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Ευαγγελία Τζαμπάζη
Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα: αξιοποίηση του δυναμικού
(2007/2106(INI))

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το "Σχέδιο Δράσης για την 
ενεργειακή απόδοση: Αξιοποίηση του Δυναμικού" και υποστηρίζει τις προβλεπόμενες 
Δράσεις Προτεραιότητας, ζητώντας παράλληλα την έγκαιρη υλοποίησή τους·

Or. el

Τροπολογία: Umberto Guidoni

Τροπολογία 2
Παράγραφος 2

2. χαιρετίζει την υποχρεωτική δέσμευση του Εαρινού Συμβουλίου Κορυφής 2007 για 
επίτευξη του στόχου για μείωση κατά 20% της κατανάλωσης ενέργειας μέχρι το 2020, 
που θα συμβάλει παράλληλα στην επίτευξη του στόχου για μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% ως το 2020 ως μονομερή δέσμευση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μπορεί να αυξηθεί κατά 30% σε συνδυασμό με 
παρεμφερείς δεσμεύσεις που ανέλαβαν άλλες βιομηχανικές χώρες· υποστηρίζει 
επίσης την ανάγκη θέσπισης ενδιάμεσων στόχων μείωσης κατά ενεργειακό τομέα·
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Or. it

Τροπολογία: Vladko Todorov Panayotov

Τροπολογία 3
Παράγραφος 2α (νέα)

2α. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη σύναψη συμφωνιών πλαισίων με 
βασικές χώρες εταίρους στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου και με διεθνείς 
οργανώσεις και ζητεί όπως οι συμφωνίες αυτές συνάπτονται με μη ευρωπαϊκές 
χώρες που διαθέτουν υψηλής ανάπτυξης τεχνολογίες στον τομέα της αποδοτικής 
μετατροπής, διανομής και χρήσης της ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 4
Παράγραφος 3

3. τονίζει το γεγονός ότι η έγκαιρη εφαρμογή και ο έλεγχος της  υπάρχουσας κοινοτικής 
νομοθεσίας στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας (π.χ. Οδηγία 2002/91/ΕΚ για 
την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων, Οδηγία 92/75/ΕΚ για την Σήμανση, Οδηγία 
2005/32/ΕΚ για τον Οικολογικό Σχεδιασμό, Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την Ενεργειακή 
Απόδοση κατά την τελική χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες) θα συνέβαλλε 
στην επίτευξη του στόχου κατά το ήμισυ· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν ορθή χρήση 
των Εθνικών Σχεδίων Δράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας·

Or. el

Τροπολογία: Umberto Guidoni

Τροπολογία 5
Παράγραφος 3

3. τονίζει το γεγονός ότι η εφαρμογή και ο έλεγχος της  υπάρχουσας κοινοτικής 
νομοθεσίας στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας θα συνέβαλλε στην επίτευξη 
του στόχου κατά το ήμισυ· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν ορθή χρήση των Εθνικών 
Σχεδίων Δράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας και ζητεί από την Επιτροπή να 
ελέγξει την ορθή μεταφορά και εφαρμογή, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, 
των ήδη εγκριθεισών οδηγιών·

Or. it



AM\684948EL.doc 3/9 PE394.064v01-00

EL

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 6
Παράγραφος 3

3. τονίζει το γεγονός ότι η εφαρμογή και ο έλεγχος της  υπάρχουσας κοινοτικής 
νομοθεσίας στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας θα συνέβαλλε στην επίτευξη 
του στόχου κατά το ήμισυ; καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν ορθή χρήση, να επιβάλουν 
και να βελτιώσουν τα Εθνικά Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας·

Or. pl

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 7
Παράγραφος 4

4. υποστηρίζει την άποψη ότι η μεγαλύτερη δυνατότητα εξοικονόμησης βρίσκεται στον 
τομέα των κτιρίων και των μεταφορών; επομένως ζητά να αναληφθούν δράσεις 
προτεραιότητας σε αυτούς τους τομείς; ζητά επίσης την αναθεώρηση της οδηγίας για 
τα κτίρια προκειμένου να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της και να περιληφθούν 
ελάχιστες προδιαγραφές απόδοσης σε επίπεδο ΕΕ· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τις δημόσιες μεταφορές, καθώς και τις σιδηροδρομικές και θαλάσσιες 
μεταφορές και τις μεταφορές δια των εσωτερικών πλωτών οδών·

Or. pl

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 8
Παράγραφος 4

4. υποστηρίζει την άποψη ότι η μεγαλύτερη δυνατότητα εξοικονόμησης βρίσκεται στον 
τομέα των κτιρίων και των μεταφορών, δίνοντας έμφαση στις δυνατότητες 
βελτίωσης των αστικών μεταφορών και των δημόσιων κτιρίων· επομένως ζητά να 
αναληφθούν δράσεις προτεραιότητας σε αυτούς τους τομείς· ζητά επίσης την 
αναθεώρηση της οδηγίας για τα κτίρια προκειμένου να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής 
της και να περιληφθούν ελάχιστες προδιαγραφές απόδοσης σε επίπεδο ΕΕ·

Or. el
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Τροπολογία: Vladko Todorov Panayotov

Τροπολογία 9
Παράγραφος 4

4. υποστηρίζει την άποψη ότι η μεγαλύτερη δυνατότητα εξοικονόμησης βρίσκεται στον 
τομέα των κτιρίων και των μεταφορών (ειδικότερα δε με βαρέα φορτηγά οχήματα 
και με πλοία)· επομένως ζητά να αναληφθούν δράσεις προτεραιότητας σε αυτούς τους 
τομείς; ζητά επίσης την αναθεώρηση της οδηγίας για τα κτίρια προκειμένου να 
επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της και να περιληφθούν ελάχιστες προδιαγραφές 
απόδοσης σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 10
Παράγραφος 4

4. υποστηρίζει την άποψη ότι η μεγαλύτερη δυνατότητα εξοικονόμησης βρίσκεται στον 
τομέα των κτιρίων και των μεταφορών· επομένως ζητά να αναληφθούν συγκεκριμένες
δράσεις προτεραιότητας σε αυτούς τους τομείς όπως η κατάργηση του ΦΠΑ για τις 
μονωτικές εργασίες, ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα από άποψη ενεργειακής 
αποδοτικότητας, το οποίο συμβάλλει επίσης σημαντικά στη μείωση των εκπομπών 
CO2· ζητά επίσης την αναθεώρηση της οδηγίας για τα κτίρια προκειμένου να 
επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της και να περιληφθούν ελάχιστες προδιαγραφές 
απόδοσης σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Antonio De Blasio

Τροπολογία 11
Παράγραφος 4

4. υποστηρίζει την άποψη ότι η μεγαλύτερη δυνατότητα εξοικονόμησης βρίσκεται στον 
τομέα των κτιρίων και των μεταφορών; επομένως ζητά να αναληφθούν δράσεις 
προτεραιότητας σε αυτούς τους τομείς; ζητά επίσης την αναθεώρηση της οδηγίας για 
τα κτίρια προκειμένου να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της και να περιληφθούν 
ελάχιστες προδιαγραφές απόδοσης σε επίπεδο ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να απαιτήσει 
αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας όχι μόνο στην περίπτωση νέων κτηρίων, 
αλλά να καθιερώσει την ενεργειακή αποδοτικότητα ως υποχρεωτικό κριτήριο για 
την ανακαίνιση παλαιών κτηρίων, και να ζητήσει όπως σημαντική αναλογία των 
ενεργειακών αναγκών καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· προς το σκοπό 
αυτό, καλεί την Επιτροπή να παρέχει ιδιαίτερη στήριξη, υπό τη μορφή οικονομικών 
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κινήτρων, σε ανακαινίσεις κτηρίων που γίνονται με στόχο τη συμμόρφωσή τους με
τα κριτήρια της ενεργειακής αποδοτικότητας· ενώ τα νέα κτήρια κατασκευάζονται 
κατά κύριο λόγο ως οικονομική επένδυση, η χρηματοδότηση της οποίας διατίθεται 
από άλλα πλαίσια στήριξης που διατηρούνται προς χρήση από τις συγκεκριμένες 
επιχειρήσεις, η χρηματοδότηση της ανακαίνισης κατοικιών, ώστε να επωφελείται 
από αυτή ένα ευρύτερο φάσμα του πληθυσμού, αποτελεί πολύ συχνά μια οικονομική 
επιβάρυνση την οποία είναι αδύνατον να επωμισθούν οι καταναλωτές σε ατομικό 
επίπεδο και/ή οι τοπικές αρχές·

Or. hu

Τροπολογία: Justas Vincas Paleckis

Τροπολογία 12
Παράγραφος 4α (νέα)

4α. αναγνωρίζει ότι ο εκσυγχρονισμός κτηρίων υπό μορφή "πύργων" δημιουργεί ένα 
ιδιαίτερα οξύ πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει εκατοντάδες εκατομμύρια πολίτες της 
ΕΕ· υπογραμμίζει, κατά συνέπεια, την ανάγκη να αυξηθεί η χρηματοδότηση από τα 
διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ με στόχο τη βελτίωση των κτηρίων μορφής "πύργου" 
στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας·

Or. en

Τροπολογία: Duarte Freitas

Τροπολογία 13
Παράγραφος 4α (νέα)

4a. υπενθυμίζει ότι η μεταφορά και η διανομή αποτελούν μία από τις πηγές απωλειών 
ενέργειας και διακοπών του εφοδιασμού και τονίζει το ρόλο τον οποίο μπορούν να 
διαδραματίσουν η μικροπαραγωγή και η αποκεντρωμένη και διαφοροποιημένη 
παραγωγή στην κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού και στη μείωση των 
απωλειών· θεωρεί ότι πρέπει να δημιουργηθούν κίνητρα για τη βελτίωση των 
υποδομών με στόχο τη μείωση των απωλειών διαβίβασης και διανομής·

Or. pt

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 14
Παράγραφος 5

5. τονίζει το ρόλο των βασιζόμενων στην αγορά εργαλείων (π.χ. ¨λευκά¨ πιστοποιητικά) 
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και των οικονομικών κινήτρων στην επίτευξη των στόχων ενεργειακής 
αποδοτικότητας και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας· ενθαρρύνει 
τα κράτη μέλη να εξετάσουν τις φορολογικές πολιτικές τους σε σχέση με την 
ενεργειακή αποδοτικότητα και να χρησιμοποιήσουν, όπου κρίνεται αποδοτικό, 
φορολογικά κίνητρα λαμβάνοντας ταυτόχρονα μέτρα προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν πιθανές αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις·

Or. el

Τροπολογία: Umberto Guidoni

Τροπολογία 15
Παράγραφος 5

5. τονίζει ότι ο ρόλος των βασιζόμενων στην αγορά εργαλείων (π.χ. "λευκά" 
πιστοποιητικά) και των οικονομικών κινήτρων προς τις επιχειρήσεις με στόχο την
επίτευξη των στόχων ενεργειακής αποδοτικότητας και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας δεν είναι από μόνος του επαρκής και ότι, κατά συνέπεια, θα 
πρέπει να ενεργοποιηθούν ad hoc δημόσια και κοινοτικά κονδύλια τα οποία, βάσει 
της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει", να καταστήσουν δυνατή την καλύτερη παροχή
πόρων στην έρευνα, την τεχνολογική καινοτομία και την ενεργειακή 
αποδοτικότητα·

Or. it

Τροπολογία: Vladko Todorov Panayotov

Τροπολογία 16
Παράγραφος 5

5. τονίζει το ρόλο των βασιζόμενων στην αγορά εργαλείων (π.χ. "λευκά" πιστοποιητικά) 
και των οικονομικών κινήτρων (π.χ. ενθάρρυνση της πολιτικής της πράσινης 
φορολογίας) στην επίτευξη των στόχων ενεργειακής αποδοτικότητας και την 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας·

Or. en

Τροπολογία: Duarte Freitas

Τροπολογία 17
Παράγραφος 5α (νέα)

5α. τονίζει το ρόλο που μπορούν να διαδραματίζουν υπηρεσίες όπως οι ενεργειακοί 
έλεγχοι στη μείωση της σπατάλης και στην προώθηση μιας καλύτερης αξιοποίησης 
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του ενεργειακού δυναμικού κάθε κτηρίου· ζητεί από τα κράτη μέλη να είναι τα 
πρώτα που θα δώσουν το παράδειγμα, όχι μόνο στα διοικητικά κτήρια αλλά και σε 
άλλα δημόσια κτήρια όπως σχολεία, πανεπιστήμια και νοσοκομεία·

Or. pt

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 18
Παράγραφος 6

6. τονίζει την ανάγκη να προωθηθεί η έρευνα και η οικο-καινοτομία στον τομέα των 
ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, μέσα από την ενθάρρυνση των επενδύσεων και 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική 
ανάπτυξη, αύξηση της απασχόλησης και να αποτελέσει το συγκριτικό πλεονέκτημα 
της ευρωπαϊκής οικονομίας, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της 
Στρατηγικής της Λισαβόνας· υπογραμμίζει τον ρόλο του 7ου Προγράμματος-
Πλαισίου για την Έρευνα καθώς και άλλων κοινοτικών χρηματοδοτικών μέσων·

Or. el

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 19
Παράγραφος 6

6. τονίζει την ανάγκη να προωθηθεί η έρευνα, η μεταφορά γνώσης και η οικο-
καινοτομία στον τομέα των ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, μέσα από την 
ενθάρρυνση των επενδύσεων, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη μεταφορά 
τεχνολογίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη, αύξηση της 
απασχόλησης και να αποτελέσει το συγκριτικό πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της 
Λισαβόνας·

Or. pl

Τροπολογία: Umberto Guidoni

Τροπολογία 20
Παράγραφος 6

6. τονίζει την ανάγκη να προωθηθεί η έρευνα και η οικο-καινοτομία στον τομέα των 
ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, μέσα από την ενθάρρυνση των επενδύσεων και 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών καθώς και τεχνολογιών που είναι οικολογικά 
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συμβατές και συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, προκειμένου να εναρμονισθεί η επίτευξη των στόχων μείωσης των αερίων 
που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, κάτι που έμμεσα μπορεί να 
οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη, αύξηση της απασχόλησης και να αποτελέσει το 
συγκριτικό πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής οικονομίας, συμβάλλοντας στην επίτευξη 
των στόχων της Στρατηγικής της Λισαβόνας·

Or. it

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 21
Παράγραφος 7α (νέα)

7α. τονίζει την ανάγκη να προωθηθεί το Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή 
Αποδοτικότητα σε εκστρατείες διαφώτισης και ενημέρωσης, με στόχο να είναι ο 
καταναλωτής σε καλύτερη θέση να λαμβάνει συνειδητές αποφάσεις όταν αγοράζει 
καταναλωτικά αγαθά και στη συνέχεια να τα χρησιμοποιεί συνετά, σύμφωνα με την 
αρχή της αειφόρου ανάπτυξης·

Or. pl

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 22
Παράγραφος 8α (νέα)

8α. ενθαρρύνει την Επιτροπή να πρωτοστατήσει σε μια παγκόσμια συμφωνία για την 
ενεργειακή αποδοτικότητα· την καλεί να ενσωματώσει την ενεργειακή 
αποδοτικότητα στις διμερείς συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες·

Or. el

Τροπολογία: Vladko Todorov Panayotov

Τροπολογία 23
Παράγραφος 8α (νέα)

8a. τονίζει την ανάγκη εφαρμογής της πολιτικής για την ενεργειακή αποδοτικότητα σε 
όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης·

Or. en
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Τροπολογία: Antonio De Blasio

Τροπολογία 24
Παράγραφος 8α (νέα)

8a. ζητεί από την Επιτροπή, προκειμένου να αυξηθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα, να 
συγκροτήσει ταμείο στήριξης ή να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων 
οικονομικών κινήτρων ώστε να καλύπτει και επιτεύγματα τα οποία προσφέρουν τη 
δυνατότητα να τροφοδοτούνται με ενέργεια παραγόμενη από ανανεώσιμες πηγές τα 
υπάρχοντα δίκτυα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί προκειμένου να δέχονται ενέργεια 
από ορυκτά καύσιμα· πολλά από τα παλαιά δίκτυα που αναπτύχθηκαν για διανομή 
της παραδοσιακής ενέργειας χρειάζονται αναβάθμιση και είτε δεν είναι σε θέση να 
διανείμουν την ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές είτε μπορούν να το 
επιτύχουν μόνο σε έναν πολύ περιορισμένο βαθμό· η κατασκευή νέων δικτύων δεν 
αποτελεί ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση, ιδίως για τα πιο πρόσφατα κράτη μέλη· 
ωστόσο, η βελτίωση των υπαρχόντων δικτύων θα αύξανε σε σημαντικό βαθμό την 
αποδοτικότητα της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε βραχύ χρονικό 
διάστημα και με μικρότερο κόστος, ενώ παράλληλα θα συνέβαλε στην αύξηση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού ως αποτέλεσμα των κατάλληλων αυτών βελτιώσεων·

Or. hu

Τροπολογία: Antonio De Blasio

Τροπολογία 25
Παράγραφος 8β (νέα)

8β. δεδομένης της σημασίας του σχεδίου δράσης και του φιλόδοξου χαρακτήρα του 
στόχου που έχει τεθεί, υπογραμμίζει το ζωτικό ρόλο της Επιτροπής στο συντονισμό 
των εθνικών σχεδίων δράσης που υποβάλλουν τα επιμέρους κράτη μέλη· 
υπογραμμίζει επίσης ότι η Επιτροπή πρέπει, μέσω τακτικών διαβουλεύσεων με τις 
αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη, να προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι, λαμβάνοντας 
υπόψη τις διαφορετικές ρυθμιστικές και αναπτυξιακές συνθήκες, τίθενται 
ρεαλιστικοί στόχοι στα επιμέρους κράτη μέλη, που επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση να συνεργάζεται για την επίτευξη των στόχων αυτών.
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