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Vittorio Prodi
Χάρτης πορείας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τον 

21ο αιώνα: συμβολή στην ενίσχυση της αειφορίας 
(2006/0000(ΙΝΙ))

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1

1 επιβεβαιώνει ότι ο ευάλωτος χαρακτήρας των κοινωνιών και των οικονομιών μας 
επιδεινώνεται λόγω παραγόντων όπως η κλιματική αλλαγή (διαγραφή) και οι 
αυξανόμενες δαπάνες για την ενέργεια·

Or. pl

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 2
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι οι τοπικές και περιφερειακές 
αρχές στην ΕΕ συνεχίζουν να επιδεικνύουν ελάχιστο ενδιαφέρον για την παραγωγή 
και την χρησιμοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 

Or. pl
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Τροπολογία: Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber

Τροπολογία 3
Παράγραφος 2

2. επισημαίνει περαιτέρω τις δυνατότητες του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
για την μείωση του φαινομένου των εκπομπών του θερμοκηπίου και της ρύπανσης, τη 
χρησιμοποίηση γηγενών ενεργειακών πόρων, (διαγραφή) την επίτευξη των στόχων 
της Λισαβόνας, τη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού μέσω της μεγαλύτερης 
διαφοροποίησης των ενεργειακών πόρων και την επίτευξη των στόχων της 
Ευρώπης όσον αφορά την ανάπτυξη, την απασχόληση και την αειφορία· 

Or. de

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 4
Παράγραφος 2

2. επισημαίνει περαιτέρω τις δυνατότητες του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
για την μείωση του φαινομένου των εκπομπών του θερμοκηπίου και της ρύπανσης, τη 
χρησιμοποίηση γηγενών ενεργειακών πόρων, της ασφάλειας ενεργειακού 
εφοδιασμού και την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας·

Or. el

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 5
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η τιμή των ορυκτών 
καυσίμων δεν προσφέρει μια σωστή αξιολόγηση του εξωτερικού τους κόστους, 
συμπεριλαμβανομένης και της επίπτωσης στην κλιματική αλλαγή· τονίζει την 
ανάγκη να μεταρρυθμισθεί το τρέχον οικονομικό μοντέλο ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη οι αρνητικές εξωτερικές συνέπειες, προκειμένου να επιτραπεί η σύγκριση με 
ισότιμο τρόπο των διαφόρων πόρων ενέργειας και να βελτιωθεί κατ' αυτόν τον 
τρόπο η ανταγωνιστικότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· καλεί περαιτέρω 
την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία για την κατάργηση των επιδοτήσεων που 
προσφέρουν αρνητικά κίνητρα για τα ορυκτά καύσιμα· 

Or. en
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Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 6
Παράγραφος 2 β (νέα)

2β. εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ο στόχος της ΕΕ του 12% 
ανανεώσιμης ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα της ΕΕ έως το 2010 κατά πάσα 
πιθανότητα δεν θα επιτευχθεί· τονίζει κατά συνέπεια ότι οι στόχοι που τίθενται στο 
Χάρτη πορείας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να ακολουθηθούν βάσει 
λεπτομερούς προγράμματος εφαρμογής με καθορισμένους εθνικούς στόχους και 
δεσμευτικούς επί μέρους στόχους για διάφορους τομείς ενέργειας, καθώς και 
κυρώσεις σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν οι στόχοι· 

Or. en

Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 7
Παράγραφος 3

3. χαιρετίζει το πόρισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2007 για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer

Τροπολογία 8
Παράγραφος 3

3. Χαιρετίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2007 (διαγραφή) 
με στόχο το 20% για ανανεώσιμες ενέργειες έως το 2020· (διαγραφή) απευθύνει 
έκκληση για μια φιλόδοξη στρατηγική ενεργειακής αποτελεσματικότητας που θα 
συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου·

Or. de

Τροπολογία: Caroline Lucas, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Τροπολογία 9
Παράγραφος 3

3. χαιρετίζει το πόρισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2007 για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά είναι πεπεισμένο ότι ο στόχος του 20% για 
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ανανεώσιμες ενέργειες έως το 2020 θα μπορούσε να είναι πιο φιλόδοξος·  
επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η ΕΕ πρέπει να στοχεύει μερίδιο 25% έως το 2020· 
επιμένει περαιτέρω ότι η νομοθετική πρόταση για τον στόχο της ΕΕ, να 
πραγματοποιηθεί με βάση το Άρθρο 175, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η πλήρης συμμετοχή αμφοτέρων του Συμβουλίου και 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 10
Παράγραφος 3

3. χαιρετίζει το πόρισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2006 για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά είναι πεπεισμένο ότι ο στόχος του 20% για 
ανανεώσιμες ενέργειες έως το 2020 θα μπορούσε να είναι πιο φιλόδοξος· θεωρεί 
ταυτόχρονα ιδιαίτερα χρήσιμη την ύπαρξη ενδιάμεσων στόχων·

Or. el

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber 

Τροπολογία 11
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. παρακινεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι ο στόχος του μεριδίου του 20% για την 
ανανεώσιμη ενέργεια θα είναι δεσμευτικός για τα κράτη μέλη με νομοθεσία και θα 
εφαρμόζεται σταθερά, και ότι τα κράτη μέλη που δεν πληρούν τις υποχρεώσεις 
τους θα υπόκεινται σε αυστηρές κυρώσεις· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
προβλεφθούν εθνικά προγράμματα δράσης, στα οποία κάθε κράτος μέλος θα ορίζει 
δεσμευτικούς στόχους για κάθε τομέα, με βάση τις δικές του μετεωρολογικές, 
γεωγραφικές και γεωλογικές δυνατότητες και προηγούμενη απόδοση· καλεί την 
Επιτροπή να πραγματοποιήσει μια αρχική και μια ενδιάμεση αξιολόγηση των 
εθνικών προγραμμάτων δράσης·

Or. de
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Τροπολογία: Anja Weisgerber, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber 

Τροπολογία 12
Παράγραφος 3 β (νέα)

3β. τονίζει τις δυνατότητες της βιομάζας, ιδιαίτερα στους τομείς της ηλεκτρικής 
ενέργειας, της θέρμανσης και της ψύξης, για την αναζωογόνηση της οικονομίας 
ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με την ορθή αγροτική πρακτική, 
διατηρώντας την παραγωγή της αειφόρου βιομάζας και χωρίς να επηρεάζεται η 
εγχώρια παραγωγή τροφίμων, και τέλος για να γίνουν οι αγρότες του σήμερα οι 
παραγωγοί ενέργειας του αύριο·

Or. de

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer 

Τροπολογία 13
Παράγραφος 4

4. καλεί την Επιτροπή, παράλληλα με τον γενικό στόχο για την αναλογία των 
ανανεώσιμων ενεργειών, να ορίσει συγκεκριμένους στόχους για την αναλογία της 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, στο επίπεδο τουλάχιστον των υφισταμένων 
στόχων στον τομέα αυτόν· 

Or. de

Τροπολογία: Caroline Lucas, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 14
Παράγραφος 4

4. ανησυχεί για την έλλειψη νομικά δεσμευτικών επί μέρους στόχων για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2020 γενικά· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή 
να διατηρήσει και να βελτιώσει τις υφιστάμενες Οδηγίες ανανεώσιμων ενεργειών
στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και των μεταφορών και να εισαγάγει νέα 
στους τομείς της θέρμανσης και της ψύξης κυρίως· ζητεί την παροχή επαρκών 
πόρων στα πλαίσια της Επιτροπής για την αυστηρή αξιολόγηση των εθνικών 
προγραμμάτων δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια· 

Or. en
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Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 15
Παράγραφος 4

4. ανησυχεί για την έλλειψη πολιτικών και νομικά δεσμευτικών στόχων για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γενικά και στους τομείς της θέρμανσης και της ψύξης 
καθώς και τη σχετικά ανεπαρκή νομοθεσία για την χρήση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στον τομέα των μεταφορών σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Peter Liese, Péter Olajos, Thomas Ulmer

Τροπολογία 16
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. καλεί την Επιτροπή να νομοθετήσει για την προαγωγή της χρήσης ανανεώσιμων 
ενεργειών στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης, εφόσον στον τομέα αυτό 
μπορεί να εξευρεθεί μεγάλο δυναμικό σε μικρό χρονικό διάστημα σε σχετικά 
χαμηλό κόστος·

Or. de

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 17
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για εκπόνηση οδηγίας σχετικά με την  προαγωγή 
της χρήσης ανανεώσιμων ενεργειών στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης, 
εφόσον στον τομέα αυτό μπορεί να εξευρεθεί μεγάλο δυναμικό σε μικρό χρονικό 
διάστημα σε σχετικά χαμηλό κόστος·

Or. de

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 18
Παράγραφος 4 β (νέα)

4β. εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή 
δεν εργάζονται επί του παρόντος για την εκπόνηση οδηγίας τέτοιου τύπου, και 
ζητεί, ως δεύτερη επιλογή, τον καθορισμό ενός ελάχιστου δεσμευτικού στόχου για 
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τον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης, στο πλαίσιο γενικής νομοθεσίας για τις 
ανανεώσιμες ενέργειες·

Or. de

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 19
Παράγραφος 5

5. υπογραμμίζει ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο κλιματικός στόχος της ΕΕ των 2 
βαθμών Κελσίου, η στροφή προς την αυξημένη χρήση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας πρέπει να συνοδεύεται από ουσιαστικές βελτιώσεις στην 
αποτελεσματικότητα της ενέργειας, στρατηγικές προκειμένου να καταστούν τα 
ορυκτά καύσιμα πιο καθαρά καθώς και αλλαγή του τρόπου ζωής και των 
προτύπων κατανάλωσης, με απώτερο στόχο να γίνεται συνετότερη χρήση της 
ενέργειας και να υπάρξει εξοικονόμηση ενέργειας όπου αυτό είναι δυνατόν·

Or. en

Τροπολογία: Riitta Myller

Τροπολογία 20
Παράγραφος 5

5. υπογραμμίζει τη σημασία της αλλαγής των προτύπων κατανάλωσης και 
παραγωγής· ζητεί την κατάργηση των κρατικών επιδοτήσεων για περιβαλλοντικά 
μη αειφόρους τρόπους παραγωγής και την ταχεία εισαγωγή περιβαλλοντικών και 
ενεργειακών φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. fi

Τροπολογία: Andres Tarand

Τροπολογία 21
Παράγραφος 5

5. υπογραμμίζει τη σημασία της αλλαγής των καταναλωτικών μας προτύπων 
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί με μεγαλύτερη σύνεση η ενέργεια· ζητεί 
συγκεκριμένα την ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών ως προς την 
εξοικονόμηση ενέργειας μεταξύ των κρατών μελών και τη μέγιστη χρήση των 
Διαρθρωτικών Ταμείων για τη λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στα νέα 
κράτη μέλη όπου υπάρχουν πολύ υψηλές δυνατότητες·



PE 388.430v01-00 8/17 AM\663131EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber

Τροπολογία 22
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. υπογραμμίζει πρωτίστως την ανάγκη να δημιουργηθούν μικρές, αποκεντρωμένες 
δομές εφοδιασμού, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της δραστικής αύξησης της 
αναλογίας καθαρής ενέργειας από τοπικές πηγές και επισημαίνει τις δυνατότητες 
που προσφέρει στον τομέα αυτό ο συνδυασμός θερμικής, δυναμικής και 
γεωθερμικής ενέργειας· 

Or. de

Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 23
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. αναγνωρίζει ότι είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν οι αποτελεσματικές ως προς το 
κόστος τους δυνατότητες για αυξημένη χρήση βιομάζας σε ενεργειακές εφαρμογές·

Or. en

Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 24
Παράγραφος 5 β (νέα)

5β. υπογραμμίζει ότι η απαραίτητη επέκταση για την επίτευξη των στόχων της 
Στρατηγικής Ανανεώσιμης Ενέργειας πρέπει να πραγματοποιηθεί με μεγάλη 
φροντίδα ως προς τις ευρύτερες περιβαλλοντικές ανησυχίες (αειφόρος διαχείριση 
των δασών, βιολογική ποικιλία, πρόληψη της υποβάθμισης του εδάφους, κτλ.) και 
όχι μόνο για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Or. en
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Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 25
Παράγραφος 6

6. υπενθυμίζει ότι, τα βιοκαύσιμα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στις οδικές 
μεταφορές εάν υπάρχει κίνδυνος ότι αυτό θα έχει ως συνέπεια την αύξηση των 
παγκόσμιων τιμών τροφίμων ή την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου μέσω της 
καταστροφής των τροπικών δασών ή των τυρφώνων· 

Or. en

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber

Τροπολογία 26
Παράγραφος 6

6. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει νέα κριτήρια για την εισαγωγή φυτικών ελαίων 
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων και να ζητήσει ευρέως 
εφαρμοζόμενα πρότυπα αειφορίας για την παραγωγή και χρήση βιοκαυσίμων 
προκειμένων να εξασφαλισθεί μία σωστή ισορροπία μεταξύ παραγωγής τροφίμων και 
ενέργειας, καθώς και η προστασία της βιολογικής ποικιλίας  και τομείς με υψηλή 
δέσμευση διοξειδίου άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία: Caroline Lucas, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 27
Παράγραφος 6

6. υπενθυμίζει ότι, όσον αφορά τα βιοκαύσιμα, πρέπει να επιδιωχθεί μια σωστή 
ισορροπία μεταξύ παραγωγής τροφίμων και ενέργειας· επιμένει ότι είναι ανάγκη να 
εφαρμοσθεί μία υποχρεωτική ανάλυση σε όλα τα στάδια και να θεσπισθούν 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια αειφορίας πριν από τους υποχρεωτικούς 
στόχους·

Or. en
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Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 28
Παράγραφος 6

6. υπενθυμίζει ότι, όσον αφορά τα βιοκαύσιμα, πρέπει να επιδιωχθεί μια σωστή 
ισορροπία μεταξύ παραγωγής τροφίμων και ενέργειας· αναγνωρίζει ότι η προσφορά 
εγχώριων ενεργειακών καλλιεργειών είναι περιορισμένη· τονίζει ως εκ τούτου την 
ανάγκη για σύστημα υποχρεωτικής περιβαλλοντικής κοινωνικής πιστοποίησης
αυτών των βιοκαυσίμων, και την ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι δεν θα αμφισβητηθεί 
η δραστικότητά τους στο κλίμα και η αποτελεσματικότητα της ενέργειας καθόλη 
τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους· 

Or. en

Τροπολογία: Riitta Myller

Τροπολογία 29
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. τονίζει ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων πρέπει να διεξάγεται με αειφόρα από 
περιβαλλοντική και οικονομική άποψη βάση καθόλη τη διάρκεια του κύκλου 
παραγωγής· καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για τη δημιουργία ενός γενικού 
περιβαλλοντικού συστήματος σήμανσης για τα βιοκαύσιμα· θεωρεί σημαντική την 
προαγωγή τεχνολογίας βιοκαυσίμων τρίτης γενιάς·

Or. en

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 30
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. απορρίπτει τον δεσμευτικό στόχο του 10% για τα βιοκαύσιμα και ζητεί μία 
προσέγγιση που θα βασίζεται στην πραγματική μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου όπως εκείνη που περιέχεται στην πρόταση της Επιτροπής για τη νέα 
οδηγία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων (COM(2007(0018)·

Or. en
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Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 31
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. επισημαίνει ότι η δασική βιομάζα και άλλες καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται για
ενέργεια ή για πρώτες ύλες πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με διεθνώς 
ανεγνωρισμένα υψηλά πρότυπα αειφορίας· υπογραμμίζει ότι η συμβολή και η 
δέσμευση του δασικού τομέα πρέπει να αναγνωρίζεται και να στηρίζεται με 
πολιτικές που οδηγούν σε καλύτερη οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική 
απόδοση·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 32
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. παρακινεί τα κράτη μέλη να αναζητήσουν και να συγκρίνουν τις καλύτερες 
πρακτικές για την προώθηση της παραγωγής και χρήσης βιομάζας και 
βιοκαυσίμων μέσω της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού·

Or. en

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 33
Παράγραφος 8

8. τονίζει ότι. για την καλύτερη προώθηση της ανανεώσιμης ενέργειας, θα πρέπει να 
υπερκερασθούν τα υφιστάμενα εμπόδια της αγοράς· καλεί, κατά συνέπεια, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμβάλουν στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος 
αγοράς, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατάργηση των στρεβλών 
επιδοτήσεων και την δραστήρια χρήση δημόσιων συμβάσεων εντός της ΕΕ για τη 
μείωση του κόστους των ανανεώσιμων και οικονομικά αποτελεσματικών 
τεχνολογιών·

Or. en
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Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 34
Παράγραφος 8

8. τονίζει ότι. για την καλύτερη προώθηση της ανανεώσιμης ενέργειας, θα πρέπει να 
υπερκερασθούν τα υφιστάμενα εμπόδια της αγοράς· καλεί, κατά συνέπεια, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμβάλουν στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος 
αγοράς διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την πρόσβαση και την παροχή προτεραιότητας 
πρόσβασης για τις ΑΠΕ στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. el

Τροπολογία: Caroline Lucas, Margrete Auken

Τροπολογία 35
Παράγραφος 8

8. τονίζει ότι. για την καλύτερη προώθηση της ανανεώσιμης ενέργειας, θα πρέπει να 
υπερκερασθούν τα υφιστάμενα εμπόδια της αγοράς· καλεί, κατά συνέπεια, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμβάλουν στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος 
αγοράς· στο πλαίσιο αυτό τονίζει  την κρίσιμη σημασία να εξασφαλισθεί ίση 
πρόσβαση στο δίκτυο, και την ανάγκη να προωθηθεί η αποκεντρωμένη παραγωγή 
και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 36
Παράγραφος 8

8. Τονίζει ότι. για την καλύτερη προώθηση της ανανεώσιμης ενέργειας, θα πρέπει να 
υπερκερασθούν τα υφιστάμενα εμπόδια της αγοράς· καλεί, κατά συνέπεια, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμβάλουν στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος 
αγοράς, χωρίς να αμφισβητούνται προβληματισμοί όσον αφορά το περιβάλλον, την 
υγεία και την αειφορία· 

Or. en



AM\663131EL.doc 13/17 PE 388.430v01-00

EL

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 37
Παράγραφος 8 α (νέα)

8α. επισημαίνει ότι τα συστήματα για την προώθηση της ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ΕΕ  διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που 
στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και δεν έχει αποτελέσματα· επαναλαμβάνει την 
έκκλησή του για τη δημιουργία μακροπρόθεσμα εναρμονισμένου συστήματος 
παροχής κινήτρων σε όλη την Ευρώπη,  το οποίο θα ικανοποιεί τα ακόλουθα 
κριτήρια: 

α) θα συμβάλει στην επίτευξη των σημερινών  στόχων και πιο φιλόδοξων 
μελλοντικών στόχων·

β) θα ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας·

γ) θα αποτελεί μέρος μιας συστηματικής προσέγγισης για την ανάπτυξη των    
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά κάθε ανανεώσιμης μορφής ενέργειας καθώς και τις 
διάφορες τεχνολογίες και γεωγραφικές διαφορές·

δ) θα προωθεί αποτελεσματικά την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
ενώ συγχρόνως θα παραμένει απλό και αποτελεσματικό στο μέτρο του 
δυνατού, ιδιαίτερα από άποψη κόστους·

ε) θα εσωτερικεύει το εξωτερικό κόστος όλων των ενεργειακών πόρων·

στ) θα προβλέπει επαρκή μεταβατικά προϊόντα για τα εθνικά συστήματα 
παροχής κινήτρων, ώστε να μη διαταράσσεται η εμπιστοσύνη των 
επενδυτών·

είναι της άποψης ότι με αυτά τα κριτήρια οι ενοποιημένες κοινοτικές διατάξεις για 
τα συστήματα τιμολογίων τροφοδότησης μπορεί να είναι ευαίσθητες 
μακροπρόθεσμα, αλλά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα συστήματα ποσοστώσεων 
και δημοπρασίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι τρέχουσες αδυναμίες αυτών των 
προτύπων που έχουν γίνει προφανείς σε ορισμένα κράτη μέλη μπορούν να 
ξεπεραστούν·

Or. de
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Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου, Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer, 
Richard Seeber

Τροπολογία 38
Παράγραφος 8 α (νέα)

8α. επισημαίνει ότι είναι απαραίτητη η περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη της
αποθήκευσης ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, ακολουθώντας το 
παράδειγμα της τεχνολογίας του υδρογόνου· τονίζει ότι, προς το σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να είναι απλοποιημένες οι διοικητικές διατάξεις και οι διαδικασίες έγκρισης 
και να υπερκερασθούν τα υφιστάμενα εμπόδια·

Or. de

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 39
Παράγραφος 8 α (νέα)

8α. τονίζει ότι ορισμένοι τύποι παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας έρχονται σε 
σύγκρουση με τους στόχους της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος· τονίζει 
συγκεκριμένα ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί σε 
βάρος της ασφάλειας των τροφίμων ή να οδηγήσει στην καταστροφή των 
τροπικών δασών· τονίζει επιπλέον ότι τα βιοκαύσιμα που παράγονται και 
χρησιμοποιούνται πρέπει να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση του διοξειδίου του 
άνθρακος ώστε να ικανοποιούνται τα κριτήρια του στόχου των βιοκαυσίμων της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Christofer Fjellner

Τροπολογία 40
Παράγραφος 8 α (νέα)

8α. ζητεί από την Επιτροπή να καταργήσει τους εισαγωγικούς δασμούς στην αιθανόλη 
διότι πιστεύει ότι δεν μπορούν να υποστηριχθούν οι παρούσες προσπάθειες για τη 
χρησιμοποίηση των εισαγωγικών δασμών ώστε να αποτραπεί η εισαγωγή πιο 
αποτελεσματικών, περιβαλλοντικά ασφαλέστερων και φθηνότερων ανανεώσιμων 
καυσίμων·

Or. en
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Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 41
Παράγραφος 8 α (νέα)

8α. επισημαίνει ότι τα  καύσιμα απόβλητα συνίστανται κατά κανόνα κατά το 60% από 
ανανεώσιμους πόρους· ζητεί κατά συνέπεια την αεριοποίηση αυτών των 
αποβλήτων και την ικανοποιητική από περιβαλλοντική άποψη ανάκτηση της 
ενέργειας που προέρχεται από την καύση του αερίου· 

Or. en

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 42
Παράγραφος 8 β (νέα)

8β. επισημαίνει ότι θα μπορούσαν να αυξηθούν περαιτέρω τα πλεονεκτήματα  των 
ανανεώσιμων ενεργειών αν χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με την θερμική και 
δυναμική ενέργεια·

Or. de

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 43
Παράγραφος 9

9. ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενισχύσουν τη συνεργασία με 
περιφερειακές και τοπικές αρχές κατά τρόπον ώστε να ενταθεί η προώθηση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να γίνει πιο αποτελεσματική η χρήση των πόρων 
που διατίθενται για τους σκοπούς αυτούς, αλλά αναγνωρίζει ότι πρέπει να βασίζεται 
στην υψηλή επικουρικότητα και θεωρεί ότι στη δράση αυτή πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι γεωγραφικές, κλιματικές και οικονομικές συνθήκες·

Or. pl

Τροπολογία: Caroline Lucas, Margrete Auken, Kathalijne Maria Buitenweg εξ ονόματος της 
Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 44
Παράγραφος 10

10 πιστεύει ότι είναι πολύ νωρίς για την εναρμόνιση των συστημάτων στήριξης της 
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ανανεώσιμης ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί ωστόσο την συστηματική 
εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους των τιμών ενέργειας προκειμένου να 
δοθούν οικονομικά πλεονεκτήματα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 45
Παράγραφος 11 α (νέα)

11α. θεωρεί ανησυχητικό το ότι οι στόχοι τους οποίους έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για 
αύξηση της χρήσης των ΑΠΕ για το 2010 πιθανώς να μην επιτευχθούν για όλα τα 
κράτη μέλη και θεωρεί ότι ο Χάρτης Πορείας για τις ΑΠΕ οφείλει να περιλαμβάνει 
έναν ετήσιο μηχανισμό αξιολόγησης των επιτευχθέντων στόχων·

Or. el

Τροπολογία: Anja WeisgerberPeter Liese, Péter Olajos, Thomas Ulmer

Τροπολογία 46
Παράγραφος 11 α (νέα)

11α. καλεί τους αρμόδιους στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας να επεκτείνουν τη 
δράση τους και να συμπεριλάβουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 47
Παράγραφος 11 α (νέα)

11α. επισημαίνει ότι η γεωθερμική ενέργεια και η ενέργεια των κυμάτων προσφέρουν 
σημαντικές δυνατότητες για τη διαφοροποίηση των ευρωπαϊκών ενεργειακών 
αποθεμάτων και θα πρέπει να αναπτυχθούν·

Or. en
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Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 48
Παράγραφος 11 β (νέα)

11β. υπογραμμίζει ότι οι δυνατότητες για τις ανανεώσιμες τεχνολογίες είναι πολύ θετικές 
σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί την ΕΕ να συνδράμει στην στήριξη της 
ανάπτυξης ανανεώσιμης τεχνολογίας στις αναπτυσσόμενες χώρες και να 
διευκολύνει την πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές, μέσω και της κατάργησης των 
εισαγωγικών δασμών.

Or. en


