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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ 

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων 

+ εγκρίνεται 

- απορρίπτεται 

↓ καταπίπτει 

Α αποσύρεται 

OK (..., ..., ...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, 

αποχές) 

ΗΨ (..., ..., ...) ηλεκτρονική ψηφοφορία (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές) 

ψ.τμ. ψηφοφορία κατά τμήματα 

χ.ψ. χωριστή ψηφοφορία 

τροπ. τροπολογία 

ΣΤ συμβιβαστική τροπολογία 

ΑΤ αντίστοιχο τμήμα 

Δ τροπολογία που διαγράφει 

= ταυτόσημες τροπολογίες 

§ παράγραφος 

άρθρο άρθρο 

αιτ. σκ. αιτιολογική σκέψη 

ΠΨ πρόταση ψηφίσματος 

ΚΠΨ κοινή πρόταση ψηφίσματος 

ΜΨ μυστική ψηφοφορία 
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1. Ορισμός μελών της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων 

παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της ενωσιακής 

νομοθεσίας σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή 

 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Έγκριση χωρίς ψηφοφορία 

 

 

2. Πρωτόκολλο στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του 

Λιβάνου (συμφωνία-πλαίσιο)  *** 

Σύσταση: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μοναδική ψηφοφορία  ΟΚ + 501, 30, 45 

 

 

 

3. Πρωτόκολλο στην ευρωμεσογειακή συμφωνία ΕΕ-Λιβάνου προκειμένου να ληφθεί 

υπόψη η διεύρυνση του 2004*** 

Σύσταση: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μοναδική ψηφοφορία  ΟΚ + 498, 38, 50 
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4. Πρωτόκολλο στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Λιβάνου για να 

ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ *** 

Σύσταση: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μοναδική ψηφοφορία  ΟΚ + 498, 33, 54 

 

 

 

5. Πρωτόκολλο της συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Μονακό για την αυτόματη 

ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών * 

Έκθεση: Andreas Schwab (A8-0206/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μοναδική ψηφοφορία  ΟΚ + 549, 16, 23 

 

 

6. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: 

αίτηση EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery 

Έκθεση: Victor Negrescu (A8-0207/2016) (απαιτείται ειδική πλειοψηφία και 3/5 των ψηφισάντων) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μοναδική ψηφοφορία  ΟΚ + 534, 45, 7 

 

 

7. Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του τόνου ***I 

Έκθεση: Gabriel Mato (A8-0367/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο του κειμένου 42 επιτροπή  +  

Ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

Ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 524, 25, 37 

 

Διάφορα 

Η έκθεση είχε αναπεμφθεί στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή κατά τη σύνοδο της Ολομέλειας της 

19ης Ιανουαρίου 2016 (άρθρο 61 παράγραφος 2 του Κανονισμού). 

Η τροπολογία 42 αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν κατά την παρούσα σύνοδο. 
 

 

8. Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής 

Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω 

αποθεμάτων ***I 

Έκθεση: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο του κειμένου 65 επιτροπή  +  

Ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

Ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 480, 68, 39 

 

Διάφορα 

Η έκθεση είχε αναπεμφθεί στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή κατά τη σύνοδο της Ολομέλειας της 

28ης Απριλίου 2015 (άρθρο 61  παράγραφος 2 του Κανονισμού). 

Η τροπολογία 42 αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν κατά την παρούσα σύνοδο. 
 

 

9. Δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο και αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον 

τομέα των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων * 

Έκθεση: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής 

1 επιτροπή ΗΨ - 256, 322, 8 

Ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

Ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 498, 58, 35 

 

 

 

10. Δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο και αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον 

τομέα των περιουσιακών σχέσεων καταχωρισμένων συντρόφων * 

Έκθεση: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής 

1 επιτροπή  -  

Ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

Ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 490, 68, 34 

 

 

 

11. Σφαγές στο ανατολικό Κονγκό 

Προτάσεις ψηφισμάτων: B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, 

B8-0808/2016, B8-0809/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0801/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

Μετά  την § 3 1 GUE/NGL  -  

Μετά  την § 4 2 GUE/NGL  -  

Μετά  την § 13 3 GUE/NGL  -  

Μετά  την § 17 4 GUE/NGL  -  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0801/2016  ECR  ↓  

B8-0802/2016  PPE  ↓  

B8-0804/2016  S&D  ↓  

B8-0805/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0807/2016  EFDD  ↓  

B8-0808/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0809/2016  ALDE  ↓  

 

Διάφορα 

Ο Marian Harkin (Ομάδα ALDE) συνυπέγραψε την κοινή πρόταση ψηφίσματος. 
 

 

12. Συνέχεια στην υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή 

συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) 

Έκθεση: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 7 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 45 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 51 § αρχικό 

κείμενο  

ΟΚ + 479, 68, 39 

§ 55 § αρχικό 

κείμενο  

ΟΚ + 513, 51, 19 

§ 56 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 513, 44, 22 

2/ΟΚ + 473, 84, 25 

3/ΟΚ + 466, 86, 26 

§ 57 § αρχικό 

κείμενο  

ΟΚ + 519, 52, 13 

§ 58 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 534, 24, 25 

2/ΟΚ + 475, 94, 13 

§ 59 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 518, 53, 15 

2/ΟΚ + 484, 81, 15 

§ 60 § αρχικό 

κείμενο  

ΟΚ + 501, 59, 24 

§ 61 § αρχικό 

κείμενο  

ΟΚ + 481, 89, 11 

§ 63 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

3 +  

§ 67 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 524, 52, 8 

2/ΟΚ + 489, 78, 12 

§ 69 § αρχικό 

κείμενο  

ΟΚ + 485, 77, 22 

§ 70 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 71 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 467, 90, 27 

2/ΟΚ + 427, 124, 26 

§ 72 § αρχικό 

κείμενο  

ΟΚ + 432, 94, 53 

§ 73 § αρχικό 

κείμενο  

ΟΚ + 472, 96, 14 

§ 74 § αρχικό 

κείμενο  

ΟΚ + 502, 55, 23 

§ 76 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 499, 81, 3 

2/ΟΚ + 529, 42, 4 

Αιτιολογική σκέψη E § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 409, 108, 65 

 



P8_PV(2016)06-23(VOT)_EL.doc 9 PE 585.416 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: §§ 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 76 

ECR: §§ 56, 58 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: §§ 69, 72, 73 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 2 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό 

επίπεδο" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 7 

1ο μέρος "επικροτεί την ενίσχυση του διευθυντικού ρόλου των ανεπίσημων φορέων εντός του 

πλαισίου «ΕΚ 2020», καθώς και τη δημιουργία βρόγχων ανάδρασης που συνδέουν 

την Ομάδα Υψηλού Επιπέδου με τις ομάδες Γενικών Διευθυντών και τις ομάδες 

εργασίας·" 

2ο μέρος "αναγνωρίζει τον ρόλο τον οποίο διαδραματίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών όσον αφορά την προσέγγιση ενδιαφερόμενων φορέων και πολιτών σε 

τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο σχετικά με την ευρωπαϊκή συνεργασία 

στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και ζητεί να τους παρασχεθεί 

χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (βασική δράση 3) 

και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου·" 

 
§ 45 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "η διαδικασία της Μπολόνια έχει 

αποτελέσει αφορμή για σημαντικά επιτεύγματα και είναι της γνώμης ότι" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 56 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "προκειμένου να εξευρεθεί η κατάλληλη 

προσέγγιση για την ταχεία, πλήρη και βιώσιμη" και " των προσφύγων και" 

2ο μέρος "προκειμένου να εξευρεθεί η κατάλληλη προσέγγιση για την ταχεία, πλήρη και 

βιώσιμη" 

3ο μέρος "των προσφύγων και" 

 
§ 58 

1ο μέρος "τονίζει την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων Παιδείας των κρατών 

μελών και της ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EAC) της Επιτροπής προκειμένου 

να διασφαλιστεί η ίση πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, ιδίως μέσω της 

προσέγγισης των πλέον μειονεκτούντων ατόμων και των ατόμων με διαφορετικές 

καταβολές" 

2ο μέρος "συμπεριλαμβανομένων των νεοαφιχθέντων μεταναστών, και της ενσωμάτωσής 

τους σε ένα θετικό μαθησιακό περιβάλλον" 

 
§ 59 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "προσφύγων και αιτούντων άσυλο" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 67 

1ο μέρος "ζητεί από τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες για την ταχεία ανάπτυξη και 

εφαρμογή μηχανισμών για την βελτίωση της κατανόησης και πιστοποίησης των 

επαγγελματικών προσόντων των μεταναστών" 

2ο μέρος "των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, δεδομένου ότι πολλοί που φτάνουν 

στην ΕΕ δεν διαθέτουν αποδεικτικά έγγραφα των επίσημων προσόντων τους" 

 
§ 70 

1ο μέρος "τονίζει τον σημαντικό ρόλο που κατέχει η μη τυπική και η άτυπη μάθηση, καθώς 

και η συμμετοχή σε αθλητικές και εθελοντικές δραστηριότητες, για την προώθηση 

της ανάπτυξης ικανοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη και 

κοινωνικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων" 

2ο μέρος "επισημαίνει με έμφαση το γεγονός ότι ορισμένες χώρες έχουν επιτύχει σημαντική 

πρόοδο ως προς την ανάπτυξη κατάλληλων νομικών πλαισίων, ενώ άλλες 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά τη δημιουργία ολοκληρωμένων στρατηγικών 

επικύρωσης· τονίζει ως εκ τούτου την ανάγκη ανάπτυξης ολοκληρωμένων 

στρατηγικών για την παροχή της δυνατότητας επικύρωσης" 

 
§ 71 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 76 

1ο μέρος "υπενθυμίζει τον θεμελιώδη ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην 

ενδυνάμωση των γυναικών σε όλους τους τομείς της ζωής· δίνει έμφαση στην 

ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι διαφορές μεταξύ των φύλων και να αναγνωρισθούν 

οι ιδιαίτερες ανάγκες των νέων γυναικών ενσωματώνοντας την διάσταση του φύλου 

στην ΕΚ2020" 

2ο μέρος "τονίζει ότι, εφόσον η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί μια από τις 

θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, είναι απαραίτητο όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να 

υποστηρίξουν και να εφαρμόσουν αυτήν την αρχή στους σπουδαστές τους, με στόχο 

να ενισχυθεί η ανεκτικότητα, η απαγόρευση των διακρίσεων, η ενεργός συμμετοχή 

του πολίτη στα κοινά, η κοινωνική συνοχή και ο διαπολιτισμικός διάλογος" 

 
ENF: 

Αιτιολογική σκέψη E 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση παίζουν πολύ σημαντικό 

ρόλο στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και ότι η 

επέκταση της πρόσβασης στη διά βίου μάθηση μπορεί να δημιουργήσει νέες 

δυνατότητες για τους έχοντες χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων, τους άνεργους, τα άτομα 

με ειδικές ανάγκες, τους ηλικιωμένους" 

2ο μέρος "και τους μετανάστες" 

 
§ 63 

1ο μέρος "υποστηρίζει την ιδέα δημιουργίας γραφείων υποστήριξης διδασκόντων και 

κατευθυντηρίων γραμμών που να τους παρέχουν έγκαιρη υποστήριξη για την 

αντιμετώπιση με θετικό τρόπο διαφόρων ειδών διαφορετικότητας" 

2ο μέρος "και για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου στην τάξη" 

3ο μέρος "καθώς και καθοδήγηση για την αντιμετώπιση μαθητών που διατρέχουν κίνδυνο 

ριζοσπαστικοποίησης" 
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13. Έκθεση προόδου στην ανανεώσιμη ενέργεια 

Έκθεση: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 3 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 475, 97, 7 

2 +  

§ 7 § αρχικό 

κείμενο  

χ.ψ. +  

§ 9 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 12 § αρχικό 

κείμενο  

χ.ψ. +  

Μετά  την § 20 1 + de 76 

députés 

ΟΚ + 311, 259, 10 

§ 21 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 302, 270, 7 

§ 23 § αρχικό 

κείμενο  

ΟΚ + 454, 84, 40 

§ 24 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 297, 276, 6 

3 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

4 +  

§ 28 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΟΚ + 305, 273, 3 

4/ΟΚ + 305, 261, 7 

§ 30 § αρχικό 

κείμενο  

χ.ψ. +  

§ 33 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ - 184, 277, 117 

§ 34 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 35 § αρχικό 

κείμενο  

χ.ψ. +  

§ 39 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 330, 251, 0 

3 +  

§ 41 § αρχικό 

κείμενο  

χ.ψ. +  

§ 45 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 54 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/ΗΨ - 279, 300, 0 

§ 55 2 άνω των 76 

βουλευτών 

ΟΚ - 280, 280, 12 

§ αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 56 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 307, 262, 4 

3 +  

Μετά  την § 56 3 άνω των 76 

βουλευτών  

ΗΨ + 332, 235, 3 

§ 58 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 62 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 69 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 70 § αρχικό 

κείμενο  

χ.ψ. +  

§ 76 § αρχικό 

κείμενο  

χ.ψ +  

§ 78 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  



P8_PV(2016)06-23(VOT)_EL.doc 14 PE 585.416 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

§ 79 § αρχικό 

κείμενο  

ΟΚ + 381, 194, 2 

§ 86 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 88 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη Δ § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 329, 237, 2 

3 +  

Αιτιολογική σκέψη ΙΓ § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 304, 258, 2 

3 +  

Αιτιολογική σκέψη ΙΕ § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 217, 339, 10 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 444, 103, 23 
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: §§ 3 (1ο μέρος), 23, 24 (2ο μέρος), 28 (3ο μέρος), 56 (2ο μέρος) 

PPE: §§ 21 (2ο μέρος), 28 (4ο μέρος), 33 (2ο μέρος), 79 

GUE/NGL: τροπολογίες 1, 2 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

Verts/ALE: §§ 7, 12, 45, 70, 76 

ECR: §§ 21, 30, 34, 35, 41, 76, αιτιολογική σκέψη ΙΓ 

ENF: §§ 21, 70 

EFDD: §§ 62, 88 

GUE/NGL: § 12 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

§ 9 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "να διευκολύνουν τη σταδιακή 

κατάργηση των επιδοτήσεων για ώριμες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 88 

1ο μέρος "ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξάρουν τη σημασία της βιώσιμης 

διαχείρισης των δασών, και ως εκ τούτου τον καίριο ρόλο της δασικής βιομάζας ως 

μίας από τις σημαντικότερες ανανεώσιμες πρώτες ύλες της ΕΕ για την επίτευξη των 

ενεργειακών της στόχων·" 

2ο μέρος "εφιστά την προσοχή στην αυξανόμενη ζήτηση δασικής βιομάζας, πράγμα που 

σημαίνει ότι πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο και να προωθηθεί η βιώσιμη 

διαχείριση των δασών, σύμφωνα με την δασική στρατηγική της ΕΕ, εφόσον έχει 

κρίσιμη σημασία για την βιοποικιλότητα και την οικοσυστημική λειτουργία των 

δασών, συμπεριλαμβανομένης της απορρόφησης CO2 από την ατμόσφαιρα· 

επισημαίνει, συνεπώς, την ανάγκη για μια ισορροπημένη εκμετάλλευση των πόρων 

που παράγονται στην ΕΕ ή εισάγονται από τρίτες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τη 

μεγάλη χρονική διάρκεια αναγέννησης που απαιτείται για την ξυλεία " 

 
ECR: 

§ 39 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "(ενεργοί καταναλωτές ενέργειας, όπως 

τα νοικοκυριά, τόσο ιδιοκτήτες όσο και ενοικιαστές, τα ιδρύματα και οι μικρές 

επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 

είτε μόνοι τους είτε συλλογικά μέσω συνεταιρισμών, άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις 

ή φορείς συγκέντρωσης), " και "που θα διεκπεραιώνουν τις άδειες έργων " 

2ο μέρος "(ενεργοί καταναλωτές ενέργειας, όπως τα νοικοκυριά, τόσο ιδιοκτήτες όσο και 

ενοικιαστές, τα ιδρύματα και οι μικρές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην 

παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, είτε μόνοι τους είτε συλλογικά μέσω 

συνεταιρισμών, άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις ή φορείς συγκέντρωσης)" 

3ο μέρος "που θα διεκπεραιώνουν τις άδειες έργων" 
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§ 56 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: και δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται με 

πρόσθετους φόρους ή τέλη" και "εκφράζει την ανησυχία του για τις πρωτοβουλίες 

που ανέλαβαν ορισμένα κράτη μέλη να παρεμποδίζουν την άσκηση του δικαιώματος 

για ιδιοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση·" 

2ο μέρος "και δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται με πρόσθετους φόρους ή τέλη " 

3ο μέρος "εκφράζει την ανησυχία του για τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν ορισμένα κράτη 

μέλη να παρεμποδίζουν την άσκηση του δικαιώματος για ιδιοπαραγωγή και 

ιδιοκατανάλωση·" 

 
§ 62 

1ο μέρος "επισημαίνει ότι η βιομάζα είναι επί του παρόντος η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για σκοπούς θέρμανσης, καθώς αντιστοιχεί στο 

90% της συνολικής θέρμανσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· διαδραματίζει 

καίριο ρόλο στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ιδιαίτερα στην ενίσχυση της 

ενεργειακής ασφάλειας " 

2ο μέρος " με βιώσιμο τρόπο·" 

 
§ 69 

1ο μέρος "επισημαίνει ότι η επίτευξη του στόχου για μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας της τάξης του 10% στον τομέα των μεταφορών έως το 2020 παρουσιάζει 

σημαντική καθυστέρηση, μεταξύ άλλων λόγω των προκλήσεων οι οποίες 

σχετίζονται με τη χάραξη μιας στρατηγικής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που θα 

βασίζεται στη χρήση βιοκαυσίμων στις μεταφορές· υπενθυμίζει ότι οι μεταφορές 

αποτελούν τον μόνο τομέα στην ΕΕ όπου οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έχουν 

αυξηθεί από το 1990· επισημαίνει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν καίρια 

σημασία για την επίτευξη βιώσιμης κινητικότητας· καλεί τα κράτη μέλη να 

εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη βιώσιμων μέτρων στον τομέα των 

μεταφορών, όπως είναι η μείωση της ζήτησης, η μετάβαση προς πιο βιώσιμους 

τρόπους μεταφοράς, η βελτίωση της απόδοσης και ο εξηλεκτρισμός του τομέα των 

μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει πλαίσιο για την προώθηση της 

χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων που τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές και να βελτιώσει το νομοθετικό πλαίσιο" 

2ο μέρος "έτσι ώστε να προσφέρονται προοπτικές για τα βιοκαύσιμα υψηλής απόδοσης όσον 

αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, λαμβάνοντας υπόψη την έμμεση αλλαγή 

χρήσης της γης (ILUC) στην περίοδο μετά το 2020·" 

 
§ 78 

1ο μέρος "τονίζει την ανάγκη για στροφή προς άλλους τρόπους μεταφοράς με στόχο τη 

διευκόλυνση της ρύθμισης και των πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας, 

συμπεριλαμβανομένων της διατροπικότητας, των βιώσιμων συστημάτων 

υλικοτεχνικής υποστήριξης, της διαχείρισης της κινητικότητας και των βιώσιμων 

αστικών πολιτικών που μεταστρέφουν την κατανάλωση ενέργειας σε ανανεώσιμες 

πηγές στον τομέα των μεταφορών και/ή ελαχιστοποιούν τη συνολική κατανάλωση 

ενέργειας, ενθαρρύνοντας πιο ενεργά μοντέλα μετακίνησης, αναπτύσσοντας και 

εφαρμόζοντας λύσεις για έξυπνες πόλεις και υποστηρίζοντας την αστική οικολογική 

κινητικότητα και τον κατάλληλο πολεοδομικό σχεδιασμό· καλεί τα κράτη μέλη και 

την ΕΕ να προωθήσουν τη μεταστροφή της μεταφοράς επιβατών και φορτίων από 

τις οδικές και αεροπορικές μεταφορές προς τις σιδηροδρομικές και θαλάσσιες 

μεταφορές·" 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη δυνατότητα μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω 

τεχνολογιών ηλεκτροκίνητων φορτηγών·" 
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PPE: 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη συμφωνία COP21 του Παρισιού, η οδηγία 

για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να προσαρμοστεί προκειμένου να 

συμμορφωθεί με τον συμφωνηθέντα στόχο της διατήρησης της αύξησης της 

θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι μια οικονομία που θα βασίζεται 100% στις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της μείωσης της ενεργειακής 

κατανάλωσης, μέσω της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και της ενίσχυσης των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας" 

 
§ 2 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "εκφράζει την ανησυχία του για τον 

μεγάλο αριθμό χωρών (Βέλγιο, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, 

Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο) οι οποίες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της 

Επιτροπής στην έκθεση προόδου 2015 για τις ανανεώσιμες πηγές την περίοδο 2014-

2020, ενδέχεται να πρέπει να ενισχύσουν τις πολιτικές και τα μέσα τους ώστε να 

εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων τους για το 2020, ενώ η υλοποίηση των 

στόχων αυτών δεν είναι επίσης βέβαιη στην περίπτωση της Ουγγαρίας και της 

Πολωνίας" και "πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο, όπως η Βουλγαρία, η Τσεχική 

Δημοκρατία, η Δανία, η Εσθονία, η Κροατία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, η 

Αυστρία, η Ρουμανία, η Φινλανδία και η Σουηδία·" 

2ο μέρος "εκφράζει την ανησυχία του για τον μεγάλο αριθμό χωρών (Βέλγιο, Γαλλία, 

Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο) οι οποίες, 

σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής στην έκθεση προόδου 2015 για τις 

ανανεώσιμες πηγές την περίοδο 2014-2020, ενδέχεται να πρέπει να ενισχύσουν τις 

πολιτικές και τα μέσα τους ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων τους για 

το 2020, ενώ η υλοποίηση των στόχων αυτών δεν είναι επίσης βέβαιη στην 

περίπτωση της Ουγγαρίας και της Πολωνίας" 

3ο μέρος "πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο, όπως η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η 

Δανία, η Εσθονία, η Κροατία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Αυστρία, η 

Ρουμανία, η Φινλανδία και η Σουηδία·" 

 
§ 21 

1ο μέρος "τονίζει ότι οι στόχοι για τις ΑΠΕ πρέπει να καθοριστούν σύμφωνα με τους 

κλιματικούς στόχους που συμφωνήθηκαν από 195 χώρες στο Παρίσι τον Δεκέμβριο 

του 2015· σημειώνει την πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για στόχο της τάξης 

του 27% όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για το 2030· υπενθυμίζει 

το αίτημα του Κοινοβουλίου σχετικά με δεσμευτικούς στόχους για μερίδιο 

ενεργειακής κατανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειες τουλάχιστον 30%, οι 

οποίοι θα πρέπει να υλοποιηθούν μέσω εθνικών στόχων, προκειμένου να 

διασφαλιστούν η αναγκαία επενδυτική ασφάλεια και η ασφάλεια δικαίου· θεωρεί 

ότι υπό το πρίσμα της πρόσφατης συμφωνίας COP21 είναι επιθυμητό να αυξηθεί 

σημαντικά το επίπεδο φιλοδοξίας· εμμένει ότι ο καθορισμός σαφών και φιλόδοξων 

στόχων στο πλαίσιο αυτό αποτελεί εργαλείο για τη βελτίωση της ασφάλειας και για 

τη διασφάλιση της ηγετικής θέσης της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο·" 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια πιο φιλόδοξη δέσμη μέτρων για το κλίμα και 

την ενέργεια για το 2030 που αυξάνει τον στόχο της ΕΕ για ΑΠΕ σε τουλάχιστον 

30% ο οποίος θα πρέπει να υλοποιηθεί μέσω επιμέρους εθνικών στόχων·" 
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§ 33 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "εφαρμόζοντας την αρχή της 

αιρεσιμότητας στα υφιστάμενα ταμεία –«Ορίζων 2020», Διαρθρωτικά Ταμεία και 

Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων– και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 54 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "οι οποίες ενσωματώνουν το κοινωνικό 

και περιβαλλοντικό κόστος" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 55 

1ο μέρος "τονίζει ότι ορισμένοι καταναλωτές δεν έχουν περιθώρια αλλαγής της 

καταναλωτικής συμπεριφοράς τους και μπορεί να πληγούν από την εφαρμογή 

μηχανισμών αύξησης της αποδοτικότητας μέσω των τιμών·" 

2ο μέρος "τονίζει εν προκειμένω ότι είναι σημαντικό να θεσπιστούν στα κράτη μέλη πολιτικές 

για την ενεργειακή απόδοση, οι οποίες θα εστιάζουν στους καταναλωτές που 

βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση·" 

 
ENF: 

§ 34 

1ο μέρος "θεωρεί ότι οι τοπικές αρχές, οι κοινότητες, τα νοικοκυριά και τα άτομα θα πρέπει 

να αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά της ενεργειακής μετάβασης και θα πρέπει να 

λάβουν ενεργό στήριξη προκειμένου να καταστούν παραγωγοί και προμηθευτές 

ενέργειας επί ίσοις όροις με άλλους παράγοντες στην αγορά ενέργειας·" 

2ο μέρος "στο πλαίσιο αυτό, ζητεί τη θέσπιση κοινού ολοκληρωμένου ορισμού της έννοιας 

του «παραγωγού-καταναλωτή» σε επίπεδο ΕΕ·" 
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EFDD: 

§ 58 (νέα εκδοχή κατόπιν συγχωνεύσεως) 

1ο μέρος (το σύνολο της παραγράφου 58:)"επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά 

με τη στρατηγική για τη θέρμανση και την ψύξη, αλλά υπογραμμίζει την έλλειψη 

προόδου και τους χαμηλούς στόχους που έχουν τεθεί για τις ανανεώσιμες πηγές 

στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης, ιδιαίτερα στα κτίρια· τονίζει τις 

σημαντικές δυνατότητες που διανοίγονται για συνεχή πρόοδο στη χρήση ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης· σημειώνει ότι ο 

τομέας της θέρμανσης και της ψύξης αντιστοιχεί στο ήμισυ της τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ και, ως εκ τούτου, διαδραματίζει βασικό ρόλο 

στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας· αναγνωρίζει τα οφέλη της αύξησης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης· τονίζει την αυξημένη ευελιξία των 

υποδομών και της αποθήκευσης θερμικής ενέργειας καθώς διευκολύνουν την 

ενσωμάτωση των ποικίλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω της αποθήκευσης 

της ενέργειας υπό μορφή θερμότητας, και παρέχουν εξαιρετική απόδοση επένδυσης 

και ευκαιρίες για την ενίσχυση της ποιοτικής τοπικής απασχόλησης· καλεί την 

Επιτροπή να καλύψει τα ρυθμιστικά κενά στη νομοθετική δέσμη για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μετά το 2020·" 

2ο μέρος (παράγραφος 59 χωρίς την πρώτη πρόταση) "επαναλαμβάνει ότι οι προσπάθειες 

στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης παρέχουν σημαντικές δυνατότητες για 

αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας (δεδομένου ότι το 61% του αερίου που 

εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιείται σε κτίρια, κυρίως για σκοπούς 

θέρμανσης) π.χ. μέσω της ανάπτυξης δικτύων τηλεθέρμανσης/τηλεψύξης, τα οποία 

συνιστούν αποτελεσματικό μέσο για την ενσωμάτωση βιώσιμης θερμότητας στις 

πόλεις σε μεγάλη κλίμακα, καθώς μπορούν να παρέχουν ταυτόχρονα θερμότητα που 

προέρχεται από διάφορες πηγές και δεν εξαρτώνται εγγενώς από μία πηγή·" 

 
GUE/NGL: 

Αιτιολογική σκέψη ΙΕ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 45 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "όπως η υδροηλεκτρική ενέργεια" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ECR, PPE: 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "σταθερής, οικονομικά προσιτής" και "με 

ιδιαίτερη έμφαση στα πλέον ευάλωτα άτομα" 

2ο μέρος "σταθερής, οικονομικά προσιτής" 

3ο μέρος "με ιδιαίτερη έμφαση στα πλέον ευάλωτα άτομα" 
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§ 3 

1ο μέρος "εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η έκθεση προόδου της Επιτροπής 

για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν προτείνει ειδικές ανά χώρα συστάσεις για 

να προσαρμόσει κάθε χώρα τις πολιτικές της και τα μέσα που διαθέτει ώστε να 

διασφαλίζεται ότι θα υλοποιήσει τους στόχους της με ορίζοντα το 2020·" 

2ο μέρος "τονίζει ότι η πρόσβαση σε κεφάλαιο έχει καίρια σημασία, όμως το κόστος του 

κεφαλαίου στην ΕΕ των 28 παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις με αποτέλεσμα να 

υπάρχει χάσμα μεταξύ Βορειοδυτικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης· επισημαίνει 

ότι η ύπαρξη πολλών διαφορετικών πολιτικών για την προώθηση της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω διεύρυνσης του χάσματος 

ανταγωνιστικότητας μεταξύ των χωρών της ΕΕ· επισημαίνει την ανάγκη θέσπισης 

χρηματοδοτικού μηχανισμού σε επίπεδο ΕΕ με στόχο τη μείωση του υψηλού λόγω 

κινδύνου κόστους κεφαλαίου των έργων ανανεώσιμης ενέργειας·" 

 
§ 24 

1ο μέρος "τονίζει ότι οι στόχοι που έχουν ήδη συμφωνηθεί για το 2020 πρέπει να ληφθούν ως 

η ελάχιστη βάση κατά την αναθεώρηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να μην βρεθούν κάτω από τον εθνικό στόχο 

του 2020 μετά το 2020· υπογραμμίζει ότι ο στόχος της ΕΕ για το 2030 όσον αφορά 

την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές απαιτεί συλλογική επίτευξη· τονίζει ότι τα 

κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν εγκαίρως τα εθνικά τους σχέδια" 

2ο μέρος "και ότι πρέπει να ενισχυθούν οι ικανότητες εποπτείας της Επιτροπής " 

3ο μέρος "και πέραν του 2020, και να της δοθούν τα κατάλληλα εργαλεία για αποτελεσματική 

και έγκαιρη παρακολούθηση, καθώς και η δυνατότητα να παρεμβαίνει σε περίπτωση 

αντιπαραγωγικών μέτρων·" 

4ο μέρος "θεωρεί ότι η εν λόγω παρακολούθηση θα καταστεί δυνατή μόνον εφόσον η 

Επιτροπή καθορίσει για τα κράτη μέλη εθνικούς δείκτες αναφοράς, με βάση τους 

οποίους θα μπορεί να μετράται η πρόοδός τους στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας·" 

 
§ 28 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και δυνατότητα, παράλληλα, για πλήρη 

δημοκρατικό έλεγχο των ενεργειακών πολιτικών·", "την εντατική αναπαραγωγή του 

υφιστάμενου επιτυχούς συστήματος" και "των εθνικών στόχων" 

2ο μέρος "και δυνατότητα, παράλληλα, για πλήρη δημοκρατικό έλεγχο των ενεργειακών 

πολιτικών·" 

3ο μέρος "την εντατική αναπαραγωγή του υφιστάμενου επιτυχούς συστήματος" 

4ο μέρος " των εθνικών στόχων" 

 
PPE, GUE/NGL: 

Αιτιολογική σκέψη ΙΓ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "για μεγαλύτερη ενεργειακή δημοκρατία 

στις αγορές ενέργειας, με το να παρέχουν" και " επί ίσοις όροις με τα άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη" 

2ο μέρος "για μεγαλύτερη ενεργειακή δημοκρατία στις αγορές ενέργειας, με το να παρέχουν" 

3ο μέρος " επί ίσοις όροις με τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη" 
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Verts/ALE, PPE, EFDD: 

§ 86 

1ο μέρος " τονίζει ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων δεν πρέπει να παρεμποδίζει την παραγωγή 

τροφίμων ούτε να υπονομεύει την επισιτιστική ασφάλεια·" 

2ο μέρος "πιστεύει, ωστόσο, ότι οι ισορροπημένες πολιτικές για την προώθηση μεγαλύτερων 

αποδόσεων παραγωγής στην Ευρώπη όσον αφορά καλλιέργειες πρώτων υλών όπως 

το σιτάρι, το καλαμπόκι, τα ζαχαρότευτλα και ο ηλίανθος θα μπορούσαν να 

περιλαμβάνουν διατάξεις για την παραγωγή βιοκαυσίμων, λαμβάνοντας υπόψη την 

ILUC, με τρόπο που θα παρείχε στους ευρωπαίους γεωργούς μια ασφαλή ροή 

εσόδων, θα προσέλκυε επενδύσεις και θα δημιουργούσε θέσεις εργασίας στις 

αγροτικές περιοχές, θα συνέβαλε στην αντιμετώπιση της χρόνιας έλλειψης της 

Ευρώπης σε υψηλές σε πρωτεΐνη ζωοτροφές (χωρίς ΓΤΟ), θα μείωνε την εξάρτηση 

της Ευρώπης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα· φρονεί ότι σε περιπτώσεις που 

υπάρχει υπερπροσφορά αυτών των γεωργικών προϊόντων στην αγορά, η παραγωγή 

βιοκαυσίμων και βιοαιθανόλης θα αποτελούσε μια προσωρινή αγορά που θα 

μπορούσε να διατηρήσει βιώσιμες τιμές αγοράς, να διασφαλίσει τα εισοδήματα των 

γεωργών κατά τη διάρκεια κρίσεων, και να λειτουργήσει ως μηχανισμός 

σταθερότητας για τις αγορές· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθεί η 

ενσωμάτωση των ακαλλιέργητων αρόσιμων εκτάσεων που δεν χρησιμοποιούνται 

για την παραγωγή τροφίμων στην παραγωγή βιοενέργειας, ώστε να επιτευχθούν οι 

εθνικοί και οι ευρωπαϊκοί στόχοι στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας·" εκτός 

από τις λέξεις "όπως το σιτάρι, το καλαμπόκι, τα ζαχαρότευτλα και ο ηλίανθος" και 

"και βιοαιθανόλης" 

3ο μέρος "όπως το σιτάρι, το καλαμπόκι, τα ζαχαρότευτλα και ο ηλίανθος" 

4ο μέρος "και βιοαιθανόλης" 
 

Διάφορα 

Οι παράγραφοι 58 και 59 συγχωνεύθηκαν ως εξής: 

"επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική για τη θέρμανση και την ψύξη, 

αλλά υπογραμμίζει την έλλειψη προόδου και τους χαμηλούς στόχους που έχουν τεθεί για τις 

ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης, ιδιαίτερα στα κτίρια· τονίζει τις 

σημαντικές δυνατότητες που διανοίγονται για συνεχή πρόοδο στη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης· σημειώνει ότι ο τομέας της θέρμανσης και της ψύξης 

αντιστοιχεί στο ήμισυ της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ και, ως εκ τούτου, διαδραματίζει 

βασικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 

αναγνωρίζει τα οφέλη της αύξησης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της θέρμανσης 

και της ψύξης· τονίζει την αυξημένη ευελιξία των υποδομών και της αποθήκευσης θερμικής ενέργειας 

καθώς διευκολύνουν την ενσωμάτωση των ποικίλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω της 

αποθήκευσης της ενέργειας υπό μορφή θερμότητας, και παρέχουν εξαιρετική απόδοση επένδυσης και 

ευκαιρίες για την ενίσχυση της ποιοτικής τοπικής απασχόλησης· καλεί την Επιτροπή να καλύψει τα 

ρυθμιστικά κενά στη νομοθετική δέσμη για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μετά το 2020· 

επαναλαμβάνει ότι οι προσπάθειες στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης παρέχουν σημαντικές 

δυνατότητες για αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας (δεδομένου ότι το 61% του αερίου που εισάγεται 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιείται σε κτίρια, κυρίως για σκοπούς θέρμανσης) π.χ. μέσω της 

ανάπτυξης δικτύων τηλεθέρμανσης/τηλεψύξης, τα οποία συνιστούν αποτελεσματικό μέσο για την 

ενσωμάτωση βιώσιμης θερμότητας στις πόλεις σε μεγάλη κλίμακα, καθώς μπορούν να παρέχουν 

ταυτόχρονα θερμότητα που προέρχεται από διάφορες πηγές και δεν εξαρτώνται εγγενώς από μία 

πηγή·" 
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14. Έκθεση εφαρμογής σχετικά με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση 

Έκθεση: Markus Pieper (A8-0199/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 7 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 8 1 PPE ΟΚ - 209, 337, 16 

§ αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 316, 241, 4 

2/ΟΚ + 277, 244, 8 

§ 11 2 PPE ΟΚ - 206, 343, 15 

§ αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 462, 92, 9 

2/ΟΚ + 293, 247, 8 

§ 13 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 14 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 306, 254, 4 

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 23 § αρχικό 

κείμενο  

ΟΚ + 462, 73, 23 

§ 24 § αρχικό 

κείμενο  

ΟΚ + 319, 234, 8 

§ 25 § αρχικό 

κείμενο  

ΟΚ + 426, 83, 41 

§ 26 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 243, 299, 5 

3 +  

§ 29 § αρχικό 

κείμενο  

χ.ψ./ΗΨ - 193, 313, 36 

§ 30 § αρχικό 

κείμενο  

χ.ψ. +  

§ 31 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 253, 281, 6 

 Πριν την § 33, 

υπότιτλος 

§ αρχικό 

κείμενο  

χ.ψ. +  

§ 33 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 281, 249, 5 

3 +  

4 +  

§ 34 § αρχικό 

κείμενο  

χ.ψ. +  

§ 36 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 37 § αρχικό 

κείμενο  

χ.ψ. +  

§ 38 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 39 § αρχικό 

κείμενο  

χ.ψ. +  

§ 43 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 45 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 47 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 50 § αρχικό 

κείμενο  

χ.ψ. +  

§ 52 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 55 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/ΗΨ + 307, 191, 7 

§ 56 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 58 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Μετά την § 59 3 GUE/NGL ΗΨ - 246, 261, 6 

§ 62 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 306, 219, 4 

§ 63 § αρχικό 

κείμενο  

ΟΚ + 294, 226, 4 

§ 66 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 70 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ § αρχικό 

κείμενο  

χ.ψ./ΗΨ + 273, 224, 29 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 253, 193, 46 
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπολογίες 1, 2 

S&D: §§ 8, 11, 23, 63 

ENF: §§ 8 (2ο μέρος), 11 (2ο μέρος), 24, 25 

PPE: §§ 8, 11 (2ο μέρος) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

Verts/ALE: § 29, υπότιτλος πριν τις §§ 33 και 34 

S&D: § 29 

ENF: Αιτιολογική σκέψη ΣΤ, §§ 23, 30 

PPE: § 63 

EFDD: §§ 37, 38 

GUE/NGL: §§ 29, 39, 50, 58 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

§ 55 

1ο μέρος "ζητεί να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι οι υπολογισμοί της εξοικονόμησης 

και της απόδοσης είναι ορθοί και χωρίς περιττή γραφειοκρατία·" 

2ο μέρος "θεωρεί ότι η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση θα μπορούσε επίσης να 

λειτουργήσει ως πλαίσιο νομοθεσίας εν προκειμένω· θεωρεί ότι θα μπορούσαν να 

ενσωματωθούν συγκεκριμένα μέτρα και κριτήρια απόδοσης σε υφιστάμενες οδηγίες 

(π.χ. οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων) ή σε μια συνολική 

υποχρέωση επισήμανσης (επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης, οικολογικός 

σχεδιασμός, κυκλική οικονομία, σήμανση CE)·" 

 
§ 58 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "όπως η βιομηχανία που διατρέχει 

κίνδυνο διαρροής άνθρακα, οι ΜΜΕ και τα νοικοκυριά που κινδυνεύουν από 

ενεργειακή ένδεια" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ENF: 

§ 2 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: " και η ταχύτερη δυνατή αποδέσμευση 

από τα ορυκτά καύσιμα" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 8 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "δεσμευτικού συνολικού στόχου με'" και 

"δεσμευτικών" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 38 

1ο μέρος " αναμένει με ενδιαφέρον τη μελλοντική σύσταση του ταμείου εκσυγχρονισμού, το 

οποίο θα έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων και τη 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα οικονομικά ασθενέστερα κράτη μέλη της 

ΕΕ," 

2ο μέρος "και ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει κατάλληλη δομή διακυβέρνησης, 

αναλύοντας μεταξύ άλλων τους ρόλους των δικαιούχων κρατών μελών, της ΕΤΕπ 

και άλλων θεσμικών οργάνων·" 
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§ 52 

1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι η ενεργειακή απόδοση αποτελεί μέρος των θεμελιωδών στόχων 

της ΕΕ και, ως εκ τούτου, οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να ενθαρρύνονται για την 

πρόληψη της σπατάλης" 

2ο μέρος "που προκαλείται από την κατανάλωση στη βιομηχανία, στις μεταφορές και τις 

κατασκευές, που αποτελούν τους τομείς που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο 

μερίδιο κατανάλωσης·" 

 
PPE: 

§ 14 

1ο μέρος "παρατηρεί ότι η σταδιακή εφαρμογή και οι πρώιμες δράσεις βάσει του άρθρου 7 

παράγραφος 2 δεν έχουν πλέον αντικείμενο·" 

2ο μέρος "υπενθυμίζει ότι το άρθρο 7 αναμένεται να υλοποιήσει πάνω από το ήμισυ του 

στόχου του 20 % που έχει οριστεί στην οδηγία·" 

 
§ 62 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "να προτείνει έναν φιλόδοξο στόχο σε 

σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
GUE/NGL: 

§ 7 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "σημειώνει, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε 

αξιολόγηση της εφαρμογής της ΟΕΑ μπορεί, στο στάδιο αυτό, να προσφέρει μια 

μερική μόνο εικόνα της κατάστασης δεδομένης της σχετικά πρόσφατης έναρξης 

ισχύος της εν λόγω οδηγίας και προθεσμίας μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 13 

1ο μέρος "τονίζει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η ευελιξία της οδηγίας επέτρεψε σε πολλά 

κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την ενεργειακή απόδοση και θεωρεί ότι αυτή η 

ευελιξία σε εναλλακτικά μέτρα έχει καίρια σημασία για τη μελλοντική υλοποίηση 

προγραμμάτων και έργων ενεργειακής απόδοσης από τα κράτη μέλη·" 

2ο μέρος "ζητεί να εξαλειφθούν τα κενά της ισχύουσας οδηγίας, τα οποία είναι υπεύθυνα για 

την ανεπαρκή υλοποίηση της οδηγίας, ιδίως στο άρθρο 7, διατηρώντας παράλληλα 

επαρκή ευελιξία των κρατών μελών να επιλέγουν μεταξύ των μέτρων· παρατηρεί 

ότι η μελέτη της EPRS σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 7(9) , η οποία 

βασίζεται σε στοιχεία που έχουν κοινοποιηθεί από τα κράτη μέλη, καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι μέτρα όπως το να επιτρέπεται τα κράτη μέλη να εισάγουν σταδιακά 

τον στόχο, να λαμβάνουν υπόψη πρώιμες δράσεις ή να εξαιρούν τους τομείς των 

μεταφορών και τους υπαγόμενους στο σύστημα εμπορίας εκπομπών από τον 

υπολογισμό του στόχου τους έχουν σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις οδηγήσει σε 

ετήσιο συνολικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας μόνο στο ήμισυ (0.75 %)· 

παρατηρεί ότι οι συντάκτες της μελέτης έχουν δηλώσει ότι η ποιότητα της ανάλυσης 

εξαρτάται από την ποιότητα των δεδομένων· επιμένει ότι τα εναλλακτικά μέτρα 

δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 9 πρέπει να καθοριστούν σαφέστερα και να είναι 

εύκολα ποσοτικοποιήσιμα·" εκτός από τις λέξεις: "διατηρώντας παράλληλα επαρκή 

ευελιξία των κρατών μελών να επιλέγουν μεταξύ των μέτρων" και "παρατηρεί ότι οι 

συντάκτες της μελέτης έχουν δηλώσει ότι η ποιότητα της ανάλυσης εξαρτάται από 

την ποιότητα των δεδομένων·" 

3ο μέρος "διατηρώντας παράλληλα επαρκή ευελιξία των κρατών μελών να επιλέγουν μεταξύ 

των μέτρων " 

4ο μέρος "παρατηρεί ότι οι συντάκτες της μελέτης έχουν δηλώσει ότι η ποιότητα της 

ανάλυσης εξαρτάται από την ποιότητα των δεδομένων·" 

 
§ 66 

1ο μέρος "ζητεί βελτιωμένο συντονισμό και ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών 

μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τις υποχρεώσεις εξοικονόμησης και τα σχέδια 

κτιρίων και ανακαίνισης (άρθρα 4, 5, 6, και 7) με στόχο την ταχύτερη εφαρμογή 

υφιστάμενων και νέων μέσων (φορολογικές ελαφρύνσεις, προγράμματα ενίσχυσης, 

υποδείγματα συμβάσεων και κοινωνικές στεγαστικές επενδύσεις)· πιστεύει ότι το 

άρθρο 5 πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτει όλους τους δημόσιους φορείς όποτε 

είναι δυνατόν· ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για 

μελλοντικά εθνικά σχέδια, προκειμένου να διασφαλίζονται η διαφάνεια και η 

συγκρισιμότητα· επικροτεί την παροχή τεχνικής υποστήριξης από την Επιτροπή για 

την εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση· ζητεί να καταρτισθούν 

υποχρεωτικά πρότυπα για εθνικά σχέδια, προκειμένου να διασφαλίζονται η 

διαφάνεια και η συγκρισιμότητα·" 

2ο μέρος "ζητεί από τα κράτη μέλη να εξετάσουν καινοτόμα καθεστώτα στήριξης με γνώμονα 

την αγορά·" 
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§ 70 

1ο μέρος "πιστεύει ότι η επέκταση του παραδειγματικού ρόλου των δημόσιων κτιρίων σε όλα 

τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης και όχι μόνο στην κεντρική κυβέρνηση θα 

βοηθήσει να αξιοποιηθεί πλήρως το οικονομικά αποδοτικό δυναμικό των κτιρίων, τα 

οποία έχουν αποδειχθεί ως ο τομέας με τις μεγαλύτερες δυνατότητες, όχι μόνο για 

εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και για την επίτευξη άλλων ευρύτερων οφελών, 

μεταξύ των οποίων η αυξημένη άνεση και η ευημερία· θεωρεί, εν προκειμένω, ότι 

τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεωθούν να θεσπίσουν εθνικούς μηχανισμούς 

επιμερισμού των προσπαθειών για την επίτευξη του στόχου του 3%," 

2ο μέρος "και ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η ευελιξία να επιλέγονται άλλα μέτρα, ως 

εναλλακτική προσέγγιση σε σχέση με εκείνη των παραγράφων 1 και 2·" 

 
ENF, PPE: 

§ 11 

1ο μέρος "εκφράζει τη λύπη του για τον ελάχιστα φιλόδοξο στόχο (βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης κατά τουλάχιστον 27 % το 2030) που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

το 2014, πράγμα που δικαιολογείται κυρίως από ένα ιδιαίτερα μη ρεαλιστικό υψηλό 

προεξοφλητικό επιτόκιο που περιεχόταν σε προηγούμενη εκτίμηση επιπτώσεων· 

υπενθυμίζει ότι αυτό το προεξοφλητικό επιτόκιο (17,5%) είναι υπέρμετρα υψηλό· 

καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει σε ολοκληρωμένη ανάλυση κόστους-οφέλους 

λαμβάνοντας υπόψη τα πολλαπλά οφέλη της ενεργειακής απόδοσης, και σε ένα 

κοινωνικό προεξοφλητικό επιτόκιο, σύμφωνα με τις δικές της κατευθυντήριες 

γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να επανεξετάσουν τον στόχο ενεργειακής απόδοσης 27% για το 2030 υπό το 

πρίσμα της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, με σκοπό την 

επίτευξη του στόχου για περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε επίπεδα 

πολύ χαμηλότερα από τους 2 βαθμούς Κελσίου, και να συνεχίσουν τις προσπάθειες 

για περιορισμό της αύξησης αυτής σε 1,5 βαθμό, σύμφωνα με τον στόχο 

ενεργειακής απόδοσης που υιοθέτησε το Κοινοβούλιο·" 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να ορίσει δεσμευτικό στόχο ενεργειακής απόδοσης 40% για το 

2030, κάτι που θα αντικατοπτρίζει το δυναμικό οικονομικά συμφέρουσας 

ενεργειακής απόδοσης·" 

 
S&D, GUE/NGL: 

§ 26 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: ", συμπαραγωγή" και "παρατηρεί ότι η 

ζήτηση από πλευράς κοινού και η αγορά συνιστούν κεφαλαιώδεις κινητήριους 

μοχλούς για τα εν λόγω έργα·" 

2ο μέρος ", συμπαραγωγή" 

3ο μέρος "παρατηρεί ότι η ζήτηση από πλευράς κοινού και η αγορά συνιστούν κεφαλαιώδεις 

κινητήριους μοχλούς για τα εν λόγω έργα·" 

 
Verts/ALE, S&D: 

§ 31 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ζητεί να επικεντρωθεί η οδηγία σε 

θέματα ενεργειακής απόδοσης·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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Verts/ALE, S&D, ENF, EFDD, GUE/NGL: 

§ 33 

1ο μέρος "επισημαίνει ότι οι απαιτήσεις υποβολής στοιχείων στον τομέα της ενέργειας ως 

μέρος ενός πλαισίου είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της προόδου και την 

εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας περί ενεργειακής απόδοσης· εκφράζει 

ωστόσο τη λύπη του για τις υπερβολικές υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων στον 

τομέα της ενέργειας που επιβάλλονται, επίσης στο πλαίσιο κανονιστικού 

υπερθεματισμού από τα κράτη μέλη, σε επιχειρήσεις, παραγωγούς ενέργειας, 

καταναλωτές και δημόσιες αρχές, οι οποίες περιορίζουν το δυναμικό ανάπτυξης και 

καινοτομίας· τονίζει ότι τα καθήκοντα υποβολής στοιχείων πρέπει να 

απλουστεύονται οποτεδήποτε είναι δυνατόν, για να μειώνεται η διοικητική 

επιβάρυνση και το κόστος· επικρίνει το γεγονός ότι τα στοιχεία που λαμβάνονται 

στο πλαίσιο των απαιτήσεων υποβολής συχνά δεν είναι συγκρίσιμα σε επίπεδο ΕΕ, 

λόγω των διαφορών σε αναλυτικές κατανομές, μεθοδολογίες και πρότυπα· καλεί την 

Επιτροπή να μειώσει, μεταξύ άλλων μέσω ψηφιακών λύσεων, τον διοικητικό φόρτο 

που συνδέεται με τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και να εκπονήσει 

περισσότερες κατευθυντήριες γραμμές για τη συγκρισιμότητα των δεδομένων, ώστε 

να βελτιωθεί η αξιολόγηση των δεδομένων· ζητεί να ευθυγραμμιστούν οι 

προβλέψεις για την ενεργειακή ζήτηση με το δυναμικό της οικονομικά αποδοτικής 

εξοικονόμησης ενέργειας σε βασικούς τομείς και πιστεύει ότι η μείωση της 

γραφειοκρατίας θα επιταχύνει την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης· 

επισημαίνει ότι η εφαρμογή της αρχής «προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση» 

απαιτεί την επανεξέταση του σχεδιασμού και της υποβολής στοιχείων στον τομέα 

της ενέργειας, καθώς και τη βελτίωση της συνοχής των πολιτικών, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η αμοιβαία ενίσχυση τους," εκτός από τις λέξεις: "εκφράζει ωστόσο τη 

λύπη του για τις υπερβολικές υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων στον τομέα της 

ενέργειας που επιβάλλονται, επίσης στο πλαίσιο κανονιστικού υπερθεματισμού από 

τα κράτη μέλη, σε επιχειρήσεις, παραγωγούς ενέργειας, καταναλωτές και δημόσιες 

αρχές, οι οποίες περιορίζουν το δυναμικό ανάπτυξης και καινοτομίας·" 

2ο μέρος "εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για τις υπερβολικές υποχρεώσεις υποβολής 

στοιχείων στον τομέα της ενέργειας που επιβάλλονται, επίσης στο πλαίσιο 

κανονιστικού υπερθεματισμού από τα κράτη μέλη, σε επιχειρήσεις, παραγωγούς 

ενέργειας, καταναλωτές και δημόσιες αρχές, οι οποίες περιορίζουν το δυναμικό 

ανάπτυξης και καινοτομίας·" 

3ο μέρος "αναγνωρίζοντας ότι η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί για την Ευρώπη την πρώτη 

και πιο ασφαλή πηγή ενέργειας·" 

4ο μέρος "σημειώνει ότι η ενεργειακή απόδοση μπορεί να αποτελέσει την καλύτερη επένδυση 

σε «πηγή» ενέργειας, καθώς βελτιώνει την οικονομική προσιτότητα της ενέργειας, 

μειώνει την ανάγκη για πρόσθετες και δαπανηρές υποδομές εφοδιασμού και 

συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·" 
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ENF, GUE/NGL: 

§ 36 

1ο μέρος "τονίζει ότι δεν είναι δυνατόν όλοι οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις επενδύσεις 

στην εξοικονόμηση ενέργειας να αντιμετωπιστούν από το σύστημα εμπορίας 

εκπομπών (ETS), δεδομένου ότι αυτό καλύπτει μόνο το 45% των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου της ΕΕ· επισημαίνει ότι η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση 

είναι αλληλένδετη με άλλες ενωσιακές νομοθετικές διατάξεις που συνδέονται με την 

ενέργεια και έχει έναν ορισμένο αντίκτυπο στο αποτύπωμα άνθρακα και στο 

σύστημα εμπορίας εκπομπών (τιμές πιστοποίησης)· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 

την αλληλοσύνδεση και να εξασφαλίσει συμπληρωματικότητα·" 

2ο μέρος "διαπιστώνει ότι οι χαμηλές τιμές των δικαιωμάτων του συστήματος εμπορίας 

εκπομπών αποτελούν έναν από τους πολλούς παράγοντες που μειώνουν τα κίνητρα 

για βιομηχανικές επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας·" 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 43 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "που όταν επιβάλλονται ως πάγια 

στοιχεία στους λογαριασμούς μπορεί να μην επιτρέπουν στους καταναλωτές να 

αντιλαμβάνονται εύκολα τα οφέλη της εξοικονόμησης ενέργειας, κάτι που 

συμβάλλει στην ενεργειακή ένδεια" και "υπογραμμίζει ότι οι υψηλές τιμές της 

ενέργειας στην ΕΕ έχουν ως αποτέλεσμα διαφορές στις τιμές της ενέργειας μεταξύ 

των κρατών μελών της ΕΕ και των βασικών ανταγωνιστών μας, κάτι που 

υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών ενεργοβόρων βιομηχανιών·" 

2ο μέρος "που όταν επιβάλλονται ως πάγια στοιχεία στους λογαριασμούς μπορεί να μην 

επιτρέπουν στους καταναλωτές να αντιλαμβάνονται εύκολα τα οφέλη της 

εξοικονόμησης ενέργειας, κάτι που συμβάλλει στην ενεργειακή ένδεια" 

3ο μέρος "υπογραμμίζει ότι οι υψηλές τιμές της ενέργειας στην ΕΕ έχουν ως αποτέλεσμα 

διαφορές στις τιμές της ενέργειας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των 

βασικών ανταγωνιστών μας," 

4ο μέρος "κάτι που υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών ενεργοβόρων 

βιομηχανιών·" 

 
Verts/ALE, EFDD, ENF: 

§ 45 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "οι υποχρεώσεις εξοικονόμησης πρέπει 

να είναι συμβατές με την ανάπτυξη βιώσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας" και 

"χωρίς εκπομπές άνθρακα" 

2ο μέρος "οι υποχρεώσεις εξοικονόμησης πρέπει να είναι συμβατές με την ανάπτυξη 

βιώσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας " 

3ο μέρος "χωρίς εκπομπές άνθρακα" 
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ENF, GUE/NGL: 

§ 47 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να τηρεί την αρχή για τη βελτίωση της νομοθεσίας, να εξετάσει 

καλύτερα μέσα συντονισμού των κανόνων της ΕΕ για την ενέργεια και την 

κλιματική αλλαγή ώστε να βελτιωθεί η νομοθετική αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητα, και να προτείνει μέτρα για τη βελτίωση της τρέχουσας 

νομοθεσίας·" και "επίσης" 

2ο μέρος "καλεί" και "την Επιτροπή να συνεχίσει να βελτιώνει τις μεθοδολογίες για τη 

συνολική, μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των πρωτοβουλιών για την ενεργειακή 

απόδοση, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις κύριες εξωγενείς επιπτώσεις· ζητεί μια 

κοινωνική οπτική στην προτυποποίηση και την αξιολόγηση του συνολικού κόστους 

και οφέλους των διαφόρων επιπέδων φιλοδοξίας σχετικά με την ενεργειακή 

απόδοση," 

3ο μέρος "και ζητεί την αντιμετώπιση της ενεργειακής απόδοσης ως αφ' εαυτής πηγής 

ενέργειας·" 

 
§ 56 

1ο μέρος "πιστεύει ότι οι στόχοι της ΕΕ για την προστασία του κλίματος και την ενεργειακή 

απόδοση πρέπει να αλληλοενισχύονται και ότι η θέσπιση δεσμευτικών απαιτήσεων 

για την ενεργειακή απόδοση έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη μέγιστου 

επιπέδου φιλοδοξίας και προσπάθειας στα κράτη μέλη" εκτός από τη λέξη: 

"δεσμευτικών" 

2ο μέρος "δεσμευτικών" 

3ο μέρος "ενώ πρέπει επίσης να παρέχεται επαρκής ευελιξία για την προσαρμογή του 

συνδυασμού εργαλείων και μέσων σε εθνικό επίπεδο·" εκτός από τη λέξη: "επίσης" 

4ο μέρος "επίσης" 

 


