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Τροπολογία 1
Kosma Złotowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επαναλαμβάνει ότι οι τομείς των 
μεταφορών και του τουρισμού αποτελούν 
απαραίτητα στοιχεία της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από την ενέργεια· τονίζει ότι ένα 
ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα που 
υποστηρίζει τη μείωση των αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 60 % έως το 2030 και 
την πλήρη απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050, σε 
συνδυασμό με την αλλαγή του τρόπου 
εκτέλεσης των μεταφορών με γνώμονα 
την αρχή της προτεραιότητας στην 
απόδοση, αποτελούν απαραίτητες 
προϋποθέσεις για τον βιώσιμο 
μετασχηματισμό των εν λόγω τομέων·

1. σημειώνει ότι οι τομείς των 
μεταφορών και του τουρισμού αποτελούν 
απαραίτητα στοιχεία της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, αλλά η απαλλαγή τους από 
ανθρακούχες εκπομπές συνεπάγεται 
πολυάριθμες τεχνολογικές, οικονομικές 
και οργανωτικές δυσκολίες· τονίζει ότι 
ένα ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα που 
συντελεί στη μείωση των αερίων του 
θερμοκηπίου είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για τον βιώσιμο 
μετασχηματισμό αυτών των τομέων· 
υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή της αρχής 
της προτεραιότητας στην απόδοση δεν 
πρέπει να οδηγεί στη μείωση της 
ενωσιακής χρηματοδότησης για νέες 
υποδομές μεταφοράς και πηγές 
εναλλακτικών καυσίμων·

Or. pl

Τροπολογία 2
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επαναλαμβάνει ότι οι τομείς των 
μεταφορών και του τουρισμού αποτελούν 
απαραίτητα στοιχεία της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από την ενέργεια· τονίζει ότι ένα 
ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα που 
υποστηρίζει τη μείωση των αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 60 % έως το 2030 και 
την πλήρη απαλλαγή από τις 

1. επαναλαμβάνει ότι οι τομείς των 
μεταφορών και του τουρισμού αποτελούν 
απαραίτητα στοιχεία της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από την ενέργεια· τονίζει ότι ένα 
ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα, σε 
συνδυασμό με την αλλαγή του τρόπου 
εκτέλεσης των μεταφορών, κατά τρόπο 
ώστε οι επιχειρήσεις και οι θέσεις 
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ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050, σε 
συνδυασμό με την αλλαγή του τρόπου 
εκτέλεσης των μεταφορών με γνώμονα την 
αρχή της προτεραιότητας στην απόδοση, 
αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για 
τον βιώσιμο μετασχηματισμό των εν λόγω 
τομέων·

απασχόλησης στον τομέα των μεταφορών 
να μην απειλούνται με εξαφάνιση προς 
όφελος άλλων, περισσότερο ουδέτερων 
τρόπων μεταφοράς, αποτελούν 
απαραίτητες προϋποθέσεις για τον βιώσιμο 
μετασχηματισμό των εν λόγω τομέων·

Or. fr

Τροπολογία 3
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επαναλαμβάνει ότι οι τομείς των 
μεταφορών και του τουρισμού αποτελούν 
απαραίτητα στοιχεία της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από την ενέργεια· τονίζει ότι ένα 
ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα που 
υποστηρίζει τη μείωση των αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 60 % έως το 2030 και 
την πλήρη απαλλαγή από τις ανθρακούχες 
εκπομπές έως το 2050, σε συνδυασμό με 
την αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των 
μεταφορών με γνώμονα την αρχή της 
προτεραιότητας στην απόδοση, αποτελούν 
απαραίτητες προϋποθέσεις για τον βιώσιμο 
μετασχηματισμό των εν λόγω τομέων·

1. επαναλαμβάνει ότι οι τομείς των 
μεταφορών και του τουρισμού αποτελούν 
απαραίτητα στοιχεία της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από την ενέργεια· τονίζει ότι ένα 
ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα που 
υποστηρίζει τη μείωση των αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 60 % έως το 2030 και 
την επίτευξη της κλιματικής 
ουδετερότητας το συντομότερο δυνατόν 
και το αργότερο έως το 2050, σε 
συνδυασμό με την αλλαγή του τρόπου 
εκτέλεσης των μεταφορών με γνώμονα την 
αρχή της προτεραιότητας στην απόδοση, 
αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για 
τον βιώσιμο μετασχηματισμό των εν λόγω 
τομέων·

Or. en

Τροπολογία 4
Roman Haider, Georg Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επαναλαμβάνει ότι οι τομείς των 
μεταφορών και του τουρισμού αποτελούν 
απαραίτητα στοιχεία της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από την ενέργεια· τονίζει ότι ένα 
ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα που 
υποστηρίζει τη μείωση των αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 60 % έως το 2030 και 
την πλήρη απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050, σε 
συνδυασμό με την αλλαγή του τρόπου 
εκτέλεσης των μεταφορών με γνώμονα την 
αρχή της προτεραιότητας στην απόδοση, 
αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για 
τον βιώσιμο μετασχηματισμό των εν λόγω 
τομέων·

1. επαναλαμβάνει ότι οι τομείς των 
μεταφορών και του τουρισμού αποτελούν 
απαραίτητα στοιχεία της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από την ενέργεια· τονίζει ότι ένα 
ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα που 
υποστηρίζει τη μείωση των αερίων του 
θερμοκηπίου, σε συνδυασμό με την 
αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των 
μεταφορών με γνώμονα την αρχή της 
προτεραιότητας στην απόδοση, αποτελούν 
απαραίτητες προϋποθέσεις για τον βιώσιμο 
μετασχηματισμό των εν λόγω τομέων·

Or. de

Τροπολογία 5
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, 
Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Andor Deli, Magdalena Adamowicz, Cláudia 
Monteiro de Aguiar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επαναλαμβάνει ότι οι τομείς των 
μεταφορών και του τουρισμού αποτελούν 
απαραίτητα στοιχεία της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από την ενέργεια· τονίζει ότι ένα 
ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα που 
υποστηρίζει τη μείωση των αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 60 % έως το 2030 και 
την πλήρη απαλλαγή από τις ανθρακούχες 
εκπομπές έως το 2050, σε συνδυασμό με 
την αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των 
μεταφορών με γνώμονα την αρχή της 
προτεραιότητας στην απόδοση, αποτελούν 
απαραίτητες προϋποθέσεις για τον 
βιώσιμο μετασχηματισμό των εν λόγω 
τομέων·

1. τονίζει ότι οι τομείς των 
μεταφορών και του τουρισμού αποτελούν 
απαραίτητα στοιχεία της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από την ενέργεια· τονίζει ότι ένα 
ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα που 
υποστηρίζει τη μείωση των αερίων του 
θερμοκηπίου το λιγότερο κατά 50 % και 
με προοπτική το 55 % έως το 2030 και την 
πλήρη απαλλαγή από τις ανθρακούχες 
εκπομπές έως το 2050, σε συνδυασμό με 
την αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των 
μεταφορών με γνώμονα την αρχή της 
προτεραιότητας στην απόδοση, αποτελεί 
μία από τις προϋποθέσεις για τον βιώσιμο 
μετασχηματισμό των εν λόγω τομέων·
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Or. en

Τροπολογία 6
Kosma Złotowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει ότι ο βασικός 
στόχος της ολοκλήρωσης των 
ενεργειακών συστημάτων θα πρέπει να 
είναι η μείωση των εκπομπών CO2 
σύμφωνα με την αρχή της τεχνολογικής 
ουδετερότητας· σημειώνει ότι, στο παρόν 
στάδιο του ενεργειακού μετασχηματισμού 
του τομέα των μεταφορών, θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν εναλλακτικά καύσιμα από 
όλες τις πιθανές πηγές για τη διασφάλιση 
της ευρύτερης δυνατής προσβασιμότητας 
και της χαμηλότερης δυνατής τιμής 
τελικού χρήστη·

Or. pl

Τροπολογία 7
Έλενα Κουντουρά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι οι μεταφορές μπορούν 
να διευκολύνουν σημαντικά την 
εξάπλωση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, προσφέροντας ευελιξία από 
πλευράς ζήτησης και σημαντικές 
δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 8
Kosma Złotowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι πρέπει η απαλλαγή των 
τομέων των μεταφορών και του τουρισμού 
από τις ανθρακούχες εκπομπές να 
διασφαλίζει τη χωρίς αποκλεισμούς 
πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή 
ανανεώσιμη ενέργεια, να συμμορφώνεται 
με τις βασικές αρχές της δίκαιης 
μετάβασης και να μην θέτει σε κίνδυνο τη 
συνδεσιμότητα για απομακρυσμένες και 
νησιωτικές περιοχές·

2. τονίζει ότι πρέπει η απαλλαγή των 
τομέων των μεταφορών και του τουρισμού 
από τις ανθρακούχες εκπομπές να 
διασφαλίζει τη χωρίς αποκλεισμούς 
πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή 
ανανεώσιμη ενέργεια χαμηλών εκπομπών 
και να τηρεί  τις αρχές μιας δίκαιης 
μετάβασης· υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε 
ενέργεια αναλαμβάνεται σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο στο πλαίσιο της πολιτικής 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες 
εκπομπές θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων 
οικονομιών και περιφερειών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να μην 
θέτει σε κίνδυνο τη συνδεσιμότητα για 
απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές·

Or. pl

Τροπολογία 9
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι πρέπει η απαλλαγή των 
τομέων των μεταφορών και του τουρισμού 
από τις ανθρακούχες εκπομπές να 
διασφαλίζει τη χωρίς αποκλεισμούς 
πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή 
ανανεώσιμη ενέργεια, να συμμορφώνεται 
με τις βασικές αρχές της δίκαιης 
μετάβασης και να μην θέτει σε κίνδυνο τη 
συνδεσιμότητα για απομακρυσμένες και 
νησιωτικές περιοχές·

2. τονίζει ότι ο μετασχηματισμός 
προς την κλιματική ουδετερότητα των 
τομέων των μεταφορών και του τουρισμού 
πρέπει να διασφαλίζει τη χωρίς 
αποκλεισμούς πρόσβαση σε οικονομικά 
προσιτή ανανεώσιμη ενέργεια, να 
συμμορφώνεται με τις βασικές αρχές της 
δίκαιης μετάβασης και να μην θέτει σε 
κίνδυνο τη συνδεσιμότητα για 
απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές·
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Or. en

Τροπολογία 10
Roman Haider, Georg Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι πρέπει η απαλλαγή των 
τομέων των μεταφορών και του 
τουρισμού από τις ανθρακούχες εκπομπές 
να διασφαλίζει τη χωρίς αποκλεισμούς 
πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή 
ανανεώσιμη ενέργεια, να συμμορφώνεται 
με τις βασικές αρχές της δίκαιης 
μετάβασης και να μην θέτει σε κίνδυνο τη 
συνδεσιμότητα για απομακρυσμένες και 
νησιωτικές περιοχές·

2. τονίζει ότι η πρόσβαση σε 
οικονομικά προσιτή ανανεώσιμη ενέργεια 
στον τομέα των μεταφορών και του 
τουρισμού πρέπει να διευκολύνεται, να 
συμμορφώνεται με τις βασικές αρχές της 
δίκαιης μετάβασης και να μην θέτει σε 
κίνδυνο τη συνδεσιμότητα για 
απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές·

Or. de

Τροπολογία 11
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ 
Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Barbara Thaler, Andor 
Deli, Magdalena Adamowicz, Tom Berendsen, Cláudia Monteiro de Aguiar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι πρέπει η απαλλαγή των 
τομέων των μεταφορών και του τουρισμού 
από τις ανθρακούχες εκπομπές να 
διασφαλίζει τη χωρίς αποκλεισμούς 
πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή 
ανανεώσιμη ενέργεια, να συμμορφώνεται 
με τις βασικές αρχές της δίκαιης 
μετάβασης και να μην θέτει σε κίνδυνο τη 
συνδεσιμότητα για απομακρυσμένες και 
νησιωτικές περιοχές·

2. επαναλαμβάνει ότι πρέπει η 
απαλλαγή των τομέων των μεταφορών και 
του τουρισμού από τις ανθρακούχες 
εκπομπές να διασφαλίζει τη χωρίς 
αποκλεισμούς πρόσβαση σε οικονομικά 
προσιτή ανανεώσιμη ενέργεια για όλους 
τους ενδιαφερόμενους φορείς, να 
συμμορφώνεται με τις βασικές αρχές της 
δίκαιης μετάβασης και να μην θέτει σε 
κίνδυνο τη συνδεσιμότητα για 
απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, 
ενώ παράλληλα να σέβεται τα 
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διαφορετικά σημεία εκκίνησης των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 12
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι πρέπει η απαλλαγή των 
τομέων των μεταφορών και του τουρισμού 
από τις ανθρακούχες εκπομπές να 
διασφαλίζει τη χωρίς αποκλεισμούς 
πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή 
ανανεώσιμη ενέργεια, να συμμορφώνεται 
με τις βασικές αρχές της δίκαιης 
μετάβασης και να μην θέτει σε κίνδυνο τη 
συνδεσιμότητα για απομακρυσμένες και 
νησιωτικές περιοχές·

2. τονίζει ότι πρέπει η απαλλαγή των 
τομέων των μεταφορών και του τουρισμού 
από τις ανθρακούχες εκπομπές να 
διασφαλίζει τη χωρίς αποκλεισμούς 
πρόσβαση για όλους τους Ευρωπαίους 
πολίτες σε οικονομικά προσιτή 
ανανεώσιμη ενέργεια, να συμμορφώνεται 
με τις βασικές αρχές δικαιοσύνης που 
είναι ενσωματωμένες στη δίκαιη 
μετάβαση και να μην θέτει σε κίνδυνο τη 
συνδεσιμότητα για απομακρυσμένες και 
νησιωτικές περιοχές·

Or. ro

Τροπολογία 13
Henna Virkkunen, Gheorghe Falcă, Tom Berendsen, Jörgen Warborn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι πρέπει η απαλλαγή των 
τομέων των μεταφορών και του τουρισμού 
από τις ανθρακούχες εκπομπές να 
διασφαλίζει τη χωρίς αποκλεισμούς 
πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή 
ανανεώσιμη ενέργεια, να συμμορφώνεται 
με τις βασικές αρχές της δίκαιης 
μετάβασης και να μην θέτει σε κίνδυνο τη 
συνδεσιμότητα για απομακρυσμένες και 

2. τονίζει ότι πρέπει η απαλλαγή των 
τομέων των μεταφορών και του τουρισμού 
από τις ανθρακούχες εκπομπές να 
διασφαλίζει τη χωρίς αποκλεισμούς 
πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή 
ανανεώσιμη ενέργεια, να συμμορφώνεται 
με τις βασικές αρχές της δίκαιης 
μετάβασης και την αρχή της τεχνολογικής 
ουδετερότητας και να μην θέτει σε 
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νησιωτικές περιοχές· κίνδυνο τη συνδεσιμότητα για 
απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 14
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι πρέπει η απαλλαγή των 
τομέων των μεταφορών και του τουρισμού 
από τις ανθρακούχες εκπομπές να 
διασφαλίζει τη χωρίς αποκλεισμούς 
πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή 
ανανεώσιμη ενέργεια, να συμμορφώνεται 
με τις βασικές αρχές της δίκαιης 
μετάβασης και να μην θέτει σε κίνδυνο τη 
συνδεσιμότητα για απομακρυσμένες και 
νησιωτικές περιοχές·

2. τονίζει ότι πρέπει η απαλλαγή των 
τομέων των μεταφορών και του τουρισμού 
από τις ανθρακούχες εκπομπές να 
διασφαλίζει τη χωρίς αποκλεισμούς 
πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή 
ανανεώσιμη ενέργεια, να συμμορφώνεται 
με τις βασικές αρχές της δίκαιης 
μετάβασης και να μην θέτει σε κίνδυνο τη 
συνδεσιμότητα για απομακρυσμένες και 
νησιωτικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών·

Or. fr

Τροπολογία 15
Cláudia Monteiro de Aguiar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι πρέπει η απαλλαγή των 
τομέων των μεταφορών και του τουρισμού 
από τις ανθρακούχες εκπομπές να 
διασφαλίζει τη χωρίς αποκλεισμούς 
πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή 
ανανεώσιμη ενέργεια, να συμμορφώνεται 
με τις βασικές αρχές της δίκαιης 
μετάβασης και να μην θέτει σε κίνδυνο τη 
συνδεσιμότητα για απομακρυσμένες και 

2. τονίζει ότι πρέπει η απαλλαγή των 
τομέων των μεταφορών και του τουρισμού 
από τις ανθρακούχες εκπομπές να 
διασφαλίζει τη χωρίς αποκλεισμούς 
πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή 
ανανεώσιμη ενέργεια, να συμμορφώνεται 
με τις βασικές αρχές της δίκαιης 
μετάβασης και να μην θέτει σε κίνδυνο τη 
συνδεσιμότητα για απομακρυσμένες και 
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νησιωτικές περιοχές· νησιωτικές περιοχές και εξόχως 
απόκεντρες περιοχές·

Or. pt

Τροπολογία 16
Sara Cerdas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι πρέπει η απαλλαγή των 
τομέων των μεταφορών και του τουρισμού 
από τις ανθρακούχες εκπομπές να 
διασφαλίζει τη χωρίς αποκλεισμούς 
πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή 
ανανεώσιμη ενέργεια, να συμμορφώνεται 
με τις βασικές αρχές της δίκαιης 
μετάβασης και να μην θέτει σε κίνδυνο τη 
συνδεσιμότητα για απομακρυσμένες και 
νησιωτικές περιοχές·

2. τονίζει ότι πρέπει η απαλλαγή των 
τομέων των μεταφορών και του τουρισμού 
από τις ανθρακούχες εκπομπές να 
διασφαλίζει τη χωρίς αποκλεισμούς 
πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή 
ανανεώσιμη ενέργεια, να συμμορφώνεται 
με τις βασικές αρχές της δίκαιης 
μετάβασης και να μην θέτει σε κίνδυνο τη 
συνδεσιμότητα για εξόχως απόκεντρες 
περιοχές και απομακρυσμένες και 
νησιωτικές περιοχές·

Or. pt

Τροπολογία 17
Kosma Złotowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει ότι η απαλλαγή των 
ευρωπαϊκών τομέων των μεταφορών και 
του τουρισμού από ανθρακούχες 
εκπομπές δεν πρέπει να υπονομεύει την 
ανταγωνιστικότητά τους στην παγκόσμια 
αγορά· σημειώνει ότι, ενόψει της 
οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η 
πανδημία του κορονοϊού, θα πρέπει να 
δοθεί προτεραιότητα στη διασφάλιση 
θέσεων εργασίας και την υποστήριξη 
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μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, 
μεταξύ άλλων μέσω της θέσπισης 
ρεαλιστικών στόχων για την οικοδόμηση 
μιας οικονομίας χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών·

Or. pl

Τροπολογία 18
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ 
Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Barbara Thaler, Andor 
Deli, Magdalena Adamowicz, Tom Berendsen, Cláudia Monteiro de Aguiar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει ότι οι υποδομές φυσικού 
αερίου θα πρέπει να διαδραματίσουν 
κάποιον ρόλο στην απαλλαγή του 
ενεργειακού συστήματος από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, μέσω της 
προετοιμασίας τους για τη μεταφορά 
διαρκώς αυξανόμενων ποσοστών άλλων 
αερίων εκτός του φυσικού αερίου, όπως 
υδρογόνου, βιομεθανίου και συνθετικού 
μεθανίου, καθώς και με την εξέταση του 
ζητήματος της παραγωγής απαγόμενων 
και διαφευγουσών εκπομπών μεθανίου·

Or. en

Τροπολογία 19
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. θεωρεί ότι η απαλλαγή του τομέα 
των μεταφορών και του τουρισμού από 
τις ανθρακούχες εκπομπές πρέπει να 
συνεκτιμά τις περιστάσεις στα κράτη 
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μέλη και την οικονομική δυνατότητά τους 
να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της 
μετάβασης προς την ουδετερότητα σε 
σχέση με το κλίμα, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα υστερεί·

Or. ro

Τροπολογία 20
Sara Cerdas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη 
διεξαγωγής δομημένου διαλόγου, με τη 
συμμετοχή τοπικών αρχών, για τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με 
την απαλλαγή του τομέα των μεταφορών 
και του τουρισμού από τις ανθρακούχες 
εκπομπές·

Or. pt

Τροπολογία 21
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ 
Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Barbara Thaler, Andor 
Deli, Magdalena Adamowicz, Tom Berendsen, Cláudia Monteiro de Aguiar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. υπογραμμίζει ότι αυτή η 
στρατηγική θα πρέπει να παρουσιάζει ένα 
όραμα που να υποστηρίζει μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία με το χαμηλότερο 
κόστος σε όλους τους τομείς, ενώ 
παράλληλα να ενισχύει την ενεργειακή 
ασφάλεια, να προστατεύει την υγεία, τις 
θέσεις εργασίας και το περιβάλλον, 
καθώς επίσης να προάγει την ανάπτυξη, 
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την καινοτομία και τη βιομηχανική 
υπεροχή·

Or. en

Τροπολογία 22
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ 
Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Brice Hortefeux, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Andor 
Deli, Magdalena Adamowicz, Tom Berendsen, Cláudia Monteiro de Aguiar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι η απαλλαγή των 
μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη μαζική 
ανάπτυξη της άμεσης και έμμεσης 
ηλεκτρικής κινητικότητας από 
ανανεώσιμες πηγές· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ένα 
ευνοϊκό πλαίσιο πολιτικής για την ταχεία 
μετάβαση προς την ηλεκτροδότηση όλων 
των τρόπων μεταφοράς, τόσο για τις 
επιβατικές όσο και για τις εμπορευματικές 
μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των 
σιδηροδρομικών και δημόσιων στόλων και 
δικτύων, σε συνδυασμό με τη συνολική 
επέκταση του δικτύου υποδομών 
φόρτισης·

3. υπογραμμίζει ότι η απαλλαγή των 
μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές 
μπορεί επίσης να επιτευχθεί με τη μαζική 
ανάπτυξη της άμεσης και έμμεσης 
ηλεκτρικής κινητικότητας από 
ανανεώσιμες πηγές, σε συνδυασμό με 
εναλλακτικά καύσιμα όπως το υδρογόνο, 
τα βιοκαύσιμα και το ΥΦΑ, διατηρώντας 
παράλληλα την τεχνολογική 
ουδετερότητα· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εγκρίνουν ένα ευνοϊκό 
πλαίσιο πολιτικής για τη δίκαιη, 
οικονομικά προσιτή, ισορροπημένη και 
χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση προς την 
ηλεκτροδότηση και την ανάπτυξη 
εναλλακτικών καυσίμων για όλα τα μέσα 
μεταφοράς, τόσο για τις επιβατικές όσο και 
για τις εμπορευματικές μεταφορές, 
συμπεριλαμβανομένων των 
σιδηροδρομικών και δημόσιων στόλων και 
δικτύων, σε συνδυασμό με τη συνολική 
επέκταση του δικτύου υποδομών φόρτισης 
και ανεφοδιασμού με εναλλακτικά 
καύσιμα·

Or. en

Τροπολογία 23
Roman Haider, Georg Mayer
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι η απαλλαγή των 
μεταφορών από τις ανθρακούχες 
εκπομπές μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη 
μαζική ανάπτυξη της άμεσης και 
έμμεσης ηλεκτρικής κινητικότητας από 
ανανεώσιμες πηγές· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ένα 
ευνοϊκό πλαίσιο πολιτικής για την ταχεία 
μετάβαση προς την ηλεκτροδότηση όλων 
των τρόπων μεταφοράς, τόσο για τις 
επιβατικές όσο και για τις εμπορευματικές 
μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των 
σιδηροδρομικών και δημόσιων στόλων και 
δικτύων, σε συνδυασμό με τη συνολική 
επέκταση του δικτύου υποδομών 
φόρτισης·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εγκρίνουν ένα ευνοϊκό πλαίσιο 
πολιτικής για την ανάπτυξη της 
ηλεκτροδότησης των τρόπων μεταφοράς, 
τόσο για τις επιβατικές όσο και για τις 
εμπορευματικές μεταφορές, 
συμπεριλαμβανομένων των 
σιδηροδρομικών και δημόσιων στόλων και 
δικτύων, σε συνδυασμό με τη συνολική 
επέκταση του δικτύου υποδομών 
φόρτισης·

Or. de

Τροπολογία 24
José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal, 
Nicola Danti
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι η απαλλαγή των 
μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη μαζική 
ανάπτυξη της άμεσης και έμμεσης 
ηλεκτρικής κινητικότητας από 
ανανεώσιμες πηγές· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ένα 
ευνοϊκό πλαίσιο πολιτικής για την ταχεία 
μετάβαση προς την ηλεκτροδότηση όλων 
των τρόπων μεταφοράς, τόσο για τις 
επιβατικές όσο και για τις εμπορευματικές 
μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των 
σιδηροδρομικών και δημόσιων στόλων και 

3. υπογραμμίζει ότι η άμεση 
ηλεκτροδότηση παρουσιάζει τις πιο 
οικονομικά και ενεργειακά αποδοτικές 
επιλογές απαλλαγής από τις ανθρακούχες 
εκπομπές για ορισμένους τρόπους 
μεταφοράς· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εγκρίνουν ένα ευνοϊκό 
πλαίσιο πολιτικής για την πλήρη ανάπτυξη 
εναλλακτικών καυσίμων για όλους τους 
τρόπους μεταφοράς, τόσο για τις 
επιβατικές όσο και για τις εμπορευματικές 
μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των 
σιδηροδρομικών και δημόσιων στόλων και 
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δικτύων, σε συνδυασμό με τη συνολική 
επέκταση του δικτύου υποδομών 
φόρτισης·

δικτύων, σε συνδυασμό με τη συνολική 
επέκταση του δικτύου υποδομών φόρτισης 
και ανεφοδιασμού (εγκαταστάσεις 
ηλεκτρονικής φόρτισης, εγκαταστάσεις 
ανεφοδιασμού ΥΦΑ και υδρογόνου), 
τηρώντας παράλληλα την αρχή της 
τεχνολογικής ουδετερότητας και 
διασφαλίζοντας την τεχνολογική 
πολυμορφία·

Or. en

Τροπολογία 25
Sven Schulze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι η απαλλαγή των 
μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη μαζική 
ανάπτυξη της άμεσης και έμμεσης 
ηλεκτρικής κινητικότητας από 
ανανεώσιμες πηγές· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ένα 
ευνοϊκό πλαίσιο πολιτικής για την ταχεία 
μετάβαση προς την ηλεκτροδότηση όλων 
των τρόπων μεταφοράς, τόσο για τις 
επιβατικές όσο και για τις εμπορευματικές 
μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των 
σιδηροδρομικών και δημόσιων στόλων και 
δικτύων, σε συνδυασμό με τη συνολική 
επέκταση του δικτύου υποδομών 
φόρτισης·

3. υπογραμμίζει ότι η απαλλαγή 
μέρους των μεταφορών από τις 
ανθρακούχες εκπομπές μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο με τη μαζική ανάπτυξη της 
άμεσης και έμμεσης ηλεκτρικής 
κινητικότητας από ανανεώσιμες πηγές· 
επισημαίνει ότι κατά την προσπάθεια 
ηλεκτροδότησης καταναλωτικών τομέων, 
όπως των μεταφορών με βαρέα 
επαγγελματικά οχήματα, προκύπτουν 
συχνά σημαντικά εμπόδια σχετικά με την 
αποδοτικότητα του κόστους, την 
περιβαλλοντική συμβατότητα και το 
τεχνικώς εφικτό·

καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν ένα ευνοϊκό πλαίσιο πολιτικής 
για την ταχεία μετάβαση προς την 
ηλεκτροδότηση όλων των τρόπων 
μεταφοράς, τόσο για τις επιβατικές όσο και 
για τις εμπορευματικές μεταφορές, 
συμπεριλαμβανομένων των 
σιδηροδρομικών και δημόσιων στόλων και 
δικτύων, σε συνδυασμό με τη συνολική 
επέκταση του δικτύου υποδομών 
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φόρτισης·

Or. de

Τροπολογία 26
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι η απαλλαγή των 
μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη μαζική 
ανάπτυξη της άμεσης και έμμεσης 
ηλεκτρικής κινητικότητας από 
ανανεώσιμες πηγές· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ένα 
ευνοϊκό πλαίσιο πολιτικής για την ταχεία 
μετάβαση προς την ηλεκτροδότηση όλων 
των τρόπων μεταφοράς, τόσο για τις 
επιβατικές όσο και για τις εμπορευματικές 
μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των 
σιδηροδρομικών και δημόσιων στόλων και 
δικτύων, σε συνδυασμό με τη συνολική 
επέκταση του δικτύου υποδομών 
φόρτισης·

3. υπογραμμίζει ότι η απαλλαγή των 
μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη μαζική 
ανάπτυξη της άμεσης και έμμεσης 
ηλεκτρικής κινητικότητας από 
ανανεώσιμες πηγές· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ένα 
ευνοϊκό πλαίσιο πολιτικής για την ταχεία 
μετάβαση προς την ηλεκτροδότηση όλων 
των τρόπων μεταφοράς, τόσο για τις 
επιβατικές όσο και για τις εμπορευματικές 
μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των 
σιδηροδρομικών και δημόσιων στόλων και 
δικτύων, σε συνδυασμό με τη συνολική 
επέκταση του δικτύου υποδομών φόρτισης, 
για το οποίο είναι απαραίτητη η 
κατανομή επαρκούς χρηματοδότησης για 
τη διασφάλιση της ισότητας και της 
αλληλεγγύης στη μετάβαση προς την 
ουδετερότητα σε σχέση με το κλίμα·

Or. ro

Τροπολογία 27
Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Jörgen Warborn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι η απαλλαγή των 
μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές 

3. υπογραμμίζει ότι η απαλλαγή των 
μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές 
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μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη μαζική 
ανάπτυξη της άμεσης και έμμεσης 
ηλεκτρικής κινητικότητας από 
ανανεώσιμες πηγές· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ένα 
ευνοϊκό πλαίσιο πολιτικής για την ταχεία 
μετάβαση προς την ηλεκτροδότηση όλων 
των τρόπων μεταφοράς, τόσο για τις 
επιβατικές όσο και για τις εμπορευματικές 
μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των 
σιδηροδρομικών και δημόσιων στόλων και 
δικτύων, σε συνδυασμό με τη συνολική 
επέκταση του δικτύου υποδομών 
φόρτισης·

μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη μαζική 
ανάπτυξη της άμεσης και έμμεσης 
ηλεκτρικής κινητικότητας και των 
βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων από 
ανανεώσιμες πηγές· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ένα 
ευνοϊκό πλαίσιο πολιτικής για την ταχεία 
μετάβαση προς την ηλεκτροδότηση και τη 
χρήση βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων 
σε όλους τους τρόπους μεταφοράς, τόσο 
για τις επιβατικές όσο και για τις 
εμπορευματικές μεταφορές, 
συμπεριλαμβανομένων των 
σιδηροδρομικών και δημόσιων στόλων και 
δικτύων, σε συνδυασμό με τη συνολική 
επέκταση του δικτύου υποδομών φόρτισης 
και ανεφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 28
Kosma Złotowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι η απαλλαγή των 
μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη μαζική 
ανάπτυξη της άμεσης και έμμεσης 
ηλεκτρικής κινητικότητας από 
ανανεώσιμες πηγές· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ένα 
ευνοϊκό πλαίσιο πολιτικής για την ταχεία 
μετάβαση προς την ηλεκτροδότηση όλων 
των τρόπων μεταφοράς, τόσο για τις 
επιβατικές όσο και για τις εμπορευματικές 
μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των 
σιδηροδρομικών και δημόσιων στόλων και 
δικτύων, σε συνδυασμό με τη συνολική 
επέκταση του δικτύου υποδομών 
φόρτισης·

3. υπογραμμίζει ότι η απαλλαγή των 
μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές 
μπορεί να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό με 
τη μαζική ανάπτυξη της άμεσης και 
έμμεσης ηλεκτρικής κινητικότητας που 
τροφοδοτείται κυρίως από ανανεώσιμες 
πηγές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εγκρίνουν ένα ευνοϊκό πλαίσιο 
πολιτικής για την ταχεία μετάβαση προς 
την ηλεκτροδότηση όλων των τρόπων 
μεταφοράς, τόσο για τις επιβατικές όσο και 
για τις εμπορευματικές μεταφορές, 
συμπεριλαμβανομένων των 
σιδηροδρομικών και δημόσιων στόλων και 
δικτύων και των αστικών δημόσιων 
μεταφορών, σε συνδυασμό με τη συνολική 
επέκταση του δικτύου υποδομών 
φόρτισης·
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Or. pl

Τροπολογία 29
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι η απαλλαγή των 
μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη μαζική 
ανάπτυξη της άμεσης και έμμεσης 
ηλεκτρικής κινητικότητας από 
ανανεώσιμες πηγές· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ένα 
ευνοϊκό πλαίσιο πολιτικής για την ταχεία 
μετάβαση προς την ηλεκτροδότηση όλων 
των τρόπων μεταφοράς, τόσο για τις 
επιβατικές όσο και για τις εμπορευματικές 
μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των 
σιδηροδρομικών και δημόσιων στόλων και 
δικτύων, σε συνδυασμό με τη συνολική 
επέκταση του δικτύου υποδομών 
φόρτισης·

3. υπογραμμίζει ότι η απαλλαγή των 
μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη μαζική 
ανάπτυξη της άμεσης και έμμεσης 
ηλεκτρικής κινητικότητας από πρόσθετες 
ανανεώσιμες δυνατότητες· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
ένα ευνοϊκό πλαίσιο πολιτικής για την 
ταχεία μετάβαση προς την ηλεκτροδότηση 
όλων των τρόπων μεταφοράς, τόσο για τις 
επιβατικές όσο και για τις εμπορευματικές 
μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των 
σιδηροδρομικών και δημόσιων στόλων και 
δικτύων, σε συνδυασμό με τη συνολική 
επέκταση του δικτύου υποδομών 
φόρτισης·

Or. en

Τροπολογία 30
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι η απαλλαγή των 
μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη μαζική 
ανάπτυξη της άμεσης και έμμεσης 
ηλεκτρικής κινητικότητας από 
ανανεώσιμες πηγές· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ένα 

3. υπογραμμίζει ότι η απαλλαγή των 
μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη μαζική 
ανάπτυξη της κινητικότητας με υδρογόνο 
από ανανεώσιμες πηγές· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
ένα ευνοϊκό πλαίσιο πολιτικής που 
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ευνοϊκό πλαίσιο πολιτικής για την ταχεία 
μετάβαση προς την ηλεκτροδότηση όλων 
των τρόπων μεταφοράς, τόσο για τις 
επιβατικές όσο και για τις εμπορευματικές 
μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των 
σιδηροδρομικών και δημόσιων στόλων και 
δικτύων, σε συνδυασμό με τη συνολική 
επέκταση του δικτύου υποδομών 
φόρτισης·

ενθαρρύνει την ταχεία μετάβαση όλων των 
τρόπων μεταφοράς, τόσο για τις επιβατικές 
όσο και για τις εμπορευματικές μεταφορές, 
συμπεριλαμβανομένων των 
σιδηροδρομικών και δημόσιων στόλων και 
δικτύων, σε συνδυασμό με τη συνολική 
επέκταση του δικτύου υποδομών 
φόρτισης·

Or. fr

Τροπολογία 31
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν την τομεακή 
ολοκλήρωση των τομέων των μεταφορών 
και της ενέργειας, μεταξύ άλλων με την 
κατάλληλη επιβράβευση της διαχείρισης 
της ζήτησης των καταναλωτών μέσω 
ηλεκτρικών οχημάτων, επιτρέποντας έτσι 
τη μέγιστη εξομάλυνση αιχμών και τη 
μετατόπιση φορτίου, με τη διασφάλιση 
της διαλειτουργικότητας και της 
τυποποίησης προκειμένου να 
αποφεύγεται ο κίνδυνος 
κατακερματισμού και, τέλος, με τη 
θέσπιση απαιτήσεων έξυπνων 
λειτουργιών για τις μπαταρίες και τις 
υποδομές φόρτισης στις σχετικές 
νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της 
οδηγίας για τα εναλλακτικά καύσιμα·

Or. en

Τροπολογία 32
Sven Schulze
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή, όσον αφορά 
την απαλλαγή του τομέα των μεταφορών 
από τις ανθρακούχες εκπομπές, να 
βασιστεί σε μια προσέγγιση 
προσανατολισμένη στην 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·

Or. de

Τροπολογία 33
Έλενα Κουντουρά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει ότι η αναθεώρηση της 
οδηγίας για τα εναλλακτικά καύσιμα και 
του ΔΕΔ-Μ θα πρέπει να οδηγήσει στη 
μαζική ανάπτυξη σημείων 
επαναφόρτισης σε κάθε κράτος μέλος, 
στην παράκτια παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος σε λιμάνια καθώς και στην 
εγκατάσταση σταθμών ανεφοδιασμού με 
υδρογόνο·

Or. en
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Τροπολογία 34
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι η προώθηση των 
ανανεώσιμων καυσίμων και των 
καυσίμων χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα, συμπεριλαμβανομένου του 
υδρογόνου, θα διαδραματίσει 
καθοριστικό ρόλο στην απαλλαγή του 
τομέα των μεταφορών από τις 
ανθρακούχες εκπομπές·

Or. en

Τροπολογία 35
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. επισημαίνει ότι πρέπει να 
δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό πλαίσιο για 
τους ενεργούς καταναλωτές και τις 
ενεργειακές κοινότητες που παράγουν, 
αποθηκεύουν και χρησιμοποιούν τη δική 
τους ανανεώσιμη ενέργεια, καθότι 
συμβάλλουν στην εξισορρόπηση του 
δικτύου μέσω οικιακών μπαταριών ή 
ηλεκτρικών οχημάτων, με αποτέλεσμα να 
ελαχιστοποιούνται οι περιορισμοί των 
υποδομών όσον αφορά την απορρόφηση 
της αυξανόμενης ζήτησης για ηλεκτρικά 
οχήματα·

Or. en

Τροπολογία 36
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Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt, Maria 
Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. υπογραμμίζει ότι οι 
δημοσιονομικοί μηχανισμοί, όπως οι 
φόροι και άλλα φορολογικά κίνητρα, 
αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία 
ως μέσα μετριασμού της κλιματικής 
αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 37
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt, Maria 
Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το 
γεγονός ότι η οδηγία για τη φορολογία της 
ενέργειας δεν υποστηρίζει τις πολιτικές 
της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή και την 
αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», ενώ η 
σημαντική πρόοδος των πολιτικών της 
ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια δεν 
αντικατοπτρίζεται στην οδηγία·

Or. en

Τροπολογία 38
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt, Maria 
Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 δ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3δ. τονίζει ότι η φορολόγηση των 
καυσίμων ανάλογα με τον όγκο και όχι 
σύμφωνα με το ενεργειακό τους 
περιεχόμενο δημιουργεί διακρίσεις εις 
βάρος των ανανεώσιμων καυσίμων και 
προωθεί τη χρήση ενεργειακών 
προϊόντων με τη μεγαλύτερη ενεργειακή 
ένταση και ένταση εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 39
Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3ε. τονίζει ότι οι υφιστάμενες 
απαλλαγές ή μειώσεις από τον ενεργειακό 
φόρο σε συγκεκριμένους τομείς, ιδίως 
στις αεροπορικές, τις θαλάσσιες και τις 
οδικές μεταφορές, προωθούν 
αναποτελεσματικούς και ρυπογόνους 
τρόπους μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 40
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt, Maria 
Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3στ. καλεί την Επιτροπή να 
ευθυγραμμίσει τη φορολογία των 
ενεργειακών προϊόντων και της 
ηλεκτρικής ενέργειας με τις πολιτικές της 
ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίμα μέσω 
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της αναθεώρησης της οδηγίας για τη 
φορολογία της ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 41
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt, Maria 
Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3ζ. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο 
της στρατηγικής για την ενοποίηση του 
ενεργειακού συστήματος, να παράσχει 
ένα πλαίσιο ελάχιστων φορολογικών 
συντελεστών που διαφοροποιούν τα 
καύσιμα ανάλογα με τις κλιματικές 
επιδόσεις τους σε σχέση με τη μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στον 
τομέα των μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 42
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt, Maria 
Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3η. τονίζει ότι τα έσοδα από την 
ενεργειακή και περιβαλλοντική φορολογία 
θα χρησιμοποιηθούν υπέρ της δίκαιης 
μετάβασης για τη μείωση της 
φορολόγησης της εργασίας λόγω των 
αυξημένων εσόδων από περιβαλλοντικούς 
φόρους·

Or. en
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Τροπολογία 43
Kosma Złotowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι τα εναλλακτικά καύσιμα 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
αποτελούν τη λύση για τομείς που είναι 
δύσκολο να απαλλαγούν από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, όπως οι τομείς των 
αεροπορικών και των θαλάσσιων 
μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει τη χρήση των καυσίμων αυτών 
στην ενωσιακή νομοθεσία, καταργώντας 
σταδιακά τις επιδοτήσεις για τα ορυκτά 
καύσιμα, εφαρμόζοντας την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει», και θεσπίζοντας 
πρότυπα για χαμηλές εκπομπές στην 
αεροπορία και τη ναυσιπλοΐα·

4. τονίζει ότι τα εναλλακτικά καύσιμα 
όπως το υδρογόνο, το βιομεθάνιο και τα 
υγρά βιοκαύσιμα είναι πολλά 
υποσχόμενες λύσεις για τομείς που είναι 
δύσκολο να απαλλαγούν από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, όπως οι τομείς των 
αεροπορικών, των βαρέων χερσαίων 
μεταφορών, των θαλάσσιων μεταφορών 
και της εσωτερικής ναυσιπλοΐας· καλεί 
την Επιτροπή να προωθήσει τη χρήση των 
καυσίμων αυτών στην ενωσιακή 
νομοθεσία, μέσω επαρκών επενδύσεων 
στην έρευνα και την ανάπτυξη και μέσω 
της κατασκευής εγκαταστάσεων για την 
παραγωγή, μεταφορά και διανομή τους·

Or. pl

Τροπολογία 44
Roman Haider, Georg Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι τα εναλλακτικά καύσιμα 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
αποτελούν τη λύση για τομείς που είναι 
δύσκολο να απαλλαγούν από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, όπως οι τομείς 
των αεροπορικών και των θαλάσσιων 
μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει τη χρήση των καυσίμων αυτών 
στην ενωσιακή νομοθεσία, καταργώντας 
σταδιακά τις επιδοτήσεις για τα ορυκτά 
καύσιμα, εφαρμόζοντας την αρχή «ο 

4. τονίζει ότι τα εναλλακτικά καύσιμα 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
προσφέρουν ευκαιρίες για τομείς όπως οι 
αεροπορικές και οι θαλάσσιες μεταφορές· 
καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη 
χρήση των καυσίμων αυτών στην 
ενωσιακή νομοθεσία·
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ρυπαίνων πληρώνει», και θεσπίζοντας 
πρότυπα για χαμηλές εκπομπές στην 
αεροπορία και τη ναυσιπλοΐα·

Or. de

Τροπολογία 45
José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal, 
Nicola Danti
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι τα εναλλακτικά 
καύσιμα από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας αποτελούν τη λύση για τομείς 
που είναι δύσκολο να απαλλαγούν από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, όπως οι τομείς των 
αεροπορικών και των θαλάσσιων 
μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει τη χρήση των καυσίμων αυτών 
στην ενωσιακή νομοθεσία, καταργώντας 
σταδιακά τις επιδοτήσεις για τα ορυκτά 
καύσιμα, εφαρμόζοντας την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει», και θεσπίζοντας 
πρότυπα για χαμηλές εκπομπές στην 
αεροπορία και τη ναυσιπλοΐα·

4. τονίζει ότι η χρήση ανανεώσιμων 
καυσίμων ή καυσίμων χαμηλής 
περιεκτικότητας σε άνθρακα αποτελεί τη 
λύση για τομείς που είναι δύσκολο να 
απαλλαγούν από τις ανθρακούχες 
εκπομπές, όπως οι τομείς των αεροπορικών 
και των θαλάσσιων μεταφορών, των 
οδικών μεταφορών με βαρέα οχήματα, 
των στόλων λεωφορείων και των μη 
ηλεκτροκίνητων σιδηροδρομικών 
μεταφορών, όπου η ηλεκτροδότηση δεν 
είναι εφικτή και αποτελεσματική ή έχει 
υψηλότερο κόστος· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει τη χρήση των καυσίμων αυτών 
στην ενωσιακή νομοθεσία, καταργώντας 
σταδιακά τα ορυκτά καύσιμα, 
εφαρμόζοντας την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει», και θεσπίζοντας πρότυπα για 
χαμηλές εκπομπές στην αεροπορία και τη 
ναυσιπλοΐα·

Or. en

Τροπολογία 46
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι τα εναλλακτικά καύσιμα 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
αποτελούν τη λύση για τομείς που είναι 
δύσκολο να απαλλαγούν από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, όπως οι τομείς των 
αεροπορικών και των θαλάσσιων 
μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει τη χρήση των καυσίμων αυτών 
στην ενωσιακή νομοθεσία, καταργώντας 
σταδιακά τις επιδοτήσεις για τα ορυκτά 
καύσιμα, εφαρμόζοντας την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει», και θεσπίζοντας 
πρότυπα για χαμηλές εκπομπές στην 
αεροπορία και τη ναυσιπλοΐα·

4. τονίζει ότι τα εναλλακτικά 
καύσιμα, όπως το υδρογόνο, τα οποία 
προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας αποτελούν τη λύση για τομείς 
που είναι δύσκολο να απαλλαγούν από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, όπως οι τομείς των 
αεροπορικών και των θαλάσσιων 
μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει τη χρήση αυτών των 
εναλλακτικών καυσίμων στην ενωσιακή 
νομοθεσία, με τη χορήγηση επιδοτήσεων 
στις επιχειρήσεις και στα κράτη μέλη που 
καινοτομούν στον εν λόγω τομέα·

Or. fr

Τροπολογία 47
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ 
Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Brice Hortefeux, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, 
Barbara Thaler, Andor Deli, Magdalena Adamowicz, Cláudia Monteiro de Aguiar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι τα εναλλακτικά καύσιμα 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
αποτελούν τη λύση για τομείς που είναι 
δύσκολο να απαλλαγούν από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, όπως οι τομείς των 
αεροπορικών και των θαλάσσιων 
μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει τη χρήση των καυσίμων αυτών 
στην ενωσιακή νομοθεσία, καταργώντας 
σταδιακά τις επιδοτήσεις για τα ορυκτά 
καύσιμα, εφαρμόζοντας την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει», και θεσπίζοντας 
πρότυπα για χαμηλές εκπομπές στην 
αεροπορία και τη ναυσιπλοΐα·

4. τονίζει ότι τα εναλλακτικά καύσιμα 
από ανανεώσιμες, με χαμηλές και 
μηδενικές εκπομπές πηγές ενέργειας 
αποτελούν τη λύση για τομείς που είναι 
δύσκολο να απαλλαγούν από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, όπως οι τομείς των 
αεροπορικών και των θαλάσσιων 
μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει τη χρήση των καυσίμων αυτών 
μέσω της ενωσιακής νομοθεσίας, 
ενισχύοντας τις προσπάθειες έρευνας και 
ανάπτυξης, καταργώντας σταδιακά τις 
επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα στους 
τομείς όπου υπάρχουν οικονομικά 
βιώσιμες εναλλακτικές, εφαρμόζοντας την 
αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», και 
θεσπίζοντας πρότυπα για χαμηλές 
εκπομπές στην αεροπορία και τη 
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ναυσιπλοΐα, τα οποία είναι τεχνικά και 
οικονομικά εφικτά και διασφαλίζουν τη 
διεθνή ανταγωνιστικότητα αυτών των 
τομέων·

Or. en

Τροπολογία 48
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι τα εναλλακτικά καύσιμα 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
αποτελούν τη λύση για τομείς που είναι 
δύσκολο να απαλλαγούν από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, όπως οι τομείς των 
αεροπορικών και των θαλάσσιων 
μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει τη χρήση των καυσίμων αυτών 
στην ενωσιακή νομοθεσία, καταργώντας 
σταδιακά τις επιδοτήσεις για τα ορυκτά 
καύσιμα, εφαρμόζοντας την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει», και θεσπίζοντας 
πρότυπα για χαμηλές εκπομπές στην 
αεροπορία και τη ναυσιπλοΐα·

4. τονίζει ότι τα εναλλακτικά καύσιμα 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως 
το υδρογόνο, η αμμωνία και η 
ηλεκτρονική κηροζίνη, αποτελούν τη 
λύση για τομείς που είναι δύσκολο να 
απαλλαγούν από τις ανθρακούχες 
εκπομπές, όπως οι τομείς των αεροπορικών 
και των θαλάσσιων μεταφορών· καλεί την 
Επιτροπή να προωθήσει τη χρήση των 
καυσίμων αυτών στην ενωσιακή 
νομοθεσία, καταργώντας σταδιακά 
οποιεσδήποτε άμεσες και έμμεσες 
επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα, 
εφαρμόζοντας την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει», καθιερώνοντας ποσοστώσεις 
από πλευράς ζήτησης, και θεσπίζοντας 
πρότυπα για μηδενικές εκπομπές στην 
αεροπορία και τη ναυσιπλοΐα·

Or. en

Τροπολογία 49
Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Jörgen Warborn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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4. τονίζει ότι τα εναλλακτικά καύσιμα 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
αποτελούν τη λύση για τομείς που είναι 
δύσκολο να απαλλαγούν από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, όπως οι τομείς των 
αεροπορικών και των θαλάσσιων 
μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει τη χρήση των καυσίμων αυτών 
στην ενωσιακή νομοθεσία, καταργώντας 
σταδιακά τις επιδοτήσεις για τα ορυκτά 
καύσιμα, εφαρμόζοντας την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει», και θεσπίζοντας 
πρότυπα για χαμηλές εκπομπές στην 
αεροπορία και τη ναυσιπλοΐα·

4. τονίζει ότι τα εναλλακτικά καύσιμα 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
αποτελούν τη λύση για τομείς που είναι 
δύσκολο να απαλλαγούν από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, όπως οι τομείς 
των μεταφορών με βαρέα οχήματα, των 
αεροπορικών και των θαλάσσιων 
μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει τη χρήση των καυσίμων αυτών 
στην ενωσιακή νομοθεσία, καταργώντας 
σταδιακά τις επιδοτήσεις για τα ορυκτά 
καύσιμα, εφαρμόζοντας την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει», και θεσπίζοντας 
πρότυπα για χαμηλές εκπομπές στην 
αεροπορία και τη ναυσιπλοΐα· τονίζει τη 
σημασία της ρυθμιστικής συνοχής ως 
προς αυτό το θέμα·

Or. en

Τροπολογία 50
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι τα εναλλακτικά καύσιμα 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
αποτελούν τη λύση για τομείς που είναι 
δύσκολο να απαλλαγούν από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, όπως οι τομείς των 
αεροπορικών και των θαλάσσιων 
μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει τη χρήση των καυσίμων αυτών 
στην ενωσιακή νομοθεσία, καταργώντας 
σταδιακά τις επιδοτήσεις για τα ορυκτά 
καύσιμα, εφαρμόζοντας την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει», και θεσπίζοντας 
πρότυπα για χαμηλές εκπομπές στην 
αεροπορία και τη ναυσιπλοΐα·

4. τονίζει ότι τα εναλλακτικά καύσιμα 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
αποτελούν τη λύση για τομείς που είναι 
δύσκολο να απαλλαγούν από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, όπως οι τομείς των 
αεροπορικών και των θαλάσσιων 
μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει τη χρήση των καυσίμων αυτών 
στην ενωσιακή νομοθεσία, καταργώντας 
σταδιακά τις επιδοτήσεις για τα ορυκτά 
καύσιμα, εφαρμόζοντας την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει», και θεσπίζοντας 
πρότυπα για χαμηλές εκπομπές στην 
αεροπορία και τη ναυσιπλοΐα χωρίς να 
επηρεάζονται οι ροές κυκλοφορίας·

Or. ro
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Τροπολογία 51
Cláudia Monteiro de Aguiar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 – υποπαράγραφος 1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει ένα 
σχέδιο για τις ενεργειακές διασυνδέσεις 
το οποίο ακόμα δεν διαθέτει η Ένωση, με 
στόχο τη συμπερίληψη των εν λόγω 
διασυνδέσεων και ιδίως των συνδέσεων 
μεταξύ της Ιβηρικής Χερσονήσου και της 
Ένωσης σε έργα κοινού ενδιαφέροντος·

Or. pt

Τροπολογία 52
Έλενα Κουντουρά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει ότι οι νησιωτικές περιοχές 
εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα για τις 
ενεργειακές τους ανάγκες, παρόλο που 
έχουν σημαντικές δυνατότητες όσον 
αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 
πιστεύει ότι τα νησιά πρέπει να 
συνδέονται κατά προτεραιότητα με το 
δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της 
ηπειρωτικής χώρας, προκειμένου να 
διευκολύνεται η αποτελεσματική και 
καθαρή ανάπτυξη της ηλεκτρικής 
κινητικότητας· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να αναπτύξουν, ως 
εναλλακτική επιλογή, έργα τα οποία θα 
καταστήσουν τα νησιά ή τις ομάδες 
νησιών ενεργειακά αυτόνομα με τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών, ακολουθώντας το 
παράδειγμα του έργου «TILOS» που 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020»·
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Or. en

Τροπολογία 53
Sara Cerdas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές στο πλαίσιο της 
διαδικασίας απαλλαγής από ανθρακούχες 
εκπομπές, και κατά την επιβολή 
οποιωνδήποτε σχετικών χρεώσεων. 
σημειώνει την ανάγκη ανάπτυξης ενός 
ευνοϊκού μηχανισμού για εξόχως 
απόκεντρες περιοχές και για 
απομακρυσμένες και νησιωτικές 
περιοχές, δεδομένης της μεγάλης 
εξάρτησής τους από τις αεροπορικές και 
θαλάσσιες μεταφορές, είτε από άποψη 
τουριστικών ροών είτε από άποψη 
μεταφοράς επιβατών και αγαθών·

Or. pt

Τροπολογία 54
José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal, 
Nicola Danti
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει ότι το υδρογόνο 
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στη μείωση των εκπομπών σε τομείς που 
είναι δύσκολο να αποδεσμευθούν από τον 
άνθρακα, ιδίως όσον αφορά τη χρήση του 
ως καύσιμο σε ορισμένες εφαρμογές στον 
τομέα των μεταφορών· χαιρετίζει, ως εκ 
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τούτου, τις συνέργειες με την ανακοίνωση 
«Στρατηγική για το υδρογόνο για μια 
κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη», και καλεί 
την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα 
μέτρα για να επιταχυνθεί η διείσδυση του 
υδρογόνου στο πλαίσιο ενός 
ολοκληρωμένου ενεργειακού συστήματος 
και να μετατραπεί το υδρογόνο σε 
βιώσιμη λύση·

Or. en

Τροπολογία 55
Kosma Złotowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. σημειώνει ότι η εκτιμώμενη από 
την Επιτροπή μείωση εξόδων που 
σχετίζονται με την αγορά και τη 
λειτουργία ηλεκτρικών αυτοκινήτων έως 
το 2025 δεν λαμβάνει υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των αγορών αυτοκινήτων 
στα μεμονωμένα κράτη μέλη· καλεί την 
Επιτροπή να προβεί σε διεξοδική έρευνα 
και ανάλυση του συνολικού 
περιβαλλοντικού αντικτύπου της 
παραγωγής, λειτουργίας και απόρριψης 
των στοιχείων που χρησιμοποιούνται 
στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων·

Or. pl

Τροπολογία 56
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο 
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των λύσεων «μετατροπής της ισχύος σε 
μορφή Χ», οι οποίες αποτελούν βασικό 
παράγοντα για την ενοποίηση του 
ενεργειακού συστήματος και τη 
διασύνδεση των τομέων της ηλεκτρικής 
ενέργειας και του φυσικού αερίου· τονίζει 
ότι είναι απαραίτητη η θέσπιση ενός 
τεχνολογικά ουδέτερου ρυθμιστικού 
πλαισίου της ΕΕ όσον αφορά τη 
«μετατροπή της ισχύος σε μορφή Χ» με 
σκοπό την υιοθέτηση στοχευμένης 
προσέγγισης όσον αφορά τον φιλόδοξο 
στόχο του 2050 για το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 57
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υποστηρίζει την εγκατάσταση 
σταθμών ανεφοδιασμού πολλαπλών 
χρήσεων σε κόμβους μεταφοράς, όπως 
λιμάνια και αεροδρόμια, οι οποίοι θα 
εξυπηρετούν τα διάφορα μέσα μεταφοράς 
με εναλλακτικά καύσιμα από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 58
Sven Schulze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή να καταδείξει 
σαφέστερα πόσο σημαντικό είναι το 
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υδρογόνο για την επιτυχή ζεύξη των 
τομέων· 

Or. de

Τροπολογία 59
José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal, 
Nicola Danti
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. χαιρετίζει τον στόχο της 
Επιτροπής να αναλύσει, στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης των εθνικών σχεδίων των 
κρατών μελών για την ενέργεια και το 
κλίμα, την πρόοδο προς τον στόχο της 
διασύνδεσης της ηλεκτρικής ενέργειας 
κατά 15 % και να μελετήσει κατάλληλες 
δράσεις· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι αναθεωρήσεις των 
κανονισμών για τα ΔΕΔ-Ε και ΔΕΔ-Μ 
υποστηρίζουν πλήρως ένα περισσότερο 
ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα, μεταξύ 
άλλων με μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ 
των υποδομών ενέργειας και μεταφορών, 
καθώς και την ανάγκη επίτευξης του 
στόχου του 15 % για τη διασύνδεση της 
ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2030·

Or. en

Τροπολογία 60
Έλενα Κουντουρά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή της 
στρατηγικής για την ενοποίηση του 
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ενεργειακού συστήματος θα απαιτήσει 
σημαντικούς χρηματοοικονομικούς 
πόρους με βάση το επενδυτικό σχέδιο για 
μια βιώσιμη Ευρώπη· επισημαίνει ότι η 
αναθεώρηση της φορολογίας της 
ενέργειας, με σκοπό την ευθυγράμμισή 
της με το ενεργειακό περιεχόμενο και τις 
εκπομπές CO2, είναι απαραίτητη 
προκειμένου να επιτευχθεί το διπλό 
όφελος της αύξησης της 
ανταγωνιστικότητας των ανανεώσιμων 
πηγών και της συγκέντρωσης δημόσιων 
πόρων·

Or. en

Τροπολογία 61
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. υπογραμμίζει την ανάγκη 
επένδυσης των εσόδων, τα οποία 
προκύπτουν από κοινωνικά δίκαιες και με 
βάση τις επιπτώσεις στο κλίμα πολιτικές 
φορολόγησης και πολιτικές για το κόστος, 
στην έρευνα και την καινοτομία για την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή τεχνολογιών 
βιώσιμων μεταφορών, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ταχεία μετάβαση σε μια 
οικονομία υψηλής ενεργειακής απόδοσης 
που θα στηρίζεται στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 62
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Kathleen Van 
Brempt, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. σημειώνει ότι οι τεχνολογίες 
«μετατροπής της ισχύος σε μορφή Χ» θα 
καταστήσουν δυνατή τη χρήση φιλικών 
προς το κλίμα βασικών υλικών και 
καυσίμων, ιδίως στους τομείς της 
βιομηχανίας και των χημικών, καθώς 
επίσης στους τομείς των αεροπορικών 
και θαλάσσιων μεταφορών και των 
μεταφορών βαρέων εμπορευμάτων·

Or. en

Τροπολογία 63
José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. υπογραμμίζει ότι οι νησιωτικές 
περιοχές της ΕΕ, ιδίως εκείνες που 
βρίσκονται στη Μεσόγειο, προσφέρουν 
λόγω μεγέθους, γεωγραφικής θέσης και 
τουριστικής επισκεψιμότητας, τεράστιες 
δυνατότητες για την ανάπτυξη της 
ηλεκτρικής κινητικότητας κατά 100 %· 
ωστόσο, εκφράζει τη λύπη του για την 
ενεργειακή απομόνωση και τα 
επακόλουθα προβλήματα που υφίστανται 
οι νησιωτικές περιοχές λόγω της έλλειψης 
ηλεκτρικών διασυνδέσεων· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αναπτύξουν επειγόντως 
τις απαραίτητες διασυνδέσεις ηλεκτρικής 
ενέργειας με τα νησιά της ΕΕ και μεταξύ 
αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ενσωμάτωση αυτών των περιοχών στα 
διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας και η 
βιωσιμότητα των αναδυόμενων έργων 
ηλεκτρικής κινητικότητας·
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Or. en

Τροπολογία 64
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση 
της έρευνας και της ανάπτυξης είναι 
ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του 
πλαισίου «μετατροπής της ισχύος σε 
μορφή Χ» καθώς και για τη διασφάλιση 
του ηγετικού ρόλου της ΕΕ σε αυτόν τον 
τομέα· θεωρεί ότι, ταυτόχρονα με την 
επέκταση των υφιστάμενων 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων και 
πρωτοβουλιών, θα πρέπει να διατεθεί 
περισσότερη χρηματοδότηση της έρευνας 
σε τομείς όπως οι τεχνολογίες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα έξυπνα 
δίκτυα, τα συστήματα αποθήκευσης και 
οι τεχνολογίες που απαιτούνται για τη 
σύνδεση τομέων, όπως η «μετατροπή της 
ηλεκτρικής ενέργειας σε αέριο» και η 
«μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε 
υγρό καύσιμο»·

Or. en

Τροπολογία 65
Έλενα Κουντουρά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. θεωρεί ότι τα λιμάνια και τα 
αεροδρόμια θα διαδραματίσουν κρίσιμο 
ρόλο στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στους τομείς των 
θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών· 
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τονίζει ότι η μετατροπή τους σε 
ενεργειακά αποδοτικούς και ουδέτερους 
σε άνθρακα ενεργειακούς κόμβους, 
μεταξύ άλλων για την παραγωγή, 
αποθήκευση και προμήθεια καθαρών 
εναλλακτικών καυσίμων, είναι ζωτικής 
σημασίας σε ένα ενοποιημένο ενεργειακό 
σύστημα·

Or. en

Τροπολογία 66
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Kathleen Van 
Brempt, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4δ. υπογραμμίζει ότι η εισαγωγή της 
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στον τομέα των μεταφορών θα πρέπει να 
συμβαδίζει με την περαιτέρω ανάπτυξη 
του δικτύου υποδομών φόρτισης, των 
υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και 
των υποδομών ανεφοδιασμού με 
υδρογόνο, συμπεριλαμβανομένων των 
αερολιμενικών υποδομών·

Or. en

Τροπολογία 67
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
σχέδιο δράσης για τη συμμετοχή του 
τουριστικού τομέα στη διαδικασία 
ενοποίησης του ενεργειακού συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 

5. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
σχέδιο δράσης για την αναβάθμιση του 
τουριστικού τομέα σε συνδυασμό με τη 
συμμετοχή του στη διαδικασία ενοποίησης 
του ενεργειακού συστήματος, ιδίως μέσω 
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κυκλικών ενεργειακών κοινοτήτων στον 
τουρισμό.

μιας αλυσίδας ενεργειακού εφοδιασμού 
κυκλικής μορφής που θα βασίζεται στην 
αρχή του τοπικισμού.

Or. fr

Τροπολογία 68
Jakop G. Dalunde
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
σχέδιο δράσης για τη συμμετοχή του 
τουριστικού τομέα στη διαδικασία 
ενοποίησης του ενεργειακού συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
κυκλικών ενεργειακών κοινοτήτων στον 
τουρισμό.

5. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
σχέδιο δράσης για έναν βιώσιμο 
τουριστικό τομέα που συμμετέχει στη 
διαδικασία ενοποίησης του ενεργειακού 
συστήματος, μεταξύ άλλων μέσω μέτρων 
και απαιτήσεων για την ήπια και 
ηλεκτρονική κινητικότητα, την ανάπτυξη 
λιμενικών εγκαταστάσεων ηλεκτρικής 
φόρτισης για πλοία, την προώθηση του 
σιδηροδρομικού τουρισμού και τη 
δημιουργία κυκλικών ενεργειακών 
κοινοτήτων στον βιώσιμο τουρισμό.

Or. en

Τροπολογία 69
José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal, 
Nicola Danti
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
σχέδιο δράσης για τη συμμετοχή του 
τουριστικού τομέα στη διαδικασία 
ενοποίησης του ενεργειακού συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 

5. επισημαίνει ότι ο τουρισμός, ως 
ένας από τους μεγαλύτερους 
ενεργοβόρους τομείς, με εποχιακές 
διακυμάνσεις όσον αφορά τη ζήτηση, έχει 
σοβαρές επιπτώσεις στην ασφάλεια του 
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κυκλικών ενεργειακών κοινοτήτων στον 
τουρισμό.

ενεργειακού εφοδιασμού και στο 
ενεργειακό κόστος· καλεί, κατά συνέπεια, 
την Επιτροπή να προτείνει σχέδιο δράσης 
για τη συμμετοχή του τουριστικού τομέα 
στη διαδικασία ενοποίησης του 
ενεργειακού συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
κυκλικών ενεργειακών κοινοτήτων στον 
τουρισμό.

Or. en

Τροπολογία 70
Sara Cerdas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
σχέδιο δράσης για τη συμμετοχή του 
τουριστικού τομέα στη διαδικασία 
ενοποίησης του ενεργειακού συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
κυκλικών ενεργειακών κοινοτήτων στον 
τουρισμό.

5. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
σχέδιο δράσης για τη συμμετοχή του 
τουριστικού τομέα στη διαδικασία 
ενοποίησης του ενεργειακού συστήματος, 
λαμβανομένης δεόντως υπόψη της 
ανάγκης διασφάλισης θέσεων εργασίας 
που δημιουργούνται από τον εν λόγω 
τομέα συμπεριλαμβανομένης της 
δημιουργίας κυκλικών ενεργειακών 
κοινοτήτων στον τουρισμό.

Or. pt

Τροπολογία 71
Dorien Rookmaker

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ζητεί από την Επιτροπή να προβεί 
σε διεξοδική ανάλυση όλων των 
προβλέψιμων εξόδων, πλεονεκτημάτων 
και κινδύνων, κατά την κατάρτιση 
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σχεδίων δράσης.

Or. nl


