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Τροπολογία 1
Jim Higgins

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι αντίκτυπο στην 
ενεργειακή απόδοση μπορεί να έχουν 
διάφοροι τομείς· τονίζει ότι μόνο μέσω 
μιας παγκόσμιας και συντονισμένης 
προσέγγισης μεταξύ των πολιτικών της 
ΕΕ και των εθνικών πολιτικών (όπως στα 
πεδία της συνοχής, της γεωργίας, των 
μεταφορών, του περιβάλλοντος, κ.ο.κ) 
μπορεί να σχεδιαστεί μια μακροπρόθεσμη 
στρατηγική με όραμα, η οποία να 
διασφαλίζει συνοχή μεταξύ των έργων και 
να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα· 

1. επισημαίνει τις σημαντικές
δυνατότητες για ενεργειακή απόδοση που 
έχουν πολλοί τομείς· τονίζει ότι μόνο μέσω 
μιας σφαιρικής, συντονισμένης 
προσέγγισης που θα περιλαμβάνει 
τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και 
κοινοτικές πολιτικές μπορεί να 
εφαρμοστεί μια μακροπρόθεσμη 
στρατηγική με όραμα, η οποία να 
διασφαλίζει συνοχή μεταξύ των έργων και 
να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία 2
Emanuel Jardin Fernandes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι αντίκτυπο στην 
ενεργειακή απόδοση μπορεί να έχουν 
διάφοροι τομείς· τονίζει ότι μόνο μέσω 
μιας παγκόσμιας και συντονισμένης 
προσέγγισης μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ 
και των εθνικών πολιτικών (όπως στα 
πεδία της συνοχής, της γεωργίας, των 
μεταφορών, του περιβάλλοντος, κ.ο.κ) 
μπορεί να σχεδιαστεί μια μακροπρόθεσμη 
στρατηγική με όραμα, η οποία να 
διασφαλίζει συνοχή μεταξύ των έργων και 
να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα·

1. επισημαίνει ότι αντίκτυπο στην 
ενεργειακή απόδοση μπορεί να έχουν 
διάφοροι τομείς· τονίζει ότι μόνο μέσω 
μεγαλύτερης τεχνολογικής καινοτομίας 
και μιας παγκόσμιας και συντονισμένης 
προσέγγισης μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ 
και των εθνικών πολιτικών (όπως στα 
πεδία της συνοχής, της γεωργίας, των 
μεταφορών, του περιβάλλοντος, κ.ο.κ) 
μπορεί να σχεδιαστεί μια μακροπρόθεσμη 
στρατηγική με όραμα, η οποία να 
διασφαλίζει συνοχή μεταξύ των έργων και 
να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα·
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Or. pt

Τροπολογία 3
Jim Higgins

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
ενεργειακή απόδοση πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως ευρωπαϊκή και 
παγκόσμια προτεραιότητα, 
λαμβανομένων υπόψη των αυξήσεων της 
παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας και των 
ανοδικών τιμών του πετρελαίου και του 
φυσικού αερίου, καθώς και των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 4
Jim Higgins

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει τη σχέση μεταξύ ενεργειακής και 
εδαφικής συνοχής, όπως επισημαίνεται 
στην Πράσινη Βίβλο για την εδαφική 
συνοχή, όσον αφορά τη θετική επίδραση 
των μέτρων ενεργειακής απόδοσης στη 
βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και τις πιθανές 
μακροπρόθεσμες λύσεις για 
απομονωμένες περιφέρειες· καλεί την 
Επιτροπή να λάβει υπόψη της στον
μέγιστο βαθμό αυτές τις περιοχές, 
ιδιαίτερα τις ορεινές και τις εξόχως 
απομακρυσμένες περιφέρειες, και να 
υποβάλει επειγόντως συγκεκριμένα 
μέτρα, προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς 

2. τονίζει τη σχέση μεταξύ ενεργειακής και 
εδαφικής συνοχής, όπως επισημαίνεται 
στην Πράσινη Βίβλο για την εδαφική 
συνοχή, όσον αφορά τη θετική επίδραση 
των μέτρων ενεργειακής απόδοσης στη 
βιώσιμη ανάπτυξη, τη σημασία μιας καλά 
σχεδιασμένης χωροταξικής στρατηγικής 
και τη δημιουργία μακροπρόθεσμων 
λύσεων για όλες τις περιφέρειες·
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αυτών των περιοχών, με σκοπό τη 
εξασφάλιση μεγαλύτερης ενεργειακής 
απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 5
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει τη σχέση μεταξύ ενεργειακής και 
εδαφικής συνοχής, όπως επισημαίνεται 
στην Πράσινη Βίβλο για την εδαφική 
συνοχή, όσον αφορά τη θετική επίδραση 
των μέτρων ενεργειακής απόδοσης στη 
βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και τις πιθανές 
μακροπρόθεσμες λύσεις για απομονωμένες 
περιφέρειες· καλεί την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη της στο μέγιστο βαθμό αυτές τις 
περιοχές, ιδιαιτέρως τις ορεινές και τις 
εξόχως απομακρυσμένες περιφέρειες, και 
να υποβάλει επειγόντως συγκεκριμένα 
μέτρα, προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς 
αυτών των περιοχών, με σκοπό τη 
εξασφάλιση μεγαλύτερης ενεργειακής 
απόδοσης·

2. τονίζει τη σχέση μεταξύ ενεργειακής και 
εδαφικής συνοχής, όπως επισημαίνεται 
στην Πράσινη Βίβλο για την εδαφική 
συνοχή, όσον αφορά τη θετική επίδραση 
των μέτρων ενεργειακής απόδοσης στη 
βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και τις πιθανές 
μακροπρόθεσμες λύσεις για απομονωμένες 
περιφέρειες·

Or. cs

Τροπολογία 6
Rolf Berend

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει τη σχέση μεταξύ ενεργειακής και 
εδαφικής συνοχής, όπως επισημαίνεται 

2. τονίζει τη σχέση μεταξύ ενεργειακής και 
εδαφικής συνοχής, όπως επισημαίνεται 
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στην Πράσινη Βίβλο για την εδαφική 
συνοχή, όσον αφορά τη θετική επίδραση 
των μέτρων ενεργειακής απόδοσης στη 
βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και τις πιθανές 
μακροπρόθεσμες λύσεις για απομονωμένες 
περιφέρειες· καλεί την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη της στο μέγιστο βαθμό αυτές τις 
περιοχές, ιδιαιτέρως τις ορεινές και τις 
εξόχως απομακρυσμένες περιφέρειες, και 
να υποβάλει επειγόντως συγκεκριμένα 
μέτρα, προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς 
αυτών των περιοχών, με σκοπό τη 
εξασφάλιση μεγαλύτερης ενεργειακής 
απόδοσης·

στην Πράσινη Βίβλο για την εδαφική 
συνοχή, όσον αφορά τη θετική επίδραση 
των μέτρων ενεργειακής απόδοσης στη 
βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και τις πιθανές 
μακροπρόθεσμες λύσεις για απομονωμένες 
περιφέρειες· καλεί την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη της, μαζί με τα κράτη μέλη, στον
μέγιστο βαθμό αυτές τις περιοχές, και να 
υποβάλει επειγόντως συγκεκριμένα μέτρα, 
προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς 
αυτών των περιοχών, με σκοπό τη 
εξασφάλιση μεγαλύτερης ενεργειακής 
απόδοσης·

Or. de

Τροπολογία 7
Emanuel Jardim Fernandes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει τη σχέση μεταξύ ενεργειακής και 
εδαφικής συνοχής, όπως επισημαίνεται 
στην Πράσινη Βίβλο για την εδαφική 
συνοχή, όσον αφορά τη θετική επίδραση 
των μέτρων ενεργειακής απόδοσης στη 
βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και τις πιθανές 
μακροπρόθεσμες λύσεις για απομονωμένες 
περιφέρειες· καλεί την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη της στο μέγιστο βαθμό αυτές τις 
περιοχές, ιδιαιτέρως τις ορεινές και τις 
εξόχως απομακρυσμένες περιφέρειες, και 
να υποβάλει επειγόντως συγκεκριμένα 
μέτρα, προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς 
αυτών των περιοχών, με σκοπό την 
εξασφάλιση μεγαλύτερης ενεργειακής 
απόδοσης·

2. τονίζει τη σχέση μεταξύ ενεργειακής και 
εδαφικής συνοχής, όπως επισημαίνεται 
στην Πράσινη Βίβλο για την εδαφική 
συνοχή, όσον αφορά τη θετική επίδραση 
των μέτρων ενεργειακής απόδοσης στη 
βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και τις πιθανές 
μακροπρόθεσμες λύσεις για απομονωμένες 
περιφέρειες· καλεί την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη της στο μέγιστο βαθμό αυτές τις 
περιοχές, ιδιαιτέρως τις ορεινές και τις 
εξόχως απομακρυσμένες περιφέρειες, και 
να υποβάλει επειγόντως περισσότερα
συγκεκριμένα μέτρα, προσαρμοσμένα στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους 
περιορισμούς αυτών των περιοχών, 
κατόπιν συνεννοήσεως με τα κράτη μέλη 
και στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων 
δράσης για την ενεργειακή απόδοση, με 
σκοπό την εξασφάλιση μεγαλύτερης 
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ενεργειακής απόδοσης·

Or. pt

Τροπολογία 8
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει τη σχέση μεταξύ ενεργειακής και 
εδαφικής συνοχής, όπως επισημαίνεται 
στην Πράσινη Βίβλο για την εδαφική 
συνοχή, όσον αφορά τη θετική επίδραση 
των μέτρων ενεργειακής απόδοσης στη 
βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και τις πιθανές 
μακροπρόθεσμες λύσεις για απομονωμένες 
περιφέρειες· καλεί την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη της στο μέγιστο βαθμό αυτές τις 
περιοχές, ιδιαιτέρως τις ορεινές και τις 
εξόχως απομακρυσμένες περιφέρειες, και 
να υποβάλει επειγόντως συγκεκριμένα 
μέτρα, προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς 
αυτών των περιοχών, με σκοπό τη 
εξασφάλιση μεγαλύτερης ενεργειακής 
απόδοσης·

2. τονίζει τη σχέση μεταξύ ενεργειακής και 
εδαφικής συνοχής, όπως επισημαίνεται 
στην Πράσινη Βίβλο για την εδαφική 
συνοχή, όσον αφορά τη θετική επίδραση 
των μέτρων ενεργειακής απόδοσης στη 
βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και τις πιθανές 
μακροπρόθεσμες λύσεις για απομονωμένες 
περιφέρειες· καλεί την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη της στο μέγιστο βαθμό αυτές τις 
περιοχές, ιδιαιτέρως τις ορεινές και τις 
εξόχως απομακρυσμένες περιφέρειες και 
τις περιφέρειες των νέων κρατών μελών, 
και να υποβάλει επειγόντως συγκεκριμένα 
μέτρα, προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς 
αυτών των περιοχών, με σκοπό τη 
εξασφάλιση μεγαλύτερης ενεργειακής 
απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 9
Jill Evans

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει τη σχέση μεταξύ ενεργειακής και 
εδαφικής συνοχής, όπως επισημαίνεται 
στην Πράσινη Βίβλο για την εδαφική 

2. τονίζει τη σχέση μεταξύ ενεργειακής και 
εδαφικής συνοχής, όπως επισημαίνεται 
στην Πράσινη Βίβλο για την εδαφική 
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συνοχή, όσον αφορά τη θετική επίδραση 
των μέτρων ενεργειακής απόδοσης στη 
βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και τις πιθανές 
μακροπρόθεσμες λύσεις για απομονωμένες 
περιφέρειες· καλεί την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη της στο μέγιστο βαθμό αυτές τις 
περιοχές, ιδιαιτέρως τις ορεινές και τις 
εξόχως απομακρυσμένες περιφέρειες, και 
να υποβάλει επειγόντως συγκεκριμένα 
μέτρα, προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς 
αυτών των περιοχών, με σκοπό τη
εξασφάλιση μεγαλύτερης ενεργειακής 
απόδοσης·

συνοχή, όσον αφορά τη θετική επίδραση 
των μέτρων ενεργειακής απόδοσης στη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την ενεργειακή 
ασφάλεια, αλλά και τις πιθανές 
μακροπρόθεσμες λύσεις για απομονωμένες 
περιφέρειες· καλεί την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη της στο μέγιστο βαθμό αυτές τις 
περιοχές, ιδιαιτέρως τις ορεινές και τις 
εξόχως απομακρυσμένες περιφέρειες, και 
να υποβάλει επειγόντως συγκεκριμένα 
μέτρα, προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς 
αυτών των περιοχών, με σκοπό τη 
εξασφάλιση μεγαλύτερης ενεργειακής 
απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 10
Jim Higgins

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. παρατηρεί ότι στα περισσότερα κράτη 
μέλη η χρηματοδότηση για τα σχετικά με 
την ενέργεια προγράμματα εξακολουθεί να 
είναι ανεπαρκής· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη και τις περιφέρειες να αξιοποιήσουν 
περαιτέρω τα διαρθρωτικά ταμεία γι’ αυτό 
το σκοπό, και να οργανώσουν προσκλήσεις 
για υποβολή προτάσεων στις θεματικές 
προτεραιότητες που αφορούν στην 
ενέργεια·

3. σημειώνει μετά λύπης ότι στα 
περισσότερα κράτη μέλη η χρηματοδότηση 
για τα σχετικά με την ενέργεια 
προγράμματα εξακολουθεί να είναι 
ανεπαρκής και δεν λαμβάνει επαρκώς 
υπόψη τις περιφερειακές διαφορές·
δεδομένου ότι η πολιτική συνοχής 
προσφέρει ένα πλαίσιο για τη 
χρηματοδότηση έργων σχετικών με την 
ενεργειακή απόδοση, τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγώνς ενέργειας καθώς 
και την ενεργειακή υποδομή, ενθαρρύνει 
τα κράτη μέλη να επικεντρώσουν την 
εκτέλεση των σχετικών επιχειρησιακών 
τους προγραμμάτων σε καινοτόμα μέτρα 
προκειμένου να αναπτυχθούν οικονομικά 
συμφέρουσες λύσεις σε σχέση με την 
ενεργειακή απόδοση·

Or. en
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Τροπολογία 11
Jill Evans

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. παρατηρεί ότι στα περισσότερα κράτη 
μέλη η χρηματοδότηση για τα σχετικά με 
την ενέργεια προγράμματα εξακολουθεί να 
είναι ανεπαρκής· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη και τις περιφέρειες να αξιοποιήσουν 
περαιτέρω τα διαρθρωτικά ταμεία γι’ αυτό 
το σκοπό, και να οργανώσουν προσκλήσεις 
για υποβολή προτάσεων στις θεματικές 
προτεραιότητες που αφορούν στην 
ενέργεια·

3. παρατηρεί ότι στα περισσότερα κράτη 
μέλη η χρηματοδότηση για τα σχετικά με 
την ενέργεια προγράμματα, και ιδίως τα 
προγράμματα ενεργειακής απόδοσης, 
εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής· καλεί τα 
κράτη μέλη και τις περιφέρειες να 
αξιοποιήσουν περαιτέρω τα διαρθρωτικά 
ταμεία γι’ αυτό το σκοπό, και να 
οργανώσουν προσκλήσεις για υποβολή 
προτάσεων στις θεματικές προτεραιότητες 
που αφορούν στην ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 12
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. παρατηρεί ότι στα περισσότερα κράτη 
μέλη η χρηματοδότηση για τα σχετικά με 
την ενέργεια προγράμματα εξακολουθεί να 
είναι ανεπαρκής· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη και τις περιφέρειες να αξιοποιήσουν 
περαιτέρω τα διαρθρωτικά ταμεία γι’ αυτό 
το σκοπό, και να οργανώσουν προσκλήσεις 
για υποβολή προτάσεων στις θεματικές 
προτεραιότητες που αφορούν στην 
ενέργεια·

3. παρατηρεί ότι στα περισσότερα κράτη 
μέλη η χρηματοδότηση για τα σχετικά με 
την ενέργεια προγράμματα εξακολουθεί να 
είναι ανεπαρκής· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη και τις περιφέρειες να αξιοποιήσουν 
περαιτέρω τα διαρθρωτικά ταμεία γι’ αυτό 
το σκοπό, και να οργανώσουν προσκλήσεις 
για υποβολή προτάσεων στις θεματικές 
προτεραιότητες που αφορούν στην 
ενέργεια· υπογραμμίζει ότι ο ιδιωτικός
τομέας, υποστηριζόμενος από εθνικά 
μέτρα, πρέπει να διαδραματίζει 
σημαντικότερο ρόλο στην επένδυση σε 
νέες, βιώσιμες ενεργειακές τεχνολογίες 
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και στην ανάπτυξή τους, παράλληλα με 
καινοτόμες δράσεις για την υιοθέτηση 
μιας νοοτροπίας περισσότερο 
εστιασμένης στην ενεργειακή απόδοση· 
θεωρεί ότι μόνο έτσι μπορεί να επιτευχθεί 
μια κατάσταση επωφελής και για τον 
ιδιωτικό και για τον δημόσιο τομέα·

Or. en

Τροπολογία 13
Jim Higgins

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 a. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
με τους σχετικούς φορείς προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι, κατά την παρουσίαση 
μέτρων που θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη 
απόδοση, δίνεται η δέουσα προσοχή στην 
ανταπόκριση στα ειδικά χαρακτηριστικά 
και προκλήσεις όλων των περιφερειών, 
συμπεριλαμβανομένων των νήσων, των 
ορεινών και των εξόχως 
απομακρυσμένων περιφερειών·

Or. en

Τροπολογία 14
Jim Higgins

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να κάνουν,
όπου είναι δυνατό, ουσιαστική χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως ο 
άνεμος, η βιομάζα, τα βιοκαύσιμα, καθώς 
και η κυματική και παλιρροϊκή ενέργεια·
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Or. en

Τροπολογία 15
Jim Higgins

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 c (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 γ. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
μακροπρόθεσμες εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης για την ενεργειακή 
απόδοση που θα επικεντρώνονται στην 
απόδοση των κτιρίων, τόσο των 
ιδιωτικών όσο και των δημοσίων, και στη 
δημιουργία της πεποίθησης στους πολίτες
ότι η ενεργειακή απόδοση μπορεί να τους 
αποφέρει πραγματική εξοικονόμηση·
επίσης παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν μηχανισμούς που θα δώσουν 
ώθηση στις επενδύσεις σε έργα 
ενεργειακής απόδοσης και σε εταιρείες 
ενεργειακών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 16
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ενθαρρύνει ιδιαιτέρως τα κράτη μέλη 
και τις περιφέρειες, να κάνουν χρήση των 
διαρθρωτικών ταμείων για να 
δημιουργήσουν στην επικράτειά τους 
θεματικά δίκτυα στο πλαίσιο της 
συντονισμένης δράσης του προγράμματος 
εργασίας «Ευφυής Ενέργεια-Ευρώπη» για 
το 2008, προκειμένου να ενημερωθούν για 
τις πρακτικές σε άλλες περιφέρειες της ΕΕ 
όσον αφορά την αποδοτική χρήση της 

4. ενθαρρύνει ιδιαιτέρως τα κράτη μέλη 
και τις περιφέρειες, να κάνουν χρήση των 
διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου 
συνοχής για να δημιουργήσουν στην 
επικράτειά τους θεματικά δίκτυα στο 
πλαίσιο της συντονισμένης δράσης του 
προγράμματος εργασίας «Ευφυής 
Ενέργεια-Ευρώπη» για το 2008, 
προκειμένου να ενημερωθούν για τις καλές
πρακτικές σε άλλες περιφέρειες της ΕΕ 



PE415.233v02-00 12/17 AM\754075EL.doc

EL

ενέργειας, και να ανταλλάξουν 
τεχνογνωσία και εμπειρία στο 
συγκεκριμένο τομέα·

όσον αφορά την αποδοτική χρήση της 
ενέργειας, και να ανταλλάξουν 
τεχνογνωσία και εμπειρία στο 
συγκεκριμένο τομέα· καλεί την Επιτροπή 
να ενθαρρύνει στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής τη
χρήση εθνικών και περιφερειακών 
προγραμμάτων για την προαγωγή 
εντατικότερων επενδύσεων στη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους 
τομείς, συμπεριλαμβανομένων των 
τομέων της στέγασης πολλών οικογενειών 
και των κοινωνικών κατοικιών·

Or. en

Τροπολογία 17
Jill Evans

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 a. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες να χρησιμοποιήσουν 
περισσότερο τα διαρθρωτικά ταμεία για 
την καινοτομία και την έρευνα στον 
τομέα της ενεργειακής απόδοσης 
προκειμένου να προωθηθούν οι 
«πράσινες» τεχνολογίες και η βιώσιμη 
τοπική οικονομική ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 18
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί από την Επιτροπή να προβλέψει, 5. ζητεί από την Επιτροπή να προβλέψει, 
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για την προσεχή περίοδο 
προγραμματισμού των διαρθρωτικών 
ταμείων, κριτήρια προτεραιότητας που να 
θέτουν στόχους για την ενεργειακή 
απόδοση ή να καθιερώνουν συγκεκριμένα
μέτρα και τεχνολογίες για εξοικονόμηση 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της 
αξιοποίησης εταιρικών σχέσεων, σε έργα 
όπως η ανακαίνιση κτιρίων, ο 
εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων για 
αστική θέρμανση και η παραγωγή 
θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας·

για την προσεχή περίοδο 
προγραμματισμού των διαρθρωτικών 
ταμείων, στήριξη για τους στόχους για την 
ενεργειακή απόδοση και στήριξη για τα
μέτρα και τεχνολογίες για εξοικονόμηση 
ενέργειας και για την αποτελεσματική 
αξιοποίησή της, συμπεριλαμβανομένης 
της στήριξης εταιρικών σχέσεων, σε έργα 
όπως η ανακαίνιση κτιρίων, ο 
εκσυγχρονισμός του οδικού φωτισμού, οι 
οικολογικές μεταφορές, ο εκσυγχρονισμός 
εγκαταστάσεων για αστική θέρμανση και η 
παραγωγή θέρμανσης και ηλεκτρικής 
ενέργειας·

Or. cs

Τροπολογία 19
Jill Evans

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί από την Επιτροπή να προβλέψει, 
για την προσεχή περίοδο 
προγραμματισμού των διαρθρωτικών 
ταμείων, κριτήρια προτεραιότητας που να 
θέτουν στόχους για την ενεργειακή 
απόδοση ή να καθιερώνουν συγκεκριμένα 
μέτρα και τεχνολογίες για εξοικονόμηση 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της 
αξιοποίησης εταιρικών σχέσεων, σε έργα 
όπως η ανακαίνιση κτιρίων, ο 
εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων για 
αστική θέρμανση και η παραγωγή 
θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας·

5. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει, 
για την προσεχή περίοδο 
προγραμματισμού των διαρθρωτικών 
ταμείων, κριτήρια προτεραιότητας που να 
θέτουν στόχους για την ενεργειακή 
απόδοση και να ενισχύσει την εφαρμογή 
συγκεκριμένων μέτρων και τεχνολογιών
για εξοικονόμηση ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης 
εταιρικών σχέσεων, σε έργα όπως η 
ανακαίνιση κτιρίων, ο εκσυγχρονισμός 
εγκαταστάσεων για αστική θέρμανση και η 
παραγωγή θέρμανσης και ηλεκτρικής 
ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 20
Emanuel Jardim Fernandes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί από την Επιτροπή να προβλέψει, 
για την προσεχή περίοδο 
προγραμματισμού των διαρθρωτικών 
ταμείων, κριτήρια προτεραιότητας που να 
θέτουν στόχους για την ενεργειακή 
απόδοση ή να καθιερώνουν συγκεκριμένα 
μέτρα και τεχνολογίες για εξοικονόμηση 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της 
αξιοποίησης εταιρικών σχέσεων, σε έργα 
όπως η ανακαίνιση κτιρίων, ο 
εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων για 
αστική θέρμανση και η παραγωγή 
θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας·

5. ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει, 
για την προσεχή περίοδο 
προγραμματισμού των διαρθρωτικών 
ταμείων, τα κριτήρια προτεραιότητας που 
θέτουν στόχους για την ενεργειακή 
απόδοση ή καθιερώνουν συγκεκριμένα 
μέτρα και τεχνολογίες για εξοικονόμηση 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της 
αξιοποίησης εταιρικών σχέσεων, σε έργα 
όπως η ανακαίνιση κτιρίων, ο 
εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων για 
αστική θέρμανση και η παραγωγή 
θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. pt

Τροπολογία 21
Emanuel Jardim Fernandes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει το στρατηγικό ρόλο των 
δημοσίων αρχών της ΕΕ, ιδιαιτέρως σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για τη 
διασφάλιση της απαραίτητης θεσμικής 
υποστήριξης των πρωτοβουλιών για την 
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης· 
συνιστά τη διεξαγωγή εκτεταμένων 
ενημερωτικών εκστρατειών, για 
παράδειγμα μέσω της χρήσης εύκολα 
κατανοητής σήμανσης ενεργειακής 
απόδοσης, και την ανάληψη σχετικών με 
την ενέργεια πιλοτικών πρωτοβουλιών και 

6. τονίζει το στρατηγικό ρόλο των 
δημοσίων αρχών της ΕΕ, ιδιαιτέρως σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για την
ενίσχυση της εφαρμογής της απαραίτητης 
θεσμικής υποστήριξης των πρωτοβουλιών 
για την ενεργειακή απόδοση, όπως 
περιγράφονται στην οδηγία 2006/32/ΕΚ1;
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006 για 
την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική 
χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες· 
συνιστά την ενίσχυση εκτεταμένων 

                                               
1 ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 64.
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κατάρτισης στις περιοχές ευθύνης αυτών 
των περιφερειακών και τοπικών αρχών, με 
στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης 
των πολιτών και την αλλαγή 
συμπεριφοράς·

ενημερωτικών εκστρατειών, για 
παράδειγμα μέσω της χρήσης εύκολα 
κατανοητής σήμανσης ενεργειακής 
απόδοσης, και την ανάληψη σχετικών με 
την ενέργεια πιλοτικών πρωτοβουλιών και 
κατάρτισης στις περιοχές ευθύνης αυτών 
των περιφερειακών και τοπικών αρχών, με 
στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης 
των πολιτών και την αλλαγή 
συμπεριφοράς·

Or. pt

Τροπολογία 22
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει το στρατηγικό ρόλο των 
δημοσίων αρχών της ΕΕ, ιδιαιτέρως σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για τη 
διασφάλιση της απαραίτητης θεσμικής 
υποστήριξης των πρωτοβουλιών για την 
ενεργειακή απόδοση· συνιστά τη 
διεξαγωγή εκτεταμένων ενημερωτικών 
εκστρατειών, για παράδειγμα μέσω της 
χρήσης εύκολα κατανοητής σήμανσης 
ενεργειακής απόδοσης, και την ανάληψη 
σχετικών με την ενέργεια πιλοτικών 
πρωτοβουλιών και κατάρτισης στις 
περιοχές ευθύνης αυτών των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών, με 
στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης 
των πολιτών και την αλλαγή 
συμπεριφοράς·

6. τονίζει το στρατηγικό ρόλο των 
δημοσίων αρχών της ΕΕ, ιδιαιτέρως σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για τη 
διασφάλιση της απαραίτητης θεσμικής 
υποστήριξης των πρωτοβουλιών για την 
ενεργειακή απόδοση· συνιστά τη 
διεξαγωγή εκτεταμένων ενημερωτικών και 
εκπαιδευτικών εκστρατειών, για 
παράδειγμα μέσω της χρήσης εύκολα 
κατανοητής σήμανσης ενεργειακής 
απόδοσης, και την ανάληψη σχετικών με 
την ενέργεια πιλοτικών πρωτοβουλιών και 
κατάρτισης στις περιοχές ευθύνης αυτών 
των περιφερειακών και τοπικών αρχών, με 
στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης 
των πολιτών και την αλλαγή 
συμπεριφοράς·

Or. en
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Τροπολογία 23
Jill Evans

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 a. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο του 
τομέα των μεταφορών στη μείωση της 
ενεργειακής κατανάλωσης και την 
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης·
τονίζει ότι είναι αναγκαίο να προωθήσουν 
τα κράτη μέλη και οι περιφέρειές τους 
μέτρα για την αποφυγή, τη μείωση και 
τον περιορισμό του όγκου της οδικής και 
εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και για τη 
μεταφορά σημαντικού μέρους των 
μεταφορών τους σε πιο βιώσιμους 
τρόπους μεταφοράς (μετάβαση σε άλλους 
τρόπους μεταφοράς) βελτιώνοντας 
παράλληλα την απόδοση όλων των 
τρόπων μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 24
Rolf Berend

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί ότι οι δημόσιες αρχές σε όλα τα 
επίπεδα πρέπει να δώσουν πρώτες το 
παράδειγμα με τη χρήση ενεργειακώς 
αποδοτικού εξοπλισμού στις 
εγκαταστάσεις τους, την προσθήκη 
κριτηρίων βιωσιμότητας στις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων και την προώθηση 
πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας στις 
καθημερινές τους δραστηριότητες.

7. θεωρεί ότι οι δημόσιες αρχές σε όλα τα 
επίπεδα πρέπει να δώσουν πρώτες το 
παράδειγμα, ανάλογα με τις οικονομικές 
τους δυνατότητες, με τη χρήση 
ενεργειακώς αποδοτικού εξοπλισμού στις 
εγκαταστάσεις τους, την προσθήκη 
κριτηρίων βιωσιμότητας στις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων και την προώθηση 
πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας στις 
καθημερινές τους δραστηριότητες.

Or. de
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Τροπολογία 25
Jill Evans

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί ότι οι δημόσιες αρχές σε όλα τα 
επίπεδα πρέπει να δώσουν πρώτες το 
παράδειγμα με τη χρήση ενεργειακώς 
αποδοτικού εξοπλισμού στις 
εγκαταστάσεις τους, την προσθήκη 
κριτηρίων βιωσιμότητας στις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων και την προώθηση 
πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας στις 
καθημερινές τους δραστηριότητες.

7. θεωρεί ότι οι δημόσιες αρχές σε όλα τα 
επίπεδα πρέπει να δώσουν πρώτες το 
παράδειγμα με τη χρήση ενεργειακώς 
αποδοτικού εξοπλισμού στις 
εγκαταστάσεις τους, τη συμπερίληψη 
πράσινων δημοσίων συμβάσεων στις 
διαδικασίες τους και την προώθηση 
πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας στις 
καθημερινές τους δραστηριότητες.

Or. en
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