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Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(2188/2007(INI))

Τροπολογία: Caroline Lucas και Margrete Auken

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1

1. πιστεύει ότι μια βιώσιμη ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενες χώρες και 
αναδυόμενες οικονομίες, με χαμηλές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, καθαρό 
ατμοσφαιρικό αέρα και ασφάλεια των ενεργειακών πηγών μπορεί να επιτευχθεί μόνο
εξασφαλίζοντας την ανάπτυξη και τη χρήση νέων τεχνολογιών αντλώντας από 
τοπικές πηγές ενέργειας, και βελτιώνοντας την πρόσβαση στην ενέργεια με την 
ενθάρρυνση επενδύσεων σε απομακρυσμένες και αποκεντρωμένες ενεργειακές 
πηγές·

Or. en

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 2
Παράγραφος 1

1. πιστεύει ότι ένα βιώσιμο μέλλον, με χαμηλές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, καθαρό 
ατμοσφαιρικό αέρα και ασφάλεια των ενεργειακών πηγών μπορεί να επιτευχθεί μόνο
με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακές τεχνολογίες χαμηλών 
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εκπομπών, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ο διαχωρισμός και η 
αποθήκευση άνθρακα (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Umberto Guidoni

Τροπολογία 3
Παράγραφος 1

1. πιστεύει ότι ένα βιώσιμο μέλλον, με χαμηλές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, καθαρό 
ατμοσφαιρικό αέρα και βιώσιμη προσφορά ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με 
ανάπτυξη και χρήση του πλήρους μείγματος ενεργειακών τεχνολογιών χαμηλών 
εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του διαχωρισμού και της αποθήκευσης άνθρακα
(διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Matthias Groote

Τροπολογία 4
Παράγραφος 1

1. πιστεύει ότι ένα βιώσιμο μέλλον, με χαμηλές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, καθαρό 
ατμοσφαιρικό αέρα και ασφάλεια των ενεργειακών πηγών μπορεί να επιτευχθεί μόνο 
με ανάπτυξη και χρήση (διαγραφή) των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των 
τεχνολογιών του διαχωρισμού και της αποθήκευσης άνθρακα, καθώς και με 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης·

Or. de

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη 

Τροπολογία 5
Παράγραφος 1

1. πιστεύει ότι ένα βιώσιμο μέλλον, με χαμηλές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, καθαρό 
ατμοσφαιρικό αέρα και ασφάλεια των ενεργειακών πηγών μπορεί να επιτευχθεί μόνο 
με ανάπτυξη και χρήση του πλήρους μείγματος ενεργειακών τεχνολογιών χαμηλών 
εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της 
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αύξησης της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (διαγραφή).

Or. el

Τροπολογία: Caroline Lucas και Margrete Auken

Τροπολογία 6
Παράγραφος 2

2. πιστεύει ότι το προτεινόμενο Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε 
ό,τι αφορά τη διενέργεια ιδιωτικών επενδύσεων σε σχέδια ενεργειακής απόδοσης και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αναπτυσσόμενες χώρες· θεωρεί, περαιτέρω, ότι το 
ταμείο θα πρέπει να χρηματοδοτήσει ανάπτυξη και χρήση μόνο σε αναπτυσσόμενες 
χώρες και αναδυόμενες οικονομίες·

Or. en

Τροπολογία: Caroline Lucas και Margrete Auken

Τροπολογία 7
Παράγραφος 3

3. θεωρεί ότι το ταμείο δεν θα πρέπει να ευνοεί κάποια ιδιαίτερη πηγή ανανεώσιμης 
ενέργειας ή τεχνολογία ενεργειακής απόδοσης αλλά να δημιουργεί σωστές συνθήκες 
για να δίνει στην αγορά τη δυνατότητα να επιλέγει τις πλέον βιώσιμες και αποδοτικές 
από άποψη κόστους λύσεις· τονίζει, ωστόσο, ότι είναι σημαντικό να 
πραγματοποιηθούν λεπτομερείς αξιολογήσεις επιπτώσεων σε ό,τι αφορά το 
περιβάλλον, το βιολογικό κύκλο εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, το κοινωνικό 
σώμα και τον τομέα της υγείας, προκειμένου να διασφαλισθεί η ακεραιότητα του 
ταμείου· σε κάθε περίπτωση, θεωρεί ότι το ταμείο δεν θα πρέπει να υποστηρίζει 
την παραγωγή αγροκαυσίμων για εξαγωγές·

Or. en

Τροπολογία: Umberto Guidoni

Τροπολογία 8
Παράγραφος 3

3. θεωρεί ότι το ταμείο δεν θα πρέπει να ευνοεί κάποια ιδιαίτερη πηγή ανανεώσιμης 
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ενέργειας ή τεχνολογία ενεργειακής απόδοσης αλλά να δημιουργεί σωστές συνθήκες 
για να δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες να επιλέγουν τις πλέον 
βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις·

Or. en

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 9
Παράγραφος 3

3. θεωρεί ότι το ταμείο δεν θα πρέπει να ευνοεί κάποια ιδιαίτερη πηγή ανανεώσιμης 
ενέργειας ή τεχνολογία ενεργειακής απόδοσης αλλά να δημιουργεί σωστές συνθήκες 
για να δίνει στην αγορά στα κράτη μέλη και στις τρίτες χώρες τη δυνατότητα να 
επιλέγουν τις πλέον βιώσιμες και αποδοτικές από άποψη κόστους λύσεις·

Or. en

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 10
Παράγραφος 3

3. θεωρεί ότι το ταμείο δεν θα πρέπει να ευνοεί κάποια ιδιαίτερη πηγή ανανεώσιμης 
ενέργειας ή τεχνολογία ενεργειακής απόδοσης αλλά να δημιουργεί σωστές συνθήκες 
για να δίνει στην αγορά τη δυνατότητα να επιλέγει τις πλέον περιβαλλοντικά ορθές, 
ασφαλείς και αποδοτικές από άποψη κόστους λύσεις·

Or. el

Τροπολογία: Umberto Guidoni

Τροπολογία 11
Παράγραφος 4

4. καλεί την Επιτροπή να αποτιμήσει το ρόλο της βιομάζας (διαγραφή) και τη χρήση της 
στις αναπτυσσόμενες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκυριακές επιπτώσεις του 
κύκλου ζωής της στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, στην ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα, στη διαχείριση της υπαίθρου και τη βιοποικιλότητα, 
συμπεριλαμβανομένων της διατήρησης των φυσικών δρυμών και της εξασφάλισης 
της προσφοράς τροφίμων για όλους, με βελτίωση των καλύτερων τοπικών 
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γεωργικών πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 12
Παράγραφος 4

4. καλεί την Επιτροπή να αποτιμήσει την εισαγωγή βιομάζας από τις αναπτυσσόμενες 
χώρες και τη χρήση της σε αυτές, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκυριακές επιπτώσεις 
του κύκλου ζωής της στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, στην ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα, στη διαχείριση της υπαίθρου, στις κοινωνικοοικονομικές 
συνθήκες, στην παραγωγή τροφίμων και τη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων 
των φυσικών δρυμών·

Or. en

Τροπολογία: Caroline Lucas και Margrete Auken

Τροπολογία 13
Παράγραφος 5

5. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το ταμείο συμβάλλει στη μείωση των 
εμποδίων όσον αφορά τη χρήση του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης σε ορισμένες 
χώρες, και ιδιαίτερα στις λιγότερο αναπτυγμένες και ότι, περαιτέρω, ενθαρρύνει 
τέτοια σχέδια ΜΚΑ, τα οποία είναι όντως συμπληρωματικά, έχουν θετικό 
αντίκτυπο στη βιώσιμη ανάπτυξη και πληρούν τα κριτήρια του κανόνα χρυσού·

Or. en

Τροπολογία: Matthias Groote

Τροπολογία 14
Παράγραφος 7

7. πιστεύει ότι το ταμείο θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την πρόσβαση σε τεχνολογίες 
ενεργειακής απόδοσης και σε τεχνολογίες για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας σε αναπτυσσόμενες χώρες και zu νέες δυνατότητες για τις ευρωπαϊκές 
εταιρείες και τοπικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
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Or. de

Τροπολογία: Umberto Guidoni

Τροπολογία 15
Παράγραφος 7

7. πιστεύει ότι το ταμείο θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την πρόσβαση στις σύγχρονες 
πηγές ενέργειας, χαμηλές ή και καθόλου εκπομπές αερίων, την ανάπτυξη και την 
καινοτομία σε αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένων εφαρμοσμένων 
τεχνολογιών για την εξασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης στο νερό στις χώρες αυτές, 
καθώς και νέες δυνατότητες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, σχετικά με τη μεταφορά και την κοινή χρήση της τεχνογνωσίας τους 
σε νέες βιώσιμες τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία: Caroline Lucas και Margrete Auken

Τροπολογία 16
Παράγραφος 7

7. πιστεύει ότι το ταμείο θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την βελτιωμένη πρόσβαση σε
καθαρή και ασφαλή ενέργεια, και να συμβάλει στην ανάπτυξη και την καινοτομία σε 
αναπτυσσόμενες χώρες (διαγραφή).

Or. en

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 17
Παράγραφος 7

7. πιστεύει ότι το ταμείο θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την πρόσβαση στις σύγχρονες 
πηγές ενέργειας, χαμηλές ή και καθόλου εκπομπές αερίων, την ανάπτυξη και την 
καινοτομία σε αναπτυσσόμενες χώρες και νέες δυνατότητες για τις ευρωπαϊκές 
εταιρείες, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προωθώντας μεταξύ άλλων την 
έρευνα, την μεταφορά τεχνογνωσίας και ανταλλαγή καλών πρακτικών προκειμένου 
να βελτιωθεί η διάδοση ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών σε αυτές τις χώρες.



AM\694488EL.doc 7/7 PE396.812v01-00

EL

Or. el

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 18
Παράγραφος 7

7. πιστεύει ότι το ταμείο θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την πρόσβαση στις σύγχρονες 
πηγές ενέργειας, χαμηλές ή και καθόλου εκπομπές αερίων, την ανάπτυξη και την 
καινοτομία σε αναπτυσσόμενες χώρες και νέες δυνατότητες για τις ευρωπαϊκές και 
άλλες εταιρείες, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία: Matthias Groote

Τροπολογία 19
Παράγραφος 7 α (νέα)

7a. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι, όταν 
κατανέμονται, δεν θα διατίθενται μόνο σε ένα ή δύο υπο-ταμεία.

Or. de

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 20
Παράγραφος 7 α (νέα)

7a. πιστεύει ότι το Ταμείο θα πρέπει να συμβάλει στην βελτίωση της αειφόρου 
διαχείρισης των φυσικών πόρων και στην αντιμετώπιση ζητημάτων παροχής 
ενέργειας και ποιότητας του αέρα στις αναπτυσσόμενες χώρες, δίνοντας έμφαση 
στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας π.χ. μέσα από την αποκατάσταση 
μη αποδοτικών εργοστασίων παραγωγής ενέργειας και κτιρίων.

Or. el
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