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Τροπολογία  37 

Bas Eickhout 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 62 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

62. καλεί την Επιτροπή να δώσει 

επίσης προτεραιότητα στη γεωπολιτική 

ανεξαρτησία της ΕΕ µέσω ενιαίων 

διαπραγµατευτικών θέσεων της ΕΕ έναντι 

των τρίτων χωρών, συµπεριλαµβανοµένων 

της έγκαιρης αναθεώρησης του 

κανονισµού για την ασφάλεια του 

εφοδιασµού µε αέριο και της απόφασης για 

τη συγκρότηση µηχανισµού ανταλλαγής 

πληροφοριών όσον αφορά τις 

διακυβερνητικές συµφωνίες στον τοµέα 

της ενέργειας· υπογραµµίζει τη σηµασία 

του οικονοµικά προσιτού, βιώσιµου και 

ασφαλούς ενεργειακού εφοδιασµού· 

τονίζει το δικαίωµα κάθε κράτους µέλους 

να αποφασίζει για το µίγµα των 

ενεργειακών πηγών του· 

62. καλεί την Επιτροπή να δώσει 

επίσης προτεραιότητα στη γεωπολιτική 

ανεξαρτησία της ΕΕ µέσω ενιαίων 

διαπραγµατευτικών θέσεων της ΕΕ έναντι 

των τρίτων χωρών, συµπεριλαµβανοµένων 

της έγκαιρης αναθεώρησης του 

κανονισµού για την ασφάλεια του 

εφοδιασµού µε αέριο και της απόφασης για 

τη συγκρότηση µηχανισµού ανταλλαγής 

πληροφοριών όσον αφορά τις 

διακυβερνητικές συµφωνίες στον τοµέα 

της ενέργειας· τονίζει ότι, αν και το 

δικαίωµα κάθε κράτους µέλους να 

αποφασίζει για το µίγµα των ενεργειακών 

πηγών του·είναι κατοχυρωµένο στη 

Συνθήκη, η περιφερειακή συνεργασία 

(π.χ. στην περιφέρεια της Βαλτικής, στην 

περιφέρεια της Νοτιανατολικής 

Ευρώπης, στην περιφέρεια της Κεντρικής 

και ∆υτικής Ευρώπης, και στην 

περιφέρεια της Βόρειας Θάλασσας) θα 

επέτρεπε στο ευρωπαϊκό ενεργειακό 

σύστηµα να εξοικονοµεί δαπάνες και να 

επιτυγχάνει πλεονεκτήµατα· 
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Τροπολογία  38 

Bas Eickhout 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 56 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

56. υπογραµµίζει ότι η Ενεργειακή 

Ένωση µπορεί να επιτευχθεί µέσω 

βελτιωµένης δράσης της ΕΕ στους 

ακόλουθους τοµείς: ανταγωνιστική 

εσωτερική αγορά ενέργειας, ισχυρό 

ευρωπαϊκό σύστηµα διακυβέρνησης, 

έρευνα και καινοτοµία, νέες επενδύσεις για 

τη βελτίωση των διασυνοριακών 

υποδοµών, και διασυνδέσεις που 

προσφέρουν βιωσιµότητα και ασφάλεια σε 

µια ενεργειακή µετάβαση που θα τονώσει 

την ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων 

απασχόλησης και, µακροπρόθεσµα, θα 

προσφέρει οικονοµικά προσιτές τιµές 

ενέργειας για τα νοικοκυριά και τη 

βιοµηχανία προλαµβάνοντας και 

καταπολεµώντας έτσι την ενεργειακή 

ένδεια· 

56. υπογραµµίζει ότι η Ενεργειακή 

Ένωση µπορεί να επιτευχθεί µέσω 

βελτιωµένης δράσης της ΕΕ στους 

ακόλουθους τοµείς: ανταγωνιστική 

εσωτερική αγορά ενέργειας, ισχυρό 

ευρωπαϊκό σύστηµα διακυβέρνησης, 

έρευνα και καινοτοµία, νέες επενδύσεις για 

τη βελτίωση των διασυνοριακών 

υποδοµών, και διασυνδέσεις που 

προσφέρουν βιωσιµότητα και ασφάλεια σε 

µια ενεργειακή µετάβαση που θα τονώσει 

την ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων 

απασχόλησης και, µακροπρόθεσµα, θα 

προσφέρει οικονοµικά προσιτό κόστος 

ενέργειας για τα νοικοκυριά και τη 

βιοµηχανία προλαµβάνοντας και 

καταπολεµώντας έτσι την ενεργειακή 

ένδεια· 
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