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Τροπολογία: Antonio De Blasio

Τροπολογία 1
Παράγραφος 2

1. χαιρετίζει τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 9ης Μαΐου, και 
συγκεκριμένα, την απόφασή του ότι, έως ότου συναφθεί μια παγκόσμια και εκτενής 
συμφωνία για μετά το 2012, η ΕΕ αναλαμβάνει μια σταθερή, ανεξάρτητη δέσμευση 
να επιτύχει μια μείωση τουλάχιστον 20% στα αέρια θερμοκηπίου μέχρι το 2020 σε 
σύγκριση με το 1990, καθώς και τους πολύ φιλόδοξους ποσοτικούς στόχους για την 
ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και τη χρήση των 
βιοκαυσίμων· υπογραμμίζει ότι η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 
ενεργειακή πολιτική επιτρέπει την αποκεντρωμένη υλοποίηση αυτής της 
ενεργειακής πολιτικής με την εφαρμογή των απαιτήσεων και των δυνατοτήτων σε 
περιφερειακό επίπεδο, και για τον λόγο αυτόν προτρέπει τα κράτη μέλη να μην 
αγνοήσουν ορισμένες τεχνολογίες·

Or. hu
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Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 2
Παράγραφος 2

2. επικροτεί περαιτέρω το γεγονός ότι η "Νέα Ενεργειακή Πολιτική για την Ευρώπη" 
σέβεται πλήρως την επιλογή των κρατών μελών για ενεργειακό μίγμα, καθώς και την 
εθνική τους κυριαρχία πάνω στις πηγές πρωτογενούς ενέργειας, ενώ παράλληλα η 
πολιτική αυτή ενισχύεται από το πνεύμα αλληλεγγύης ανάμεσα στα κράτη μέλη, 
διασφαλίζοντας έτσι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στις κλιματικές αλλαγές και την 
πρόκληση της προώθησης της περιβαλλοντικής αειφορίας· καλεί τις αρμόδιες αρχές 
να αποκτήσουν τα μέσα για την επίτευξη αυτών των στόχων·

Or. fr

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 3
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, για το γεγονός ότι η Επιτροπή ελάχιστα συνδέει την 
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τις αντίστοιχες συνέπειες στη 
διάρθρωση της αγοράς εργασίας, στην προσφορά σχολικής εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και στην εξέλιξη των βιομηχανικών σχέσεων·

Or. fr

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 4
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. προτρέπει τα κράτη μέλη να χαρτογραφήσουν τις δυνατότητες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις διάφορες περιφέρειές τους με σκοπό να εκμεταλλευτεί κάθε χώρα 
στο έπακρο τις δυνατότητές της και να παροτρύνει με τον τρόπο αυτόν τις 
περιφέρειες στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. el
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Τροπολογία: Antonio De Blasio

Τροπολογία 5
Παράγραφος 3

3. στα πλαίσια της ετήσιας ανασκόπησης του Σχεδίου Δράσης για την Ενέργεια, τονίζει 
ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται ετησίως για την πρόοδο 
και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για 
την ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές, πριν την ετήσια εξέταση από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο· επίσης, ζητεί από τα κράτη μέλη να καταρτίσουν τις στρατηγικές τους 
ως προς το κλίμα ή την ενέργεια αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην αύξηση του 
μεριδίου των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και στην ενεργειακή αποδοτικότητα 
και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιφέρειας·

Or. hu

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 6
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η οδηγία σχετικά με την ηλεκτρική 
ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οδηγεί στην 
εγκατάσταση μονάδων παραγωγής βιομάζας μεγάλης κλίμακας και χωρίς 
δυνατότητες συμπαραγωγής, οι οποίες δεν είναι αποδοτικές από ενεργειακή άποψη 
και ενέχουν τον κίνδυνο να αποσταθεροποιήσουν πλήρως την αγορά βιομηχανικής 
ξυλείας και ξυλείας για την παραγωγή ενέργειας σε ορισμένες περιφέρειες·

Or. fr

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 7
Παράγραφος 3 β (νέα)

3β. ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει υποχρεωτική τη συμπαραγωγή ενέργειας 
εφόσον η ανανεώσιμη ενέργεια παράγεται από βιομάζα και να μελετήσει τον 
αντίκτυπο των λεβήτων με καύση ξύλων στην τοπική και αειφόρο ανάπτυξη του 
τομέα της ξυλείας, έχοντας επίγνωση ότι ο εν λόγω τομέας διαδραματίζει μείζονα 
ρόλο στην εδαφική αξιοποίηση και στη δυναμικότητα των οικονομιών της 
υπαίθρου·

Or. fr
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Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 8
Παράγραφος 4

4. παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει την προτεινόμενη οδηγία για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας όσο το δυνατόν γρηγορότερα αναφορικά με τη χρήση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για σκοπούς θέρμανσης και ψύξης, καθώς και 
αναφορικά με τα μέσα προαγωγής, μεταφοράς τεχνολογίας και διάδοσης των 
βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών ως προς την αξιοποίηση αυτών των 
δυνατοτήτων που μέχρι τούδε είναι σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκής στην Ευρώπη·

Or. fr

Τροπολογία: Jill Evans

Τροπολογία 9
Παράγραφος 4

4. παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει, το αργότερο έως τα τέλη του 2007, την 
προτεινόμενη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την καλεί να ορίσει 
έναν μέσο στόχο για συμμετοχή των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας κατά 25 % 
έως το 2020, καθώς και δεσμευτικούς στόχους για τους τομείς της παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, των μεταφορών, της θέρμανσης και της ψύξης, και να 
διευκρινίσει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των περιφερειών και των τοπικών 
αρχών στην εφαρμογή της πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία: Antonio De Blasio

Τροπολογία 10
Παράγραφος 4

4. παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει την προτεινόμενη οδηγία για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας όσο το δυνατόν γρηγορότερα, και την καλεί να διευκρινίσει τους 
ρόλους και τις αρμοδιότητες των περιφερειών και των τοπικών αρχών στην εφαρμογή 
της πολιτικής, προτρέποντας τις τοπικές αρχές να χρησιμοποιούν τα μέσα για την 
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το πιο χαμηλό επίπεδο λήψης 
αποφάσεων·

Or. hu
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Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 11
Παράγραφος 4

4. παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει την προτεινόμενη οδηγία για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας όσο το δυνατόν γρηγορότερα, και την καλεί να διευκρινίσει τους 
ρόλους, τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες των περιφερειών και των τοπικών 
αρχών στην εφαρμογή της πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 12
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. ζητεί από την Επιτροπή να κινητοποιήσει όλους τους τοπικούς παράγοντες τους 
οποίους αφορά η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δηλαδή τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, γεωργούς και δασοκόμους, επιχειρηματίες και χωροτάκτες,
πανεπιστήμια, ερευνητές και ιδιώτες, να προωθήσει τη δημιουργία συμπράξεων 
μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και να βελτιώσει τα δίκτυα εφοδιασμού και 
εμπορίας της παραγόμενης ανανεώσιμης ενέργειας·

Or. fr

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 13
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. ζητεί από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πέρα από τις νομοθετικές 
εξελίξεις και τις τεχνολογικές βελτιώσεις, να επικεντρώσουν ιδιαίτερα την προσοχή 
τους στις απαραίτητες συνθήκες για την επιτυχία, δηλαδή στην ενεργό συμμετοχή 
των τοπικών και περιφερειακών αρχών και όλων των κοινωνικών παραγόντων·

Or. fr
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Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 14
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. δεδομένου ότι συχνά οι τοπικές κοινωνίες αντιδρούν στην αξιοποίηση ορισμένων 
μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η αιολική ή η γεωθερμία, λόγω 
πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον και σε 
οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής, όπως για παράδειγμα ο τουρισμός, ζητά 
από την Επιτροπή να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για συναινετικές με την 
τοπική κοινωνία διαδικασίες στη βάση της ορθής πληροφόρησης των πολιτών και 
της ελαχιστοποίησης τυχόν αρνητικών επιπτώσεων·

Or. el

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 15
Παράγραφος 5

5. καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμα να προχωρήσουν σύντομα στην 
εφαρμογή της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (2002/91/ΕΚ) και 
να επισπεύσουν την κατάρτιση των εθνικών σχεδίων δράσης για την ενεργειακή
αποδοτικότητα, όπως προβλέπεται στην οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις 
ενεργειακές υπηρεσίες (2006/32/ΕΚ) διασυνδέοντας τις τοπικές και περιφερειακές 
αρχές·

Or. fr

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 16
Παράγραφος 6

6. καλεί ακολούθως τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές να αναλάβουν δράση για την 
επίτευξη των στόχων στις επικράτειές τους, να λάβουν υπόψη τους εν λόγω 
στόχους στις πολιτικές τους περί χωροταξίας και χρήσης γης, ιδιαίτερα για τον 
έλεγχο της αστικής επέκτασης, καθώς και στις πολιτικές μεταφορών, και να 
επιμείνουν συστηματικά στην ανάγκη οι νέες κατασκευές και κτίρια και η ενεργειακή 
ανακαίνιση των υφιστάμενων κτιρίων να παρουσιάζουν ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα 
και να απλοποιήσουν και να επιταχύνουν τις διοικητικές διαδικασίες που χρειάζονται 
για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. fr
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Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 17
Παράγραφος 6

6. καλεί ακολούθως τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές να υποστηρίζουν συστηματικά 
την αναγκαιότητα οι νέες κατασκευές και κτίρια να είναι ενεργειακά αποδοτικά και 
να απλοποιήσουν και να επιταχύνουν τις διοικητικές διαδικασίες που χρειάζονται για 
την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 18
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. ζητεί από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να μεριμνήσουν αμελλητί για την 
επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επικράτειά τους, μαζί με 
όλους τους τοπικούς παράγοντες, δημιουργώντας έτσι ένα εθελοντικό κίνημα 
τοπικών αρχών που δεσμεύονται να οραματιστούν το ενεργειακό τους μέλλον σε 
αυτό το νέο πλαίσιο·

Or. fr

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 19
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. ζητά από τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές να δώσουν το 
παράδειγμα στον Ευρωπαίο πολίτη υιοθετώντας τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στα κτήριά τους, προωθώντας τη χρήση βιοκαυσίμων στα οχήματά τους
και εξοικονομώντας ενέργεια μέσα από προμήθειες ενεργειακά αποδοτικού 
εξοπλισμού·

Or. el
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Τροπολογία: Jill Evans

Τροπολογία 20
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. ζητεί να λαμβάνεται πλήρως υπόψη η αρχή της επικουρικότητας, και από τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές ζητεί να εφαρμόσουν τοπικά ενεργειακά 
προγράμματα που θα περιλαμβάνουν τη διατήρηση της ενέργειας, την ενεργειακή 
αποδοτικότητα και τις πρακτικές ρυθμίσεις ως προς την ενίσχυση της χρήσης 
ανανεώσιμης ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: Antonio De Blasio

Τροπολογία 21
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. ζητεί από τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές να συμβάλουν με 
εκστρατείες και οικονομικά κίνητρα, ώστε να αλλάξει η στάση του πληθυσμού και 
οι καταναλωτικές του συνήθειες όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και τη 
διάδοση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. hu

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 22
Παράγραφος 7

7. ζητεί από τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές να εξασφαλίσουν τη 
διάθεση στο κοινό και στους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες ξεκάθαρων 
πληροφοριών που θα προωθούν τις τεχνολογικές και πρακτικές πλευρές της 
παραγωγής φωτοβολταϊκής ηλεκτρικής ενέργειας,  καθώς και τη διάθεση τεχνικών και 
πρακτικών πληροφοριών που αφορούν τα βιοκαύσιμα, τη βιομάζα, την αιολική και 
τη γεωθερμική ενέργεια, καθώς και τη διάθεση οικονομικών κινήτρων από τις 
διάφορες αρχές·

Or. fr
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Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 23
Παράγραφος 7

7. ζητεί από τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές να εξασφαλίσουν τη 
διάθεση στο κοινό ξεκάθαρων πληροφοριών που θα προωθούν τις τεχνολογικές και 
πρακτικές πλευρές της παραγωγής φωτοβολταϊκής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και 
τη διάθεση τεχνικών και πρακτικών πληροφοριών που αφορούν τα βιοκαύσιμα, καθώς 
και μέτρα για την παροχή οικονομικών κινήτρων που επίσης είναι διαθέσιμα·

Or. en

Τροπολογία: Antonio De Blasio

Τροπολογία 24
Παράγραφος 7

7. ζητεί από τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές να εξασφαλίσουν τη 
διάθεση στο κοινό ξεκάθαρων πληροφοριών που θα προωθούν τις τεχνολογικές και 
πρακτικές πλευρές της παραγωγής φωτοβολταϊκής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και 
τη διάθεση τεχνικών και πρακτικών πληροφοριών που αφορούν τα βιοκαύσιμα, καθώς 
και τη διάθεση οικονομικών κινήτρων από τις διάφορες αρχές, και τις υποδομές 
μεταφοράς της γεωθερμικής ενέργειας, της βιομάζας, της αιολικής και υδραυλικής 
ενέργειας, και τους ζητεί να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ορθών πρακτικών είτε 
σύμφωνα με τις υφιστάμενες μεθόδους είτε με νέα μέσα·

Or. hu

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 25
Παράγραφος 7

7. ζητεί από τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές να εξασφαλίσουν τη 
διάθεση στο κοινό ξεκάθαρων πληροφοριών που θα προωθούν τις τεχνολογικές και 
πρακτικές πλευρές της παραγωγής φωτοβολταϊκής ηλεκτρικής ενέργειας, της 
γεωθερμίας και της γεωθερμίας εδάφους, καθώς και τη διάθεση τεχνικών και 
πρακτικών πληροφοριών που αφορούν τα βιοκαύσιμα, καθώς και τη διάθεση 
οικονομικών κινήτρων από τις διάφορες αρχές·

Or. el
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Τροπολογία: Jill Evans

Τροπολογία 26
Παράγραφος 7

7. ζητεί από τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές να εξασφαλίσουν τη 
διάθεση στο κοινό ξεκάθαρων πληροφοριών που θα προωθούν τις τεχνολογικές 
πλευρές (διαγραφή) της παραγωγής φωτοβολταϊκής ηλεκτρικής ενέργειας και τα 
τεχνικά και πρακτικά δεδομένα που αφορούν την ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς 
και τη διάθεση οικονομικών κινήτρων από τις διάφορες αρχές·

Or. en

Τροπολογία: Antonio De Blasio

Τροπολογία 27
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. ζητεί από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι αρχές να προβλέπουν οικονομικά 
κίνητρα, να ενθαρρύνουν την κατάρτιση, την καινοτομία και την έρευνα και 
ανάπτυξη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να διευρύνουν τις 
δυνατότητες καινοτομίας για τις επιχειρήσεις·

Or. hu

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 28
Παράγραφος 8

8. ζητεί να διατεθεί η χρηματοδότηση σύμφωνα με την αρχή της εδαφικής συνοχής, για 
να προωθηθεί η διασυνοριακή και διαπεριφερειακή συνεργασία από τις περιφερειακές 
αρχές, τις τοπικές αρχές και τις ΜΚΟ, ώστε να προωθηθούν οι βέλτιστες πρακτικές 
και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή πολιτική·

Or. en

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 29
Παράγραφος 8

8. ζητεί να διατεθεί η χρηματοδότηση σύμφωνα με την αρχή της εδαφικής συνοχής, για 



AM\666565EL.doc 11/15 PE 388.617v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

να προωθηθεί η διασυνοριακή και διαπεριφερειακή συνεργασία και η ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών από τις περιφερειακές αρχές, τις τοπικές αρχές και τις ΜΚΟ ώστε 
να προωθηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή πολιτική·

Or. fr

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 30
Παράγραφος 8 α (νέα)

8α. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προαγάγουν, μέσω της εδαφικής 
συνεργασίας, την ανάπτυξη περιφερειακών δικτύων εναλλακτικής και ανανεώσιμης 
ενέργειας προσανατολισμένων προς τους καταναλωτές και τους τελικούς χρήστες·

Or. en

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 31
Παράγραφος 8 α (νέα)

8α. ζητά από την Επιτροπή να αναδείξει παραδείγματα περιφερειακής και τοπικής 
ανάπτυξης που βασίσθηκαν στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και στην εξοικονόμηση ενέργειας και να βοηθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και πληροφοριών μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών και τοπικών 
αρχών·

Or. el

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 32
Παράγραφος 8 β (νέα)

8β. θεωρεί απαραίτητη την εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής με σκοπό την 
εδραίωση της μετάβασης από ένα σύστημα μεταφορών που στηρίζεται στα 
προϊόντα πετρελαίου σε ένα σύστημα που θα στηρίζεται στα εναλλακτικά και 
ανανεώσιμα καύσιμα (υδρογόνο και βιοκαύσιμα, για παράδειγμα), προβλέποντας τη 
δημιουργία ενός δικτύου πανευρωπαϊκών αυτοκινητοδρόμων που θα παρέχουν
πηγές ανανεώσιμων και εναλλακτικών καυσίμων· θεωρεί, επίσης, ότι πρέπει να 
καταβληθεί κάθε απαραίτητη προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί η σύνδεση των 
περιφερειακών και λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών σε αυτό το ευρωπαϊκό 
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δίκτυο·

Or. en

Τροπολογία: Jill Evans

Τροπολογία 33
Παράγραφος 9

9. παροτρύνει τις περιφερειακές αρχές, τις τοπικές αρχές και τις ΜΚΟ να επωφεληθούν 
της χρηματοδότησης από το ΠΠ7, ώστε να προωθηθούν οι τεχνολογίες ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και υποστηρίζει την πρωτοβουλία Eurenew υπέρ των διατάξεων 
της Συνθήκης που θέτουν συγκεκριμένους στόχους ως προς την οικονομική 
υποστήριξη της έρευνας, της ανάπτυξης και της χρησιμοποίησης σε μεγάλη 
κλίμακα των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 34
Παράγραφος 9

9. παροτρύνει τις περιφερειακές αρχές, τις τοπικές αρχές και τις ΜΚΟ να αξιοποιήσουν
τη χρηματοδότηση από το ΠΠ7 προκειμένου να ενθαρρυνθεί η έρευνα και να 
προωθηθούν οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η χρήση βιοκαυσίμων·

Or. en

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 35
Παράγραφος 9

9. παροτρύνει τις περιφερειακές αρχές, τις τοπικές αρχές και τις ΜΚΟ να επωφεληθούν 
της χρηματοδότησης από το ΠΠ7, από τα διαρθρωτικά ταμεία και από το 
πρόγραμμα ΠΑΚ/ΕΕΕ (Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη) ώστε να προωθηθούν οι 
τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η χρήση βιοκαυσίμων·

Or. fr
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Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 36
Παράγραφος 9

9. παροτρύνει τις περιφερειακές αρχές, τις τοπικές αρχές και τις ΜΚΟ να επωφεληθούν 
της χρηματοδότησης από το ΠΠ7, ώστε να προωθηθούν οι τεχνολογίες ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και η χρήση βιοκαυσίμων και να αναπτυχθούν νέοι τρόποι 
μεταφοράς και αποθήκευσης της ενέργειας με σκοπό τη μείωση των απωλειών
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: Jill Evans

Τροπολογία 37
Παράγραφος 9 α (νέα)

9α. υπογραμμίζει ότι η παραγωγή φυτικών καυσίμων συχνά συνεπάγεται μεγάλη 
κατανάλωση ενέργειας και αρνητικό ισοζύγιο άνθρακα, ενώ η αποψίλωση των 
τροπικών δασών για την καλλιέργεια των φυτών που προορίζονται για την 
παραγωγή καυσίμων επίσης έχει συχνά ως αποτέλεσμα την αντιστάθμιση των 
θετικών επιπτώσεων των φυτικών καυσίμων στο κλίμα· καλεί, συνεπώς, εντόνως 
την ΕΕ να επαναφέρει την ευφορία περί φυτικών καυσίμων στις σωστές της 
διαστάσεις και να προωθήσει τα μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας και τη μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων·

Or. en

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 38
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. καλεί τα κράτη μέλη που μέχρι τούδε έχουν πραγματοποιήσει μαζικές επενδύσεις 
στις παλαιές μορφές ενέργειας να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες επενδύσεις, 
δημόσιες και ιδιωτικές, στον τομέα των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, όσον 
αφορά την έρευνα και τις επενδύσεις σε υποδομές·

Or. fr
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Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 39
Παράγραφος 10

10. θεωρεί ότι τις προκλήσεις που παρουσιάζουν οι κλιματικές αλλαγές θα πρέπει να τις 
δούμε ως μια τριπλή ευκαιρία να επενδύσουμε σε νέες τεχνολογίες, ούτως ώστε να 
προωθηθεί η περιβαλλοντική αειφορία και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων, και, επιπλέον, ως μια ευκαιρία να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά 
φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, οδηγώντας έτσι σε έναν πιο 
διασυνδεδεμένο και ασφαλή εφοδιασμό και ως μια ευκαιρία προώθησης ενός μέσου 
περιφερειακής ανάπτυξης μη μετεγκαταστάσιμων θέσεων απασχόλησης (μόνωση 
των κτιρίων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ...)

Or. fr

Τροπολογία: Antonio De Blasio

Τροπολογία 40
Παράγραφος 10

10. θεωρεί ότι τις προκλήσεις που παρουσιάζουν οι κλιματικές αλλαγές θα πρέπει να τις 
δούμε ως μια ευκαιρία να επενδύσουμε σε νέες τεχνολογίες, ούτως ώστε να 
προωθηθεί η περιβαλλοντική αειφορία και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας με μια οριζόντια προοπτική την ενεργειακή 
αποδοτικότητα και τη διάδοση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επιπλέον, ως 
μια ευκαιρία να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας, οδηγώντας έτσι σε έναν πιο διασυνδεδεμένο και ασφαλή εφοδιασμό.

Or. hu

Τροπολογία: Jill Evans

Τροπολογία 41
Παράγραφος 10

10. θεωρεί ότι τις προκλήσεις που παρουσιάζουν οι κλιματικές αλλαγές θα πρέπει να τις 
δούμε ως μια ευκαιρία να επενδύσουμε σε νέες τεχνολογίες, ούτως ώστε να 
προωθηθεί η περιβαλλοντική αειφορία και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων, και, επιπλέον, ως μια ευκαιρία να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά 
φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας διασφαλίζοντας έτσι για τις ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας πρόσβαση στο δίκτυο κατά προτεραιότητα και οδηγώντας σε έναν 
πιο διασυνδεδεμένο και ασφαλή εφοδιασμό.

Or. en
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Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 42
Παράγραφος 10 α (νέα)

10α. υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια του εφοδιασμού μπορεί να διασφαλιστεί με την 
ενίσχυση της συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και στα κράτη μέλη και 
μεταξύ αυτών, και με τη διεύρυνση του ενεργειακού μίγματος, προκειμένου να 
προληφθεί η υπερβολική εξάρτηση από ένα ορισμένο είδος ενεργειακού 
εφοδιασμού, καθώς και με τη διαφοροποίηση των προμηθευτών·

Or. en


