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Σχέδιο γνωμοδότησης (PE 388.334v01-00)
Umberto Guidoni
Σχετικά με μια κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική στον τομέα της ενέργειας
((2007/2000(INI))

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1

1. δέχεται με ικανοποίηση τα πορίσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
των Βρυξελλών (8/9 Μαρτίου 2007), όπου αναφέρεται σαφώς ότι οι προκλήσεις της 
κλιματικής αλλαγής πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και επειγόντως· ως 
εκ τούτου, θεωρεί αναγκαία την κατάρτιση ενός πλαισίου δράσης·

Or. de

Τροπολογία: Satu Hassi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 2
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. αναγνωρίζει τη σημασία των ενδεχόμενων κινδύνων για τη διεθνή ασφάλεια που 
συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και οφείλονται, μεταξύ άλλων, στην 
αυξανόμενη έλλειψη πόρων γλυκού νερού, τις μαζικές μεταναστεύσεις και τις 
ασυμμετρίες μεταξύ των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των περιοχών 
που ευθύνονται για τις εκπομπές· δέχεται με ικανοποίηση την πρώτη συζήτηση του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τους κινδύνους για την 
παγκόσμια ασφάλεια που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή·

Or. en
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Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 3
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. επαναλαμβάνει την έκκλησή του ώστε η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής να 
μην αποτελεί πλέον αποκλειστικά ζήτημα που αφορά τους «διπλωμάτες για το 
κλίμα» και τους ακτιβιστές στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής, αλλά 
αντίθετα να ενσωματωθεί στη γενική εξωτερική πολιτική, την εμπορική πολιτική 
και άλλους τομείς πολιτικής και να τεθεί στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της·

Or. de

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 4
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. καλεί την ΕΕ να προσαρμόσει τις δραστηριότητες και τους οικονομικούς πόρους 
της στις προκλήσεις μιας πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα·

Or. de

Τροπολογία: Justas Vincas Paleckis

Τροπολογία 5
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. δέχεται με ικανοποίηση τα σχέδια για τη δημιουργία ενός δικτύου ανταποκριτών 
ενέργειας οι οποίοι θα βοηθούν την ΕΕ να αντιδρά γρήγορα σε περίπτωση κρίσης 
στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας· υπογραμμίζει τη σημασία του εφοδιασμού 
με συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης σχετικά με περιβαλλοντικούς κινδύνους·

Or. en
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 6
Παράγραφος 2, περιπτώσεις 2 και 3

- η ενίσχυση (διαγραφή) της προμήθειας ενέργειας και η διασφάλιση της ενεργειακής 
ασφάλειας όλων των κρατών μελών με ταυτόχρονη συγκράτηση της αύξησης της 
τιμής της ενέργειας·

- η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών και γειτονικών οικονομιών στη
βάση της αμοιβαιότητας και του σεβασμού των διεθνών συμφωνιών·

Or. pl

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 7
Παράγραφος 2, περίπτωση 3

- η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών και γειτονικών οικονομιών, όπως 
αυτή εκφράζεται μεταξύ άλλων και από την Συνθήκη για την Ενεργειακή 
Κοινότητα·

Or. el

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 8
Παράγραφος 2, περίπτωση 3

- η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών και γειτονικών οικονομιών, 
δεδομένου ότι υπάρχει επί του παρόντος εμφανής έλλειψη θεμιτού ανταγωνισμού 
στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά·

Or. de

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 9
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. αναγνωρίζει την αναγκαιότητα διεξοδικής πρόβλεψης της υφιστάμενης και της 
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μελλοντικής καταναλωτικής ζήτησης σε καύσιμα και ενέργεια στην Κοινότητα, ως 
βασικού και θεμελιώδους στοιχείου των προσπαθειών της Ένωσης να διασφαλίσει 
την ενεργειακή ασφάλεια, σεβόμενη ταυτόχρονα τις απαιτήσεις για την προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος·

Or. pl

Τροπολογία: Satu Hassi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 10
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. υποστηρίζει ότι η μείωση των εκπομπών σε παγκόσμιο επίπεδο δεν θα πρέπει να 
δημιουργήσει άλλους κινδύνους, όπως η διασπορά των πυρηνικών όπλων ή η 
τρομοκρατία·

Or. en

Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 11
Παράγραφος 3

3. υπενθυμίζει τη σημασία της ολοκληρωμένης προσέγγισης, η οποία αποτελεί βασικό 
στοιχείο για να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών 
πτυχών της ενεργειακής πολιτικής, καθώς και μεταξύ της ενεργειακής πολιτικής και 
των λοιπών σχετικών πολιτικών· επισημαίνει ότι η εξάρτηση της ΕΕ από την 
εισαγόμενη ενέργεια έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αυτονομία της στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων σε άλλους τομείς πολιτικής· τονίζει, συνεπώς, την αναγκαιότητα 
ισχυρών δράσεων με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης και της χρήσης των 
εγχώριων πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 12
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. καλεί την ΕΕ να ενισχύσει την αξιοπιστία της μέσω μιας κοινής εξωτερικής 
πολιτικής που να επεκτείνεται στον τομέα των ενεργειακών ζητημάτων·

Or. de
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Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 13
Παράγραφος 4

4. υπενθυμίζει την ανάγκη να επιτευχθεί μεγαλύτερη διασύνδεση και ολοκλήρωση στην 
εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος, με στόχο μια 
αποτελεσματική και κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική ενεργειακή πολιτική· τονίζει τη 
σημασία της τήρησης ομόφωνης στάσης κατά τις επαφές με τρίτες χώρες, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι εκφράζεται ένα ομοιόμορφο μήνυμα σε επίπεδο 
ΕΕ, κρατών μελών ή βιομηχανιών·

Or. en

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 14
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. καλεί την ΕΕ να συνδυάσει την κατασκευή αγωγού στη Βαλτική θάλασσα μεταξύ 
Ρωσίας και Γερμανίας εξαρχής με εμπεριστατωμένες περιβαλλοντικές μελέτες (με 
αντικείμενο, παραδείγματος χάρη, όπλα και πυρομαχικά που βρίσκονται ακόμη 
στον θαλάσσιο βυθό), οι οποίες θα αποκλείουν ενδεχόμενους κινδύνους για την 
ασφάλεια του περιβάλλοντος· σημειώνει ότι, σε περίπτωση εφαρμογής του σχεδίου, 
θα πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα περιβαλλοντικά πρότυπα·

Or. de

Τροπολογία: Justas Vincas Paleckis

Τροπολογία 15
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. ζητεί ενίσχυση της διαφάνειας και της διαβούλευσης ούτως ώστε να διασφαλιστεί 
ότι ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον και την ασφάλεια θα αντιμετωπιστούν 
πριν από την έναρξη της κατασκευής των αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου, 
περιλαμβανομένου του υποθαλάσσιου αγωγού της Βαλτικής θάλασσας·

Or. en
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Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 16
Παράγραφος 5

5. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη σημαντική αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, 
την πρόληψη της ενεργειακής σπατάλης και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας ως την αποτελεσματικότερη πολιτική·

Or. el

Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 17
Παράγραφος 5

5. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη σημαντική αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης μέσω συγκεκριμένων δράσεων, όπως η κατάργηση του ΦΠΑ επί των 
αποτελεσματικών μέτρων απόδοσης όπως η μόνωση, παραδείγματος χάρη, και η 
ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χαμηλών εκπομπών, ως την 
αποτελεσματικότερη πολιτική·

Or. en

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 18
Παράγραφος 5

5. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη σημαντική αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως την 
αποτελεσματικότερη πολιτική· υπογραμμίζει τη σημασία της αντιμετώπισης της 
ενεργειακής υπερκατανάλωσης και παροτρύνει, κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τις δημόσιες μεταφορές και την ανάπτυξη υποδομών δημόσιων 
μεταφορών, καθώς επίσης και την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της 
τηλεθέρμανσης· τονίζει εν προκειμένω ότι, σε περίπτωση ενεργειακής κρίσης, η 
μετάβαση σε διαφορετική ενεργειακή πηγή επιτυγχάνεται πιο εύκολα με την 
τηλεθέρμανση·

Or. en
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Τροπολογία: Satu Hassi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 19
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης της χρήσης βιοκαυσίμων και βιομάζας στην ΕΕ, 
είναι επιτακτική η ανάγκη να διασφαλίσει η ΕΕ ότι κάτι τέτοιο δεν θα αποτελέσει 
απειλή για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, δεν θα οδηγήσει σε αυξημένη 
επιβάρυνση των φυσικών δασών, αύξηση των μονοκαλλιεργειών ή των φυτειών 
εξωτικών ειδών ή σε επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής εξαιτίας της αποψίλωσης 
των τροπικών δασών·

Or. en

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 20
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. θεωρεί ότι μέσω ισορροπημένων εθνικών συστημάτων φορολογίας και εισφορών 
είναι δυνατόν να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση στα κράτη μέλη και να αποτραπεί 
η άσκοπη κατανάλωση ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 21
Παράγραφος 6, εισαγωγή

6. καλεί την ΕΕ να αρχίσει μια κοινή διεθνή δράση προκειμένου να μειωθεί η μη 
βιώσιμη ανάπτυξη της ενεργειακής ζήτησης και να πραγματοποιηθεί η μετάβαση προς 
μια οικονομία με μικρή κατανάλωση ενέργειας· η δράση αυτή θα πρέπει να συμβάλει 
στην επίτευξη των κάτωθι στόχων:

Or. pl
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Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 22
Παράγραφος 6, περίπτωση 2

- την υποστήριξη της ανάπτυξης και χρησιμοποίησης ανανεώσιμων ενεργειών (αιολική, 
ηλιακή, γεωθερμική, υδραυλική, βιομάζα) στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, μέσα και από 
την συμπερίληψη περισσότερων προγραμμάτων για καθαρή και αποδοτική 
ενέργεια στην αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης, με αποτέλεσμα τη δίκαιη 
μεταφορά τεχνολογιών και την επίτευξη ωφελειών από απόψεως ηγετικής θέσης όσον 
αφορά την ανάπτυξη διεθνών αγορών·

Or. el

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 23
Παράγραφος 6, περίπτωση 2

- την υποστήριξη της ανάπτυξης και χρησιμοποίησης ανανεώσιμων ενεργειών (αιολική, 
ηλιακή, γεωθερμική, υδραυλική, βιομάζα) στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, με 
αποτέλεσμα τη δίκαιη μεταφορά τεχνολογιών και την επίτευξη ωφελειών από 
απόψεως ηγετικής θέσης όσον αφορά την ανάπτυξη διεθνών αγορών, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, κατά την ανάπτυξη και τη χρήση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας 
που προαναφέρθηκαν, η μεσολάβηση ορισμένου χρόνου είναι απαραίτητη, έως 
ότου οι εν λόγω πηγές αρχίσουν να αποδίδουν·

Or. de

Τροπολογία: Justas Vincas Paleckis

Τροπολογία 24
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. έχει επίγνωση των διαφορετικών θέσεων των κρατών μελών και του ζητήματος 
που παραμένει σε εκκρεμότητα όσον αφορά το μέλλον του τομέα της πυρηνικής 
ενέργειας στην ΕΕ· ζητεί ευρύτερο διάλογο στα κράτη μέλη σχετικά με τον ρόλο 
της πυρηνικής ενέργειας στην ενίσχυση της ασφάλειας που αφορά τον εφοδιασμό 
ενέργειας και την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος·

Or. en
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Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 25
Παράγραφος 6 β (νέα)

6β. καλεί την ΕΕ να αρχίσει διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία με 
αντικείμενο τη σημαντική αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και να ασκήσει 
μεγαλύτερη επιρροή στις χώρες της ανατολικής και κεντρικής Ασίας·

Or. de

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 26
Παράγραφος 6 γ (νέα)

6γ. καλεί την ΕΕ να ασκήσει μεγαλύτερη επιρροή στις περιοχές της ανατολικής και 
κεντρικής Ασίας στους τομείς της ασφάλειας και του ενεργειακού εφοδιασμού·

Or. de

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 27
Παράγραφος 7

7. καλεί την ΕΕ να αρχίσει ειδικό διάλογο με τις αναπτυσσόμενες χώρες επί ενεργειακών 
θεμάτων και να χρησιμοποιήσει κοινοτικά μέσα (όπως το πρόσφατα εγκριθέν 
Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) για 
να βρει πρόσθετους οικονομικούς πόρους προς ενίσχυση των αποκεντρωμένων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της προσβασιμότητας της ενέργειας και της 
βιωσιμότητας σε αυτές τις περιοχές, καθώς και της ενεργειακής υποδομής κοινού 
συμφέροντος, με την προώθηση αποδοτικών ενεργειακών τεχνολογιών 
χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα·

Or. el

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 28
Παράγραφος 7 α (νέα)

7a. καλεί την ΕΕ, σε συνδυασμό με την παροχή οικονομικής στήριξης στις 
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αναπτυσσόμενες χώρες, να αναπτύξει τις τεχνολογίες της σε διεθνές επίπεδο και να 
ξεκινήσει διάλογο με τις χώρες για τις οποίες η ΕΕ θα έπρεπε να αποτελέσει 
πρότυπο και στις οποίες η χρήση κοινών ενεργειακών υποδομών θα έπρεπε να 
νοείται ως ο μακροπρόθεσμος στόχος·

Or. de

Τροπολογία: Satu Hassi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 29
Παράγραφος 7 α (νέα)

7a. καλεί την ΕΕ να αναζητήσει ενεργά νέες μορφές ενεργειακών  εταιρικών σχέσεων 
με χώρες οι οποίες διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες όσον αφορά την παραγωγή 
και τις εξαγωγές ανανεώσιμου υδρογόνου ή ηλεκτρικής ενέργειας, από τη 
συγκέντρωση ηλιακής ενέργειας μεταξύ άλλων·

Or. en

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 30
Παράγραφος 7 α (νέα)

7a. τονίζει ότι η αυξανόμενη εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις εισαγωγές 
ενέργειας θα μπορούσε να οδηγήσει σε προβληματικές πολιτικές 
εξελίξεις· σημειώνει με ανησυχία ότι η κριτική που αφορά την κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες που προμηθεύουν φυσικό αέριο – και 
πετρέλαιο – συχνά δεν εκφράζεται με την απαραίτητη σαφήνεια, λόγω του φόβου 
ενδεχόμενου περιορισμού των προμηθειών·

Or. de

Τροπολογία: Justas Vincas Paleckis

Τροπολογία 31
Παράγραφος 7 α (νέα)

7a. τονίζει ότι η αρχή της ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλλον και ενεργειακά 
αποδοτικών τεχνολογιών θα πρέπει να ενσωματωθεί σε μια νέα συμφωνία μεταξύ 
της ΕΕ και της Ρωσίας· υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας 
μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας σε περιβαλλοντικά θέματα, στο πλαίσιο της Βόρειας 
Διάστασης·
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Or. en

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 32
Παράγραφος 7 β (νέα)

7β. τονίζει ότι, παρά την ιδιαίτερη σημασία που κατέχει η διασφάλιση των προμηθειών 
ενέργειας μεταξύ άλλων και μέσω μέτρων εξωτερικής πολιτικής, οι πρωταρχικής 
σημασίας στόχοι της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
κρατών μελών της, όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η 
προώθηση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, η διατλαντική εταιρική 
σχέση και, προπάντων, η διαφύλαξη της ειρήνης, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 
να τεθούν υπό αμφισβήτηση·

Or. de

Τροπολογία: Satu Hassi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 33
Παράγραφος 7 β (νέα)

7β. ζητεί να διενεργηθεί επειγόντως εκτίμηση των επιπτώσεων στο κλίμα από την 
κοινοτική εξωτερική βοήθεια και στήριξη από τα διεθνή χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα· αναγνωρίζει ως προτεραιότητα την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων 
της Χιλιετίας για τις αναπτυσσόμενες χώρες· είναι πεπεισμένο ότι οι τεχνολογίες 
ευφυούς ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση 
συγκεκριμένα διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες ως προς την ενίσχυση της 
πρόσβασης στην ενέργεια χωρίς την αύξηση των εκπομπών, διασφαλίζοντας 
παράλληλα τη μείωση της εξάρτησης όσον αφορά την ενέργεια από εξωτερικές 
πηγές και επιτυγχάνοντας τους στόχους που αφορούν το κλίμα, σε συνδυασμό με 
τους στόχους που αφορούν την ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία: Satu Hassi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 34
Παράγραφος 7 γ (νέα)

7γ. στηρίζει την προτεινόμενη ενεργειακή εταιρική σχέση με την Αφρική· ωστόσο, 
συνιστά σθεναρά τη σύναψη παρόμοιας εταιρικής σχέσης με την Κίνα και την Ινδία 
επίσης, λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτατη αύξηση των εκπομπών αερίων που 
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ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου στις εν λόγω χώρες και την 
επιτακτική ανάγκη να συνδράμει τις εν λόγω χώρες στην ανάπτυξη ικανοτήτων 
καθώς και όσον αφορά τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις 
ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 35
Παράγραφος 7 α (νέα)

7a. θεωρεί ότι η σύσταση μιας ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής θα συμβάλει σημαντικά 
στην επίτευξη μιας ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής στον τομέα της ενέργειας.

Or. el
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