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Tiberiu Bărbuleţiu
Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση: αξιοποίηση του δυναμικού
(2007/2106(INI))

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ενεργειακή απόδοση· 
εκφράζει  όμως τη λύπη της για την έλλειψη οράματος σε επίπεδο κρατών μελών 
σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής της προτεινόμενης δράσεως·

Or. en

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 2
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ενεργειακή απόδοση· 
εκφράζει  όμως τη λύπη της για την έλλειψη οράματος σχετικά με τη διαδικασία
εφαρμογής της προτεινόμενης δράσεως, την ανεπαρκή προβολή και πληροφόρηση 
για τη δράση αυτή και την προφανή έλλειψη συντονισμού μεταξύ των διαφόρων 
επιπέδων διακυβέρνησης·

Or. pt
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Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 3
Παράγραφος 2

2. υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο που θα διαδραματισθεί από τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές της ΕΕ στην επίτευξη του στόχου της εξοικονόμησης 20% της 
ενέργειας έως το έτος 2020, κυρίως μέσω των δράσεών τους ως καταναλωτές, 
διαχειριστές, προμηθευτές, ρυθμιστές και σύμβουλοι με αρμοδιότητα να ελέγχουν και 
να επηρεάζουν αποφάσεις του τομέα της ενέργειας·  χαιρετίζει ως εκ τούτου την 
πρόταση της Επιτροπής να διευκολύνει την σύνδεση της δημιουργίας 
αποκεντρωμένης ενέργειας προς το γενικό δίκτυο, κυρίως με μέτρα για την 
εξασφάλιση μεγαλύτερης διαλειτουργικότητας· καλεί την Επιτροπή στο πλαίσιο 
αυτό να διευκρινίσει το ρυθμιστικό όργανο το οποίο προτίθεται να προτείνει καθώς 
και το χρονικό πλαίσιο για την εφαρμογή του, τη φύση των συμμετεχόντων φορέων 
και τη συμβατική συμμετοχή τους·

Or. pt

Τροπολογία: Jill Evans

Τροπολογία 4
Παράγραφος 2

2. υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο που θα διαδραματισθεί από τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές της ΕΕ στην επίτευξη του στόχου της εξοικονόμησης 20% της 
ενέργειας έως το έτος 2020, κυρίως μέσω των δράσεών τους ως καταναλωτές, 
διαχειριστές, προμηθευτές, ρυθμιστές και σύμβουλοι με αρμοδιότητα να ελέγχουν και 
να επηρεάζουν αποφάσεις του τομέα της ενέργειας·  χαιρετίζει ως εκ τούτου την 
πρόταση της Επιτροπής να διευκολύνει την σύνδεση της δημιουργίας 
αποκεντρωμένης ενέργειας προς το γενικό δίκτυο· καλεί την Επιτροπή στο πλαίσιο 
αυτό να δώσει προτεραιότητα στην παραγωγή αποκεντρωμένης ενέργειας και να 
διευκρινίσει το ρυθμιστικό όργανο το οποίο προτίθεται να προτείνει καθώς και το 
χρονικό πλαίσιο για την εφαρμογή του·

Or. en

Τροπολογία: Tiberiu Bărbuleţiu

Τροπολογία 5
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία του συμφώνου των δημάρχων, 
που συνενώνει σε ένα μόνιμο δίκτυο τους δημάρχους των 20 έως 30 μεγαλύτερων 
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και πλέον πρωτοπόρων πόλεων, και ζητεί περισσότερες λεπτομέρειες για το θεσμό 
αυτό· τονίζει, ωστόσο, ότι το σύμφωνο των δημάρχων πρέπει να συμπληρώνει τη 
δραστηριότητα παρόμοιων, ήδη υφιστάμενων δικτύων· 

Or. en

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 6
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. προτρέπει την Επιτροπή να διευκολύνει τη διαδικασία προετοιμασίας του 
μελλοντικού υπομνήματος συνεννόησης και συνεργασίας με το Συμβούλιο 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (CEER), που θα περιλαμβάνει κοινές 
κατευθύνσεις και κώδικα συμπεριφοράς, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης στην 
τελική χρήση ενέργειας σε όλους τους τομείς·

Or. pt

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 7
Παράγραφος 3

3. καλεί την Επιτροπή να απαιτήσει συστηματική υποστήριξη για την ενεργειακή 
απόδοση σε κάθε κράτος μέλος (διαγραφή)· καλεί τα νέα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν κατάλληλα την επένδυση των κοινοτικών πόρων σε αποδοτική από 
απόψεως ενέργειας ανακαίνιση των κτηρίων εντός των ορίων του υφιστάμενου 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης1·

Or. en

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 8
Παράγραφος 3

3. καλεί την Επιτροπή να απαιτήσει συστηματική υποστήριξη για την ενεργειακή 
απόδοση σε κάθε κράτος μέλος όταν αναθεωρεί τα επιχειρησιακά προγράμματα τα 
οποία καθορίζουν τις προτεραιότητες για την υλοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων· 

  
1ΕΕ L 210, 31.7.2006, σελ. 1.
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καλεί τα νέα κράτη μέλη να υποστηρίξουν κατάλληλα την επένδυση των κοινοτικών 
πόρων σε αποδοτική από απόψεως ενέργειας, προάγοντας τη σύναψη εταιρικών 
σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, ανακαίνιση των κτηρίων και εκσυγχρονισμό 
των εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης και συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρισμού σε μικρή κλίμακα·

Or. pt

Τροπολογία: Tiberiu Bărbuleţiu

Τροπολογία 9
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. παροτρύνει τους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς να επωφεληθούν από τις 
ευκαιρίες χρηματοδότησης και τεχνικής βοήθειας που παρέχουν οι πρωτοβουλίες 
JASPERS, JEREMIE και JESSICA, με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης  
έργων ενεργειακής απόδοσης· ζητεί να διοχετεύεται ευρέως σε τοπικό επίπεδο 
προσβάσιμη και ακριβής ενημέρωση για την πρακτική εφαρμογή των εν λόγω 
πρωτοβουλιών·

Or. en

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 10
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει κατεπειγόντως ειδικά μέτρα με στόχο την 
επίτευξη της μέγιστης ενεργειακής απόδοσης στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, 
προσαρμοσμένα στα ειδικά χαρακτηριστικά των περιφερειών αυτών, που είναι 
συνέπεια των μόνιμων δυσχερειών που αντιμετωπίζουν·

Or. pt

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 11
Παράγραφος 4

4. ζητεί από τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμη πράξει να μεταφέρουν στο εθνικό 
τους δίκαιο την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων· καλεί την Επιτροπή 
να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς 
ώστε να εξασφαλίσει την σωστή εφαρμογή της οδηγίας, καθώς και ακριβή συστήματα 
αξιολόγησης·
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Or. en

Τροπολογία: Jill Evans

Τροπολογία 12
Παράγραφος 4

4. καλεί όλες τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να αναπτύξουν έργα για την τοπική 
ενεργειακή απόδοση και τις παροτρύνει να εφαρμόσουν σωστά την οδηγία για την 
ενεργειακή απόδοση των κτηρίων· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει κατευθυντήριες 
γραμμές όσον αφορά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς ώστε να εξασφαλίσει την σωστή 
εφαρμογή της οδηγίας, καθώς και ακριβή συστήματα αξιολόγησης·

Or. en

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 13
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. τονίζει το θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζουν οι εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές στην αποτελεσματική προβολή των ενεργειακών προϊόντων, μεταξύ 
άλλων με εκστρατείες ενημέρωσης της κοινής γνώμης σχετικά με το υφιστάμενο 
κανονιστικό πλαίσιο και ενεργειακής επισήμανσης·

Or. pt

Τροπολογία: Tiberiu Bărbuleţiu

Τροπολογία 14
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. τονίζει ότι απαιτείται βελτίωση της ενημέρωσης και της επικοινωνίας σχετικά με 
την ενεργειακή απόδοση, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο· για το σκοπό αυτό, 
ζητεί την εκπαίδευση και την ενίσχυση τοπικών ομάδων που θα αναλάβουν την 
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης·

Or. en
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