοι 
αισθητήρες, η τεχνητή νοημοσύνη, το 
διαδίκτυο των πραγμάτων, τα μεγάλα 
δεδομένα, τα διαστημικά συστήματα και 
οι υπηρεσίες μπορούν να 
βελτιστοποιήσουν την κατανάλωση 
ενέργειας και να οδηγήσουν στην 
απαλλαγή των ενεργειακών συστημάτων 
από τις ανθρακούχες εκπομπές· χαιρετίζει 
την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα 
την ψηφιοποίηση του ενεργειακού 
σχεδίου δράσης με σκοπό την ανάπτυξη 
μιας ανταγωνιστικής αγοράς ψηφιακών 
ενεργειακών υπηρεσιών που θα 
διασφαλίζει την προστασία του 
απορρήτου των δεδομένων και την 
κυριαρχία και θα υποστηρίζει τις 
επενδύσεις σε ψηφιακές ενεργειακές 
υποδομές·

Or. en

Τροπολογία 209
Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. επαναλαμβάνει ότι η ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού πρέπει να είναι 
εγγυημένη ανά πάσα στιγμή και είναι 
καίριας σημασίας τόσο για την οικονομία 
όσο και για την κοινωνία, είναι εν 
προκειμένω πεπεισμένο ότι η 
αποθήκευση ενέργειας θα αποτελέσει 
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βασικό παράγοντα για τη μετάβαση σε 
ένα ενεργειακό σύστημα χωρίς 
ανθρακούχες εκπομπές και πρέπει 
επομένως να θεωρείται ως ακρογωνιαίος 
λίθος της ενοποίησης των ενεργειακών 
συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 210
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν 
έχουν ακόμη επιτύχει τον στόχο τους για 
τη διασύνδεση της ηλεκτρικής ενέργειας 
σε ποσοστό 10 % έως το 2020· καλεί την 
Επιτροπή να υποστηρίξει καλύτερα τις 
εθνικές επενδύσεις μέσω του καταλόγου 
έργων κοινού ενδιαφέροντος· ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να επανεκκινήσει το έργο 
της ομάδας εμπειρογνωμόνων σχετικά με 
τους στόχους διασύνδεσης·

Or. en

Τροπολογία 211
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Μαρία Σπυράκη, Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επιβεβαιώνει την ανάγκη μείωσης 
των κανονιστικών φραγμών, βελτίωσης 

15. επιβεβαιώνει την ανάγκη μείωσης 
των κανονιστικών φραγμών, βελτίωσης 
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της πρόσβασης σε κεφάλαια και περαιτέρω 
στήριξης έργων αποθήκευσης ενέργειας 
κατά μήκος των δικτύων μεταφοράς και 
διανομής και στις περιοχές κατανάλωσης·

της πρόσβασης σε κεφάλαια και περαιτέρω 
στήριξης κάθε μορφής έργων 
αποθήκευσης ενέργειας που μπορούν να 
προσφέρουν υπηρεσίες μαζί με τα δίκτυα 
μεταφοράς και διανομής και στις περιοχές 
κατανάλωσης· υπενθυμίζει τη σημασία 
διασφάλισης της πλήρους 
διαλειτουργικότητας των διαφόρων 
συστημάτων μεταφοράς και 
αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που έχουν διασυνοριακή σημασία 
και συνδέονται με τρίτες χώρες· 
προτρέπει την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
την οδηγία φορολόγησης της ενέργειας, 
ώστε να μειωθεί το κόστος των φόρων 
και των εισφορών για τον ενεργειακό 
μετασχηματισμό και την αποθήκευση 
ενέργειας, αποφεύγοντας παράλληλα τις 
αδικαιολόγητες στρεβλώσεις της αγοράς 
εις βάρος άλλων πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 212
Paolo Borchia
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επιβεβαιώνει την ανάγκη μείωσης 
των κανονιστικών φραγμών, βελτίωσης 
της πρόσβασης σε κεφάλαια και περαιτέρω 
στήριξης έργων αποθήκευσης ενέργειας 
κατά μήκος των δικτύων μεταφοράς και 
διανομής και στις περιοχές κατανάλωσης·

15. επιβεβαιώνει την ανάγκη μείωσης 
των κανονιστικών φραγμών, βελτίωσης 
της πρόσβασης σε κεφάλαια για 
μετασκευή, αναπροσαρμογή της χρήσης 
ή ανάπτυξη νέων υποδομών και 
περαιτέρω στήριξης υπόγειων έργων 
αποθήκευσης φυσικού αερίου και 
υδρογόνου κατά μήκος των δικτύων 
μεταφοράς και διανομής και στις περιοχές 
κατανάλωσης για τη διαχείριση των 
αναγκών εξισορρόπησης του συστήματος 
σε βραχυπρόθεσμα και εποχιακά 
χρονοδιαγράμματα, με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο·
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Or. en

Τροπολογία 213
Ivo Hristov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επιβεβαιώνει την ανάγκη μείωσης 
των κανονιστικών φραγμών, βελτίωσης 
της πρόσβασης σε κεφάλαια και περαιτέρω 
στήριξης έργων αποθήκευσης ενέργειας 
κατά μήκος των δικτύων μεταφοράς και 
διανομής και στις περιοχές κατανάλωσης·

15. επιβεβαιώνει την ανάγκη μείωσης 
των κανονιστικών φραγμών και της 
υφιστάμενης διοικητικής επιβάρυνσης, 
βελτίωσης της πρόσβασης σε κεφάλαια και 
περαιτέρω στήριξης έργων αποθήκευσης 
ενέργειας, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη το εύρος των δαπανών σε 
ευρώ/MWh για την κατασκευή και τη 
λειτουργία της σχετικής τεχνολογίας 
αποθήκευσης, κατά μήκος των δικτύων 
μεταφοράς και διανομής και στις περιοχές 
κατανάλωσης·

Or. en

Τροπολογία 214
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επιβεβαιώνει την ανάγκη μείωσης 
των κανονιστικών φραγμών, βελτίωσης 
της πρόσβασης σε κεφάλαια και 
περαιτέρω στήριξης έργων αποθήκευσης 
ενέργειας κατά μήκος των δικτύων 
μεταφοράς και διανομής και στις 
περιοχές κατανάλωσης·

15. επαναλαμβάνει ότι η ευρωπαϊκή 
ικανότητα αποθήκευσης ενέργειας 
αποτελεί βασική πηγή ευελιξίας· 
επιβεβαιώνει την ανάγκη μείωσης των 
κανονιστικών φραγμών στην εγκατάσταση 
εξοπλισμού αποθήκευσης· καλεί την 
Επιτροπή να αξιολογήσει τον τρόπο 
εξάλειψης της δυνητικής διπλής 
φορολογίας στα έργα αποθήκευσης κατά 
την επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας 
2003/96/ΕΚ για τη φορολογία των 
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ενεργειακών προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 215
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επιβεβαιώνει την ανάγκη μείωσης 
των κανονιστικών φραγμών, βελτίωσης 
της πρόσβασης σε κεφάλαια και περαιτέρω 
στήριξης έργων αποθήκευσης ενέργειας 
κατά μήκος των δικτύων μεταφοράς και 
διανομής και στις περιοχές κατανάλωσης·

15. επιβεβαιώνει την ανάγκη μείωσης 
των κανονιστικών φραγμών, βελτίωσης 
της πρόσβασης σε κεφάλαια, σταδιακής 
κατάργησης των άμεσων και έμμεσων 
επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα και 
περαιτέρω στήριξης έργων αποθήκευσης 
ενέργειας κατά μήκος των δικτύων 
μεταφοράς και διανομής και στις περιοχές 
κατανάλωσης·

Or. en

Τροπολογία 216
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επιβεβαιώνει την ανάγκη μείωσης 
των κανονιστικών φραγμών, βελτίωσης 
της πρόσβασης σε κεφάλαια και περαιτέρω 
στήριξης έργων αποθήκευσης ενέργειας 
κατά μήκος των δικτύων μεταφοράς και 
διανομής και στις περιοχές κατανάλωσης·

15. επιβεβαιώνει την ανάγκη μείωσης 
των κανονιστικών φραγμών, βελτίωσης 
της πρόσβασης σε κεφάλαια και περαιτέρω 
στήριξης έργων αποθήκευσης ενέργειας 
κατά μήκος των δικτύων μεταφοράς και 
διανομής, μεταξύ άλλων, σε εγχώριο 
επίπεδο και στις περιοχές κατανάλωσης·

Or. en
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Τροπολογία 217
Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επιβεβαιώνει την ανάγκη μείωσης 
των κανονιστικών φραγμών, βελτίωσης 
της πρόσβασης σε κεφάλαια και περαιτέρω 
στήριξης έργων αποθήκευσης ενέργειας 
κατά μήκος των δικτύων μεταφοράς και 
διανομής και στις περιοχές 
κατανάλωσης·

15. επιβεβαιώνει την ανάγκη μείωσης 
των κανονιστικών φραγμών, βελτίωσης 
της πρόσβασης σε κεφάλαια, παροχής 
μακροπρόθεσμων ενδείξεων τιμών και 
περαιτέρω στήριξης έργων αποθήκευσης 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 218
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν την πρόσβαση σε κεφάλαια 
για όλα τα έργα αποθήκευσης ενέργειας, 
με έμφαση στον εκσυγχρονισμό των 
υφιστάμενων υποδομών· καλεί την 
Επιτροπή να λάβει περαιτέρω υπόψη την 
ανάγκη ανάπτυξης υποδομών 
αποθήκευσης στον επόμενο κατάλογο 
έργων κοινού ενδιαφέροντος και στην 
αναθεώρηση των κατευθυντήριων 
γραμμών σχετικά με τις κρατικές 
ενισχύσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος και την ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 219
Jakop G. Dalunde
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. υπογραμμίζει το ρόλο των 
επιλογών ευελιξίας στη μετάβαση από ένα 
ενεργειακό σύστημα που βασίζεται στην 
προσφορά σε ένα ενεργειακό σύστημα 
που βασίζεται στη ζήτηση, το οποίο θα 
επιτρέπει στους ενεργούς καταναλωτές να 
ανταποκρίνονται στη ζήτηση μέσω 
ψηφιακών λύσεων·

Or. en

Τροπολογία 220
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, 
Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. τονίζει την ανάγκη διατήρησης 
μιας τεχνολογικά ουδέτερης προσέγγισης 
για τη βιώσιμη αποθήκευση· σημειώνει, 
ωστόσο, με ανησυχία τη μεγάλη 
εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές 
μπαταριών ιόντων λιθίου· χαιρετίζει, 
συνεπώς, την προσέγγιση που 
προσδιορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο 
δράσης για τους συσσωρευτές, ιδίως τη 
διαφοροποίηση των πηγών πρώτων υλών, 
την πλήρη χρήση της εμπορικής 
πολιτικής της ΕΕ για τη διασφάλιση 
βιώσιμου και ασφαλούς εφοδιασμού και 
την ανάπτυξη κινήτρων για την 
κυκλικότητα, καθώς και τη δημιουργία 
της ευρωπαϊκής συμμαχίας για τους 
συσσωρευτές·

Or. en
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Τροπολογία 221
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει τον ρόλο που μπορεί 
να διαδραματίσει το πράσινο υδρογόνο 
στην εξισορρόπηση των δικτύων με τη 
χρήση τυχόν πλεονασματικής παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές·

16. υπενθυμίζει τον ρόλο που μπορεί 
να διαδραματίσει το πράσινο υδρογόνο 
στην ενσωμάτωση πρόσθετης ικανότητας 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και παροχής ευελιξίας στην 
εξισορρόπηση των δικτύων με τη χρήση 
τυχόν πλεονασματικής παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές· επισημαίνει ότι η βελτιστοποίηση 
και η ιεράρχηση της ανάπτυξης του 
ηλεκτρικού δικτύου δεν αποτελούν λύσεις 
και είναι καίριας σημασίας για την 
παραγωγή υδρογόνου από ανανεώσιμες 
πηγές·

Or. en

Τροπολογία 222
Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει τον ρόλο που μπορεί 
να διαδραματίσει το πράσινο υδρογόνο 
στην εξισορρόπηση των δικτύων με τη 
χρήση τυχόν πλεονασματικής παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές·

16. υπενθυμίζει τον πρόσθετο ρόλο 
που θα μπορούσε να διαδραματίσει το 
υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές στην 
εξισορρόπηση των δικτύων με τη χρήση 
τυχόν πλεονασματικής παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές πέρα από τις κύριες εφαρμογές της 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες 
εκπομπές των τομέων όπου είναι πιο 
δύσκολο να μειωθούν· 
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Τροπολογία 223
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Μαρία Σπυράκη, Henna Virkkunen, Hildegard Bentele, Sven 
Schulze, Pilar del Castillo Vera, Andrius Kubilius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει τον ρόλο που μπορεί 
να διαδραματίσει το πράσινο υδρογόνο 
στην εξισορρόπηση των δικτύων με τη 
χρήση τυχόν πλεονασματικής παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές·

16. υπενθυμίζει τον ρόλο που μπορεί 
να διαδραματίσει το χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών υδρογόνο από 
ανανεώσιμες πηγές στην εξισορρόπηση 
των δικτύων με τη χρήση οποιασδήποτε 
ηλεκτρικής ενέργειας· σημειώνει την 
ανάγκη να αναπτυχθούν οι τεχνολογίες 
και οι ικανότητες αποθήκευσης 
υδρογόνου και τον ρόλο που μπορούν να 
διαδραματίσουν το υδρογόνο και οι 
ηλεκτρολύτες από ανανεώσιμες πηγές 
στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στα 
δίκτυα και στην ενσωμάτωση του 
αυξανόμενου μεριδίου της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές·

Or. en

Τροπολογία 224
Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει τον ρόλο που μπορεί 
να διαδραματίσει το πράσινο υδρογόνο 
στην εξισορρόπηση των δικτύων με τη 
χρήση τυχόν πλεονασματικής παραγωγής 

16. υπενθυμίζει τον πρόσθετο ρόλο 
που θα μπορούσε να διαδραματίσει το 
πράσινο υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές 
στην εξισορρόπηση των δικτύων με τη 
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ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές·

χρήση τυχόν πλεονασματικής παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές πέρα από τις κύριες εφαρμογές της 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες 
εκπομπές των τομέων όπου είναι πιο 
δύσκολο να μειωθούν·

Or. en

Τροπολογία 225
Claudia Gamon, Bart Groothuis, Morten Petersen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει τον ρόλο που μπορεί 
να διαδραματίσει το πράσινο υδρογόνο 
στην εξισορρόπηση των δικτύων με τη 
χρήση τυχόν πλεονασματικής παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές·

16. υπενθυμίζει ότι το υδρογόνο από 
ανανεώσιμες πηγές που παράγεται με 
ηλεκτρόλυση χρησιμοποιώντας νερό και 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η 
υδροηλεκτρική ενέργεια, θα 
διαδραματίσει βασικό ρόλο όχι μόνο στην 
εξισορρόπηση των δικτύων αλλά και στην 
αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων 
ενέργειας για μεγάλο χρονικό διάστημα 
και στη διευκόλυνση της μεταφοράς του 
σε μεγάλες αποστάσεις· ως εκ τούτου, 
αναγνωρίζει τη συμβολή του στην 
εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 226
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει τον ρόλο που μπορεί 
να διαδραματίσει το πράσινο υδρογόνο 
στην εξισορρόπηση των δικτύων με τη 

16. υπενθυμίζει τον ρόλο που μπορούν 
να διαδραματίσουν οι διάφορες 
τεχνολογίες αποθήκευσης, οι τεχνολογίες 
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χρήση τυχόν πλεονασματικής παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές·

ηλεκτρικής ενέργειας για θερμότητα και 
το υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές στην 
εξισορρόπηση του ενεργειακού 
συστήματος με τη χρήση τυχόν 
πλεονασματικής παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

Or. en

Τροπολογία 227
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει τον ρόλο που μπορεί 
να διαδραματίσει το πράσινο υδρογόνο 
στην εξισορρόπηση των δικτύων με τη 
χρήση τυχόν πλεονασματικής παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές·

16. υπενθυμίζει τον ρόλο που μπορούν 
να διαδραματίσουν οι τεχνολογίες 
αποθήκευσης, οι τεχνολογίες μετατροπής 
ενέργειας σε θερμότητα και το υδρογόνο 
από ανανεώσιμες πηγές στην 
εξισορρόπηση του ενεργειακού 
συστήματος με τη χρήση τυχόν 
πλεονασματικής παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

Or. en

Τροπολογία 228
Paolo Borchia
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει τον ρόλο που μπορεί 
να διαδραματίσει το πράσινο υδρογόνο 
στην εξισορρόπηση των δικτύων με τη 
χρήση τυχόν πλεονασματικής παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές·

16. υπενθυμίζει τον ρόλο που μπορεί 
να διαδραματίσει το υδρογόνο στην 
εξισορρόπηση των δικτύων με τη χρήση 
τυχόν πλεονασματικής παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές μέσω της χρήσης των υφιστάμενων 
υποδομών φυσικού αερίου (μεταφορά και 
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αποθήκευση)·

Or. en

Τροπολογία 229
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει τον ρόλο που μπορεί 
να διαδραματίσει το πράσινο υδρογόνο 
στην εξισορρόπηση των δικτύων με τη 
χρήση τυχόν πλεονασματικής παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές·

16. επαναλαμβάνει τον ρόλο που 
μπορούν να διαδραματίσουν οι 
τεχνολογίες μετατροπής ενέργειας σε 
μορφή Χ στην εξισορρόπηση των δικτύων, 
ιδίως με την αποθήκευση της 
πλεονασματικής παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

Or. en

Τροπολογία 230
Sylvia Limmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει τον ρόλο που μπορεί 
να διαδραματίσει το πράσινο υδρογόνο 
στην εξισορρόπηση των δικτύων με τη 
χρήση τυχόν πλεονασματικής παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές·

16. υπενθυμίζει ότι η μετατροπή της 
ηλεκτρικής ενέργειας σε υδρογόνο (H2) 
δεν είναι οικονομικά αποδοτική και 
οδηγεί σε υψηλές απώλειες·

Or. de

Τροπολογία 231
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard, Sira Rego
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει τον ρόλο που μπορεί 
να διαδραματίσει το πράσινο υδρογόνο 
στην εξισορρόπηση των δικτύων με τη 
χρήση τυχόν πλεονασματικής παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές·

16. υπενθυμίζει τον ρόλο που μπορεί 
να διαδραματίσει το υδρογόνο από 
ανανεώσιμες πηγές στην εξισορρόπηση 
των δικτύων με τη χρήση τυχόν 
πλεονασματικής παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

Or. en

Τροπολογία 232
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. τονίζει ότι υπάρχουν διάφορα 
οικονομικά αποδοτικά μοντέλα 
παραγωγής, μεταφοράς και κατανάλωσης 
υδρογόνου· καλεί την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη αυτήν την ποικιλία αναγκών στις 
επικείμενες νομοθετικές προτάσεις της· 
καλεί την Επιτροπή να εγγυηθεί έναν 
θεμιτό και αποδοτικό ανταγωνισμό 
μεταξύ του υδρογόνου που εισάγεται από 
διεθνείς εταίρους και του υδρογόνου που 
παράγεται στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 233
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. αναγνωρίζει ότι οι τεχνολογίες 
μετατροπής ενέργειας σε αέριο και 
ενέργειας σε θερμότητα μπορούν να 
διαδραματίσουν βασικό ρόλο όσον αφορά 
την αποθήκευση ενέργειας μεγάλης 
κλίμακας, την κάλυψη της εποχιακής 
ζήτησης και την εξισορρόπηση του 
συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, επειδή 
είναι εύκολο να ενσωματωθούν στις 
υπάρχουσες υποδομές, να συμβάλουν 
στην εξισορρόπηση του δικτύου 
ηλεκτρικής ενέργειας και μπορούν να 
μεταφερθούν με οικονομικά αποδοτικό 
τρόπο σε μεγάλες αποστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 234
Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. τονίζει τον ρόλο που 
διαδραματίζει η ηλεκτρική κινητικότητα 
ως μορφή έξυπνης ενοποίησης των 
τομέων της ηλεκτρικής ενέργειας και των 
μεταφορών· τονίζει ότι ο εξηλεκτρισμός 
του τομέα των μεταφορών αυξάνει την 
ενεργειακή ανεξαρτησία της Ένωσης και 
παρέχει στα δίκτυα την ευελιξία να 
ενσωματώσουν καλύτερα τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 235
Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. τονίζει τον ρόλο που 
διαδραματίζει η ηλεκτρική κινητικότητα 
ως μορφή έξυπνης ενοποίησης των 
τομέων της ηλεκτρικής ενέργειας και των 
μεταφορών· τονίζει ότι ο εξηλεκτρισμός 
του τομέα των μεταφορών αυξάνει την 
ευρωπαϊκή ενεργειακή ανεξαρτησία και 
παρέχει στα δίκτυα την ευελιξία να 
ενσωματώσουν καλύτερα τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 236
Sven Schulze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. τονίζει την αποθηκευτική 
ικανότητα της υποδομής αερίου (δίκτυα 
και εγκαταστάσεις αποθήκευσης), η 
οποία, σε συνδυασμό με την παραγωγή 
φιλικού προς το περιβάλλον υδρογόνου, 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη 
σταθεροποίηση των ενεργειακών 
συστημάτων·

Or. de

Τροπολογία 237
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπενθυμίζει τη σημασία των 
διασυνδέσεων και της συνεργασίας μεταξύ 
των διαχειριστών δικτύων· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη δημιουργία 
περιφερειακών κέντρων συντονισμού 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943·

17. υπενθυμίζει τη σημασία των 
διασυνδέσεων και της συνεργασίας μεταξύ 
των διαχειριστών δικτύων· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της 
Επιτροπής ότι η στρατηγική για την 
ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων 
θα επιδιώξει μεγαλύτερες συνέργειες 
μεταξύ των υποδομών ενέργειας και 
μεταφορών, καθώς και την ανάγκη 
επίτευξης του στόχου διασύνδεσης της 
ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 15 % 
για το 2030· καλεί την Επιτροπή να 
αναλύσει την πρόοδο προς αυτόν τον 
στόχο διασύνδεσης της ηλεκτρικής 
ενέργειας και να εξετάσει τις 
ενδεδειγμένες δράσεις, μεταξύ άλλων στο 
πλαίσιο της αναθεώρησης του 
κανονισμού ΔΕΔ-Ε· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη δημιουργία 
περιφερειακών κέντρων συντονισμού 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943·

Or. en

Τροπολογία 238
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Henna Virkkunen, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπενθυμίζει τη σημασία των 
διασυνδέσεων και της συνεργασίας μεταξύ 
των διαχειριστών δικτύων· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη δημιουργία 
περιφερειακών κέντρων συντονισμού 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943·

17. υπενθυμίζει τη σημασία των 
διασυνδέσεων και της συνεργασίας μεταξύ 
των διαχειριστών δικτύων· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη δημιουργία 
περιφερειακών κέντρων συντονισμού 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943· 
πιστεύει ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί μια 
ολοκληρωμένη και διατομεακή 
προσέγγιση από τους ΔΣΜ για τον 
μελλοντικό σχεδιασμό των δικτύων, 
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καθώς και τη συνοχή με τους στόχους για 
το κλίμα και την ενέργεια και τα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 239
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπενθυμίζει τη σημασία των 
διασυνδέσεων και της συνεργασίας μεταξύ 
των διαχειριστών δικτύων· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη δημιουργία 
περιφερειακών κέντρων συντονισμού 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943·

17. υπενθυμίζει τη σημασία των 
διασυνδέσεων και της συνεργασίας μεταξύ 
των διαχειριστών δικτύων· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη δημιουργία 
περιφερειακών κέντρων συντονισμού 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 
για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 240
Paolo Borchia
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπενθυμίζει τη σημασία των 
διασυνδέσεων και της συνεργασίας μεταξύ 
των διαχειριστών δικτύων· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη δημιουργία 
περιφερειακών κέντρων συντονισμού 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943·

17. υπενθυμίζει τη σημασία των 
διασυνδέσεων και της συνεργασίας μεταξύ 
των διαχειριστών δικτύων· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη δημιουργία 
περιφερειακών κέντρων συντονισμού για 
το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943·

Or. en
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Τροπολογία 241
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπενθυμίζει τη σημασία των 
διασυνδέσεων και της συνεργασίας μεταξύ 
των διαχειριστών δικτύων· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη δημιουργία 
περιφερειακών κέντρων συντονισμού 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943·

17. υπενθυμίζει τη σημασία των 
διασυνδέσεων και της συνεργασίας μεταξύ 
των διαχειριστών δικτύων· σημειώνει τη 
δημιουργία περιφερειακών κέντρων 
συντονισμού δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
2019/943·

Or. en

Τροπολογία 242
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπενθυμίζει τη σημασία των 
διασυνδέσεων και της συνεργασίας μεταξύ 
των διαχειριστών δικτύων· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη δημιουργία 
περιφερειακών κέντρων συντονισμού 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943·

17. υπενθυμίζει τη σημασία 
μεγιστοποίησης του εμπορίου ηλεκτρικής 
ενέργειας στις διασυνδέσεις και της 
συνεργασίας μεταξύ των διαχειριστών 
δικτύων· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για τη δημιουργία περιφερειακών κέντρων 
συντονισμού δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
2019/943 και καλεί τα τελευταία να 
λάβουν δεόντως υπόψη την ενοποίηση 
των ενεργειακών συστημάτων στις 
δραστηριότητές τους·

Or. en

Τροπολογία 243
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
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Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Μαρία Σπυράκη, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Sven 
Schulze, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
τους διαφορετικούς τρόπους περαιτέρω 
ενθάρρυνσης της ανάπτυξης μιας 
ευρωπαϊκής αγοράς με ευελιξία της 
ζήτησης·

18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διερευνήσουν τους διαφορετικούς 
τρόπους περαιτέρω ενθάρρυνσης, μέσω 
αποτελεσματικών κινήτρων, της 
ανάπτυξης μιας ευρωπαϊκής αγοράς με 
ευελιξία της ζήτησης, δυνατοτήτων 
αποθήκευσης ενέργειας και 
εξισορρόπησης του δικτύου ηλεκτρικής 
ενέργειας· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για τα ευέλικτα ολοκληρωμένα 
ενεργειακά συστήματα που στοχεύουν 
στη βελτιστοποίηση του τομέα 
τηλεθέρμανσης/τηλεψύξης, η οποία θα 
συμβάλλει στην εξισορρόπηση του 
ηλεκτρικού δικτύου, την οικονομικά 
αποδοτική χρήση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και την ενσωμάτωση 
της απορριπτόμενης θερμότητας σε 
τοπικό/περιφερειακό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 244
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει τους διαφορετικούς τρόπους 
περαιτέρω ενθάρρυνσης της ανάπτυξης 
μιας ευρωπαϊκής αγοράς με ευελιξία της 
ζήτησης·

18. υπενθυμίζει ότι τα μέτρα από την 
πλευρά της ζήτησης και η βελτιωμένη 
διαχείριση από την πλευρά της ζήτησης 
μπορούν να προσφέρουν καλύτερη 
ευελιξία·

Or. en
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Τροπολογία 245
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
τους διαφορετικούς τρόπους περαιτέρω 
ενθάρρυνσης της ανάπτυξης μιας 
ευρωπαϊκής αγοράς με ευελιξία της 
ζήτησης·

18. επισημαίνει τα πλεονεκτήματα 
ενός συστήματος πολλαπλών 
κατευθύνσεων στο οποίο οι καταναλωτές 
διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στον 
ενεργειακό εφοδιασμό· καλεί την 
Επιτροπή να διερευνήσει τους 
διαφορετικούς τρόπους περαιτέρω 
ενθάρρυνσης της ανάπτυξης μιας 
ευρωπαϊκής αγοράς με ευελιξία της 
ζήτησης και να διερευνήσει τις ευκαιρίες 
κοινών προτύπων που απαιτούνται για να 
εξασφαλιστεί με οικονομικά αποδοτικό 
τρόπο ότι η τεχνολογία τελικής χρήσης 
μπορεί να εξασφαλίσει ευελιξία τελικής 
χρήσης·

Or. en

Τροπολογία 246
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
τους διαφορετικούς τρόπους περαιτέρω 
ενθάρρυνσης της ανάπτυξης μιας 
ευρωπαϊκής αγοράς με ευελιξία της 
ζήτησης·

18. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
τους διαφορετικούς τρόπους περαιτέρω 
ενθάρρυνσης της ανάπτυξης μιας 
ευρωπαϊκής αγοράς με ευελιξία της 
ζήτησης για παράδειγμα μέσω 
ποσοτικοποίησης των σχετικών 
δυνατοτήτων και αξιολόγησης της 
ενεργοποίησης των προσδιορισμένων 
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δυνατοτήτων απόκρισης ζήτησης στο 
κόστος του ενεργειακού συστήματος· 
καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν 
επειγόντως στο εθνικό τους δίκαιο τους 
κανόνες σχετικά με την ανταπόκριση στη 
ζήτηση και τη συγκέντρωση που 
κατοχυρώνονται στη νομοθεσία για την 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 7α·
_________________
7α Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας· 
κανονισμός (ΕΕ) 2019/943 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, για 
την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 247
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
τους διαφορετικούς τρόπους περαιτέρω 
ενθάρρυνσης της ανάπτυξης μιας 
ευρωπαϊκής αγοράς με ευελιξία της 
ζήτησης·

18. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
τους διαφορετικούς τρόπους περαιτέρω 
ενθάρρυνσης της ανάπτυξης μιας 
ευρωπαϊκής αγοράς με ευελιξία της 
ζήτησης· επαναλαμβάνει ότι οι πολίτες θα 
πρέπει πάντα να έχουν τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν και να επωφελούνται από 
όλες τις μορφές ευελιξίας από την πλευρά 
της ζήτησης και θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται να το πράξουν, ιδίως σε 
τομείς όπως η κινητικότητα, όπου η 
ενεργός συμμετοχή είναι καίριας 
σημασίας·

Or. en
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Τροπολογία 248
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Nicola Danti, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
τους διαφορετικούς τρόπους περαιτέρω 
ενθάρρυνσης της ανάπτυξης μιας 
ευρωπαϊκής αγοράς με ευελιξία της 
ζήτησης·

18. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
τους διαφορετικούς τρόπους περαιτέρω 
ενθάρρυνσης της ανάπτυξης μιας 
ευρωπαϊκής αγοράς με ευελιξία της 
ζήτησης· ζητεί την ταχεία εφαρμογή της 
οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 για την εσωτερική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τις 
διατάξεις της σχετικά με την 
ανταπόκριση από την πλευρά της 
ζήτησης·

Or. en

Τροπολογία 249
Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
τους διαφορετικούς τρόπους περαιτέρω 
ενθάρρυνσης της ανάπτυξης μιας 
ευρωπαϊκής αγοράς με ευελιξία της 
ζήτησης·

18. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
τους διαφορετικούς τρόπους περαιτέρω 
ενθάρρυνσης της ανάπτυξης μιας 
ευρωπαϊκής αγοράς με ευελιξία της 
ζήτησης, ιδίως μέσω υβριδικών λύσεων 
θέρμανσης·

Or. en

Τροπολογία 250
Patrizia Toia, Nicolás González Casares

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. υπενθυμίζει τη σημασία της 
αντιμετώπισης των κινδύνων 
κυβερνοασφάλειας στον ενεργειακό τομέα 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ανθεκτικότητα του συστήματος 
ηλεκτρικής ενέργειας· επισημαίνει ότι ο 
αυξανόμενος αριθμός συνδεδεμένων 
προϊόντων, όπως οι αντλίες θερμότητας, 
τα ηλεκτρικά οχήματα και οι έξυπνοι 
μετρητές, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο 
κυβερνοεπιθέσεων στο ηλεκτρικό 
σύστημα· καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει ταχέως αυτούς τους 
κινδύνους θέτοντας υψηλό επίπεδο 
προστασίας στον κυβερνοχώρο για τα 
συνδεδεμένα προϊόντα στο πλαίσιο του 
κώδικα δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για 
την κυβερνοασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 251
Paolo Borchia
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει περαιτέρω τις δυνατότητες 
των τεχνολογιών για τη μετατροπή 
μορφών ενέργειας, όπως η μετατροπή 
ενέργειας σε φυσικό αέριο· καλεί την 
Επιτροπή να θεσπίσει ένα πλαίσιο που θα 
επιτρέπει στους διαχειριστές δικτύων να 
επενδύουν και να λειτουργούν υποδομές 
μετατροπής ενέργειας σε φυσικό αέριο 
σύμφωνα με τις αρχές της πρόσβασης 
τρίτων·

Or. en
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Τροπολογία 252
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, 
Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. υπογραμμίζει τις δυνατότητες 
αποθήκευσης και ευελιξίας της 
ανάπτυξης τεχνολογιών «όχημα προς 
δίκτυο» και σημειώνει ότι θα απαιτήσουν 
τη διαλειτουργικότητα των ενεργειακών 
συστημάτων και των ηλεκτρικών 
οχημάτων·

Or. en

Τροπολογία 253
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Μαρία Σπυράκη, Henna Virkkunen, Pascal Arimont, Sven 
Schulze, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. δηλώνει ότι ένα πιο 
αποκεντρωμένο και καλύτερα ενοποιημένο 
ενεργειακό σύστημα απαιτεί μια καλύτερη 
πρόβλεψη της ζήτησης ενέργειας· τονίζει 
εν προκειμένω τον καίριο ρόλο των 
στατιστικών και μετεωρολογικών 
δεδομένων· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αναπτύξουν μια εσωτερική 
αγορά ψηφιακών ενεργειακών 
τεχνολογιών·

19. δηλώνει ότι ένα πιο 
αποκεντρωμένο, βασισμένο σε 
ανανεώσιμες πηγές και καλύτερα 
ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα απαιτεί 
μια καλύτερη πρόβλεψη της ζήτησης 
ενέργειας και αντιστοίχιση με την 
προσφορά και την αποθήκευση από 
διαφορετικούς ενεργειακούς φορείς· 
τονίζει εν προκειμένω τον καίριο ρόλο της 
ψηφιοποίησης για την επεξεργασία των 
στατιστικών και μετεωρολογικών 
δεδομένων· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αναπτύξουν μια εσωτερική 
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αγορά ψηφιακών ενεργειακών 
τεχνολογιών· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για την πρόθεση της Επιτροπής να 
εγκρίνει ένα σχέδιο δράσης για την 
ψηφιοποίηση της ενέργειας με σκοπό την 
προώθηση της τεχνολογικής ηγεσίας της 
ΕΕ και ενός πιο ολοκληρωμένου 
ενεργειακού συστήματος με έξυπνες 
λύσεις σε συγκεκριμένους τομείς (έξυπνα 
δίκτυα, πιο αποτελεσματικές και 
ασφαλείς μεταφορές, εξοικονόμηση 
ενέργειας στα κτίρια), πιο ενεργού ρόλου 
των καταναλωτών και βελτιωμένης 
χρηματοδότησης για την περίοδο 2021-
2027·

Or. en

Τροπολογία 254
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. δηλώνει ότι ένα πιο 
αποκεντρωμένο και καλύτερα ενοποιημένο 
ενεργειακό σύστημα απαιτεί μια καλύτερη 
πρόβλεψη της ζήτησης ενέργειας· τονίζει 
εν προκειμένω τον καίριο ρόλο των 
στατιστικών και μετεωρολογικών 
δεδομένων· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αναπτύξουν μια εσωτερική 
αγορά ψηφιακών ενεργειακών 
τεχνολογιών·

19. δηλώνει ότι ένα πιο 
αποκεντρωμένο και καλύτερα ενοποιημένο 
ενεργειακό σύστημα απαιτεί μια καλύτερη 
πρόβλεψη της ζήτησης και της προσφοράς 
ενέργειας· τονίζει εν προκειμένω τον 
καίριο ρόλο της απόκρισης ζήτησης, της 
έξυπνης φόρτισης, των έξυπνων δικτύων 
και των στατιστικών και μετεωρολογικών 
δεδομένων· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αναπτύξουν μια εσωτερική 
αγορά ψηφιακών ενεργειακών 
τεχνολογιών· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 
να υιοθετήσουν τον δείκτη ευφυούς 
ετοιμότητας που αναπτύχθηκε στο 
πλαίσιο της νομοθεσίας για τα κτίρια8α 
προκειμένου να αξιοποιήσουν τις 
δυνατότητες ευελιξίας από την πλευρά 
της ζήτησης στο επίπεδο των κτιρίων·
_________________
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8α Κατ᾽ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 
της Επιτροπής, της 14.10.2020, για τη 
συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 
2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη 
θέσπιση προαιρετικού κοινού 
συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την αξιολόγηση της ευφυούς 
ετοιμότητας των κτιρίων C(2020) 6930.

Or. en

Τροπολογία 255
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. δηλώνει ότι ένα πιο 
αποκεντρωμένο και καλύτερα ενοποιημένο 
ενεργειακό σύστημα απαιτεί μια καλύτερη 
πρόβλεψη της ζήτησης ενέργειας· τονίζει 
εν προκειμένω τον καίριο ρόλο των 
στατιστικών και μετεωρολογικών 
δεδομένων· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αναπτύξουν μια εσωτερική 
αγορά ψηφιακών ενεργειακών 
τεχνολογιών·

19. δηλώνει ότι ένα πιο 
αποκεντρωμένο και καλύτερα ενοποιημένο 
ενεργειακό σύστημα απαιτεί μια καλύτερη 
πρόβλεψη της ζήτησης ενέργειας· τονίζει 
εν προκειμένω τον καίριο ρόλο των 
στατιστικών και μετεωρολογικών 
δεδομένων· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αναπτύξουν μια εσωτερική 
αγορά ψηφιακών ενεργειακών 
τεχνολογιών· τονίζει ότι αυτό θα 
απαιτήσει περισσότερα κοινά πρότυπα 
για την ανταλλαγή δεδομένων· 
υπογραμμίζει την αυξανόμενη ανάγκη 
διασφάλισης του απορρήτου των 
δεδομένων και της κυβερνοασφάλειας σε 
ένα όλο και πιο ευφυές ενεργειακό 
σύστημα·

Or. en

Τροπολογία 256
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. δηλώνει ότι ένα πιο 
αποκεντρωμένο και καλύτερα ενοποιημένο 
ενεργειακό σύστημα απαιτεί μια καλύτερη 
πρόβλεψη της ζήτησης ενέργειας· τονίζει 
εν προκειμένω τον καίριο ρόλο των 
στατιστικών και μετεωρολογικών 
δεδομένων· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αναπτύξουν μια εσωτερική 
αγορά ψηφιακών ενεργειακών 
τεχνολογιών·

19. υπενθυμίζει ότι ένα πραγματικά 
ολοκληρωμένο ενεργειακό σύστημα είναι 
κατ’ αρχάς αποκεντρωμένο, 
αξιοποιώντας στο έπακρο τους τοπικούς 
ανανεώσιμους πόρους και συνδέοντας 
όλες τις σχετικές υποδομές· δηλώνει ότι 
ένα πιο αποκεντρωμένο και καλύτερα 
ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα απαιτεί 
μια καλύτερη πρόβλεψη της ζήτησης 
ενέργειας· τονίζει εν προκειμένω τον 
καίριο ρόλο των στατιστικών και 
μετεωρολογικών δεδομένων· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν μια εσωτερική αγορά 
ψηφιακών ενεργειακών τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 257
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. δηλώνει ότι ένα πιο 
αποκεντρωμένο και καλύτερα ενοποιημένο 
ενεργειακό σύστημα απαιτεί μια καλύτερη 
πρόβλεψη της ζήτησης ενέργειας· τονίζει 
εν προκειμένω τον καίριο ρόλο των 
στατιστικών και μετεωρολογικών 
δεδομένων· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αναπτύξουν μια εσωτερική 
αγορά ψηφιακών ενεργειακών 
τεχνολογιών·

19. δηλώνει ότι ένα πιο 
αποκεντρωμένο και καλύτερα ενοποιημένο 
ενεργειακό σύστημα απαιτεί μια καλύτερη 
πρόβλεψη της ζήτησης ενέργειας· τονίζει 
εν προκειμένω τον καίριο ρόλο των 
στατιστικών και μετεωρολογικών 
δεδομένων· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα 
στην κυβερνοασφάλεια, στην προστασία 
δεδομένων· υπενθυμίζει την ανάγκη 
ρύθμισης της αγοράς ψηφιακών 
ενεργειακών τεχνολογιών·

Or. en
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Τροπολογία 258
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. επαναλαμβάνει τον καίριο ρόλο 
του Οργανισμού Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) 
στην ενοποίηση των ενεργειακών 
συστημάτων και στην εφαρμογή της 
ενεργειακής νομοθεσίας της ΕΕ· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι ο οργανισμός διαθέτει 
επαρκή μέσα για την εκπλήρωση των 
αποστολών του·

Or. en

Τροπολογία 259
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Διασφάλιση της ενεργειακής 
προσβασιμότητας για όλους τους 
καταναλωτές

Το ενεργειακό σύστημα ως μοχλός 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής προόδου 
και δημιουργίας πράσινων θέσεων 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 260
Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Robert Roos, Rob 
Rooken

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Διασφάλιση της ενεργειακής 
προσβασιμότητας για όλους τους 
καταναλωτές

Διασφάλιση της ενεργειακής 
προσβασιμότητας και οικονομικής 
προσιτότητας για όλους τους καταναλωτές

Or. en

Τροπολογία 261
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Διασφάλιση της ενεργειακής 
προσβασιμότητας για όλους τους 
καταναλωτές

Διασφάλιση της προσβασιμότητας του 
ενεργειακού συστήματος για όλους τους 
πολίτες

Or. en

Τροπολογία 262
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Διασφάλιση της ενεργειακής 
προσβασιμότητας για όλους τους 
καταναλωτές

Διασφάλιση της ενεργειακής 
προσβασιμότητας για όλους τους πολίτες

Or. en

Τροπολογία 263
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. επισημαίνει την ανάγκη ενός 
καταρτισμένου και ειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού για την επιτυχή 
ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων· 
είναι πεπεισμένο ότι μια ισχυρή 
κοινωνική εταιρική σχέση και συλλογικές 
συμβάσεις θα καταστήσουν τον 
ενεργειακό τομέα πιο καινοτόμο και θα 
δημιουργήσουν απασχόληση υψηλής 
ποιότητας· τονίζει τη σημασία 
δημιουργίας και προώθησης της 
κοινωνικής εταιρικής σχέσης σε 
αναδυόμενους υποτομείς του ενεργειακού 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 264
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. τονίζει την ανάγκη για μια δίκαιη 
μετάβαση και καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την επιτυχία 
μιας δίκαιης μετάβασης σε όλες τις 
σχετικές νομοθετικές προτάσεις·

Or. en

Τροπολογία 265
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπενθυμίζει ότι πρωταρχικός 
στόχος της δράσης της ΕΕ στον τομέα της 
ενέργειας είναι η διασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει τις αναγκαίες 
νομοθετικές αλλαγές προκειμένου να 
διασφαλιστούν ίσα δικαιώματα για όλους 
τους καταναλωτές και μη στρεβλωμένες 
ενδείξεις τιμών που αντικατοπτρίζουν το 
πραγματικό κόστος της ενέργειας και τη 
συμβολή της στην απαλλαγή της 
οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
πρωτοβουλία αναθεώρησης της οδηγία 
2003/96/ΕΚ·

20. υπενθυμίζει ότι πρωταρχικός 
στόχος της δράσης της ΕΕ στον τομέα της 
ενέργειας είναι η διασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει τις αναγκαίες 
νομοθετικές αλλαγές προκειμένου να 
διασφαλιστούν ίσα δικαιώματα για όλους 
τους καταναλωτές και μη στρεβλωμένες 
ενδείξεις τιμών που αντικατοπτρίζουν το 
πραγματικό κόστος της ενέργειας και τη 
συμβολή της στην απαλλαγή της 
οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές· 
τονίζει τη σημασία της καθοδήγησης των 
πελατών προς την πιο ενεργειακά 
αποδοτική και φθηνότερη επιλογή 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες 
εκπομπές, βάσει τιμών που 
αντικατοπτρίζουν σωστά το κόστος του 
φορέα ενέργειας που χρησιμοποιείται· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
πρωτοβουλία αναθεώρησης της οδηγίας 
2003/96/ΕΚ· καλεί τα κράτη μέλη να 
καταργήσουν τους αδικαιολόγητους 
φόρους και τις εισφορές για να 
διασφαλίσουν την εναρμόνιση της 
φορολογίας, να προωθήσουν καθαρές 
καινοτόμες τεχνολογίες και να 
διασφαλίσουν ανταγωνιστικό ενεργειακό 
κόστος στην Ευρώπη· καλεί τα κράτη 
μέλη να επιδιώξουν τη σταδιακή 
κατάργηση όλων των άμεσων και 
έμμεσων επιδοτήσεων για τα ορυκτά 
καύσιμα·

Or. en

Τροπολογία 266
Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπενθυμίζει ότι πρωταρχικός 
στόχος της δράσης της ΕΕ στον τομέα της 
ενέργειας είναι η διασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει τις αναγκαίες 
νομοθετικές αλλαγές προκειμένου να 
διασφαλιστούν ίσα δικαιώματα για όλους 
τους καταναλωτές και μη στρεβλωμένες 
ενδείξεις τιμών που αντικατοπτρίζουν το 
πραγματικό κόστος της ενέργειας και τη 
συμβολή της στην απαλλαγή της 
οικονομίας από τις ανθρακούχες 
εκπομπές· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για την πρωτοβουλία αναθεώρησης της 
οδηγία 2003/96/ΕΚ·

20. υπενθυμίζει ότι πρωταρχικός 
στόχος της δράσης της ΕΕ στον τομέα της 
ενέργειας είναι η διασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει τις αναγκαίες 
νομοθετικές αλλαγές προκειμένου να 
διασφαλιστούν ίσα δικαιώματα για όλους 
τους καταναλωτές και μη στρεβλωμένες 
ενδείξεις τιμών που αντικατοπτρίζουν το 
πραγματικό κόστος της ενέργειας της 
οικονομίας· σημειώνει την πρωτοβουλία 
αναθεώρησης της οδηγίας 2003/96/ΕΚ και 
επισημαίνει την ανάγκη να ληφθούν 
υπόψη οι κοινωνικοοικονομικοί και 
σχετικοί με τη διανομή παράγοντες που 
καθορίζουν τον συντελεστή ενεργειακού 
φόρου σε οποιαδήποτε χώρα και ότι η 
αύξηση του κόστους των καυσίμων και 
των προϊόντων υψηλής έντασης ενέργειας 
συνεπάγεται μεγαλύτερο ποσοστό 
απώλειας της συνολικής κατανάλωσης 
για τα φτωχότερα νοικοκυριά, διότι τα 
αγαθά αυτά συχνά περιλαμβάνουν 
σχετικά μεγάλα μερίδια προϋπολογισμών 
νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος·

Or. en

Τροπολογία 267
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπενθυμίζει ότι πρωταρχικός 
στόχος της δράσης της ΕΕ στον τομέα της 
ενέργειας είναι η διασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει τις αναγκαίες 
νομοθετικές αλλαγές προκειμένου να 
διασφαλιστούν ίσα δικαιώματα για όλους 
τους καταναλωτές και μη στρεβλωμένες 

20. υπενθυμίζει ότι πρωταρχικός 
στόχος της δράσης της ΕΕ στον τομέα της 
ενέργειας είναι η διασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς «λαμβανομένης 
υπόψη της απαίτησης να προστατευθεί 
και να βελτιωθεί το περιβάλλον»9a· καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει τις αναγκαίες 
νομοθετικές αλλαγές προκειμένου να 
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ενδείξεις τιμών που αντικατοπτρίζουν το 
πραγματικό κόστος της ενέργειας και τη 
συμβολή της στην απαλλαγή της 
οικονομίας από τις ανθρακούχες 
εκπομπές· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για την πρωτοβουλία αναθεώρησης της 
οδηγία 2003/96/ΕΚ·

διασφαλιστούν ένα ευνοϊκό πλαίσιο και 
ίσοι όροι ανταγωνισμού10α για τους 
ενεργούς καταναλωτές και μη 
στρεβλωμένες ενδείξεις τιμών που 
αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κόστος 
της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του 
εξωτερικού κόστους, για να καθοριστεί η 
συμβολή τους στην ενεργειακή μετάβαση· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
πρωτοβουλία αναθεώρησης της οδηγίας 
2003/96/ΕΚ και μετατροπής της σε μέσο 
ευθυγράμμισης των φορολογικών 
πολιτικών με τους ενεργειακούς και 
κλιματικούς στόχους για το 2030 και το 
2050·

_________________
9α Άρθρο 194 της ΣΛΕΕ: 1. Στο πλαίσιο 
της εγκαθίδρυσης και λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς και λαμβανομένης 
υπόψη της απαίτησης να προστατευθεί 
και να βελτιωθεί το περιβάλλον, η 
πολιτική της Ένωσης στον τομέα της 
ενέργειας, σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ 
κρατών μελών, έχει ως στόχο: α) να 
διασφαλίζει τη λειτουργία της αγοράς 
ενέργειας· β) να διασφαλίζει τον 
ενεργειακό εφοδιασμό της Ένωσης· γ) και 
να προωθεί την ενεργειακή απόδοση και 
την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και 
την ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, και δ) να προωθεί τη 
διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων.
10α Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, 
σχετικά με κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας· 
κανονισμός (ΕΕ) 2019/943 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, για 
την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Or. en
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Τροπολογία 268
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Μαρία Σπυράκη, Henna Virkkunen, Pascal Arimont, Sven 
Schulze, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπενθυμίζει ότι πρωταρχικός 
στόχος της δράσης της ΕΕ στον τομέα της 
ενέργειας είναι η διασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει τις αναγκαίες 
νομοθετικές αλλαγές προκειμένου να 
διασφαλιστούν ίσα δικαιώματα για όλους 
τους καταναλωτές και μη στρεβλωμένες 
ενδείξεις τιμών που αντικατοπτρίζουν το 
πραγματικό κόστος της ενέργειας και τη 
συμβολή της στην απαλλαγή της 
οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
πρωτοβουλία αναθεώρησης της οδηγία 
2003/96/ΕΚ·

20. υπενθυμίζει ότι πρωταρχικός 
στόχος της δράσης της ΕΕ στον τομέα της 
ενέργειας είναι η διασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς· καλεί την 
Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα 
προκειμένου να διασφαλιστεί η καλή 
λειτουργία των αγορών ενέργειας και να 
διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή του 
κεκτημένου για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της 
δέσμης μέτρων για την καθαρή ενέργεια, 
των ίσων δικαιωμάτων για όλα τα 
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και να 
τους βοηθήσει να συνεισφέρουν στην 
απαλλαγή της οικονομίας από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία 
αναθεώρησης της οδηγίας 2003/96/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 269
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπενθυμίζει ότι πρωταρχικός 
στόχος της δράσης της ΕΕ στον τομέα της 
ενέργειας είναι η διασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει τις αναγκαίες 
νομοθετικές αλλαγές προκειμένου να 

20. υπενθυμίζει ότι πρωταρχικός 
στόχος της δράσης της ΕΕ στον τομέα της 
ενέργειας είναι η διασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει τις αναγκαίες 
νομοθετικές αλλαγές προκειμένου να 
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διασφαλιστούν ίσα δικαιώματα για όλους 
τους καταναλωτές και μη στρεβλωμένες 
ενδείξεις τιμών που αντικατοπτρίζουν το 
πραγματικό κόστος της ενέργειας και τη 
συμβολή της στην απαλλαγή της 
οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
πρωτοβουλία αναθεώρησης της οδηγία 
2003/96/ΕΚ·

ευθυγραμμιστούν τα δικαιώματα και τα 
μέσα προστασίας των καταναλωτών 
στους τομείς του φυσικού αερίου και της 
τηλεθέρμανσης με εκείνα της ηλεκτρικής 
ενέργειας για όλους τους καταναλωτές και 
να διασφαλιστούν μη στρεβλωμένες 
ενδείξεις τιμών που αντικατοπτρίζουν το 
πραγματικό κόστος της ενέργειας και τη 
συμβολή της στην απαλλαγή της 
οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
πρωτοβουλία αναθεώρησης της οδηγίας 
2003/96/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 270
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπενθυμίζει ότι πρωταρχικός 
στόχος της δράσης της ΕΕ στον τομέα 
της ενέργειας είναι η διασφάλιση της 
εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς· καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει τις αναγκαίες 
νομοθετικές αλλαγές προκειμένου να 
διασφαλιστούν ίσα δικαιώματα για όλους 
τους καταναλωτές και μη στρεβλωμένες 
ενδείξεις τιμών που αντικατοπτρίζουν το 
πραγματικό κόστος της ενέργειας και τη 
συμβολή της στην απαλλαγή της 
οικονομίας από τις ανθρακούχες 
εκπομπές· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για την πρωτοβουλία αναθεώρησης της 
οδηγία 2003/96/ΕΚ·

20. υπενθυμίζει ότι ο ευρωπαϊκός 
πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων 
δηλώνει ότι κάθε άνθρωπος έχει 
δικαίωμα πρόσβασης σε βασικές 
υπηρεσίες καλής ποιότητας, στις οποίες 
περιλαμβάνονται η ύδρευση, η 
αποχέτευση, η ενέργεια, οι μεταφορές, οι 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και οι 
ψηφιακές επικοινωνίες και, ως εκ τούτου, 
υποστηρίζεται η πρόσβαση σε τέτοιες 
υπηρεσίες ειδικά για όσους έχουν ανάγκη· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν την ενεργειακή φτώχεια 
και να προστατεύσουν τα ευάλωτα 
νοικοκυριά θεσπίζοντας δικαίωμα στην 
ενέργεια και απαγόρευση της 
αποσύνδεσης·

Or. en

Τροπολογία 271
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Paolo Borchia
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπενθυμίζει ότι πρωταρχικός 
στόχος της δράσης της ΕΕ στον τομέα της 
ενέργειας είναι η διασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει τις αναγκαίες 
νομοθετικές αλλαγές προκειμένου να 
διασφαλιστούν ίσα δικαιώματα για όλους 
τους καταναλωτές και μη στρεβλωμένες 
ενδείξεις τιμών που αντικατοπτρίζουν το 
πραγματικό κόστος της ενέργειας και τη 
συμβολή της στην απαλλαγή της 
οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
πρωτοβουλία αναθεώρησης της οδηγία 
2003/96/ΕΚ·

20. υπενθυμίζει ότι ένας από τους 
σημαντικότερους στόχους της δράσης της 
ΕΕ στον τομέα της ενέργειας είναι η 
διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της 
αγοράς· καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
τις αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές 
προκειμένου να διασφαλιστούν ευκαιρίες 
πρόσβασης για όλους τους καταναλωτές 
και μη στρεβλωμένες ενδείξεις τιμών που 
αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κόστος 
της ενέργειας και τη συμβολή της στη 
διαδικασία απαλλαγής της οικονομίας από 
τις ανθρακούχες εκπομπές· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία 
αναθεώρησης της οδηγίας 2003/96/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 272
Ivo Hristov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπενθυμίζει ότι πρωταρχικός 
στόχος της δράσης της ΕΕ στον τομέα της 
ενέργειας είναι η διασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει τις αναγκαίες 
νομοθετικές αλλαγές προκειμένου να 
διασφαλιστούν ίσα δικαιώματα για όλους 
τους καταναλωτές και μη στρεβλωμένες 
ενδείξεις τιμών που αντικατοπτρίζουν το 
πραγματικό κόστος της ενέργειας και τη 
συμβολή της στην απαλλαγή της 
οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 

20. υπενθυμίζει ότι πρωταρχικός 
στόχος της δράσης της ΕΕ στον τομέα της 
ενέργειας είναι η διασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει τις αναγκαίες 
νομοθετικές αλλαγές προκειμένου να 
διασφαλιστούν ίσα δικαιώματα για όλους 
τους καταναλωτές, αντιμετωπίζοντας 
παράλληλα την ενεργειακή φτώχεια, και 
μη στρεβλωμένες ενδείξεις τιμών που 
αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κόστος 
της ενέργειας και τη συμβολή της στην 
απαλλαγή της οικονομίας από τις 
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πρωτοβουλία αναθεώρησης της οδηγία 
2003/96/ΕΚ·

ανθρακούχες εκπομπές· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία 
αναθεώρησης της οδηγίας 2003/96/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 273
Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπενθυμίζει ότι πρωταρχικός 
στόχος της δράσης της ΕΕ στον τομέα της 
ενέργειας είναι η διασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει τις αναγκαίες 
νομοθετικές αλλαγές προκειμένου να 
διασφαλιστούν ίσα δικαιώματα για όλους 
τους καταναλωτές και μη στρεβλωμένες 
ενδείξεις τιμών που αντικατοπτρίζουν το 
πραγματικό κόστος της ενέργειας και τη 
συμβολή της στην απαλλαγή της 
οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
πρωτοβουλία αναθεώρησης της οδηγία 
2003/96/ΕΚ·

20. υπενθυμίζει ότι πρωταρχικός 
στόχος της δράσης της ΕΕ στον τομέα της 
ενέργειας είναι η διασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει τις αναγκαίες 
νομοθετικές αλλαγές προκειμένου να 
διασφαλιστούν ίσα δικαιώματα για όλους 
τους καταναλωτές και μη στρεβλωμένες 
ενδείξεις τιμών που αντικατοπτρίζουν το 
πραγματικό κόστος της ενέργειας που 
παρέχεται στους καταναλωτές και τη 
συμβολή της στην απαλλαγή της 
οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
πρωτοβουλία αναθεώρησης της οδηγίας 
2003/96/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 274
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πρωτοβουλία αναθεώρησης της 
οδηγίας 2003/96/ΕΚ για τη φορολογία της 
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ενέργειας· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενσωματώσουν τους 
κλιματικούς στόχους στην εν λόγω 
οδηγία· τονίζει την ανάγκη αναθεώρησης 
του πεδίου εφαρμογής της και 
διαφοροποίησης των ορυκτών αερίων και 
καυσίμων από τα αέρια και καύσιμα 
μηδενικών και χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών από ανανεώσιμες πηγές 
προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη 
εναλλακτικών λύσεων απαλλαγμένων από 
ανθρακούχες εκπομπές·

Or. en

Τροπολογία 275
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. συμφωνεί με την ανάλυση της 
Επιτροπής σχετικά με τις συνεχιζόμενες 
επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα, τις 
ανεπαρκείς ενδείξεις τιμών του ΣΕΔΕ, τις 
μη σχετιζόμενες με την ενέργεια χρεώσεις 
και το γεγονός ότι το εξωτερικό κόστος 
δεν εσωτερικεύεται και ζητεί να 
επιλυθούν τα γνωστά προβλήματα μέσω 
αποτελεσματικών κανονιστικών μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 276
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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21. είναι πεπεισμένο για την ανάγκη 
να ενθαρρυνθούν οι καταναλωτές 
ενέργειας να δραστηριοποιηθούν 
περισσότερο· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τα εναπομένοντα εμπόδια 
στην ιδιοκατανάλωση, ιδίως για τους 
βιομηχανικούς καταναλωτές·

21. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την έναρξη ισχύος των διατάξεων της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που 
επιτρέπουν στους ενεργούς καταναλωτές 
να συμμετέχουν πλήρως στην αγορά και 
να αποκομίζουν τα οφέλη των 
δραστηριοτήτων τους· καλεί την 
Επιτροπή να αξιολογήσει τα εναπομένοντα 
εμπόδια στην ιδιοκατανάλωση, μεταξύ 
άλλων για τους βιομηχανικούς 
καταναλωτές· ζητεί διαφανή 
πληροφόρηση σχετικά με τις κλιματικές 
επιπτώσεις των ενεργειακών επιλογών 
στο πλαίσιο της προγραμματισμένης 
εκστρατείας ενημέρωσης των 
καταναλωτών· 

Or. en

Τροπολογία 277
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. είναι πεπεισμένο για την ανάγκη να 
ενθαρρυνθούν οι καταναλωτές ενέργειας 
να δραστηριοποιηθούν περισσότερο· 
καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα 
εναπομένοντα εμπόδια στην 
ιδιοκατανάλωση, ιδίως για τους 
βιομηχανικούς καταναλωτές·

21. είναι πεπεισμένο για την ανάγκη να 
δοθεί η δυνατότητα στους καταναλωτές 
ενέργειας και στις ενεργειακές κοινότητες 
να διαμορφώσουν ενεργά το ενεργειακό 
σύστημα και να δημιουργήσουν 
κοινωνικά, περιβαλλοντικά και 
οικονομικά οφέλη· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τα εναπομένοντα εμπόδια 
στην ιδιοκατανάλωση που αντιμετωπίζουν 
η βιομηχανία και οι μεμονωμένοι 
παραγωγοί-καταναλωτές, να βελτιώσει το 
κανονιστικό πλαίσιο που θα επέτρεπε 
στους παραγωγούς-καταναλωτές 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να 
παράγουν, να καταναλώνουν, να 
αποθηκεύουν και να πωλούν ηλεκτρική 
ενέργεια χωρίς να αντιμετωπίζουν 
επιβαρύνσεις·

Or. en
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Τροπολογία 278
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. είναι πεπεισμένο για την ανάγκη να 
ενθαρρυνθούν οι καταναλωτές ενέργειας 
να δραστηριοποιηθούν περισσότερο· καλεί 
την Επιτροπή να αξιολογήσει τα 
εναπομένοντα εμπόδια στην 
ιδιοκατανάλωση, ιδίως για τους 
βιομηχανικούς καταναλωτές·

21. είναι πεπεισμένο για την ανάγκη να 
ενθαρρυνθούν οι καταναλωτές ενέργειας 
να δραστηριοποιηθούν περισσότερο· καλεί 
την Επιτροπή να αξιολογήσει τα 
εναπομένοντα εμπόδια στην 
ιδιοκατανάλωση, ιδίως για τους 
βιομηχανικούς καταναλωτές, και να λάβει 
μέτρα για να εξασφαλίσει ίσους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ των διαχειριστών 
των συστημάτων διανομής· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενδυναμώσουν τους πολίτες και να 
εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους μέσω 
των κατάλληλων κινήτρων και 
τεχνολογιών, ιδίως των ευφυών δικτύων·

Or. en

Τροπολογία 279
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. είναι πεπεισμένο για την ανάγκη να 
ενθαρρυνθούν οι καταναλωτές ενέργειας 
να δραστηριοποιηθούν περισσότερο· καλεί 
την Επιτροπή να αξιολογήσει τα 
εναπομένοντα εμπόδια στην 
ιδιοκατανάλωση, ιδίως για τους 
βιομηχανικούς καταναλωτές·

21. είναι πεπεισμένο για την ανάγκη να 
ενθαρρυνθούν οι καταναλωτές ενέργειας 
να δραστηριοποιηθούν περισσότερο· καλεί 
την Επιτροπή να αξιολογήσει τα 
εναπομένοντα εμπόδια για να διευκολυνθεί 
η ανάπτυξη ιδιοκατανάλωσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
κοινοτήτων ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, ιδίως για νοικοκυριά που έχουν 
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χαμηλό εισόδημα ή είναι ευάλωτα και για 
τους βιομηχανικούς καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 280
Paolo Borchia
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. είναι πεπεισμένο για την ανάγκη 
να ενθαρρυνθούν οι καταναλωτές 
ενέργειας να δραστηριοποιηθούν 
περισσότερο· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τα εναπομένοντα εμπόδια 
στην ιδιοκατανάλωση, ιδίως για τους 
βιομηχανικούς καταναλωτές·

21. ενθαρρύνει προγράμματα παροχής 
κινήτρων ώστε οι καταναλωτές ενέργειας 
να γίνουν περισσότερο προορατικοί· καλεί 
την Επιτροπή να αξιολογήσει τα 
εναπομένοντα εμπόδια στην 
ιδιοκατανάλωση και να καταρτίσει ένα 
σχέδιο που θα την καταστήσει πιο 
ελκυστική για τους τελικούς χρήστες·

Or. en

Τροπολογία 281
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. τονίζει ότι ένα ενοποιημένο 
ενεργειακό σύστημα διασφαλίζει την 
προσβασιμότητα της ενέργειας σε όλους 
τους καταναλωτές, ιδίως σε εκείνους από 
νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα ή 
ευάλωτα νοικοκυριά·

Or. en
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Τροπολογία 282
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. επισημαίνει τις δυνατότητες 
ενδυνάμωσης των καταναλωτών στα 
ενοποιημένα συστήματα ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές προκειμένου να 
παράγουν, να καταναλώνουν, να 
αποθηκεύουν και να πωλούν ενέργεια· 
θεωρεί ότι παρέχουν επίσης ευκαιρίες 
στις κοινότητες ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές να προωθήσουν την 
ενεργειακή απόδοση σε επίπεδο 
νοικοκυριού και να καταπολεμήσουν την 
ενεργειακή φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία 283
Paolo Borchia
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επιβεβαιώνει τις δυνατότητες των 
ενεργειακών κοινοτήτων και των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων να αναπτύξουν την 
πρόσβαση σε πιο βιώσιμη ενέργεια, ιδίως 
για τις απομακρυσμένες και νησιωτικές 
περιοχές και τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές·

22. επιβεβαιώνει τις δυνατότητες των 
ενεργειακών κοινοτήτων και των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων να προωθήσουν μια 
πιο οικονομικά και περιβαλλοντικά 
βιώσιμη πρόσβαση στην ενέργεια· καλεί 
την Επιτροπή να διευκολύνει την 
αποτελεσματική δημιουργία και βελτίωση 
των ενεργειακών κοινοτήτων παρέχοντας 
στους Ευρωπαίους πολίτες και στα 
τοπικά ιδρύματα βελτιωμένη 
γραφειοκρατία, ειδικές δεξιότητες και 
χρηματικά κίνητρα·
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Or. en

Τροπολογία 284
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Robert Roos, Rob Rooken

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επιβεβαιώνει τις δυνατότητες των 
ενεργειακών κοινοτήτων και των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων να αναπτύξουν την 
πρόσβαση σε πιο βιώσιμη ενέργεια, ιδίως 
για τις απομακρυσμένες και νησιωτικές 
περιοχές και τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές·

22. σημειώνει ότι η COVID-19 
συνέβαλε στην εντατικοποίηση της 
ενεργειακής φτώχειας στην ΕΕ και, όσο 
συνεχίζεται η κρίση, το ποσοστό του 
κόστους αγοράς ενέργειας στους 
προϋπολογισμούς των νοικοκυριών θα 
αυξηθεί έντονα, τονίζει συνεπώς ότι είναι 
σημαντικό να αναπτυχθεί ένας κοινός 
ορισμός της ενεργειακής φτώχειας και να 
παρακολουθείται στη συνέχεια το 
ποσοστό ενεργειακής φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 285
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επιβεβαιώνει τις δυνατότητες των 
ενεργειακών κοινοτήτων και των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων να αναπτύξουν την 
πρόσβαση σε πιο βιώσιμη ενέργεια, ιδίως 
για τις απομακρυσμένες και νησιωτικές 
περιοχές και τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές·

22. επιβεβαιώνει τις δυνατότητες των 
ενεργειακών κοινοτήτων σε ένα 
αποκεντρωμένο ενεργειακό σύστημα που 
βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων να αναπτύξουν την 
πρόσβαση σε βιώσιμη ενέργεια, να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχική 
διακυβέρνηση, να αντιμετωπίσουν την 
ενεργειακή φτώχεια, να δημιουργήσουν 
τοπικές θέσεις εργασίας και να 
ενισχύσουν τις τοπικές κοινότητες·
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Or. en

Τροπολογία 286
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επιβεβαιώνει τις δυνατότητες των 
ενεργειακών κοινοτήτων και των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων να αναπτύξουν την 
πρόσβαση σε πιο βιώσιμη ενέργεια, ιδίως 
για τις απομακρυσμένες και νησιωτικές 
περιοχές και τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές·

22. επισημαίνει τις δυνατότητες των 
ενεργειακών κοινοτήτων των πολιτών και 
των πολύ μικρών επιχειρήσεων σε ένα 
ολοκληρωμένο ενεργειακό σύστημα, όπου 
μπορούν να αναπτύξουν την πρόσβαση σε 
πιο βιώσιμη, προσιτή και κοινόχρηστη 
ενέργεια, ιδίως για τις απομακρυσμένες και 
νησιωτικές περιοχές και τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 287
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επιβεβαιώνει τις δυνατότητες των 
ενεργειακών κοινοτήτων και των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων να αναπτύξουν την 
πρόσβαση σε πιο βιώσιμη ενέργεια, ιδίως 
για τις απομακρυσμένες και νησιωτικές 
περιοχές και τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές·

22. επιβεβαιώνει τις δυνατότητες των 
ενεργειακών κοινοτήτων και των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων να αναπτύξουν την 
πρόσβαση σε βιώσιμη ενέργεια παντού 
στην Ευρώπη και καλεί τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν και να ευνοήσουν ένα 
πλαίσιο για την ενίσχυση της συμμετοχής 
τους·

Or. en

Τροπολογία 288
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Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. υπενθυμίζει ότι ο τομέας της 
ενέργειας παρέχει ουσιαστική δημόσια 
υπηρεσία· καλεί τα κράτη μέλη να 
αναλάβουν την ευθύνη είτε μέσω 
κανονιστικών ρυθμίσεων, δημόσιου 
προγραμματισμού είτε απευθείας 
παροχής υπηρεσιών, όπου ο ιδιωτικός 
τομέας δεν ανταποκρίνεται στις 
μελλοντικές κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προκλήσεις·

Or. en

Τροπολογία 289
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
κανόνες που να επιτρέπουν στις 
ενεργειακές κοινότητες των πολιτών να 
συμμετέχουν περαιτέρω στην ενοποίηση 
των ενεργειακών συστημάτων, για 
παράδειγμα μέσω της σύνδεσης με 
δίκτυα θέρμανσης, με τη φόρτιση 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων ή με συσκευές 
αποθήκευσης ή απόκρισης ζήτησης 
παράλληλα με την παραγωγή ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές·

Or. en

Τροπολογία 290
Margarita de la Pisa Carrión
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εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Pietro Fiocchi, Jessica Stegrud, Robert Roos, Rob Rooken

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. σημειώνει ότι ο κίνδυνος αύξησης 
της ενεργειακής φτώχειας αποτελεί 
πραγματική απειλή· τονίζει συνεπώς ότι 
είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένας 
κοινός ορισμός της ενεργειακής φτώχειας 
και στη συνέχεια να παρακολουθείται το 
ποσοστό ενεργειακής φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 291
Margarita de la Pisa Carrión
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Pietro Fiocchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. επαναλαμβάνει την υπόσχεση της 
«πράσινης νέας συμφωνίας» ότι δεν θα 
μείνει κανείς στο περιθώριο· σημειώνει εν 
προκειμένω ότι είναι υψίστης σημασίας η 
μετατροπή των δεξιοτήτων των 
εργαζομένων σε τομείς που 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο εξαφάνισης 
μέσω της πράσινης μετάβασης· καλεί την 
Επιτροπή να παρουσιάσει περισσότερα 
και κατάλληλα σχέδια τα οποία θα 
παράσχουν στους εργαζομένους 
κατευθυντήριες οδηγίες ώστε να μην 
εξαφανιστούν από τους αναδυόμενους 
τομείς·

Or. en
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Τροπολογία 292
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel Bompard, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. ενθαρρύνει τις πόλεις και τους 
δήμους να αναλάβουν την ευθύνη της 
μετάβασης προς ένα βιώσιμο 
ενοποιημένο, βασισμένο σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας ενεργειακό σύστημα 
προσαρμοσμένο στις τοπικές ανάγκες και 
προτιμήσεις· είναι πεπεισμένο ότι η εκ 
νέου δημοτικοποίηση μπορεί να αποφέρει 
οφέλη στους πολίτες, τους καταναλωτές 
και το περιβάλλον και να προωθήσει την 
καινοτομία στον ενεργειακό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 293
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. επισημαίνει τις δυνατότητες 
περαιτέρω αξιοποίησης της ηλιακής 
ενέργειας σε επίπεδο διανομής από τους 
πολίτες, τις βιομηχανίες και τον δημόσιο 
τομέα· καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει 
μια ευρωπαϊκή εκστρατεία για την 
αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στις 
οροφές των κτιρίων με σκοπό την 
προώθηση των επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 294
Jakop G. Dalunde
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22γ. υπογραμμίζει την ανάγκη 
αποτελεσματικής αντιμετώπισης της 
ισότητας και της ένταξης στο πλαίσιο της 
ενοποίησης του ενεργειακού τομέα, ιδίως 
όσον αφορά τη συμμετοχή και την 
ισότητα των αμοιβών· ζητεί να 
δρομολογηθεί μια ευρωπαϊκή τομεακή 
πρωτοβουλία για τις γυναίκες με σκοπό 
να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν 
τα εμπόδια και να δημιουργηθούν δίκτυα 
και πρότυπα· 

Or. en

Τροπολογία 295
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Διασφάλιση της ηγετικής θέσης της 
Ευρώπης στις τεχνολογίες καθαρής 
ενέργειας

Διασφάλιση της ηγετικής θέσης της 
Ευρώπης στις τεχνολογίες ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές

Or. en

Τροπολογία 296
Paolo Borchia
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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23. υπενθυμίζει ότι ένας από τους 
στόχους της Ενεργειακής Ένωσης είναι η 
μείωση της εξάρτησής μας από τις 
εισαγωγές· θεωρεί ότι η δημιουργία 
συνεργειών μπορεί να συμβάλει στην 
επίτευξη αυτού του στόχου·

23. υπενθυμίζει ότι ένας από τους 
στόχους της Ενεργειακής Ένωσης είναι η 
διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας· 
πιστεύει ότι οι εισαγωγές αερίων χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών από 
ανανεώσιμες πηγές μέσω αγωγών ή 
ευρωπαϊκών τερματικών σταθμών 
εισαγωγής θα είναι αναγκαία για την 
κάλυψη της ευρωπαϊκής ζήτησης εκτός 
από την εγχώρια παραγωγή· θεωρεί ότι η 
δημιουργία συνεργειών μπορεί να 
συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου·

Or. en

Τροπολογία 297
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Nicola Danti, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπενθυμίζει ότι ένας από τους 
στόχους της Ενεργειακής Ένωσης είναι η 
μείωση της εξάρτησής μας από τις 
εισαγωγές· θεωρεί ότι η δημιουργία 
συνεργειών μπορεί να συμβάλει στην 
επίτευξη αυτού του στόχου·

23. υπενθυμίζει ότι ένας από τους 
στόχους της Ενεργειακής Ένωσης είναι η 
μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές· 
καλεί την ΕΕ να διδαχθεί από την 
τρέχουσα οικονομική κρίση και να 
καταβάλλει προσπάθειες για μεγαλύτερη 
αυτονομία σε στρατηγικές αλυσίδες 
αξίας· θεωρεί ότι η δημιουργία συνεργειών 
μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη αυτού 
του στόχου·

Or. en

Τροπολογία 298
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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23. υπενθυμίζει ότι ένας από τους 
στόχους της Ενεργειακής Ένωσης είναι η 
μείωση της εξάρτησής μας από τις 
εισαγωγές· θεωρεί ότι η δημιουργία 
συνεργειών μπορεί να συμβάλει στην 
επίτευξη αυτού του στόχου·

23. υπενθυμίζει ότι ένας από τους 
στόχους της Ενεργειακής Ένωσης είναι η 
μείωση της εξάρτησής μας από τις 
εισαγωγές· θεωρεί ότι η βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης, η επέκταση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η 
δημιουργία συνεργειών μπορεί να 
συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου·

Or. en

Τροπολογία 299
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπενθυμίζει ότι ένας από τους 
στόχους της Ενεργειακής Ένωσης είναι η 
μείωση της εξάρτησής μας από τις 
εισαγωγές· θεωρεί ότι η δημιουργία 
συνεργειών μπορεί να συμβάλει στην 
επίτευξη αυτού του στόχου·

23. υπενθυμίζει ότι ένας από τους 
στόχους της Ενεργειακής Ένωσης είναι η 
μείωση της εξάρτησής μας από τις 
εισαγωγές· θεωρεί ότι η ενεργειακή 
απόδοση και η μετάβαση σε βιώσιμους, 
εγχώριους ανανεώσιμους πόρους μπορούν 
να συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του 
στόχου·

Or. en

Τροπολογία 300
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Μαρία Σπυράκη, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Sven 
Schulze, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπενθυμίζει ότι ένας από τους 
στόχους της Ενεργειακής Ένωσης είναι η 

23. υπενθυμίζει ότι ένας από τους 
στόχους της Ενεργειακής Ένωσης είναι η 
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μείωση της εξάρτησής μας από τις 
εισαγωγές· θεωρεί ότι η δημιουργία 
συνεργειών μπορεί να συμβάλει στην 
επίτευξη αυτού του στόχου·

μείωση της εξάρτησής μας από τις 
εισαγωγές και η διασφάλιση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού· θεωρεί ότι η 
δημιουργία συνεργειών μπορεί να 
συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου·

Or. en

Τροπολογία 301
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. επισημαίνει τη μείωση του 
κόστους των τεχνολογιών ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, τις δυνατότητες της 
ψηφιοποίησης και των αναδυόμενων 
τεχνολογιών στους συσσωρευτές, τις 
αντλίες θερμότητας, τα ηλεκτρικά 
οχήματα ή το υδρογόνο που προσφέρουν 
την ευκαιρία να επιταχυνθεί η απαλλαγή 
της οικονομίας μας από τις ανθρακούχες 
εκπομπές· τονίζει την ανάγκη 
αξιοποίησης των αποκεντρωμένων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 
αποτελεσματικής ενσωμάτωσης 
διαφορετικών φορέων ενέργειας, 
αποφεύγοντας ταυτόχρονα τη ρύπανση 
και την απώλεια βιοποικιλότητας·

Or. en

Τροπολογία 302
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24



AM\1220002EL.docx 171/185 PE661.966v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπογραμμίζει τη σημασία της 
επέκτασης της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών τεχνολογιών προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αυτονομία της ΕΕ στον 
στρατηγικό τομέα της ενέργειας· καλεί 
την Επιτροπή να στηρίξει την έρευνα και 
την καινοτομία μέσω των διαφόρων 
διαρθρωτικών και τομεακών ταμείων· 
υπενθυμίζει την παγκόσμια ηγετική θέση 
της Ένωσης στις τεχνολογίες μέτρησης 
των δορυφορικών εκπομπών·

24. υπογραμμίζει τη σημασία της 
επέκτασης της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών τεχνολογιών, καθώς και την 
ανάγκη να διασφαλιστεί η ενεργειακή 
δημοκρατία για τους πολίτες της· καλεί 
την Επιτροπή να στηρίξει την έρευνα και 
την καινοτομία σε διεργασίες και 
εφαρμογές για την ενεργειακή μετάβαση 
μέσω των διαφόρων διαρθρωτικών, 
σχετικών με την ανάκαμψη και τομεακών 
ταμείων· υπενθυμίζει την παγκόσμια 
ηγετική θέση της Ένωσης στην τεχνολογία 
ηλεκτρολυτών, στην κατασκευή 
ολοκληρωμένων ηλιακών φωτοβολταϊκών 
συστημάτων και άλλων τεχνολογιών 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς 
και στις τεχνολογίες μέτρησης των 
δορυφορικών εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 303
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Μαρία Σπυράκη, Henna Virkkunen, Hildegard Bentele, Sven 
Schulze, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπογραμμίζει τη σημασία της 
επέκτασης της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών τεχνολογιών προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αυτονομία της ΕΕ στον 
στρατηγικό τομέα της ενέργειας· καλεί την 
Επιτροπή να στηρίξει την έρευνα και την 
καινοτομία μέσω των διαφόρων 
διαρθρωτικών και τομεακών ταμείων· 
υπενθυμίζει την παγκόσμια ηγετική θέση 
της Ένωσης στις τεχνολογίες μέτρησης 
των δορυφορικών εκπομπών·

24. υπογραμμίζει τη σημασία της 
επέκτασης της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών τεχνολογιών προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αυτονομία της ΕΕ στον 
στρατηγικό τομέα της ενέργειας· καλεί την 
Επιτροπή να στηρίξει την έρευνα και την 
καινοτομία μέσω των διαφόρων 
διαρθρωτικών και τομεακών ταμείων 
ακολουθώντας μια τεχνολογικά ουδέτερη 
προσέγγιση· υπενθυμίζει την παγκόσμια 
ηγετική θέση της Ένωσης στις τεχνολογίες 
μέτρησης των δορυφορικών εκπομπών· 
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τονίζει ότι θα πρέπει να εξεταστούν 
συγκεκριμένα οι τεχνολογίες όπου η 
Ευρώπη έχει παγκόσμια ηγετική θέση και 
εγχώριες αλυσίδες αξίας·

Or. en

Τροπολογία 304
Paolo Borchia
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπογραμμίζει τη σημασία της 
επέκτασης της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών τεχνολογιών προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αυτονομία της ΕΕ στον 
στρατηγικό τομέα της ενέργειας· καλεί την 
Επιτροπή να στηρίξει την έρευνα και την 
καινοτομία μέσω των διαφόρων 
διαρθρωτικών και τομεακών ταμείων· 
υπενθυμίζει την παγκόσμια ηγετική θέση 
της Ένωσης στις τεχνολογίες μέτρησης 
των δορυφορικών εκπομπών·

24. υπογραμμίζει τη σημασία της 
επέκτασης της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών τεχνολογιών προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αυτονομία της ΕΕ στον 
στρατηγικό τομέα της ενέργειας· καλεί την 
Επιτροπή να ξεπεράσει τους 
κανονιστικούς φραγμούς και να δώσει τη 
δυνατότητα στους φορείς εκμετάλλευσης 
υποδομών φυσικού αερίου να 
διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη 
διαδικασία απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· καλεί την 
Επιτροπή να στηρίξει την έρευνα και την 
καινοτομία μέσω των διαφόρων 
διαρθρωτικών και τομεακών ταμείων· 
υπενθυμίζει την παγκόσμια ηγετική θέση 
της Ένωσης στις τεχνολογίες μέτρησης 
των δορυφορικών εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 305
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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24. υπογραμμίζει τη σημασία της 
επέκτασης της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών τεχνολογιών προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αυτονομία της ΕΕ στον 
στρατηγικό τομέα της ενέργειας· καλεί 
την Επιτροπή να στηρίξει την έρευνα και 
την καινοτομία μέσω των διαφόρων 
διαρθρωτικών και τομεακών ταμείων· 
υπενθυμίζει την παγκόσμια ηγετική θέση 
της Ένωσης στις τεχνολογίες μέτρησης 
των δορυφορικών εκπομπών·

24. τονίζει τη σημασία μιας δημόσιας 
βιομηχανικής πολιτικής που προωθεί 
βιώσιμες τεχνολογίες και παραγωγικές 
ικανότητες στην Ένωση για την κάλυψη 
των αναγκών της μετάβασης προς ένα 
βιώσιμο, απαλλαγμένο από τις 
ανθρακούχες εκπομπές ενεργειακό 
σύστημα· τονίζει ότι αυτό απαιτεί 
δημόσιο σχεδιασμό, δημοκρατική 
διακυβέρνηση και ουσιαστική 
υποστήριξη για μια ισχυρή βιομηχανική 
βάση· υπενθυμίζει τις ικανότητες της 
Ένωσης στις τεχνολογίες μέτρησης των 
δορυφορικών εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 306
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, 
Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπογραμμίζει τη σημασία της 
επέκτασης της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών τεχνολογιών προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αυτονομία της ΕΕ στον 
στρατηγικό τομέα της ενέργειας· καλεί την 
Επιτροπή να στηρίξει την έρευνα και την 
καινοτομία μέσω των διαφόρων 
διαρθρωτικών και τομεακών ταμείων· 
υπενθυμίζει την παγκόσμια ηγετική θέση 
της Ένωσης στις τεχνολογίες μέτρησης 
των δορυφορικών εκπομπών·

24. υπογραμμίζει τη σημασία της 
επέκτασης της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών τεχνολογιών προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αυτονομία της ΕΕ στον 
στρατηγικό τομέα της ενέργειας· καλεί την 
Επιτροπή να στηρίξει την έρευνα και την 
καινοτομία μέσω των διαφόρων 
διαρθρωτικών και τομεακών ταμείων· 
υπενθυμίζει την παγκόσμια ηγετική θέση 
της Ένωσης στις τεχνολογίες μέτρησης 
των δορυφορικών εκπομπών, και ιδίως 
στην υπηρεσία Copernicus για την 
παρακολούθηση της ατμόσφαιρας· 
υπενθυμίζει την εμπειρογνωσία του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων 
Μετεωρολογικών Προγνώσεων στην 
πρόβλεψη του καιρού και, συνεπώς, στην 
πρόβλεψη των διακυμάνσεων στη ζήτηση 
ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 307
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπογραμμίζει τη σημασία της 
επέκτασης της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών τεχνολογιών προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αυτονομία της ΕΕ στον 
στρατηγικό τομέα της ενέργειας· καλεί την 
Επιτροπή να στηρίξει την έρευνα και την 
καινοτομία μέσω των διαφόρων 
διαρθρωτικών και τομεακών ταμείων· 
υπενθυμίζει την παγκόσμια ηγετική θέση 
της Ένωσης στις τεχνολογίες μέτρησης 
των δορυφορικών εκπομπών·

24. υπογραμμίζει τη σημασία της 
επέκτασης της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών τεχνολογιών προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αυτονομία της ΕΕ στον 
στρατηγικό τομέα της ενέργειας· καλεί την 
Επιτροπή να στηρίξει την έρευνα και την 
καινοτομία μέσω των διαφόρων 
διαρθρωτικών και τομεακών ταμείων· 
υπενθυμίζει την παγκόσμια ηγετική θέση 
της Ένωσης στις τεχνολογίες μέτρησης 
των δορυφορικών εκπομπών· χαιρετίζει τη 
δημιουργία του Μηχανισμού Δίκαιης 
Μετάβασης και του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης που θα υποστηρίξουν τα 
εδάφη και θα μειώσουν τις περιφερειακές 
ανισότητες στα κράτη μέλη που 
αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες 
προκλήσεις όσον αφορά τη μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 308
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. επισημαίνει τις πρωτοποριακές 
καινοτομίες και τεχνολογίες διεργασιών 
που πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω στο 
πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της 
αποτελεσματικής στρατηγικής 
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ενοποίησης του τομέα: 
- υψηλής απόδοσης παραγωγή χάλυβα με 
υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές, που 
συνδυάζει την ανακύκλωση χάλυβα και 
τη μόνιμη παραγωγή σιδήρου με μόνιμη 
διαμόρφωση μέσω χύτευσης,
- τηλεθέρμανση με υπόγεια μεταφορά της 
πλεονάζουσας θερμότητας, 
- έξυπνη φόρτιση και αλλαγή του τρόπου 
εκτέλεσης των μεταφορών, 
- βιώσιμη αντικατάσταση των 
πετροχημικών και αγροχημικών 
προϊόντων και των σχετικών διεργασιών 
τους, 
- νέα γενιά παραγωγής και ανακύκλωσης 
συσσωρευτών, 
- τεχνολογίες εμβύθισης σε υγρό για τα 
κέντρα δεδομένων, που μειώνουν 
σημαντικά τις ενεργειακές ανάγκες και 
την πλεονάζουσα θερμότητα·

Or. en

Τροπολογία 309
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, 
Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. σημειώνει με ανησυχία ότι τα 
συμπεράσματα της έκθεσης σχετικά με 
την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης 
του 2020 υπογραμμίζουν τη μείωση των 
επενδύσεων στην έρευνα και την 
καινοτομία στις τεχνολογίες καθαρής 
ενέργειας· επαναλαμβάνει τον καίριο ρόλο 
της στήριξης της ΕΕ για την έρευνα και 
την καινοτομία, και ιδιαίτερα την 
ανατρεπτική καινοτομία· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τον αυξημένο 
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προϋπολογισμό για την έρευνα στο 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» που 
ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τη δημιουργία του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 310
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
έρευνας και της καινοτομίας ως βασικού 
παράγοντα για τη δημιουργία και την 
εκμετάλλευση νέων συνεργειών στο 
ενεργειακό σύστημα·

Or. en

Τροπολογία 311
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Nicola Danti, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. επισημαίνει την αξία της 
καθιερωμένης ευρωπαϊκής 
εμπειρογνωσίας στην ενοποίηση των 
ενεργειακών συστημάτων και καλεί τα 
κράτη μέλη να εκτιμήσουν αυτήν την 
εμπειρογνωσία και να συμβάλουν στη 
μεταφορά της από τον τομέα της 
ενέργειας από ορυκτές πηγές στους 
τομείς της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και χαμηλών ανθρακούχων 
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εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 312
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για 
τις στρατηγικές αλυσίδες αξίας· ζητεί τη 
δημιουργία συμμαχίας για ενεργειακές 
τεχνολογίες απαλλαγμένες από 
ανθρακούχες εκπομπές· καλεί την 
Επιτροπή να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των 
ΜΜΕ στις εν λόγω συμμαχίες προκειμένου 
να συμμετάσχουν περισσότερα κράτη 
μέλη·

25. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για 
τις στρατηγικές αλυσίδες αξίας· σημειώνει 
τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες για τις 
στρατηγικές ενεργειακές τεχνολογίες11α 
και το υδρογόνο 12α και ζητεί τη 
δημιουργία συμμαχίας για ενεργειακές 
τεχνολογίες από ανανεώσιμες πηγές και 
την αναγνώριση των τελευταίων ως 
στρατηγικής αλυσίδας αξίας, καθώς και 
μια πρωτοβουλία για τη βελτίωση των 
διεργασιών και της ενεργειακής 
απόδοσης· καλεί την Επιτροπή να 
ενθαρρύνει τη συμμετοχή της κοινωνίας 
των πολιτών και των ΜΜΕ στις εν λόγω 
συμμαχίες προκειμένου να συμμετάσχουν 
περισσότερα κράτη μέλη·

_________________
11α Στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών 
τεχνολογιών.
12α  Κοινή Επιχείρηση «Κυψέλες 
καυσίμου και υδρογόνου» (ΚΕ ΚΚΥ)· 
Ευρωπαϊκή συμμαχία για καθαρό 
υδρογόνο.

Or. en

Τροπολογία 313
Paolo Borchia
εξ ονόματος της Ομάδας ID
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για 
τις στρατηγικές αλυσίδες αξίας· ζητεί τη 
δημιουργία συμμαχίας για ενεργειακές 
τεχνολογίες απαλλαγμένες από 
ανθρακούχες εκπομπές· καλεί την 
Επιτροπή να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των 
ΜΜΕ στις εν λόγω συμμαχίες προκειμένου 
να συμμετάσχουν περισσότερα κράτη 
μέλη·

25. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για 
τις στρατηγικές αλυσίδες αξίας· ζητεί τη 
δημιουργία συμμαχίας για ενεργειακές 
τεχνολογίες χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών· καλεί την Επιτροπή να 
ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ΜΜΕ στις 
εν λόγω συμμαχίες αναγνωρίζοντας ότι 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 
ευρωπαϊκής βιομηχανικής οικονομίας και 
προκειμένου να συμμετάσχουν 
περισσότερα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 314
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για 
τις στρατηγικές αλυσίδες αξίας· ζητεί τη 
δημιουργία συμμαχίας για ενεργειακές 
τεχνολογίες απαλλαγμένες από 
ανθρακούχες εκπομπές· καλεί την 
Επιτροπή να ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
των ΜΜΕ στις εν λόγω συμμαχίες 
προκειμένου να συμμετάσχουν 
περισσότερα κράτη μέλη·

25. σημειώνει τις πρωτοβουλίες που 
έχουν αναληφθεί για τις στρατηγικές 
αλυσίδες αξίας· σημειώνει τη δημιουργία 
βιομηχανικών συμμαχιών· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει διαφανή 
διακυβέρνηση όλων των συμμαχιών, 
καθώς και τη συμμετοχή της κοινωνίας 
των πολιτών, ΜΚΟ και ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων, καθώς και 
διασφαλίσεις από τα συμφέροντα στον 
τομέα των ορυκτών καυσίμων και της 
πυρηνικής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 315
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, 
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Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Valérie Hayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για 
τις στρατηγικές αλυσίδες αξίας· ζητεί τη 
δημιουργία συμμαχίας για ενεργειακές 
τεχνολογίες απαλλαγμένες από 
ανθρακούχες εκπομπές· καλεί την 
Επιτροπή να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των 
ΜΜΕ στις εν λόγω συμμαχίες προκειμένου 
να συμμετάσχουν περισσότερα κράτη 
μέλη·

25. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για 
τις στρατηγικές αλυσίδες αξίας· ζητεί τη 
δημιουργία συμμαχίας για ενεργειακές 
τεχνολογίες απαλλαγμένες από 
ανθρακούχες εκπομπές· καλεί την 
Επιτροπή να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των 
ΜΜΕ στις συμμαχίες της ΕΕ προκειμένου 
να συμμετάσχουν περισσότερα κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 316
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για 
τις στρατηγικές αλυσίδες αξίας· ζητεί τη 
δημιουργία συμμαχίας για ενεργειακές 
τεχνολογίες απαλλαγμένες από 
ανθρακούχες εκπομπές· καλεί την 
Επιτροπή να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των 
ΜΜΕ στις εν λόγω συμμαχίες προκειμένου 
να συμμετάσχουν περισσότερα κράτη 
μέλη·

25. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για 
τις στρατηγικές αλυσίδες αξίας· ζητεί τη 
δημιουργία συμμαχίας για ενεργειακές 
τεχνολογίες από ανανεώσιμες πηγές· 
καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη 
συμμετοχή των ΜΜΕ στις εν λόγω 
συμμαχίες προκειμένου να συμμετάσχουν 
περισσότερα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 317
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 



PE661.966v01-00 180/185 AM\1220002EL.docx

EL

Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Μαρία Σπυράκη, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Sven 
Schulze, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25a. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ανάπτυξη της δέσμευσης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα και 
της δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης 
διοξειδίου του άνθρακα, όταν μπορεί να 
είναι απαραίτητες για να επιτευχθεί η 
κλιματική ουδετερότητα και να 
εξασφαλιστούν αρνητικές εκπομπές από 
τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα 
στην καύση βιομάζας και να μειωθούν οι 
εκπομπές όπου υπάρχουν άλλες εύλογες 
εναλλακτικές λύσεις μέσω της δέσμευσης 
και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα 
στις εκπομπές ορυκτών καυσίμων, ιδίως 
σε ορισμένες βιομηχανικές διεργασίες· 
εκφράζει, εν προκειμένω, την 
ικανοποίησή του για την πρόταση της 
Επιτροπής να συγκαλέσει ετήσιο 
ευρωπαϊκό φόρουμ για τη δέσμευση, 
χρήση και αποθήκευση διοξειδίου του 
άνθρακα στο πλαίσιο του Βιομηχανικού 
Φόρουμ Καθαρής Ενέργειας, προκειμένου 
να μελετηθούν περαιτέρω επιλογές για 
την προώθηση τέτοιων έργων·

Or. en

Τροπολογία 318
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga, Manuel Bompard, Sira Rego

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25a. εκφράζει τη βαθιά οργή του για 
την εμπλοκή της Hydrogen Europe, μιας 
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ομάδας συμφερόντων η οποία 
υποστηρίζεται από φορείς ορυκτών 
καυσίμων, η οποία ενεργεί ως γραμματεία 
της ευρωπαϊκής συμμαχίας για καθαρό 
υδρογόνο· καταγγέλλει τη μη 
ισορροπημένη σύνθεση και το γεγονός ότι 
καμία οργάνωση της κοινωνίας των 
πολιτών, περιβαλλοντική ΜΚΟ, 
ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας ή έστω 
εταιρεία ανανεώσιμης ενέργειας δεν είναι 
μέλος αυτής της συμμαχίας· 
χαρακτηρίζει την ευρωπαϊκή συμμαχία 
για καθαρό υδρογόνο ως κοινοπραξία της 
ομάδας συμφερόντων αερίου η οποία 
αποπειράται να προβάλλει οικολογικό 
προσωπείο· καλεί την Επιτροπή να 
καταργήσει αμέσως αυτήν τη συμμαχία·

Or. en

Τροπολογία 319
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25a. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική 
ενοποίησης των ενεργειακών 
συστημάτων αποτελεί ευκαιρία ενίσχυσης 
της βιομηχανικής ηγεσίας της ΕΕ σε 
παγκόσμιο επίπεδο και της σχετικής 
αλυσίδας αξίας των τεχνολογιών καθαρής 
ενέργειας· θεωρεί ότι η νέα βιομηχανική 
στρατηγική θα πρέπει να ενσωματώνει 
τις δυνατότητες της ενοποίησης των 
ενεργειακών συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 320
Paolo Borchia
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εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25a. υπογραμμίζει τις δυνατότητες 
δημιουργίας θέσεων εργασίας μιας 
αγοράς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 321
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Μαρία Σπυράκη, Henna Virkkunen, Pascal Arimont, Sara 
Skyttedal, Sven Schulze, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25β. θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
προωθήσει ρυθμιστικές λύσεις στον 
τομέα της θέρμανσης και νομοθεσία για 
την ενεργειακή απόδοση που σέβονται τη 
διαφορά μεταξύ των συνθηκών των 
κρατών μελών και τις πλέον κατάλληλες 
λύσεις που είναι ιδιαίτερα ευρείες σε 
αυτούς τους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 322
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25β. υπογραμμίζει τη σημασία της 
βιομηχανίας ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ως στρατηγικού τομέα, 
προκειμένου να ενισχυθεί το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ΕΕ, να 
επιτευχθεί μακροπρόθεσμη 
ανθεκτικότητα και να διασφαλιστεί η 
ενεργειακή ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 323
Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Jens Geier, Robert Hajšel, Csaba Molnár, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Niels Fuglsang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25γ. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αποδεσμευτούν επενδύσεις σε βασικές 
βιώσιμες καθαρές τεχνολογίες και ότι 
ευρωπαϊκά προγράμματα και 
χρηματοδοτικά μέσα, όπως το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», ο 
μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», 
το InvestEU και το Ταμείο Καινοτομίας 
του ΣΕΔΕ, διαδραματίζουν καίριο ρόλο 
στην προώθηση ενός πιο ενοποιημένου 
ενεργειακού συστήματος· αποδοκιμάζει 
κάθετα τις περικοπές που επέφερε το 
Συμβούλιο στα μέσα αυτά· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τα σημαντικά έργα 
κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ως 
σημαντικά μέσα για την ενίσχυση των 
επενδύσεων σε βιώσιμες καθαρές 
τεχνολογίες· τονίζει ότι η ταξινομία της 
ΕΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση θα 
πρέπει να κατευθύνει τις επενδύσεις σε 
αυτές τις δραστηριότητες, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι συνάδουν με τον στόχο 
της κλιματικής ουδετερότητας·
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Or. en

Τροπολογία 324
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Jerzy Buzek, Sara Skyttedal, Sven Schulze, Tomas Tobé, Pilar 
del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25γ. πιστεύει ότι τόσο η αυξημένη 
ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος 
όσο και οι καταναλωτές έχουν την 
ευκαιρία να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο 
που απαιτεί μια εύρυθμα λειτουργούσα 
αγορά ενέργειας με ακριβείς ενδείξεις 
τιμών που αντικατοπτρίζουν τη σχέση 
κόστους-αποτελεσματικότητας των 
διαφορετικών τεχνικών συστημάτων και 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· 
θεωρεί ότι οι ισχύοντες κανονισμοί 
επιτρέπουν μη ανταγωνιστικές τιμές για 
την πυρηνική ενέργεια σε ορισμένα κράτη 
μέλη που δεν οδηγούν επαρκώς σε μια 
οικονομικά αποδοτική μετάβαση 
απαλλαγμένη από τις ανθρακούχες 
εκπομπές·

Or. en

Τροπολογία 325
Massimiliano Salini, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Christian Ehler, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ivan Štefanec, Antonio 
Tajani, Pernille Weiss, Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, András Gyürk, 
Edina Tóth, Jerzy Buzek, Μαρία Σπυράκη, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Sara 
Skyttedal, Sven Schulze, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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25δ. υπογραμμίζει ότι η πολιτική της 
ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια πρέπει 
να συμβαδίζει με την αυξημένη 
οικονομική ανάπτυξη· τονίζει ότι η 
ενεργειακή πολιτική πρέπει επομένως να 
ενθαρρύνει πάντα οικονομικά 
αποδοτικές, χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και αξιόπιστες πηγές ενέργειας 
που διασφαλίζουν την πρόσβαση της 
βιομηχανίας στην ενέργεια.

Or. en


